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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Iriondo familia
“dezepzionatuta”
Estrasburgoren
erabakiagaz

Auzotarren
batzordeak eta
Erraldek ez dute
akordiorik lortu

Orain zazpi urte, Haroko kanpinean bizikletan zebilela, auto gidari batek Enaitz Iriondo durangarra harrapatu zuen, 17 urteko gaztearen heriotza eraginez.
Harrezkero, hainbat arrazoi tarteko, gidariaren kontrako prozedura bat baino gehiago abiatu dute
gurasoek. Justiziaren arloko estamentu guztietara jo dute, herri
mailakoetatik hasi eta Europako
Auzitegiraino. 2009an Estrasburgoko Auzitegian errekurtsoa aurkeztu zuten, eta asteon jakin dute
nazioarteko auzitegiak euren errekurtsoa atzera bota duela: “Dezepzio handia izan da. Espainiako justiziaren gestio txarrari aipamen
bat egingo ziotela espero genuen,
gure urte luzetako borroka aintzat
hartuko zutela, baina hori ere ez”,
dio Rosa Trinidad Enaitzen amak.

Berrizen hiltegi berria egiteko
finantziabideak aurkezteko epea
2011 urtea amaitu arte luzatzeko prest zegoen Auzotarren
Batzordea (Herriako ordezkariek
eta hiltegiak eragindako auzotar
batzuek osatua), beti ere, hori bete
ezik 2012ko lehenengo egunean
jarduera bertan behera uzteko
konpromisoa idatziz hartzen
bazuen Erraldek. Alde bien arteko batzarraren ondoren Herriak
jakinarazi duenez, "Erraldek ez
du bermatu abenduaren 31 baino lehenago finantziazioa lortu
dezakeenik. Ondorioz, negoziazio prozesua amaitu ondoren,
berau hasi aurretik geunden
egoera berean aurkitzen gara".

“Dezepzioa izan da; Espainiako
justiziak gaia ez duela ondo
kudeatu onartzea nahi genuen”
Ez dakite hurrengo pausoa
zein izango den, baina argi du ez
direla “besoak gurutzutatuta” geratuko: “Egoera aztertuko dugu. Zerbait egingo dugu, bestela justiziagan sinesteri utziko genioke”. J.D.
Bideoa: www.anboto.org

Erralde finantziazio bila
Erralderen esanetan, “Bizkaiko
udaletara eta Aldundira” joko
dute, “datozen egunetan”. Aldundiagaz aste bi barru batzartuko
dira. Udalei dagokienez, eskualdean Durango, Iurreta eta Zaldibar dira Erralden ez dauden
herriak eta horietara joateko
asmoa ere badute: “Bizkaiko hiltegi bakarra gara eta zerbitzu
publikoa eskaintzen dugu”.
Bitartean, azpiegituren jabetza duen Durangoko Udaleko
hirigintza batzordea azaroaren
2an batzartuko da. J.D.

422 lagunek parte hartu
dute Baqué lehiaketan
Durangoko gertaera historikoen gainean zen

Maristak ikastetxeko ordezkariak Panaman izan dira proiektuaren jarraipena egiten.

Panamako proiektua abiatu
dute Maristek, 23 ikaslegaz
Elektrizitatearen arloan Hezkuntza Profesionaleko kurtsoa hasi dute
aristak ikastetxea Padre
Arrupe izeneko proiektua gauzatzen dabil Panamako El Chorrillo auzunean. Batetik, inguru hura suspertzen lagundu gura dute; bestetik, hango
Bonifacio Pereira zentroan elektrizitateagaz lotutako Hezkuntza
Profesionaleko iraupen luzeko
kurtsoa sortu dute.
Maristetako ordezkariak han
izan dira jarraipena egiten. Julen
Elgeta proiektuko arduradun,
Javier Uria proiektuko koordinatzaile eta Ricardo Zenikaonandia

M

Madrilgo Kongresuan EAJko diputatu den Josu Erkorekak Azterlanen azpiegiturak bisitatu zituen
eguaztenean. Hantxe izan ziren ,
besteak beste, Durangoko eta Iurretako alkate Aitziber Irigoras eta
Iñaki Totorikaguena eta Amankomunazgoko presidente Oskar
Zarrabeitia ere.

Maristak ikastetxeko
ordezkariak bertan izan
dira jarraipena egiten

Etorkizunean Interneten bidez
hartu-emanak sendotu gura
dituzte ikasle eta irakasleekin

Maristak-Durango ikastetxeko
zuzendariak ikusi dutenez, 23
ikasleko lehenengo promozioa
lanean hasita dago eta azpiegiturak ere eginda daude. Kurtsoaren
inaugurazioan Panamako lan
arloko ministroa egon zen.
Etorkizunari begira hartuemanak internetez sendotu gura
dituzte; bideokonferentzia bidez,
ikasleen arteko txatak sustatuz,
irakasleen arteko foro teknikoekin… Panamako ikasle onenei
Durangon egoteko bekak sortzea
ere gura dute. J.Derteano.

Azterlanen azpiegiturak
bisitatu ditu Josu Erkorekak
Ekonomia garatzeko teknologia zentroek duten
garrantzia nabarmendu du EAJko diputatuak

“Azterlan Euskadiko zentro
teknologikoen arketipoa da”,
Erkorekaren iritziz
Laura Liaño, Naiara Vidal eta Iker Oceja.
Durangoko Turismo Bulegoak eta
Cafés Baquék bultzatutako lehiaketak badu irabazlea: Naiara Vidal.
422 parte-hartzaile izan dira, eta
zozketa bidez eman dute saria.
Horrela, Ipad2 gailua eskuratu du
Vidalek, Laura Liaño Baquéko marketing zuzendariaren eta Iker Oceja turismo zinegotziaren eskutik.
Ekainean azukre-koskorrak bana-

tu zituzten Durangaldeko taberna eta kafetegietan, uriko gertaera historikoen berri emanez. Lehiaketan www.baquedurango.com
webean parte hartzeko gonbita ere
egin zuten modu horretan.
“Parte-hartzea eta galderaerantzun kopurua nabarmentzekoak dira”, antolatzaileek azaldu
dutenez. M.O.

Erkorekak Azterlaneko Julian Izagaren eskutik jakin zuen zentro
teknologikoan egiten dutenaren
berri: “Azterlan Euskadiko zentro
teknologikoan arketipoa da. Laboratorio txiki moduan sortu zen eta
apurka hazten joan da, lanaren
poderioz”. Erkorekak etorkizuneko giltzarri moduan“ikerketa, berrikuntza eta hori guztia enpresen
ekoizpen prozesuetara aplikatzeko abilezia” aipatu zituen. J.D.

Azterlaneko Julian Izagak eman zion zentroaren berri.
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56.000 euro eman dizkiote Ibarra eta gasolindegiko biribilguneak lotzeko
azterketari; Aldapebeitia jauregia berrizteko 41.000 euro bideratu dituzte

Igerilekuak
apurtuta daude
eta urik barik
geratu dira

Zaborraren eta
igerilekuen
tasak igoko
dira gehien

Atxondoko igerileku handia apurka-apurka ura galtzen joan da
azkenaldian. Arrakala batzuk zituela uste zuten, baina azken hile
honetan arazoa pentsatu baino
handiagoa izan dela ikusi dute; igerilekuak zarratu eta hamar egunetara ur guztia galdu du.

KPIaren igoera aintzat hartuta,
tasak % 3 igotzea proposatu dute
Atxondoko udalbatzan. Zaborraren zerga eta igerilekuetako prezioak izango dira salbuespena.
Zabor bilketaren tasa % 5
igoko dute etxebizitzen kasuan,
eta fabrikei ere tasa igotzea proposatu dute, tamainaren arabera, progresiboki, % 20raino. Igoeraren arrazoia azaltzerakoan,
Juan Jose Nora alkateordeak esan
du zaborretan batzen dena
Amankomunazgoari ordaintzen
zaiona baino gutxiago dela;
Amankomunazgoagaz 23.500
euroko zorra dauka udalak.
Igerilekuen prezioak % 15 eta
% 18 bitartean igotzea proposatu dute. Azaldu dutenez, "denbora askoan" egon dira prezioak
igo barik, eta, gainera, orain gastua edukiko dute, apurtuta daudelako. Rosa Elizburu alkateak
dioenez, batez ere kanpoko herritarrentzako prezioak igo dituzte: "Inguruko herrietan kanpotarrentzako prezioak hemen baino garestiagoak dira". A.U.

Konpontzeko bide bi
aztertzen dabiltza; kostua
50.000 eta 80.000 euro
bitartekoa izango da
Rosa Elizburu Atxondoko
alkateak azaldu duenez, igerilekuak konpontzeko bide bi aztertzen dabiltza. Aukera bat azpiegitura guztia kentzea da; aberia
aztertu, konpondu eta berriro igerilekuko egitura osoa jarriko lukete. Beste aukera igerilekuen gainetik plaka bat jartzea izango litzateke, eta ondoren gainetik
azulejuak ipintzea. Igerilekua konpontzeak 50.000 eta 80.000 euro
bitarteko kostua izango luke. A.U.

Aldapebeitia jauregia berrizteko kreditu aldaketa onartu du udalak.

E

Mujikaren arabera, “ondare
historiko eta artistiko hori
zaindu” egin behar da

Aldapebeitia jauregiaren
berrizte eta egonkortzerako 41.000
euroko aldaketa egin dute; egituran arazo handiak ditu. Mujikaren
arabera, "ondare historiko eta
artistiko hori zaindu" egin behar

da, etorkizunean jaso dezakeen
erabilerari begira, batez ere.
EAJk 8.260 euroko beste aldaketa bat proposatu du, estali bako
igerilekuak egitea teknikoki egingarria ote den aztertzeko. Bilduk
kontra bozkatu du, aldaketa atzera boteaz. Bilduren ustez, kirolazpiegituretan beste lehentasun
batzuk ditu herriak. EAJk, jarrera
hori "penagarria" dela deritzo,
"ilusioa sortzen duen proiektua
delako". M. Onaindia

IURRETA

Mali ezagutzeko gonbita
egingo dute azaroan
‘Munduko Paisaiak: liburutegiak topaleku’
ekimenak Mali hartuko du hizpide aurten
Lehenago Rumania eta Maroko
legez, aurten Mali izango du ardatz
Munduko Paisaiak: liburutegiak
topaleku ekimenak. Jaurlaritzako
Liburutegi Zerbitzuak Iurretakoa
hautatu du beste behin, beste
bederatzi liburutegigaz, Biblioteken Nazioarteko Eguneko ekimenerako. Bibliotekak eta Fasoden

H

ATXONDO

Aurrekontuetako kreditu
aldaketen berri eman dute

lorrioko Udalak Ibarra eta
gasolindegiko biribilguneak
lotzeko errepidea egin
aurretiko ikerketa teknikorako kreditu aldaketa onartu du: 56.000
euro. "Ipar-ekialdeko eremuan trafikoa hobetzeko proiektu garrantzitsua da", Joseba Mujika alkateorde eta hirigintza zinegotziaren
ustez. Dioenez, kanpo-eraztuna
egitea aurreikusita dago, Berriz eta
Durangorako trafikoa Elizburu eta
San Pio kaleetatik ateratzeko.

3

(80tik gora bazkide dira, Durangaldekoak eta Bilbokoak) elkarteak egitarau zabala lotu dute
“Mali Iurretara eta iurretarrak
Malira hurreratzeko”, Iñaki Totorikaguena alkateak dioenez.
Horrela, azaroan 2tik 16rako
egitaraua osotu dute: erakusketa, bideoforuma, jaia, antzerkia...

Ibarretxe kultur etxean egin dute aurkezpena aste honetan.

batuz. Ekintzak doan izango dira,
Ibarretxe kultur etxean.
2009an sortu zen Fasodeneko (Goiuria kulturguneanbatzen
dira) kide Souleymane Konatek
Iurretak eskainitako laguntza
eskertu du, eta, “harro” eta “esker
onez” hartu dute egindako gonbita: “Nor garen, gure musika eta
artisautza... ezagutarazi gura ditugu. Ikusten gara-eta baina, ez gara
ezagutzen”. Parte hartzera deitu
dute. A.Basauri

GARAI

Auto gidari bat hil da,
arbola bat gainera jausita
Oizerako bide batean gertatu zen ezbeharra,
astelehenean; 69 urteko garaitarra hil zen
Istripua astelehen goizeko
09:15ean gertatu zen, Oiz mendira doan mendiko pista batean, BI3341 errepidetik gertu, Garai eta
Goiuria artean. Ertzaintzak azaldu duenaren arabera, haizearen
eraginez arbola handi bat pista
honetatik zihoan lur orotako automobilaren gainera jausi zen. 69
urteko gidaria ibilgailuaren

barruan harrapatuta gelditu eta
bertan hil zen; medikuek ez zuten
ezer egiteko aukera izan.
Behin tramite judizialak eginda, gorpua Bilboko institutu
forensera eraman zuten. Ertzaintzak atestatua zabaldu zuen gertatutakoa argitzeko. Martitzenean
egin zuten hildakoaren aldeko
hileta elizkizuna.

Haizetea

Arbola handi bat pistatik
zihoan automobilaren
gainera jausi zen

Astelehenean haize bolada zakarrak izan ziren inguruetan, eta
Oizen bertan neurtu zituzten haize indartsuenetakoak: 129 km/h
abiadurakoak. M.O.

H
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OTXANDIO

ZALDIBAR

Haurreskolako
plaza berriak,
hurrengo
ikasturterako

XXIII. Margo
Lehiaketa
egingo dute
domekan

Gobernu taldearen lehentasunen artean dago hezkuntza eremua, eta horren baitan Haurreskolaren hedapena kokatzen da.
Arantza Baigorri alkateak azaldu
duenez, udalean sartu zirenean
Partzuergoagaz batu ziren plaza
faltaren arazoaz berba egiteko,
baina "ordura arte Partzuergoan
ez zeukaten informaziorik".

Urriaren 30eko margo lehiaketan
parte hartuko dutenen euskarriak 09:00etatik 10:00etara zigilatuko dituzte Bolalekuan. Lanak,
14:30 baino lehen aurkeztu
beharko dira toki berean, eta sari
banaketa 17:30ean egingo dute.
Irabazleak 700 euro jasoko ditu;
bigarrenak 500 euro eta hirugarrenak 350. Herriko onenak 200
euro irabaziko ditu.
Gaia aukeratzerako orduan
antolatzaileek ipini duten baldintza bakarra haizetara eta Otxandion edo inguruetan izatea da.
Neurriei dagokionez, 30X43 zentimetrokoak izan behar dute
gitxienez. Aurkezten diren lanekin salmenta-erakusketa ere
egingo dute. Udalak lehiaketa
horretako partaideen bazkaria
ordainduko du.

Jaietan balkoitik balkoirako bertso saioa egiten dute Elizaldeko plazan. Delfin Zubizarreta

Hartu-emanetan egon dira
Partzuergoagaz, baina,
“tamalez”, ez dute lortu

Elizaldeko plazaren historiaren
berri Ondare Jardunaldietan

21 plaza horiek 2012ko
irailerako egongo direla
ziurtatu dute Partzuergotik

Bihar goizean izango dira ekitaldiak; lehenengo bisita gidatua egingo dute,
10:30ean, eta gero bertso-pilota zein dantza erakustaldia, 13:30ean
aldibarko Elizaldeko plazaren historia ezagutzeko
aukera eskainiko dute, bihar,
Gerediaga elkarteak, Urkiola landa garapenerako elkarteak eta
eskualdeko zenbait udalek eratzen dituzten Ondare Jardunaldien baitan. Goizeko 10:30ean bisita gidatua burutuko dute, frontoitik irtenda. Eguerdian, 13:30ean,
bertso-pilota jaialdia eskainiko
dute, eta amaitzean nesken sokadantzak hartuko du plaza.

Z

1800. urtearen inguruan eraiki zuten Zaldua plaza izenez ere
ezagutzen dena. San Andres eliza
buru, bere atariak udaletxeari eta
eskolari lekua eman zion, eta kanpandorreari herri-erlojuaren

1880 inguruan eraiki zuten
Zaldua plaza izenez ere
ezagutzen dena; hainbat
zerbitzu biltzen zituen

DURANGALDEA

dorrea atxiki zitzaion. Agintaritza
zibila, eliz aginpidea, zerbitzu
publikoa, etxebizitza eta aisialdia
biltzen ziren espazio publiko hartan. Antolatzaileen esanetan,
XVIII. eta XIX. mendeetan herrikulturak balio berri bat eskuratu
zuen: ilustratuek interesa azaldu
zuten musika, dantza, kirol, hizkuntza eta abarrekiko.
Bisitarako erreserba egiteko
europaondarea@gmail.com helbidea sortu dute. M. Onaindia

Mikologia erakusketa
"Bitartean udaletik pauso
guztiak eman ditugu erabiltzen
ez zen modulua bere lekuan jarri
eta ekipatzeko; horrela, Patzuergoak aurrekontuetan sartuz gero,
urtarrilerako guztia prest egon
zitekeen", dio Baigorrik. Ordutik hartu-emanetan egon dira,
“baina tamalez, ezin izan dugu
lortu", dio. Beste herri batzuekin konpromisoa hartuta izatea
eta diru falta izan dira arrazoiak.
Partzuergotik ziurtatu dute
21 plaza horiek 2012ko irailerako egongo direla. M.O.

Domekan beste ekimen bat ere
badago. Kementsu eta Miru Gain
mendigoizale elkarteek XXII.
Mikologia Erakusketa antolatuko dute udaletxeko arkupean.
Perretxiko dastaketa ere egingo
dute. Bihar 09:30ean plazatik
irtengo dira perretxiko bila; bere
kabuz doanak 13:00ak arte eraman ditzake Kultur Etxera.
Gaur da, bestalde, argazkigintza, sabel dantza, egur lanketa eta joskera tekniken ikastaroetan izena emateko azken eguna;
udaletxean egin behar da. J.D.

BERRIZ

MALLABIA

Domu Santu,
joandakoez
akordatzeko
eguna

Izarren Distira
lehiaketa prest
zapatuko gala
erakustaldirako

Hiru igoera onartu
dituzte datorren urteko
ordenantza fiskaletarako

Lumagorri
oilasko pintxoak
banatuko dira
urriko jaietan

Hildakoak gogora ekartzeko eguna ospatuko da martitzenean;
Domu Santu eguna, hain zuzen ere.
Hilerrietan goizetik iluntzera arte
nabarituko dira jendearen joanetorriak, azaroaren lehenean urtero geratzen den legez. Bakoitzak
bereak norbere erara oroitzen
dituen arren, asko eta asko dira santu guztien egunean hilerrietara
bisita egiteko ohitura mantentzen
jarraitzen dutenak.

Elorrion, Berrizen eta Durangon
castingak egin ondoren, Izarren
Distiraren gala erakustaldia egingo dute, zapatuan, Durangoko
San Agustin kulturgunean. Gazteen sormena bultzatzea helburu duen ekimeneko hautaketa
proba epaimahai profesional
batek burutu du, gazteei aholkuak
eman eta euren ikuskizuna hobetzen laguntzeko.
Aurtengo berrikuntza nabarmenena ikus-entzunezkoak aurkezteko aukera da. Beraz, parte
hartzen duten gazteek bideoklipak, film luzeak zein bestelako
ikus-entzunezkoak aurkeztu
ditzakete. Sariei dagokienez,
“euskara onari” sari nagusia irabazten dutenek bideokamera
bana eramango dute etxera.
“Ikuskizun onena” aurkezten
dutenek argazki kamera bana
eramango dute, eta hirugarren
sariagaz MP5 bana. Informazio
gehiago jaso gura duenak eskura du izarrendistira.com webgunea. Tuentin ere badago informazioa jasotzeko modua. J.G.

Ezarritako aldaketekin bakarrik, proposamen
“jasangarria” dela uste dute ordezkariek

Gaur, 16:30ean, umeentzako tailerrak egingo dituzte eskolako frontoian. 18:00etan, txupinazoa jaurti eta enkarteladan batuko dira. Elizpeko pilota txapelketako finala
19:00etan jokatuko dute.Tabernetan bertso-poteoan Beñat Ugartetxea eta Gorka Imazek abestuko
dute. Lumagorri oilasko pintxoak
jateko aukera eskainiko dute, 1,50
euroren truke. Erromeria Trikileku taldeak girotuko du.
Zapatuan, 16:00etan, umeendako olinpiadak antolatuko dituzte. Gauean, Gatibu, KOP, Zain eta
Esne Beltza taldeek kontzertua
eskainiko dute.
Domekan, meza ondoren,
pilota partidak jokatuko dituzte.
Arratsalderako, mus, tute, asto eta
briska txapelketa antolatu dute. Aizkolarien erakustaldia eta txokolatada plazan izango dira. J.G.

Asko eta asko dira hilerrietara
bisita egiteko ohiturari eusten
jarraitzen dutenak
Joandako senide zein lagunen
hilobi eta inguruak atontzeko
aprobetxatu ohi da, gainera, egun
hori. Askok, bestalde, jendetza
ekidin guran, aurreko egunetan
egiten du osteratxoa kanposantura, lore-sorta eta gainerakoak hartuta. Ezohiko itxura hartzen dute
egunotan inguruko hilerriek,
horrenbestez, lorez jantzita. M.O.

Berrizko udalbatzak 2012rako
ordenantza fiskalak onartu ditu,
aho batez. Zerga eta tasa gehienak ez igotzea erabaki dute, EAJk
eta Bilduk proposamen bateratua
aurkeztu eta gero.
Jarduera ekonomikoen gaineko zerga %2,5 igoko dute, EAJren ekimenez; gainerakoak berdin geratuko dira. Tasetan, zabor
bilketak eta kirol zerbitzuetakoek
ere %2,5eko igoera izango dute.
Roland Isoird alkateak azaldu
duenez, lan-hitzarmenaren
ondorioz kirol-zerbitzu enpresek
%14ko igoera aplikatuko dute,
Berrizko Udala tasetan igoera
ezartzera behartuz.

Jarduera ekonomikoen zerga
%2,5 igoko dute; gainerakoak
lehengo moduan geratuko dira

Proposamen orokorra argudiatzerakoan, Isoirdek zioen
aurreko urteetan “izoztu” arren
aurten ezin dela errepikatu. Baina, egoera ekonomikoa aintzat
hartuta, aldaketa hauekin bakarrik, proposamen “jasangarria”
litzatekeela. Bilduren iritziz, tasetan dezimalak biribilduko dituzte, batez ere, kirolguneetan sarrerak errazteko asmoz.

Zabor bilketaren eta kirol
zerbitzuen tasek ere %2,5eko
igoera izango dute

Amaieran, ordenantza fiskalen zein udaleko gainerako gaien
informazioa herritarrei helarazteko bide berriak aztertzeaz egin
zuten berba, aurrera begira jorratzeko eztabaidagaia dela ondorioztatuz. M.O.

Zapatuan, Gatibu, KOP, Zain
eta Esne Beltza taldeek
kontzertua eskainiko dute

anboto 2011ko urriaren 28a, barikua

Publizitatea

5

P

H

6

Herririk herri

2011ko urriaren 28a, barikua anboto

Durangaldean labur

Orfeoia eta Kriskitin, lehen
gonbidatuak elkarretaratzean

Gerraosteko durangarren
bizipenak eta sentipenak

Andereak elkarteak indarkeria sexistaren kontrako
kontzentrazio kanpaina berria hasi du. Eguenero,
20:00etan, elkarretaratzeak egiten dituzte Andra
Mariko elizpean, eta hemendik aurrera, astero,
Durangoko elkarte bat gonbidatuko dute. Atzo Kriskitin dantza taldea egon zen; joan zen asteko gonbidatua, berriz, Sanfaustoetako pregoilari eta txupinero izan den Durangoko Orfeoia izan zen.

Karrika antzerki taldeak Lurra astinduz lana
estreinatu zuen joan zen barikuan, Durango
1936 elkarteak eratutako Agurrik Gabeak ekimenaren baitan. Santa Ana plaza agertoki hartuta, irudi, soinu eta narrazioekin gerraosteko
Durango islatu gura izan zuten. Jende ugari bertaratu zen, eta antzezlanaren aurretik ekitaldi
xumea ere egin zuten.

K.A.

ABADIÑO

ELA eta UGTren arteko
auzia Pierburg-eko
Europako ordezkaritzan

Plenoa bertan
behera, eta
hurrengoa
ateak itxita

ELAk “askatasun sindikala urratzeagatik” UGTren

Bertan behera utzi zuen Jose Luis
Navarro alkateak, udalaren Uren
Partzuergorako sarrera eztabaidatzeko aurreikusi zuten eguazteneko udalbatzarra. Hurrengo
plenoa ateak itxita egingo dutela iragarri zuen alkateak.
Aurretik, publikotik udalbatzarra bideoan grabatzen zebilen herritar bati grabatzeari uzteko eskatu zion alkateak; “udal
honetako gehiengo politikoak ez
du grabatzerik nahi” argudiatu
zuen. Herritarrak, abadiñarrek
“udaleko erabakien berri izan
dezaten” grabatzen jarraituko
zuela erantzun zion.
Aulkitik altxatu, plenoa bertan behera utzi, eta hurrengo
plenoa —besteak beste, Abadiño
Ur Partzuegoan sartu ala ez eztabaidatzeko deitutakoa— ateak
itxita egingo dutela iragarri zuen
JoseLuis Navarro alkateak. I.E.

kontra aurkeztu zuen demanda onartu dute
omunikabideetara bidalitako oharrean jakinarazi du
Pierburg SA (Carbureibar)
enpresako ELA sindikatuak, "askatasun sindikala urratzeagatik”
UGT ren kontra aurkeztu zuen
demanda onartu egin duela Lan
arloko Bilboko 4. epaitegiak.
ELAk azaldu duenez, enpresaren Europako batzordean ordezkari bat dagokio Abadiñoko zentroari, eta “orain arte, hauteskunde sindikalen aurretik zegoen

K

ELA: “Zuzendaritzak eta UGTk
gehiengoaren erabakia ez
errespetatzeko zeukaten
asmoa zapuztu du epaiak”

Enpresa Batzordeko UGTko presidentea izan da batzorde horretan enpresa ordezkatu duena".
"Indar korrelazioa aldatu egin
da hauteskunde sindikalen
ostean”, dio ELAk, eta “Komiteko
13 kidetik 8k erabaki dute beste
ordezkari bat joan behar dela Europako batzordera". Hori horrela
izan arren, Lan Epaitegietan aurkezturiko demandan ELAk salatzen
duenez, "UGTko ordezkaria izan
da, Enpresako Zuzendaritzaren
ezinbesteko laguntzagaz, Abadiño
ordezkatzen ibili dena".
Lan arloko epaitegiak arrazoia
eman dio ELAri, eta "zuzendaritzak eta UGTk gehiengoaren erabakia ez errespetatzeko zeukaten
intentzioa zapuztu du." I.E.

Zelaietako jubilatuen
etxeko Aste Kulturala
Azaroaren 21etik 26ra burutuko dituzte ekintzak
Bost jarduera biltzen dituen Aste
Kulturala antolatu dute, azaroaren
21etik 26ra, Zelaietako erretiratuen egoitzak eta udalak.
Fibromialgiari buruzko berbaldi bategaz emango diote Aste
Kulturalerako antolaturiko egitarauari hasiera, azaroaren 21ean:
Txanporta kultur etxean 19:00etan
ipini dute horretarako hitzordua.

Durangoko Gora Gora antzerki-taldearen La terracita de doña
Paula antzezlanaren emanaldia
antolatu dute, bestalde, azaroaren
22rako, Txanportan.
Oskar Tejedorren Cuidadores
filma emango dute, Donostiako
San Telmo Museora irteera egingo dute eta bazkari bategaz itxiko
dute egitaraua. I.E.

Lan arloko epaitegian aurkeztu zuen ELAk demanda.

MAÑARIA

IZURTZA

Lau herritako dantzari
gaztetxoak Euskal Jaian

Hainbat herritar
argirik barik
eguen goizez,
sute bategatik

Andra Mari dantza eta abesbatza elkarteak
antolatu du urriaren 30eko jaiko egitaraua
Durangaldeko lau herritako dantzariak hartuko dituzte urriaren
30eko, domekako, Euskal Jaian
Mañarian. Elorrio, Atxondo, Abadiño eta Durangoko taldeek hartuko dute jaialdiaren aurtengo
edizioan parte.

Talde bakoitzetik 16 dantzari gerturatzea aurreikusi dute
Andra Mari elkarteko antolatzaileek, eta goizean goizetiko egitaraua dute prest.

Elorrio, Atxondo, Abadiño eta
Durangoko gaztetxoen
taldeek jardungo dute
domekan Mañarian
Kalejira egingo dute lehenengo, 12:00etan hasita, mañariarren etxeetan bazkalduko dute,
eta talde guztiek elkarrekin Alardea eskainiko dute. Eguraldiaren
arabera, herriko plazan eta frontoian egingo dute 17:00etako dantza emanaldia. I.E.

Mañarian zehar kalejira
egingo dute talde guztiek
12:00etan, eta Alardea
17:00etan, herriko plazan

Eguazten gaueko haize boladek
botatako arbola batek argi-indar
kablea apurtuta sortu zen, suhiltzaileek azaldu dutenez, sutea.
Eguen goizeko 06:00etatik
09:00ak aldera arte, sua amatatzeko lanean jardun zuten Iurretako suhiltzaile-etxetik gerturatutako suhiltzaileek: sei ibilgailu behar izan zituzten.

Argi-indar kable bat apurtu
zuen eguazten gauez haizeak
botatako arbola batek
Gertakariaren eraginez,
eguen goizean zehar argirik barik
egon dira Mañarian eta Izurtzako inguru batzuetan.
Abiadura Handiko Trena egiteko obren barruan dagoen tunel
ingurutik Izurtzako gasolindegirainozabaldu zen sua. “Durangoko herri baso batzuk, eta Izurtzako bi-hiru baso pribatu hartu” zituen suak, lekuko batek
Anbotori esan zionez . I.E./A.B.
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KULTURA
MUSIKA ELKARRIZKETA

“Oso inpultsiboa
izan da kantak
sortzeko modua”
Antton abeslariagaz eta Ramiro bateria-jotzaileagaz batu gara
asteon. Lander, Txaber eta Mikel taldekideekin batera Plateruenean
aurkeztuko duten ‘Gorantz erori’ proiektuari buruz jardun dute
Aurretik,urteetan musika arloan jardundakoak batu zarete proiektu honetan.
Noiz eta zelan batu zineten?
Antton: Lor, Malo edo Edan taldeetan ibilitakoak gara. Nahiko gura barik sortu zen
proiektua, iaz. Lander eta ni aspalditik ibilitakoak gara elkarrekin kantuak atontzen.
Orain urte bi, Abadiñoko Gaztetxearentzat
Azken akelarreraino kanta sortzeko elkartu ginen baita, Ramiro eta biok. Taldekide
guztiok proiektu honetan ipinita daukagu
orain arreta osoa.
Aurretik egin izan duzuenagaz ez dauka,
baina, zerikusirik...
Ramiro: Orain artekoagaz ez dauka zerikusirik; sorpresa gehien, beharbada, Anttonen jarraitzaileek hartuko dute. Bere izena darama, baina beste gauza bat da. Oso
pozik gaude diskoan lortu dugun soinuagaz, eta zuzenean ere indartsuak dira kantak. Oso zuzenak izango dira kontzertuak.

Zelan sortzen dituzue kantak? Denok
elkarrekin egiten duzue?
R.: Lokalera eramaten du Anttonek oinarria. Ondoren, horren gainean lantzen du
Landerregaz kantaren egitura, eta gerotaldekide guztien artean osatzen dugu.
Udatik hona sortu duzue guztia?
A.: Uda aurretxoan sorturiko kantak ontzen
jardun dugu udan, eta grabazioari ekin
diogu uda eta gero. Grabazioa eta grabazio
ondorengoak amaituta, zuzenekoak prestatzen dihardugu orain, azken aldian.

“Ekarpen handia egiten du
taldeak: asko ikasten dugu
guztiok elkarrengandik”
I.Urizar

Musikaren mundutik aldenduta egon
zara azkenaldian, Antton?
A.: Sentsazio hori eman dezake; denboraldi batean kanpoan ibili naiz, eta baliteke
azken aldian isilago aritu izana, baina beti
jarraitu dut musikagaz lotuta.
Talde moduan diharduzue,beraz,asteroko entseguak eginez eta abar...
A.: Bai, sarritan elkartzen gara entseguetarako, gainera. Antton izena daraman proiektua izan arren, talde moduan funtzionatzen
dugu; talde soinua dauka musikak, eta izenak pertsonifikatzera eraman gaitzakeen
arren, talde izaera osoa daukagu.
Zergatik alboratu duzu bakarlari moduan
jardutea? Hautu kontzientea izan da?
A.: Parte batean bada kontzientea. Hainbat arlotan, bakarrik jardutea baino askoz
gustukoagoa dut talde-lana. Ekarpen handia egiten du taldeak: asko ikasten dugu elkarrengandik, eta momentu onak ere askoz
gehiago bizi dituzu. Taldearen soinuak
askoz gehiago betetzen nau.
Kantak sortzen diren sasoia ere gehiago
disfrutatzen da taldean?
A.: Askoz betegarriagoa da, bai. Askotan zuk
daramazun ideia asko aldatzen da lokalean;
sarritan, ia amaituta zegoela uste zenuen
kanta bati buelta osoa ematen diozu taldekideekin landu eta gero.
Zelakoa izan da sormen prozesua?
A.: Oso inpultsiboa izan da: ia konturatu
barik joan ziren kantetarako ideiak sortzen.

Non eta zelan egin duzue grabazioa?
R.: Ondarroako Santos Records estudioetan egin dugu. Oso grabazio erosoa izan zen;
teknikaria aspaldiko laguna dugu, eta etxeko giroan egon ginen.
Kolaboratzailerik eduki duzue?
A.: Aiora Renteriak (Zea Mays) abesten du
Ohe hutsegiak kantan. Oso egun polita iga-

“Prestutasun osoz hartu
zuen Aiora Renteriak
‘Ohe hutsegiak’ kantan
kolaboratzeko proposamena”

Gorantz erortzea: zortea lagun,
zutunik jausteko era legez ulertuta
Baga-Biga disketxeagaz, Zabaltzen-en
bitartez egingo dute Anttonek eta taldeak Gorantz erori diskoaren banaketa. Horrez gainera, baina, hasieratik eduki dute pentsatuta diskoa internetez ere eskaintzea, doan. Sare
sozialak ere asko erabiliko dituzte
musika zabaltzeko, diotenez.
Gorantz erori ipini diote izenburua diskoari. “Kanta guztiak bilduko
zituzten hitz batzuk bilatzen aritu
ginen, eta horra ailegatu ginen”, azaldu digu Anttonek. “Batetik, izenburuaren esanahi literalari begiratuta,
gorantz erortzea zutunik jaustea
moduan ulertzen dugu: zortea edukitzea. Konziente gara, hau dena zelan
sortu den ikusita, zortedun garela. Bestetik, gorantz erortzearena, gauzak

ro genuen beragaz. Kanta egin genuenean,
zera pentsatu genuen: “Ze ondo joango
litzatekeen hemen Aioraren ahotsa”, eta
prestutasun osoz hartuz zuen proposamena. Hartu arnasa kantako letra Sustrai Colinak idatzi du, eta beste kanta bat Amets Arzallus, Sustrai Colina eta Endika Zarrabeitiaren bertsoetan dago oinarrituta. I.Esteban

ulertzeko modu bat ere iruditzen zaigu: jausi eta berriro altxatuta ikasten
dela bizitzan gehien”. Kontraesan
puntu bat dauka, Antton taldeko abeslariak eta Ramiro bateria-jotzaileak
onartzen dutenez, izenburuko esaldiak, “baina kontraesana ere bagara”.
Izenburuaren zergatia edo azalpena entzun eta diskoak mezu baikorra helarazten duen galdetuta,
baietz dio Anttonek: “Kanta batzuek
hasieran iluntasun puntu bat daukaten arren, argitasunez amaitzen dira”.
Gitarrak, baxua, perkusioa eta
pianoa eta sintetizadoreak uztartzen
dituzte taldean: “Beste soinu batzuk
erabili gura izan ditugu, eta gauza
berria izan da taldean pianoa barneratzea”, azaldu digu Ramirok: “Kantei indar handia ematea lortu dugu”.
Ibon Urizar elorriarrak egindakoa da diskoaren diseinua eta azaleko irudia, eta oso pozik daudela kontatu digute musikariek; diskoaren
izaeragaz bat ei dator azala ere.
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HISTORIA ZIKLOA

GEURE DURANGALDEA

Erdi Aroko gizarteak baztertzen
zituenei buruzko hitzaldi sorta
Azaroaren 3 eta 4rako antolatu du Krimenaren Historiaren Durangoko Zentroak, Erdi
Aroko baztertuei buruzko jardunaldia. Arte eta Historia Museoan izango dira hitzorduak

D

elituaren ataria:Erdi Aroko gizartearen baztertuak
izenburupean antolatu
du Krimenaren Historiako Durangoko Zentroak, aurten, berbaldi
zikloa. Zikloaren bederatzigarren
edizioa izango da Durangoko Arte
eta Historia Museoak azaroaren
3an eta 4an hartuko duena.
Librea eta doakoa izango da
zikloaren barruan antolatu dituzten ekitaldi guztietarako sarrera,
eta, aipatu bezala, azaroko lehenengo eguenean eta barikuan
izango dira ekitaldi guztiak.
Azaroaren 3an, Aitziber Irigoras alkateak, Jon Kepa Garro Arte
eta Historia Museoko zuzendariak
eta Krimenaren Historia Museo-

Azaroaren 3an,
09:30ean, egingo dute
zikloaren irekiera
Unibertsitateko
irakasleek emango
dituzte berbaldiak
Mahai-inguruak eta film
emanaldiak ere izango
dira zikloaren barruan

ko Iñaki Bazan zuzendariak egingo dute zikloaren aurkezpena.
Valladolid, Salamanca, Cordoba, Malaga, Zaragoza, Cadiz,Valentzia, Kantabria eta Euskal Herriko unibertsitateetako irakasleek
eskainiko dituzte berbaldiak.
Besteak beste, Erdi Aroko
gizarteak baztertuei buruz zeukan
irudiari buruz, prostituzioari eta
sodomiari zein ospitaleko harrerari buruz jardungo dute.
Zikloaren barruan, bestalde,
mahai-inguruak, film emanaldia
eta Durangon zeharreko bisita
gidatua ere egingo dute azaroaren
3 eta 4rako Krimenaren Historiaren Durangoko Zentroak antolaturiko jardunaldietan. I.E.

MUSIKA DISKO BERRIA

‘Karenka’ bigarren lana herriz
herri aurkezten dabil Xarma

Jose Julián Bakedano
Zinegilea

Harry D’Abbadie D’Arrast
D’Abbadie familiako semea da, Estatu Batuetan zazpi film
ekoitzi dituen Harry D’Abbadie zinema zuzendaria: Emakumeen zerbitzua, Parisko jaun bat, Serenata, Maitakeria zoragarria, Dry Martini, Irria eta Topace filmak sortu ditu.
Lubitsch-en influentziagaz ekoitziriko filmak dira aipaturiko horiek guztiak; mutuak lau, eta soinudunak hiru.
Buenos Airesen jaio eta Hollywooden bizi izan zen zinema zuzendaria, eta bere dandy izaeragaz, Eleanor Boardman
aktoreagaz ezkondu zen.
Tartean, besteak beste, Lope de Aguirre eta Daguerre agertzen ziren bere familiaren zuhaitz genealogikoa eramaten omen
zuen bere jantzietan.
Laguntasun berezia izan zuen Harry D’Abbadiek Chaplinekin, eta haren zuzendari laguntzaile izan zen, gainera,
Urrearen ametsa pelikulan.
Espainian, Edgar Neville-gaz zeukan laguntasun handia,
eta Errepublika garaiko pelikularik onena osatu zuen: zoritxarrez, desagertua dagoen Alarcón-en Hiru puntako kapera lanean oinarrituriko Errotari bihurria.
1990eko Donostiako Zinemaldian haren lanaren gaineko atzerabegirakoa antolatu zuten, eta José Luis Borau-ren
D’Arrast jauna liburua kaleratu zuen Euskal Filmotekak.
Euskaldun unibertsal honen figuraren inguruan sakondu gura luketen guztiei gomendatzen diedan liburu zehatza
da aipaturikoa.

Eskoriatzako Inkernu tabernan egingo du disko berriaren aurkezpena Xarma laukoteak
Urriaren 28an, gaur, Eskoriatzako
Inkernu tabernan egingo dute Xarma taldekoek bigarren diskoaren
aurkezpena. Kanta berriak ez eze,
pare bat kanta zahar ere joko dituzte kontzertu horretan.
Laukote legez baina bateriajotzaile berriagaz jardungo dute
hemendik aurrerako lotuta dauzkaten kontzertuetan Berriz eta
Ondarroako Xarmako musikariek:
aurretik, besteak beste, Keike taldean aritutakoa den Denis Alberdi sartu da orain arte taldean jardun duen Froufe berriztarraren
ordez. Uztaileko azkeneko asteetan sartu zen Denis, baina Froufek grabatu du bateria.
Bi astetan egin zuten, abuztu amaieran, Danbaka maketa
lehiaketaren saritzat jaso zuten
disko grabazioa, Arrasateko Shot
estudioan. Bigarren diskoa du
Karenka, 2010ean kaleratu zuenaren ondoren, Xarmak.

Lehenengo diskoagaz alderatuta, honetan, taldearen eta kanten nortasuna zehaztuagoa dela
azpimarratu dute taldekideek.
Danbaka maketa lehiaketa irabazi zutenetik sorturiko dozena bat
kanta bildu dituzte disko honetan.
Doinu gogorragoak eta azkarragoak osatu dituzte, eta letrei dago-

“Taldearen eta kanten
nortasuna zehaztuago
dago disko honetan”

Billabonan joko dute
azaroaren 5ean: bertako
Ikasle Egunean

kienez, gai sozialak eta politikoak
uztartzen dituzte.
Gaur hasi eta abendura arte,
disko berria aurkezteko hainbat
hitzordu dauzkate lotuta: ikasle
egunean, Billabonan joko dute,
esaterako, azaroaren 5ean. Izan
ere, Xarmak sorturikoa da Ikasle
Egunerako kanta.
Durangaldean, abenduaren
3an, Mallabiko Herrikoan, eta
abenduaren 4an, Durangoko Azokako Ahotsenean joko dute. Intxorta 1937 kultur elkarteak Durangoko azokan kaleratuko duen kanta
bildumarako Ixiltasun hautsiaizeneko kanta ere egin du Xarmak.
Orain aste bitik dauka taldeak
www.xarmamusika.com webgunea ere Interneten: ahalik eta jende gehienarengana zabaldu gura
dute Ondarroa eta Berrizko musikariek euren lana. Datozen asteetako kontzertuetan ere salgai egongo da diskoa. I.E.
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MUSIKA PLATERUENEAN

Gorka Urbizugaz hasiko
da Kantuaren Kantoia
Azaroaren 3an, 20:00etan, Berri Txarrak taldeko Gorka Urbizu
izango da Platerueneko Kantuaren Kantoia zikloan. Puntako lau
euskal musikari izango dira lau eguenetan, berbaldi musikatuetan

D

urangoko Plateruenetik Kantuaren
Kantoia berbaldi musikatuen proposamena luzatzen diguten hirugarren aldia da azaro honetakoa. Azaroko
lau eguenetan, 20:00etan hasita eta doan
izango dira berbaldi musikatuen hitzorduak.
Aurreko edizio bietan legez, Jonan Hernandez kazetari durangarrak gidatuko ditu kantagintza ardatz izango duten saioak.
Berri Txarrak, Ken7, Mursego eta Gose
taldeetan jarduten duten musikari eta kantariak dira azaroaren 3, 10, 17 eta 24ko Platerueneko elkarrizketa eta emanaldietako
protagonistak. Lau talde horietan ahotsa
ipintzen duten lau musikari euskaldunekin
daukate musikazaleek zita: Gorka Urbizu,
Eñaut Elorrieta, Maite Arroitajauregi eta Ines
Osinaga kontzertu jendetsuetan baino giro
lasai eta gertukoagoan arituko dira, kantak,

Duela bi urtetik hona, puntako
kantariak batzen dira Kantuaren
Kantoiko berbaldi musikatuetan

erantzunak eta proposaturiko gaiei buruzko gogoetak entzuleekin konpartitzen.
Oholtza gainetik euren taldekideek
lagunduta eta ehunka entzuleren aurrean
jardutera ohituta dauden musikariak, zaleen
aurrean, giro gertukoago, etxekoago eta
gozoagoan jarduten dira Platerueneko Kantuaren Kantoia zikloan; kantak eta azalpenak tartekatzen dituzte.
Musikarion kantak giro intimoan entzuteko aukera izango da, beraz, azaroko lau
eguen iluntzetan, Durangoko Plateruenean:
musikariek kanten sorkuntzari eta beste
hainbat gairi buruz konpartitu gura dituzten bitxikeriak ezagutzekoa.
Orain urte biko udagoienean lehenengoz antolatu zutenetik, Euskal Herrian musikagintzan diharduten puntako musikariak
igaro dira Platerueneko eszenatokian atontzen duten oholtzatik; Anari, Mikel Urdangarin, Txuma Murugarren, Petti, Aiora Renteria, Imanol Ubeda, Rafa Rueda eta Xabi
Bandini izan dira aurreko urteetan.

Azaroko lau eguen iluntzetan,
doan izango dira Platerueneko
Kantuaren Kantoiko emanaldiak

Azaroaren 10ean
EÑAUT ELORRIETA

Azaroaren 17an
MAITE ARROITAJAUREGI

Azaroaren 24an
INES OSINAGA

Abuztu amaieratik Berri Txarrak taldeak
azaro amaieran kaleratuko duen Haria diskoa grabatzen diharduen Gorka Urbizu
nafarrak zabalduko du, beraz, Platerueneko Kantuaren Kantoiaren hirugarren edizioa, azaroaren 3an. Hiruko formazio berriagaz taldeak kaleratuko duen hamabi kantako zazpigarren disko horretaz ere jardungo
dute, segurutik, Kantuaren Kantoian. I.E.

DANTZA EMANALDIA

Kriskitin eta Menorcako dantzariak
domekako Durangon Folk jaialdian
Urriaren 30ean, Durangoko Plateruenean, 18:30ean hasita izango da Durangon Folk 2011 jaialdiaren hitzordua
Abuztuan Durangoko Kriskitin taldeko dantzariak izan ziren Menorcara bidaiatu eta
bertan dantza emanaldiak eskaini zituztenak; udazkenean, domeka honetan, Menorcako Ciutadellako taldearen bisita antolatu dute Plateruenean izango den Durangon
Folk jaialdiaren barruan.
Urriaren 30ean, 18:30ean hasita, Menorcako Ciutadellako Grup Folklóric des Born
taldeko musikariak eta dantzariak izango
dira, Durangoko Kriskitin taldeko dantzariekin, Plateruenean emanaldia eskaintzen.
Bigarren aldia da Menorcako taldea Durangora datorrena; orain bederatzi urte ere
Durangoko jaialdian parte hartu zuten.
1988an sorturiko taldea da Grup Folklóric des Born, gaur egun 30 musikari eta dan-

tzarik osatzen dutena. Gitarragaz, bandurriagaz, kriskitinekin eta panderoagaz ipintzen diote emanaldiari musika.
Dozena bat urtean antolatu du Kriskitinek dantzaren eta musikaren bitartez kulturartekotasuna lantzea helburu duen jaialdia; 1999ko abenduan prestatu zuten lehenengoz; Galeusca Folk izena ipini zioten
orduan. Lehenengo edizio hartan, Galizia,
Katalunia eta Euskal Herriko dantzari eta
musikariak batu ziren folklore trukearen
bitartez elkar ezagutzeko.

Gaur egun 30 musikari eta
dantzarik osatzen duten taldea
da 1988an sorturiko Born
Durangon Folk izenagaz dihardute Kriskitinekoek azken urteotan Durangon dantza eta musikaren inguruko jaialdiak antolatzen. Domekan, urriaren 30eko arratsaldean da aurtengo hitzordua. I.E.
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“Konponbidean aurrera egiteko berba
egin behar da, eta eskuzabalak izan”
2000. urtean Jesus Mari Pedrosa Durangoko Alderdi
Popularreko zinegotzia hil zuen ETAk. Mari Carmen
Hernández alargunagaz Anboton jarri dugu hitzordua,
aro berri honen inguruan duen iritzia ezagutzeko.
Zelan ezagutu zenuen ETAk bere jarduna
behin betiko uzteko erabakia?
Eguen arratsaldean telefonoz deitu zidaten elkarrizketa baterako, eta komunikatuaren zain zeudela esan zidaten. Ezagutzera ematerakoan, berriz ere deitu zidaten. Horrela jakin nuen albistea.
Zelan hartu zenuen berria?
Pozik hartu nuen. Nire senarra hil aurretik, 1999an su-etena izan zen, eta ondoren, 2000 urtean, hautsi egin zen. Sasoi
hartan zeozertara heltzeko esperantza
nuen. Su-eten bakoitza hausten joan den
esperantza izan da, baina oraingoan
ezberdina dela dirudi. Behin betiko izango dela esatean, berba sinestu egiten
dut, eta amaitu egin dela esan gura duelakoan nago. Beraz, beste batzuetan baino esperantza handiagoa daukat.
Senarrari gertatutakoa gogora ekarri
zizun?
Bai. Sasoi hartan bera ere su-etenagaz
ilusionatu zen. Ez zuen bizkartzainik
gura. Ez zuen ezer gura. Bera zerrenda
batean zegoen, eta errazena zen berak
beti ibilbide bera egiten zuelako. Mehatxatua zegoen. Oraingoan pozik nago,
egoera horretan zeudenengatik, enpresariengatik eta beste pertsona batzuengatik ere bai.
Biktima berbagaz identifikatuta sentitzen zara?
Ez naiz biktima moduan identifikatua
sentitzen. Hiltzen den pertsona da biktima; beraz, biktima baten senitartekoa
i z a n g o n i n t z a t e k e. E z z a i t b e r b a h o r i
gustatzen, eta eurekin egon naizen beste
askori ere ez. Talderen batean egon izan
naizean, ez dugu beste berbarik topatu,
eta gai honen inguruan jardun dugunean
komatxoen artean utzi dugu.
Egunotan, biktimen inguruan berba asko
egin da han eta hemen.
Erabilia sentitu izan naiz. Orokorrean
denok, uste dut. Klase politikoari interes a t z e n b a z a i o, b i k t i m a k p a r a p e t o
moduan jartzen ditu aldarrikapenen
baterako, eta beste batzuetan baztertu

“Biktima moduan erabilita
sentitu naiz. Interesatzen
zaienean deitua eta
besteetan baztertua”
“Sekula ez naiz
dispertsioaren alde egon.
Gertu egon zitezkeen eta
familiek gutxiago sufritu”
Kepa Aginako

e g i t e n d i t u e z z a i e l a k o i n t e re s a t ze n .
Euskaldunan biktimen omenaldia antolatu zutenean, lehenengo aldian ez nintzen joan, omenaldiak orokorrean ez
z a i z k i d a l a k o g u s t a t z e n . Bi g a r re n e a n
joan nintzenean, Maixabel Lasari esan
nion saiatzeko azkena izan zedin.
Denok ez gaudela hor deritzot.
Norekin identifikatzen zara orduan?
Sufrimendua sentitzen duen edonorekin. Gertutasuna sentitu dut GALen eta
Batallon Vasco Navarroren biktimen senitartekoekin. Terrorismo batek zein besteak sortutako sufrimendua berdina da.
Identifikatzen gaituena sufrimendu hori
da. Giza eskubideen edozein urraketekin
identifikatzen naiz. Giza eskubide guztiak berdin errespetatuak izan beharko
lirateke.

“Giza eskubideen
edozein urraketagaz
identifikatzen naiz.
Sufrimendua berdina da”
Elkarbizitza eta adiskidetzearen inguruan zer iritzi duzu?
Garrantzitsua da. Lehenengo pausoa
eman dugu, eta bidea luzea izango da,
baina berbagaz eta errespetuagaz egingo dugu. Minen bat eragin duena
d a m u t z e a o n t z a t e m a n g o n u k e . Ni k
n e u k h a s i e ra t i k b a rk a t u n u e n , n e u re
burua askatzearren. Ez dut inork barkamena eskatzerik behar.
Oraindik pauso asko eman beharko dira.
Orain berba egin behar da, eta oso
eskuzabalak izan. Besteenganako errespetua eta entzuten jakitea ere bai. Jendearen artean pauso txikiak eman daitezke. Gogoz, heldu daiteke horretara.
Zer irudituko litzaizuke presoen hurreratzea?
Sekula ez naiz dispertsioaren aldekoa
izan. Gertu egon zitezkeen, eta familiek
sufrimendu gutxiago izan.
Elkarrizketaren aldekoa zara?
Politikariekin desilusionatuta egon naiz
beti. Eurek interes asko dituzte. Gainera, berba egiten lehenago hasi zitezkeen denak. Zentzugabeker ia handia
izan da. Sufrimendu handia eragin dute
alde guztietan. Estatu demokratiko
batean, hobea edo txarragoa izanda ere,
dena berbagaz konpontzea da onena.
Aldarrikapen horiek beste modu batean
egin zitezkeen. Gauzak beste modu
batean eraman balituzte... Alde guztietan sufrimendu handia eragin du.
Bateginez GKE an diharduzu.
Nire baitarako asko ematen dit. Jesus
Mariri gertatuaren ondoren, ardura bat
hartu eta beharra dutenengatik zeozer egiteak lagundu egin dit. J. Guenetxea
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“Aieteko deklarazioan agertzen diren
puntuetan dago gatazkaren konponbidea”
Ibon Garateren anaia, Ruben Garate “Anselmo”, orain
11 urte hil zen, kotxe istripuan, Madrilen preso politiko
bat bisitatzetik zetorrela. Aurreko gaua gidatzen emana
zuen, sasoiz heltzeko. Gaur egun lehengusua du preso.
Zelan jaso zenuen joan zen asteko ETAren
komunikatua, armak betiko uztea iragarriz?
Oso berri ona dela uste dut, gatazkaren
konponbidean pausu garrantzitsu bat.

euren senide eta lagunen kontra aplikatzen duen tresna da, beraz, dispertsioaren biktimak garen heinean, gatazkaren
biktimak ere bagara.

Zure anaiari gertatutakoa gogora ekarriko
zizun... eta zure lehengusuaren egoera...
Ez dut inongo komunikaturen beharrik,
astero-astero etortzen zait burura senide
eta lagunak Espainiarantz edo Frantziarantz bisitan doazela ikusten dudanean.
Estatu espainolak presoak hurreratuko
dituela esaten duen komunikatua heltzen denean etorriko zaizkit lehengusua
eta beste preso pila bat gogora.

Zenbat lagun hil dira presoak bisitatzen?
Nire anaia errepidean hildako zortzigarren laguna izan zen, gaur egun 16 dira
hildakoak, eta dispertsioarekin amaitzen
ez badute, laster zenbaki hau handitzen
joango da. Badakite senideak errepideetan hiltzen ari direla, baina dispertsioa
mantentzen dute. Presoen lagun eta senideak astebururo gaude dispertsioak jartzen digun heriotz zozketa honetan parte hartzen. Aurtengo urriraino 11 istripu
egon dira.

Zelan bizi duzue dispertsioaren eragina familian eta lagunen artean?
Dispertsioaren eraginez anaia hilik dago,
beraz, argi dago oso gogorra izan dela
eragina. Bestalde, bisitak egitetik aparte
Mirentxin gidaria ere banaiz; furgonetetan kartzeletaraino ahalik eta senide
gehien modu seguruago batean eramaten saiatzen gara.
Ikuspuntu ekonomikoa anekdota
batekin azalduko dut; urriaren 8an Parisen bisita neukan nire lehengusuarekin
eta horretarako tren txartelak denboraz
erosi nituen merkeago irten zitezen; 148
euro joan-etorr ia Gasteiztik. Urr iaren
7an lehengusua kartzelaz aldatu zutela
jakinarazi ziguten, eta ez zuela bisitarik
i z a n g o, b e r a z e t x e a n g e l d i t u n i n t z e n
egunez aldatzerik ez neukan tren txartelekin.
Testuinguru berri honetan zer pausu eman
beharko lirateke espetxe politikan?
Euren legeak bete ditzatela: dispertsioare n b u k a e r a ; g a i x o t a s u n s e n d a e z i n a k
dituzten presoak askatzea; hiru laurdenak beteta dituzten presoak askatzea;
Frantzian bi herenak beteta dituztenen
askatzea; kondena beteta dutenak kalera
irtetea; kondenen luzapenerako doktrinaren bukaera.
Eta Euskal Herriari dagokionez?
Uste dut lehengo asteleheneko Aieteko
d e k l a r a z i o a n a g e r t z e n d i re n p u n t u a k
aurrera eraman beharko liratekeela; hor
dago gatazkaren konponbidea.
Zu eta zure familia gatazka honen biktima zaretela sentitzen duzu?
Jakina! Nire anaia ez da DGTren estatistik e t a k o z e n b a k i b a t g e h i a g o, a g i n t a r i
espainolek (lehenengotan PNVren laguntzarekin) diseinatu eta aplikatzen duten
espetxe politika basati baten biktima bat
baizik. Dispertsioa gatazka honetan
estatuak euskal preso politikoen eta

“ETAren komunikatua oso
berri ona dela uste dut;
Gatazkaren konponbidean
pausu garrantzitsu bat”

“Dispertsio politikaren
biktima garen heinean
gatazkaren biktima
ere bagara”
“Ados nago biktimei
erreparazioa zor zaiela-eta,
ez dago inongo dudarik,
baina biktima denei”
Bestalde, esan nahiko nuke inork ez
duela zalantzan jartzen ETAren hilketek
min izugarria eragin dutela, baina
badaude beste hainbeste sufritzen
dutenak ere; hor daude GAL, BVE, AAA,
E s t a t u a re n e r re p re s i o a , t o r t u r a k e t a
abar. Ados nago biktimei erreparazioa,
errekonozimendua eman behar zaiela,
ez dago inongo dudarik, baina biktima
guztiei!
Presoen eskubideak aldarrikatzeko herritarren partetik inplikazioa beharrezkoa dela
deritzozu?
Funtsezkoa dela deritzot, eta gaur egun
sekulan baino gehiago. Horregatik oso
ondo ikusten dut, Egin dezagun bidea
bezalako ekimenak, non eragile eta
norbanako ezberdinek presoen eskubideen alde lan egiteko batzen diren.
Zelan ikusten duzu Euskal Herria urte batzuk
barru?
Espero dut indarkeria guztiak gaindituta egongo direla, eta herri honi hainbeste sufrimendu ekarri dion gatazka
politikoari irtenbidea ematen egongo
direla lanean politiko guztiak. Autodeterminazio eskubidearen jabe, euskal
gizarteak bozkatuko duen beraien artek o a k o rd i o a k e k a r r i k o d i o l a k o h e r r i
honi benetako bakea. Badakit ez dela
erraza izango, baina nik ez dut esperantzarik galtzen. Bitartean, joan gaitezen
pausoz pauso. J.Derteano

Juanra de la Cruz
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Heldu da azkenean

Pizza idilikoa

Heldu da. Beranduegi aukeran, baina heldu da azkenean. Eta pozgarria izateaz
gain, badauka paradoxatik asko: espainiar agintari batzuen aurpegietan ez da bizipozik igarri; tarteka, irribarre erdi behartuak begitandu jataz. Beharbada, gatazka
armatua desagertuta azaleratzen delako gatazka politikoa bere gordinean.
Espainiar nazionalismoa eroan da lurralde deserosora, behartuta dago aurrez aurre
begiratzera auzi politikoari. Jakin badaki asebete barik dagoela euskal gizartean
gehiengoa den sektorearen nahimen politikoa, eta auzi horri bide eman beharko
zaiola zelan edo halan.
Euskal abertzaletasuna askoz hobeto kokatu da gauzak termino egokietan
planteatzeko: termino politikoetan. Ezker Abertzaleak lurralde potentzialki emankorragoan jarri du gatazka. Potentzialki dinot, hemendik aurrerakoak ez dira-eta
batere samurrak izango.
Amaitu da euskal historia modernoan garrantzitsuenetakoa izan den fenomenoa. Demokraziaren garaipenaz berba egin du hainbatek, eta nabarmena da bermatuago daudela hainbat oinarrizko eskubide. Ostera, beste hainbat batere bermatuta egon barik, gatazkaren humanizazioa oraindik urruti dago. Euskal demokraziaren garaipen osoa oraindik urruti dagoen moduan.

Esango ez dudan pizza marka ezagun bateko iragarkia da. Hirian triste eta aurikularrei lotuta bizi den nerabea aitita-amamen masiara doa, zoriontasunaren bila omen.
Han dena da berdea, garbia; dena idilikoa. Aitita-amamek zahartasun puntu perfektu
hori daukate. Gaixotasun arrastorik ez, amamak ile gris distiratsu ondo orraztuak ditu,
nahiz eta ezkaratzean egon pizzaren ore sendoa jo eta su astintzen. Aititak amarena
izaniko motor zaharra konpontzen laguntzen dio ilobari. Gero, pozarren agertzen da
ama, arreba ematen badu ere. Hain da gaztea eta ederra! Nerabeak, azkenean, zelan
ez, zoriontasuna aurkitzen du.
Nire lagun batek dio berak ia negar ere egin zuela iragarki hori lehenengoz ikusi
zuenean. Hain zen perfektua dena!
Ez dakit zergatik, psikologian izenen bat edukiko du horrek ere, baina iragarki hori
etorri zait gogora zabaldu den aro politiko berriaz pentsatzerakoan. Nire subkonszienteak horrela irudikatuko ote du etorkizuna? Idiliko? Edo justu guztiz kontrara? Jakin
badakidala amamek ez dituztela ileak beti ondo tindatuta edukitzen, iragarkietan ez
bezala, beti ez dela zorionik izaten amaieran, eta amaierarik ere ez dagoela, dena baita
bidea. Auskalo.
Nik, baina, lagunak bezala, ia negar egin dut etorkizunari begira.

TAk bere ibilbide armatua behin betiko
amaitzea erabaki duela ezagutzera eman
zuen urriaren 20an. 52 urteko ibilbidearen
ondoren, adierazpen historikoak oihartzun
zabala izan zuen komunikabideetan. ETAk ohar,
laburrean, elkarrizketarako deia egin die
Espainiako eta Frantziako gobernuei. Berehala,
mundu osoko erredakzioetan albistearen inguruko iritziak jasotzeari ekin zioten eta, oraindik
orain, gaiaren inguruko gogoetek albiste izaten
jarraitzen dute. Anboto.org webgunean
Durangaldeko herritarren ikuspuntua ezagutu
guran, eskualdeko alderdi politikoetako udal
ordezkariei, sindikatuetako kideei eta norbanakoei gaiaren inguruan duten iritzia eskatu diegu.

E

Urdaspal Bolinaga - Bildu
Itxaropen garaia bizi du Euskal Herriak, horrela
bizi du egunotan euskal jendarteak. Bilduk ere
bere egiten du sentimendu hori. Ezinbestekoa
ikusten dugu ‘Aieteko Deklarazioa’ deitu denaren
beste lau puntuak berehala martxan jartzea, guztion artean. Bada garaia eszenatoki politiko berri
honi, gogoz lan eginez, duen garrantzia emateko,
eztabaida politikoan sakon eragiteko eta gure herriak bere etorkizuna askatasunez erabaki ahal izan dezan bideratuko duen sare
sozial zein politikoa sortzeko, gatazkaren konponbiderako prozesu
integral baten baitan.

E

Jasone Agirre
Kazetaria

Idoia Agorria - PSE-EE

Jose Luis Navarro - AI

Unzalu Salterain - EHNE

Ipar Abasolo - ‘Egin dezagun bidea’ ekimena

Albiste handia da, demokraziaren garaipena terrorismoaren totalitarismoaren aurrean. Urte asko
behar izan dute konturatzeko indarkeria ez duela
gatazka batek ere justifijkatzen, eta lortu duten
bakarra samina eta sufrimendua izan direla.
Terrorismoaren amesgaiztoa amaitu da, eta
orain bakea eraikitzeko prozesua hasiko da.
Berradiskidetzeko momentua izango da, bergizarteratzekoa, biktimei aitortza egitekoa... Nik askatasuna berreskuratu dudala ospatzen dut; ETAk ostu zidan askatasun hori. Beldurra izateari utzi
diot; beldurra, nire familiagatik, nire lagunengatik, eta neugatik.

Udalaz kanpoko politika gaiez iritzia ez emateko
jarrera mantendu dugun arren, egoera honek salbuespena egitea merezi duela uste dugu. Ez dago
zalantzarik; egoera historiko batean gaude, eta
Abadiñoko Independienteak harro gaude
egoera hau bizitzeaz. Ezin ditugu ahaztu
momentu hauek disfrutatu ezin dituzten
pertsonak. Bereziki, askatasun barik bizi izan direnak aipatu gura
genituzke. Bestalde, espero dugu politikariak elkar ulertzeko bideak aurkitzeko gai izatea, denon artean askatasunez eta demokraziaz lortu dezakeguna lortzeko.

EHNE-Bizkaiak uste du jarduera armatua behin
betiko uzteko ETAren erabakia positiboa dela.
Euskal Herriak bizi duen gatazkaren konponbidean aurrerapauso handia suposatzen du.
Gatazkaren konponbidean aro berri bat
zabaldu da, eta aurrerantzean pausoak
ematen jarraitu beharra dagoela uste du
sindikatuak, eskubide zibil eta politiko guztiak bermatzeko bidean.
Zentzu horretan, Aieteko adierazpenak adierazitako bidean aurrera egin eta horretan laguntzeko deia egiten die EHNE-Bizkaiak eragile politiko, sindikal eta sozial guztiei.

Urriaren 20koa pauso historikoa izan zen. Hala ere,
ez dut uste ezeren amaiera denik; aldiz, konponbidearen hasiera baino ez dela deritzot. Euskal
Herriarekiko salbuespen neurriak ezartzen dira
oraindik, eta horiek gainditzea urgentea da:
dispertsioagaz amaitu behar da; Alderdien
Legea eta Audientzia Nazionala desagertu
behar dira... Guztioi dagokigu konponbiderako eta elkarbizitzarako
urratsak ematea. Une honetan, ordea, Madrilek eta Parisek
ETAren ekimenari erantzun behar diotela uste dut.

Niko Moreno - Ezker Abertzalea

Roberto Martin - CCOO

Aitor Aurrekoetxea - EHUko irakaslea

Erabakiak parez pare zabaltzen dizkio ateak gure
herriak jasaten duen gatazka politikoa konpontzeari. Aieteko Adierazpenak finkatu zituen konpontze
prozesuaren nondik norakoak; hainbat dei egin eta
jendartearen erantzukizuna azpimarratu zen.
Dena den, hau ez da ezeren hasiera ezta amaiera ere;
hori bai, oso urrats garrantzitsua eta positiboa da.
Badakit konpontze horrek Euskal Herriko independentziara eraman gaitzakeela eta horregatik badirela bake egoera baten aurrean deseroso sentitzen direnak, baina denoi dagokigu norabide
honetan, norabide onean, aurrera egitea.

Albiste bikaina da. Alderdi politikoei eta instituzioei
dei egin gura diegu normalizazioaren, partaidetza
politikoaren eta gizartean zubiak eraikitzearen alde
lan egin dezaten. Era berean, gaur beharrezkoa da
biolentziaren biktimei aipamen berezi bat egitea, eraildako pertsonei eta euren familiei, bereziki CCOO sindikatura afiliatuta zeudenei. Indar
politiko guztien parte-hartzea baldintza berdinetan normalizatuz
lan egiteko unea dela uste dugu, Ezker Abertzalearen legalizazioa
ahalbidetuz.

Gatazka armatua bukatzea gauza ederra da denontzat, baina gustatuko litzaidake egon diren beste
449 biktima horietaz ere akordatzea eta apaltasun
osoz proposatzea ETAk sortutako 850 bitimei
gehitzea, ondorioez berba egitean. Gauzak
izan diren moduan dimentsionatzeko, zenbatu dezagun sufrikario guztia behar den
legez; 1.200 gizabanakok galdu dute bizia gatazka lazgarri honetan. Aurrerantzean iruditzen zait presoen askatasuna, biktima
guztien aitortzagaz batera, egon beharko litzatekeela agendaren
lehenengo tokian. Time to peace, time to EH.

Mauricio Garcia - UGT

Endika Blanco - Ikaslea

UGT-Durangok pozik hartu du ETAren komunikatua, denbora luzez itxarondako erabakia delako.
50 urte baino gehiagoan izandako eraso, mehatxu, estortsio eta heriotzari amaiera emango dio.
Demokraziaren garaipen argia da, ETAk hartutako
bidea egokia ez zela ulertzen gehiegi iraun duen
zentzugabekeriaren aurrean.
Gaur, inoiz baino gehiago, terrorismoaren biktimei errespetua
adierazi gura diegu. Etorkizunari baikortasunez begiratzen diogu.
Euskadiko gizartean pluraltasuna, justizia eta berdintasuna egongo direla uste dugu, eta indarkeria jarrerek ez dute lekurik izango.

Pozik nago, baina ez zoriontsu. Zoriontsua izango
naiz ETAren erabaki honek alderdi politiko guztien
arteko elkarrizketa sustatzen baldin badu.
Zoriontsua izango naiz erabaki honen ostean gure
herriari erabakitzeko eskubidea aitortzen badiote.
Zoriontsua izango naiz, Durangotik Abadiñora
bidean Montorreta kalean dauden horiek behingoz alde egiten dutenean. Eta zoriontsua izango naiz, kartzeletan
usteltzera kondenatuta dituzten presoak gure artean ikusten ditudanean. Ez dut uste hau demokraziaren garaipen bat denik, oraindik urruti dagoen demokraziara heltzeko pauso bat baino.

Eulate Zilonizaurrekoetxea - LAB

Javier Meruelo - CNT

Julen Orbegozo - Kazetaria

ETAk Euskal Herrian eta bi estatuetan garai berri
bat irekitzen duen urrats historikoa eman du.
Konpromiso argi eta irmoa bereganatu du gatazka
politiko eta armatua gainditzea ekarri behar duen
prozesu demokratikoarekin. Euskal langile guztiei
dei egiten diegu prozesu horretan parte hartu
dezaten, esku artean dugulako hainbeste
borrokatu, eskatu eta desiatu dugun bake justu eta demokratikoa
eraikitzeko aukera historikoa. Euskal herritarren indarra, konpromisoak bereganatzeko eta antolatzeko prestutasuna eta borroka egiteko gaitasuna izango dira aurrera egitea ekarriko dutenak.

CNTn irakurketa bat baino gehiago daude.
Bakuninek, anarkismoaren aitak, beti hartu zuen
kontuan nazio arazoa. 1886an, I. Internazionalaren kongresuan hau aldarrikatu zuen: “Herri
batek Estatu baten partaide izateagatik,[...] ez
da ondorioztatzen Estatu horri betiko lotuta
egon behar duenik”. Euskaldunoi hitza eta erabakia eman behar digute egoera antidemokratiko honekin bukatzeko. Baina demokrazia ez da lortzen soilik bandera bati koloreak
ipiniz edo euskara normalizatuz, gizarteak bere eguneroko arazoetan era zuzenean erabakiz baizik.

Albistea iritsi da. 2011ko udazkenean, urriaren
20an, iluntzeko freskuran, iritsi da. ETAren
bakea, bakearen parte bat da, hori guztia eta
hori besterik ez. Bakea gizarteak egin behar du
gizartean; zuk, nik, guk, gure artean. Herriak
herriari eman behar dio bakea, elkarbizitza. Eta
elkarbizitza da alde bateko eta besteko eskubide guztiak errespetatzea; Euskal Herriari erabakitzeko eskubidea
ematea; sufritu dutenak errekonozitzea; sufritzen darraiten presoekin elkarrizketak hastea, euren egoera konpontzea. Espainiako
trantsizioa bukatu da, Euskal trantsizioari hasiera emanez.

Dani Maeztu - Aralar
Hainbeste bider aipatutako une historikoa heldu
da; aro berri baten atarian gaude. Politikariok
maila eman behar dugu, gizarteak exijitzen
duen memoriadun bake inklusiboa, galtzailerik eta irabazlerik bakoa, lortzeko.
Bakoitza bere lubakitik irten behar da; bai
gertatutakoaren errelatoa egiteko bai
etorkizuna eraikitzeko. Kontakizun amankomuna egin behar dugu
elkarbizitza adiskidetua bilatuz. Azkenik, besarkada handi bat
gatazkaren ondorioak zuzenean sufritu eta sufritzen jarraitzen
dutenei, eta zorionak euskal gizarteari: benetan berak merezi zuen
komunikatu hori.

Aitziber Irigoras - EAJ
ETAk bere eginkizun armatuaren behin betiko
amaiera iragarri du. Albiste bikaina da. Amaitu da
amesgaiztoa. Une honetan derrigorrez hartu behar
ditugu gogoan urteotan intolerantzia bortitzaren
tributu ankerra ordaindu dutenak. Gure oroimenak
mendeku goserik gabeko Euskadi berria loratuko
du. Bake iraunkorrerako bidea zabaldu behar da
orain. EAJk eskua luzatu nahi dio Ezker Abertzaleari, talde politiko
eta sozial guztiekin batera, elkarrekin egin dezagun adiskidetze eta
elkartasun bide hori. Amaitu da ETAren, Euskadi ta Askatasunaren
aldia. Orain hasiko da Askatasuna ta Euskadiren aldia.
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Mikel Etxebarria - ELA
Juan José Gaztañazatorre - PP
ETAk indarkeria amaitzen duela esaten duen
jakinarazpenagaz poztu egin gara, baina
faltan bota ditugu banda terroristaren disoluzioa, armak entregatzea eta bere terrorismoaren
biktima izan direnei zor dien aitortza eta parkamena eskatzea.

Alba Gutiérrez - Ezker Batua-Berdeak
ETAk behin betiko su etena adierazi du, euskal
herritarron biolentzia ezaren eskakizuna kontuan izanda eta ideia politiko eta sentsibilitateekin errespetu konpromisoua hartuz. Orain,
eragile politiko eta sozialei dagokigu erantzutea,
batez ere, Espainiar Estatuko eragile politikoei. Bestalde, bake konferentzian lagundu
zuten nazioarteko liderrei eskerrak eman gura dizkiegu, Euskal
Herrriko bake prozesuan parte hartzeagaitik. Ezker Batutik bakea
eta bizikidetzaren alde lan egingo dugu, orain arte bezala, elkarrizketa eta politika direla medio behin betiko bizikidetza demokratikoa lortzeko.

Erabakia berebiziko albiste ona da. Gizarteak urte
askoan adierazi izan duen borondateagaz bat dator,
eta ilegalizatutako Ezker Abertzaleak azken aldion
egindako hausnarketari dagokio. Espainiako eta
Frantziako gobernuek soilik gatazkaren ondorioez aritzeko elkarrizketei ekin behar diete.
Urrats esanguratsuak egin behar dira gizaeskubideei dagokienez, eta Espainiar Estatuko gabezia demokratiko larriak konpondu behar dira. ELAk itxaroten du ezin premia
handiagoko arazo sozialak, eztabaida politiko eta sozialean merezi
duten garrantzizko tokian kokatuko direla.

Ir
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Sei hankako mahaia

IRITZIA
Bideokameraz grabatzeagatik udalbatza
bertan behera, eta hurrengoa ateak itxita
Alkateak bere boterea muturrera eramanez, osoko batzarra bertan behera uztea erabaki du herritar batek bertan
eztabaidatuko diren gaiak kameraz grabatzeari uko egin ez
diolako. Horregatik, asteazken honetan egitekoa zen udalbatza ateak itxita egingo duela agindu du.
Gai hau ez da kontu berria, udalbatza berria martxan jarri
zenetik mahai gainean egon den eztabaida da hau, eta orain
arte gertatutakoak era honetan laburtu daitezke:
1. Ekainean herritar honek udalbatza grabatu eta edukia
hedatzeko asmoa zuela adierazi zuen. Plenoa bukatuta, Bilduko bozeramaile den Aitor Azuetari herritarrak kamera erabili orduko udal taldeen artean gai honen gainean eztabaidatzeko proposamena helarazi zion alkateak.
2. Uztaileko osoko bilkura kameraren presentziarik gabe
burutu zen. Bertan, Bilduk, denbora nahikoa igaro arren, kameraren gaia eztabaidatu gabe zegoela ohartarazi eta eztabaidatzeko proposamena zuzendu zuen. Navarrok “aztertuko
den eskaria dela” adierazi zuen.
3. Iraileko plenoan herritar bera kameraz agertu zen udalak gaia aztertzeko denbora nahikoa eta soberan izan duela
argudiatuz. Alkateak oraindik ere aztertzeko dagoela esan zuen
eta grabatzen zuen azken aldia izango zela mehatxatu egin
zion.
4. Urriko bilkuran, gaia oraindik aztertu gabe egonik, kamararen presentziaz ohartzean, Navarrok udalbatza bertan
behera uztea erabaki du.
Lehenik eta behin, Bildu Abadiñotik esan beharra dugu
lau hilabete ondoren oraindik ere gaia aztertu barik egoteak
Abadiñoko Independienteen borondate falta argia adierazten duela. Gainera, oso larria deritzogu Navarrok batzarraren gehiengoak ez duela plenoak grabatzerik nahi esateari,
izan ere, orain arte ez dugu batzorde batean ere gaiaz jardun,
eta PNVko zinegotziek adierazi diguten bezala, haiekin ere
ez dute honetaz hitz egin. Bilduko zinegotziok udalbatzak kameraz grabatzea udaletxea herritarrei zabaltzeko aukera bezala ikusten dugu, eta honetaz gain honako abantaila hauek
ikusten dizkiogu:
- Herritarrek osoko bilkuretan eztabaidatutakoa eta erabakitakoa ikusteko aukera izango dute
- Jasotako informazioak plenoan esandakoak zehatzmehatz jasoko ditu (aktetan ez da dena jasotzen)

gutunak@anboto.org
- Orain arteko datuak azterturik (iraileko plenoko bideoak
250 begirale izan zituen), herritar gehiagorengana iristeko baliagarria da
- Herritar askori erosoago suerta dakioke osoko bilkura bideoz ikustea irakurtzea baino.
Horregatik, Bilduk bere egin eta defendatu egiten ditu herritar
honen argudioak, eta alkateak izan duen jarrera totalitarioa erabat
arbuiatzen du. Herritarrek udalean gertatzen denaren berri jakiteko beldur izateak ez du inolaz ere horrelako jokabiderik justifikatzen.
Bilduren apustua demokrazia parte-hartzailea sustatzea den
bitartean, Abadiñoko Independienteen jarrera beste muturrean dago,
udal itxi bat kudeatzen dabiltzalarik, eta hori da erakusten duena
datorren udalbatza ateak itxita egiteak. Lotsagarria!
Herritar honek zuzendutako bideoak bildu.info/abadino web
gunean dituzue ikusgai.

Aitor Azueta, Saioa Zuazubizkar, Hibai Urrutia, Irakusne Gorospe eta
Maria Luisa Larringan (Bilduko Abadiñoko zinegotziak)

Klik batean @

Eleizalde ondoko aparkalekua
Eleizalde futbol zelaiko aparkaleku ingurua udal materialez beteta dagoela salatzeko argazki hauxe bidali digu elorriar batek.Oraintsu materiala ordenatu egin dute, eta ingurua txukunago dago.
Hala ere, eskertuko luke hango material guztia beste norabait
eramatea, ez deritzolako hura horretarako tokia denik.

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia
helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org
Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN
zenbakiagaz batera bialdu behar dira.
Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta
ANBOTOren irizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira.
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

anboto

durangaldeko astekaria

Anboto komunikabideak Elkartea
2011ko urriaren 28a - 10. urtea - 434 zk.

Laguntzailea:

Eta honako udal guztiak:

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

Urdaspal Bolinaga
Bildu

Bidean goaz
Aurreko ostegunean albiste historikoa jaso genuen, E.T.A erakunde armatuak armak “behin betirako” uzteko erabakia iragarri
zuen. Geroztik ez daukat besterik buruan, eta uste dut herritarron gehiengoaren kasua dela
hau, eta, nola ez da izango!, bizi
dugun itxaropen garai hauetan
beste aurrerapauso bat dela sentitzen dugunean; norabide egokian eginiko alde bakarrekopausoa.
Denok ditugu memorian
egun oso gogorrak, gatazka politiko honek sortutakoak, herri
honetako etxe bakoitzak bere
erara sufritu dituenak, orain aipatu ere egin nahi ez ditudanak;
honek ez du esan nahi ahaztu egiten ditudanik. Denok pairatzen
ditugu gatazkaren eraginak gehiago edo gutxiago, berdin dit bakoitzaren ideologiak, eta gatazka
politikoari konponbide integral
bat eman arte denok gara gatazka honen biktimak. Eta, alde
batzuetatik, erakundearen etenaz
gatazka konpondu dela esaten
aritu badira ere –alderdi politiko
batzuk, telekomunikabideak
etab.– Herritar asko gara herri
honek duen historiagatik, hizkuntzagatik, ohiturengatik, bere izaeragatik eta nazio kontzientzia
dugulako erabakitzeko eskubidea
daukagula sentitzen dugunak,
eta berau burutzea nahi dugunak,
eskubidea guztiz zilegi delarik.
Gatazka honi benetako irtenbidea emateko, ordea, ezinbestekoa da herritarron lana, esan
bezala, konponbide integral hori
bultzatu behar dugunok herritarrak gara. Prozesu guztia kapitalizatu eta bultzatu behar dugu,
eta pozgarria da herria horretan
badabilela ikustea; pasa den
larunbatean Bilbon gertatu zen
bezala.
Orain gure txanda da, zuen
txanda da, herritarrok gobernariei helarazi behar diegu ez dugula nahi egun beltz gehiago, eta exijitu egin behar diegu herri honek
merezi duen irtenbidea izateko
lan egin dezatela. Eta irtenbidea
ez da helduko herri honek modu
libre batean bere izaera erabakitzen duen arte, espainiarrak edo
frantsesak izan nahi dugu ala
euskaldunak izan nahi dugu?
Zuzendaria:
Jone Guenetxea.
Erredakzio burua:
Joseba Derteano.
Administrazio burua:
Itziar Belar.
Administrazioa: Miren Abasolo.
Publizitatea: Goretti Alonso,
Amaia Huarte.
Erredakzioa: Aitziber Basauri,
Itsaso Esteban, Markel Onaindia,
Amaia Ugalde.
Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta.
Testu zuzentzailea: Igor Elortza.
Argazkilariak: Kepa Aginako eta
Juanra de la Cruz.
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Kulturaleko gazteek badute maila
Agirregomezkortak gazteen taldera jo beharko du lesioek hezurretan utzi duten taldea
osatzeko: “Lasaitasuna ematen du maila ona eskainiko duten gazteak badaudela jakiteak”

Final-laurdenetan
egoteko txartelak
jokoan izango
dira Olazarren
Zaldibarko Olazar txapelketa
apurka-apurka aurrera doa eta
azaroaren 3ko eguenean,
21:30ean, final laurdenetarako
txartelak jokoan izango dituzte
lau t’erdian zein binaka.
Kaiolan Legorburu galdakoztarrak Oronoz nafarra izango du aurrean. Binaka bizkaitarren arteko lehia dute Arrese
igorreztarrak eta Kastillo markinarrak Beitia usansoloarraren eta Irusta munitibartarraren kontra. Dagoeneko final
laurdenetan daude Urretabizkaia lau t’erdian eta BeitiaIrusta binaka. Atzo beste lehia
bi jokatu ziren (emaitzak
www.anboto.org). J.D.

Azken postuetan
daude DRTko
talde biak

Orain arte bost partida irabazi, hiru galdu eta bi berdindu ditu Durangoko Kulturalak. Kepa Aginako

D

urangoko Kulturalak Eibar
hartuko du bihar etxean,
eta Mikel Agirregomezkorta entrenatzaileak lehenengo
taldeko 14 jokalari bakarrik dauzka jokatzeko moduan. Lesioek
gogor astindu dute taldea liga
hasiera honetan. Gainera, askotariko lesioei, txartelen ondorioz
baja direnak gehitu behar zaizkio.
Ondorioz, gazteen taldeko jokalariekin osatuko du taldea Kulturaleko entrenatzaileak.
Lesioen arazoak ia-ia endemikoa dirudien arren, Agirregomezkortak alderdi positiboa aur-

kitu dio egoerari: “Aurten gazteei deitu behar izan diegu behin
baino gehiagotan, eta ondo
erantzun dute. Entrenatzaile bati
lasaitasuna ematen dio edozein
unetan maila emango duten
gazteak badaudela jakiteak”.
Esaterako, joan zen asteburuan
Beñat Arruabarrena deialdian
sartu zuen, eta oraingoan ere
gazteen taldekoek lehenengo
taldeko kide izateko aukera
izango dute.
Orain arteko hamar jardunaldietatik b ost irabazi ditu
Durangoko Kulturalak, eta

“gutxigorabehera itxaron zitekeen tokian” dago, zazpigarren,
play off postutik bost puntura.
Dena dela, orain arteko uzta
oparoagoa izan zitekeen etxetik
kanpora zuhurrago ibili balira.
Kanpoan jokatutako bost parti-

Bost partidatatik lau
hamarregaz amaitu
dituzte kanpoan

datatik lau hamar jokalarigaz
amaitu dituzte, eta eragozpenik
gehienak lehenengo zatian etorri dira; larrutik ordaindu dute:
Kulturalak jaso dituen 14 goletatik 10 jokalari bat gutxiagogaz
zeudela jaso dituzte. “Zerbaitegatik gertatu da, eta aztertu egin
beharko dugu berriro horrelakorik gertatu ez dadin”.
Dena dela, oro har, Agirregomezkorta gustura dago taldea ematen dabilenagaz: “Konpromisoa ikusten dut. Taldea
lanerako dago eta oso gustura
nago denekin”. J. Derteano.

Liderraren kontra lortu du
lehen garaipena Tabirakok

Alacanteko lasterketan urtea
biribildu dezake Fradesek

80-70 menderatu zuten Biok Zerbitzuak; oro
har, lehen hiru sailkatuek galdu egin zuten

Distantzia Luzeko Ranking Nazionala irabazi
dezake Gurutze Fradesek azaroaren 6an

Ligako laugarren jardunaldian
heldu da Tabirako Baqué gizonezko talde nagusiaren lehenengo garaipena. Oro har, jardunaldi kuriosoa izan zen azkena,

Emakumeek galdu
bakoen lehia jokatuko
dute Donostian

sailkapeneko lehenengo hiru
sailkatuek, ordura arte hirutik
hiru irabazita zeuzkaten taldeek,
galdu egin zutelako. Tabirako
Baquék bigarren sailkatua menderatu bazuen, La Sallek San
Ignacio hirugarren sailkatuari
irabazi zion eta Padurak Autocares Artieda liderrari.
Bitartean emakumeek Atletico San Sebastian bisitatuko
dute bihar. Talde biak galdu
barik daude oraindino. J.D.

Triatloian Distantzia Luzeko
Ranking Nazionala irabazteko
aukera handiak ditu Gurutze
Frades Mugarra triatloi taldeko
atletak. Asteburuan Ibizan lehiatu behar zen azkeneko proban
Raquel Lombo baino bost postu
atzerago sartzea nahikoa zuen
txapela janzteko. Baina Ibizako
triatloia bertan behera utzi dute
diru faltagatik, eta ordezko lasterketa Alacanteko Orihuela
herrian antolatu dute, azaroaren

6an. Bitartean, badu zer ospatua, Bilbao Night Marathon-en
emakumeen maratoi erdia irabazi zuen-eta joan zen asteburuan. Leire Muniain durangarra
ere podiumera igo zen hirugarren postuan.
Maratoi osoan, berriz, Oihana Garcia iurretarra hamargarren sailkatu zen. Gizonei dagokienez, maratoi erdian Roberto
Corujo iurretarra 20. postuan
helmugaratu zen. J.D.

Durango Ilarduyak eskas ekin
dio denboraldiari. Gizonetan,
nagusien talde biak azkeneko
daude sailkapenean. Ohorezko
B mailan, durangarrek puntu
bakarra dute, eta joan zen
asteburuan 77-0 galdu zuten
Oviedora egindako bisitan.
Euskadiko ligan jokatzen duen
Durango Ilarduyaren bigarren
taldea okerrago dabil, orain
arte ezin izan duelako puntu
bakar bat ere lortu.
Euskadiko mailan dotore
dabilena Elorrio R.T. Parra
Taberna da. Sailkapenean
bigarren daude, Universidad
Bilbao liderrarengandik lau
puntura, eta Hernanigaz berdinduta. J.D.

Lehen garaipena
ospatzeko sei
gol Elorriok
Futbolean Elorrioko emakumeek denboraldiko lehenengo
garaipena lortu zuten laugarren jardunaldian. 1-6 jipoitu
zuten azken sailkatua Berangon, eta arnasa apur bat hartu
dute 10. pustura igota. Bihar
Ugeraga azken aurrekoak bisitatuko du Elorrioko Eleizalde
futbol zelaia.
Iurretako azken hirugarren
dago maila berean. Arratia liderrari egindako bisitan, 1-0 galdu zuten. Arratiak orain arteko
lehia guztiak irabazi dituela eta
golik jaso barik dagoela kontuan hartuta emaitza duina da,
baina puntuak behar dituzte
zulotik irteteko. J.D.
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Durangaldeko maratoi erdia, etzi, Agenda
Urkiolako Santutegitik abiatuta
FUTBOLA

Urtero legez, ibilbide bi prestatu dituzte Bidezabalgo kideek, 21 eta 11 kilometrokoak

ARETO FUTBOLA

Mendibide gorabeheratsuei aurre egin behar izaten diete maratoi erdiko parte-hartzaileek. Bidezabal

G

ozatzeko eta sufritzeko
aukera eskaintzen du urtero Durangaldeko Mendi
Maratoi Erdiak. Lasterketan zeharkatzen diren 21 kilometroak gozamena dira natura gustuko duen
edonorentzat; baina, era berean,
mendibide irregular eta gorabeheratsuak astunak suertatu daitezke azkenerako. Dena dela, parte-hartzaile kopuru handia batzen
du urtero lasterketa honek, sufrimendu eta guzti ere erronka gustagarria den seinale.
Ibilbideak 502 metroko
desnibel pilatua du goraka, eta
496 metrokoa beheraka. 21
kilometroko ibilbidea gehiegitxo
iruditzen zaionarentzat 11 kilo-

Iaz Water Becerrak
eta Ana Condek
irabazi zuten 21
kilometroko lasterketa
metroko beste bat ere aurreikusi dute Bidezabal atletismo taldeko antolatzaileek. Azken lasterketa laburrago hori domekan
10:00etan hasiko da, Urkiolako
Santutegiaren parean; maratoi
erdiari 10:15ean ekingo diote.
Lasterketa irabazten duenak 200 euroko saria jasoko du,

gizonetan zein emakumeetan.
Bigarrenek 150 euro irabaziko
dituzte, eta hirugarrenek 75
euro. Maila hauetan zein adinaren arabera banatutakoetan
garaikurrak ere banatuko dituzte. Horrez gainera, antolatzaileek jakinarazi dutenez, bestelako
sariak ere zozkatuko dira partehartzaileen artean.
Iaz Walter Becerra sestaoarrak irabazi zuen gizonetan
(1.16.32) eta Ana Conde gasteiztarrak
emakumeetan
(1.31.10). Gizonetan Aitor Uribesalgo eta David Garcia durangarrek osatu zuten podiuma.
Emakumeetan Iraia Garcia zornotzarra bigarren izan zen. J.D.

DATUAK
Eguna:
Urriak 30, domeka
Irteera ordua:
11 kilometrokoa: 10:00
Maratoi erdia: 10:15
Antolatzailea:
Bidezabal atletismo taldea
Sariak:
Irabazlea: 200 euro
Bigarrena: 150 euro
Hirugarrena: 75 euro
2010eko irabazleak:
Walter Becerra: 1.16.32
Ana Conde: 1.31.10

Sisi-sagak eskoletara
hurreratuko du bizikleta

Mallabia itzartu da,
Sasikoa eta Elorrio ez

Bizkaiko federazioagaz elkarlanean hainbat
ikastetxe bisitatuko dituzte datozen hileetan

Mallabia zulotik irten da garaipen bi lortuta;
azkena, Bilbo indartsuaren kantxan lortu du

Durangaldeko Sigi-saga bizikletazaleen elkarteak, Bizkaiko Txirrindularitza Federazioagaz
elkarlanean, gaztetxoei bizikleta
hurreratzeko ekimena abiatuko

Bide-segurtasunari zein
mekanikako nozioei
buruz jardungo dute
du datozen egunetan. Eskola
kirolaren barruan, Bizkaiko
eskualdeetako hainbat ikastetxe
bisitatuko dituzte 2012ko apirilera bitartean, bizikletaren kultura eta txirrindularitza gaztetxoen-

gan txertatu guran. Jardunaldi
horietan bizikleta zelan erabili
eta bizikletako mekanikari
buruzko nozioak (zelan desmuntatzen den gurpil bat, zelan konpontzen den zulatu bat…) erakutsiko dituzte. Horrez gainera,
gizarte ikuspegia ere eman gura
diete jardunaldiei, eta, bide
horretatik, bide-segurtasunari
eta herri barruko txirrindularitzari
buruz ere jardungo dute.
Jakinarazi dutenez, datozen
egunetan hasiko dira ekimenagaz eta tituludun monitore bik
gauzatuko dute. Batez ere,
2000.ean eta 2001.ean jaiotako
gaztetxoei zuzenduta daude
jardunaldiak. J.D.

Mallabia Hierros Servando gero
eta hobeto dabil areto futboleko hirugarren mailan. Liga
porrot bategaz hasi zuten;
ondorengo jardunaldi biak berdindu egin zituzten, eta azkeneko bietan irabazi egin dute.
Gainera, joan zen asteburuan ordura arte lider zen Tecuni Bilbo menderatu zuten kanpoan. Atsedenaldira 3-1 galtzen joan ziren, eta epaileekin
haserre. Bigarren zatia hasi
aurretik autokritika egin, epaileak bakean utzi behar direla
kontzientziatu eta partidan kontzentratuz, emaitzari buelta
ematea lortu zuten (5-7). Orain
sailkapenaren goialdean daude.

HIRUGARREN MAILA
Durangoko Kulturala Eibar
Zapatuan, 17:00etan, Tabira
GOREN MAILA
Berriz - Moraza
Zapatuan, 17:30ean,
Berrizburun
Zaldua - Galea
Zapatuan, 17:00etan,
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
Ezkurdi - Moraza B
Zapatuan, 17:00etan,
Arripausuetan
Iurretako B - Zaldua B
Zapatuan, 16:00etan,
Larrakozelain
Berriz B - Txurdinaga
Domekan, 11:30ean,
Berrizburun
Elorrio B - San Ignacio B
Zapatuan, 18:00etan,
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
Iurretako Berrio-Otxoa B
Zapatuan, 18:00etan,
Larrakozelain
Elorrio - Ugeraga
Zapatuan, 16:00etan,
Eleizalden

Sasikoak eta Elorrioko
Buskantzak, aldiz, zuloan jarraitzen dute. Durangoko taldeak
4-2 galdu zuen Santurtzin, eta
hiru puntugaz azken hirugarren
daude sailkapenean. Larriagoa
da Elorriokoren egoera, orain
arteko bost partidak galdu egin
dituztelako.

Abadiño goi mailan
Azpimarragarria da Abadiñoko
talde bien jarduna ere. Abadiñoko Lagunek zein Abadiñoko
Gaztetxiek orain arteko partida
guztiak irabazi dituzte, eta lidertzan (edo liderrekin berdinduta)
daude goren mailan eta lehenengo erregionalean. J.D.

HIRUGARREN MAILA
Sasikoa Durango Sestao
Zapatuan, 18:30ean,
Landako kiroldegian
Mallabia Hierros Serv Ibarra
Domekan, 17:30ean,
Zaldibarko kiroldegian
EUSKAL LIGA
Kurutziaga ikastola Arabako EHU
Domekan, 12:00etan,
Landako kiroldegian
GOREN MAILA
Abadiñoko Lagun Astraburuko
Domekan, 11:15ean,
Berrizburun
Presion Break Mazusberri
Zapatuan, 17:15ean,
Berrizburun
LEHENENGO ERREGIONALA
Elorrioko B Zamudio
Zapatuan, 18:00etan,
Elorrioko udal kiroldegian
Sapuberri Soloarte B
Zapatuan, 17:00etan,
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA
Tabirako Baqué Askartza
Zapatuan, 17:00etan,
Landako kiroldegian

PILOTA
OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdian:
- Oronoz (Nafarroa) /
Legorburu (Galdakao)
Binaka:
- Arrese (Igorre) Kastillo (Markina) /
Beitia (Usansolo) Irusta (Munitibar)
Azaroak 3, eguena, 21:30ean,
Zaldibarko pilotalekuan
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Erlojuagaz zorabiatuta, benetan
aurrezten ote da energia?
Datu batzuek energia
kontsumoa % 3 eta % 5 artean
aurrezten dela diote; beste
batzuek % 0 eta % 0,5 artean

Ordu aldaketak energia
aurrezteko bide serioetatik
arreta galtzea dakar,
Ekologistak Martxan-en ustez

Zapatu gauean, ordu bat gutxiagoko loa. Ordu aldaketa garaian
aldeko eta kontrako iritziak agertzen dira komunikabideetan
Gauez kandela gutxiago kontsumitzeko, udan erlojuak ordubete aurreratzea proposatu
zuen Benjamin Franklin zientzialari estatubatuarrak XVIII.mendean. Ideia ez zuten aintzat hartu, baina bi mende geroago,
1973ko petrolio-krisiaren ondoren, udan ordua aldatzea erabaki zuten hainbat herrialdetan.
“Zapatu gauean, lo egiteko
ordu bete gutxiago!”. Energia
aurrezteko aldatu genuen martxoa amaieran ordua. Unesa
industria elektrikoaren patronalaren arabera, martxotik urrira
bitartean, etxe baikotzean, % 5
aurrezten da energia, eta merkatal guneetan % 3.
Datu guztiek ez diote gauza
bera, baina: Energiaren Dibertsifikazio eta Aurrezterako Institutuaren (IDAE) arabera, Espainian energia kontsumoa % 0

eta % 0,5 artean baino ez da
aurrezten.

Aldekoak eta kontrakoak
Udaberrian eguzkiaren argia eta
energia gehiago aprobetxatzeko
aurreratu genituen erlojuak, eta
negua heltzen denean adituek
diote ez dela komeni udako
ordutegia mantentzea, argi barik
ordu gehiagotan lan egingo
litzatekeelako. Horrek energia
gastua igoko luke.. Hori ez da
guztiz argia, baina, ordutegien
errutina mantenduta, goizez
aurreztutako energia iluntzean
gastatzen delako.
Hainbat ekologista talde
ordu aldaketaren kontra daude.
Ekologistak Martxan elkarteak,
esaterako, energia eta dirua ez
direla aurrezten azaldu du.
Espainiako Sare Elektrikoak
(R E E) erakundearen datuak

hartuta, ordu aldaketa egin
aurreko eta ondorengo hamar
egunetako kontsumoa konparatu dituzte. Azken hiru urteetan
egin ditugun sei ordu aldaketetatik bitan txikitu da kontsumoa;
beste lauetan handitu egin da.
Ekologistak Martxanen iritziz, ordu aldaketak, energia eta
dirua ez aurrezteaz gainera,
“aurrezteko bide serioetan arreta galtzea dakar: ordu aldaketa
ohitura moduan mantentzen da,
eta gobernatzaileak eta gobernatuak energia aurrezteaz arduratzen direla sinbolizatzen du;
horren proba legez, bizitzako
erritmoa aldatzeko prest agertzen dira”. Ekologisten berbetan,
“organismoaren eta erloju biologikoaren erritmoa jarraitu eta
energia xahuketa gelditzeko
neurri serioen alde jokatu
beharko litzateke”.

E
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5 urte, 50 ikerketa, 840 orri
-k “abentura polita eta
interesgarria” hasten
zuela aitortzen zuen
2007an Astola aldizkariaren lehenengo zenbakia argitaratu zuenean. Eskualdea
aztergai hartuta, arlo diferenteetan egin
diren ikerketak plazaratzea edota
berriak sustatzea jarri zuen helburutzat. Urtero-urtero 10 bat lan jasotzen
dituen aldizkaria argitaratu dute. Bosgarrena ere prest dago.
Bost urte bete ditu Astola aldizkariak. Urtekaria izanik, bosgarren zenbakia kalean dago eta, orain arte egindakoari erreparatuz, 50 ikerketa eta
840 orri plazaratu dira. Durangaldeko historia ertz askotatik ezagutzeko
modua eman du aldizkariak. Baina
etorkizunera begiratu eta hausnarketarako bidea ere eman du. Eskualdeko ikerlari, idazle eta zientzilarien plaza ere bihurtu da.
Astola aldizkariaren bosgarren zenbakia Durangaldeko liburudenda nagusietan azaroaren erdialdean izango da
salgai. Bost euroko salneurria izango
du beste urtebetez, eta Gerediaga
elkarteak Durangoko Azokan izango
duen gune berezian ere salduko da.
Guztira, 10 ikerketa eta 175 orri ditu
Astolaren azken zenbakiak. Goi-Paleolitoko garaietatik hasi eta 2027. urteko Durangaldea zelangoa izan daitekeen irudikatzen dugun bitartean, Arria
erreka, Durangoko emakumeen kartzela, trenbideak, Elorrioko petrolioa
eta bolbora usaina, Atxondoko udalerria, zuzenbide zibila eta zalantzan
dagoen ondare arkitektonikoa ezagutzeko bidea uzten digu.

ASKONDOKO
ZALDIAK
EGILEA: DIEGO GARATE ETA
JOSEBA RIOS

Urkuleta auzoko Askondo
kobazuloan Goi
Paleolitiko garaiko
margoak aurkitu dituzten
arkeologoek
aurkikuntzaren garrantzia
azaltzen dute. Koba
barruko irudiak ere
jasotzeko aukera izan du
Gerediga elkarteak.

DURANGOKO
EMAKUMEEN
KARTZELA
EGILEA: MARIA GONZALEZ
GOROSARRI

Durango 1936 kultur
elkarteko lehendakariak
emakumeek kartzeletan
bizi zuten egoeraren
kontakizuna egin du,
Nevers eskoletan izan
zen Durangoko kartzelan
izan ziren emakumeen
lekukotzak aintzat hartuz.
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ARRIA
ERREKA

DURANGALDEA
2027

EGILEA: MAITE IBAÑEZ

EGILEA: KIMETZ MUNITXA,
HODEI ZENIKAONANDIA ETA
DANI MAEZTU

Oizen jaiotzen den
errekaren
aprobetxamendu
hidraulikoa handia izan
da urteetan: errotak,
burdinolak, zentral
hidroelektrikoak...
Berrizko erreka honetan
zehar ibilbidea egiteko
proposamena da
ikerketa.

DURANGO
GELTOKI
NAGUSIA
EGILEA: JOSE MARI URIARTE

1882an hasita Durango
trenbideen lotunea izan
da: Durango-Zumarraga,
Bilbo-Durango tranbia eta
Durango-Elorrio zein
Arrazolako meategietara
zihoan trena. Trenak
eskualdeko herri askori
industriarako bidea
zabaldu zien.

ONDAREAREN
ZALANTZAZKO
ETORKIZUNA
EGILEA: JON IRAZABAL

Uztailaren 26an behin
betiko onartu zen
Durangoko Eskualde
Egituraren Lurraldearekiko Zati-Egitamua.
Zer den eta zer eragin
duen azaltzeaz gain,
egileek eskualdeari ekarri
liezaiokeenaren ikuspuntua plazaratu dute.

BOLBORA
USAINA
EGILEA: KARLOS ERIZ

Elorriar gehienek ondo
ezagutzen duten usaina
da. Urriaren lehenengo
igandean egiten den
jaia gogoratzen dute.
Lan honetan, barru
barrutik jaia ezagutzeko
aukera dago,
errebonbilloen eskutik.

ZUZENBIDE
ZIBILA
DURANGALDEAN
EGILEA: GONTZAL AIZPURUA

Urteetan egin den lanari
esker, ondare aberatsa
daukagu eskualdean.
Baina utzikeriak edo
momentuko agintarien
arduragabekeriak altxor
asko galtzea ekarri du.
Gaur egun ere
kezkagarria da batzuen
egoera.

Eskualdean ditugun
zuzenbide zibil bien
azterketa egin du
abokatuak. Herritarron
bizitzan ezberdintasun
horrek duen eragina,
zergatik gertatzen den eta
non eta nori aplikatzen
zaion argitu du.

ELORRIOKO
PETROLIOA

ATXONDO:
HIRURAK BAT

EGILEA: LOREA MADINA

EGILEA: OIHANE BURUAGA DE
SANCHA

1919. urtean Elorrion
petrolio-prospekzioak
egiten hasi ziren. Belgika,
Alemania, Alsazia eta
Errusiako behargin eta
teknikariak urre beltza
bilatzen zuten
horretarako sortu zen
Goikotxea Alzuaran
enpresaren agindupean.

2012ko uztailaren 5ean
50 urte beteko dira Axpe,
Apatamonasterio eta
Arrazola eleizateak batu
eta Atxondo udalerria
sortu zela. Batzeko
arrazoiak zeintzuk izan
ziren argitzen du artikulu
honek.
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Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org. Nahiago baduzu deitu
94-623 25 23. Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.
Higiezinak
ETXEBIZITZAK
SALDU
Abadiño. Etxebizitza ia berria
salgai. 4 urte. 2 logela, 2 komun, sukaldea (eskegitokia),
balkoia, garajea eta trastelekua. Tel.: 615-00 72 16
Atxondo. 75 m2. 3 logela, sukaldea, egongela, komuna,
balkoia. Oso eguzkitsua. Kanpora ematen du etxe guztiak.
Kalefazioa. Berriztatuta eta altzairuz hornitua. 180.000
euro. Tel.: 655-73 74 47.
Atxondo. 82 m2. 3 logela, sukaldea, egongela ederra, komuna. 2 balkoi. Ganbara eta igogailua. Oso eguzkitsua. Kanpora. Berriztatuta eta altzairuz
hornitua. 628-78 78 35
Berriz. 3 logela, 2 komun, sukalde berriztua, 2 balkoi, egongela handia, ganbara eta garaje
itxia. Oso eguzkitsua.
Tel: 647-77 73 92.
Berriz. 80 m2. Oso kokapen
ona. Guztiz jantzita. Sukaldea,
egongela, komun handia, 2 logela (bat ganbara, balkoia, despentsa txiki bat). Zoru erradiantea. Oso eguzkitsua.
Tel.: 607-52 24 26.
Durango. Murueta-torren. 90
m2. Sukaldea (eskegitokia),
egongela, balkoia, 3 logela, 2
komun. Guztiz berriztua (ateak,
leihoak, horma-armairuak...)
eta jantzia, eguzkitsua, bista
eta kokapen ederra. Ganbara
eta garajea. 686-13 89 09.
Durango. 98 m2. Oso eguzkitsua. 3 logela, sukalde-jangela,
bainugela eta komun leihodunak, 2 terraza partikula. Altzariz betea, berogailuaren galdara
jarri berria, hormako lau armairu, aluminiozko leihoak, ateak
eta zorua aldatuta. Garaje eta
igerilekua. Tel.: 655-70 46 84.
Durango. 94 m2. Herriko gudarien plazan. 3 logela, 2 komun, sukaldea (eskegitokia),
egongela, ganbara eta garajea.
Kokapen ona, eguzkitsua eta
bista ederra. 330.000 euro.
Tel.: 615 76 08 01.
Durango. Atiko zoragarria Alde
Zaharrean. Erabat berriztaturiketa jantzita. Gas instalazioa
egin berri. Oso argitsua.
Tel.: 659-42 58 90.
aotxotorena@yahoo.es
Durango. Atiko zoragarria Alde
Zaharrean. Eguzkitsua eta bista ederreko terraza handiarekin. Kalefakzioa eta aire egokitua. Igogailurik ez. Zaharberrituriko eraikina.
Tel.: 665-94 46 74
Durango. 3 urte. 2 logela,
2 bainugela, egongela, sukaldea eta 90 m2-ko terraza handia. 28 m2-ko garajea.
Tel.: 637-41 64 38
Durango. Sasikoan. 3 logela,
komuna eta egongela-jangela
handia. 2 balkoi. Kalefakzioa.
Garajea eta ganbara.
Tel.: 679-38 23 69
Elorrio. 65 m2. Buzkantz kalean. 2 logela, komuna, sukaldeegongela. Ganbara. Igogailua.
Kokapen ona. Eguzkitsua.
Tel.: 94-682 12 34.
Elorrio. Babes ofizialeko etxebizitza trukatzeko durangoko
kide baten bila nabil.
etxea2011@yahoo.es
Elorrio. Estreinatzear dagoen
162 m2-ko terraza duen atikoa
(73 m2). 2 logela, egongela
bat, sukaldea eta 2 bainugela.
Igogailua eta trastelekua. Oso
kokapen ona, eguzkitsua eta
bista zoragarria. 615-75 59 85
(goizez) 636-22 49 02 (arratsaldez).
Elorrio. Erdialdean. 2 logela eta
2 bainugela. 634 45 72 01

Elorrio. Edialdean. 2 logela, 2
bainugela, sukalde ekipatua.
Igogailua. Trastelekua.
Tel.: 657-79 39 93
Mallabia. Baserria eta 20.000
m2-ko lur zatia, oso egokia mahasti bat jartzeko, salgai. Kokapen ona. 330.000 euro. Tel.:
655-70 26 47 (20:00-22:00
bitartean). Hormigoizko estruktura eta bista ederrak.
Zaldibar. 300 m2-ko baserria
berriztuta. 24.000 m2-ko lursaila. Oso eguzkitsua.
Tel.: 625-70 59 97.
EROSI
Durangaldea. Baserria erosiko
nuke, lursail apur batekin. Ez du
inporta zer egoeratan dagoen .
250.000 euro (negoziagarri).
Tel.: 618-936 214.
ERRENTAN EMAN
Elorrio. Tel.: 695-78 27 86.
ERRENTAN HARTU
Durango. Bikote arduratsua
alokairuko pisu baten bila inguruetan. Tel.: 617-86 00 55
PISUA KONPARTITU
PISU BILA
Durango. Gela baten bila pisu
konpartituan. Alemaniako neska, 25 urtekoa, eta azarotik durangon lan egingo dut. Inguruan pisu bat aurkitu nahi dut
konpartitzeko, 300 euro arte
(gastuak barne).
sardana@web.de.
PISUKIDE BILA
Durangaldea . Pisua konpartitzeko lagun bila (emakumea
nahiago). 688 67 86 90
Berriz. Estreinatzeko. Leku paregabean. 619- 66 58 57.
Durango. Logela bat alokatzen
da komun pribatuarekin ibaizabal en. 652-86 57 80
Durango. Pisukide bila nabil.
Tel.: 605-77 03 57.
Durango. Pisua konpartitzeko
lagun baten bila nabil. 2 komun, 2 logela, 2 egongela eta
sukaldea konpartitzeko.
Tel.: 650-73 87 24
LOKALAK
SALDU
Abadiño. Matiena. 44 m2-ko
txoko berria salgai. Beharrezko
baimen guztiekin.
Tel.:672-25 80 41
Elorrio. 360 m2-ko pabilioia
salgai industrialdean.
Tel.: 634-45 72 01
Elorrio. 950 m2-ko pabilioia
salgai industrialdean.
Tel.: 634-45 72 01
GARAJE/
TRASTEROAK
SALDU
Berriz. 42 m2-ko garaje itxia.
Ate automatikoa. Ur eta argi
instalazioak iaz. Komuna eta
bodega txiki bat. Txoko txikia
sukaldeagaz. 2 edo 3 kotxe.
Tel.: 615-75 21 36
Durango. Trastelekua astepen.
18 m2. 2 altuera, leihoa eta ate
berria. 665-70 75 35.
Durango. Itxitako garajea
Tronperri kalean, erdialdean.
Tel.: 628-78 78 35
Elorrio. Berrio-otxoa kalean
garaje itxia. 658-75 92 64.
Elorrio. Garaje itxia erdialdean.
Tel.: 660-45 87 56.
ERRENTAN EMAN
Durango. Garaje itxia san ignazion. Tel.: 94-681 25 10.

Durango. Montebideon 26
m2-ko garaje itxia.
Tel.: 656-76 76 06.
Durango. Antso estegiz kalean. Tel.: 690-18 91 68
Durango. Partzela alluitz kalean. Tel.: 669-63 03 12
Teknologia
AUDIOA/BIDEOA/
ARGAZKILARITZA
SALDU
Autorako MP3 irratia salgai.
CD/MP3/WMA Pioneer
deh4700mpb. Erabili gabea.
Deitu: 636-27 15 08.

Durango. Neska euskalduna
umeak zaintzeko, etxea garbitzeko zein pertsona nagusiak
zaintzeko prest. Kotxearekin.
Tel.: 664-14 69 04.
Durango. Emakume arduratsuak bere burua eskaintzen du
orduka eta externa bezala lan
egiteko: umeak zein pertsona
nagusiak zaintzeko, etxeak, tabernak garbitzeko eta antzekoetarako. 670 67 46 41 (Juana).
Durango. Neska gaztea, etxeko
lanak egiteko, umeak zein pertsona nagusiak zaintzeko prest.
Venezuelako neska bat naiz
baina euskal herrian guztiz integratua. Esperientzia handia
dut umeekin eta pertsona nagusiekin. Tel.: 667-07 45 34.

EROSI
Cannon 1000d kameraren
kargadorea . Kargadorea galdu
dut. Baten batek saltzeko badauka: tximai@hotmail.com.
GAINERAKOAK
Bidali zure ordenagailua boliviara. Hondatuta, zaharra
bada edo zaborretara bota behar baduzu, nik jaso, konpondu
eta kainaberaren bitartez bialduko dugu 2.mailako eskoletara. 655-71 76 66.
Lana/negozioak
LAN ESKARIAK
OSTALARITZA
Durango. Neska gazte euskaldunatabernari lanak egiteko
prest, astean zehar eta asteburuetan. Esperientzia.
Tel.: 615-71 62 32.
Durangaldea. 20 urteko neska
asteburuetan, edozein ordutegitan, lan egiteko prest.
Tel.: 646-82 26 28.
ETXEKO LANAK
Durangaldea . Ordu batzuetan
garbitasun lanak egiteko edota
umeak zaintzeko prest.
Tel.: 94-681 19 98
PERTSONAK ZAINDU
Durangaldea. Neska euskalduna, fisioterapian diplomatua.
Etxez etxez errehabilitazio
traumatologikoa, neurologikoa, drenaje linfatikoa, masaiak, ... egiten ditut, bakoitzaren beharretara egokituta.
Tel.: 635741515.
Durangaldea. Neska gazte
euskalduna umeak zaindu edota etxeko lanak egiteko prest.
Goiz eta arratsaldez. Esperientzia. Gabinete pedagogikoan
egon naiz laguntzen.
Tel.: 648-13 13 27
Durango. 21 urteko neska euskalduna umeak zaintzeko, etxeko lanak egiteko, klase partikularrak zein ingeleseko klaseak
emateko prest. Magisteritza
ikasten. Umeekin esperientzia
zabala irakaskuntzan zein kirol
guneetan. Tel.: 660252793.
Durango. Lan bila nabil etxeak
garbitzeko edo umeak zein pertsona nagusiak zaintzeko.
Tel.: 696-75 35 30
Durango. Pertsona nagusiak
zaintzeko lan bila, interna edo
externa modura, orduka zein
gauez. Esperientzia eta erreferentziekin. Tel.: 603-95 41 94
Durango. Psikologian lizentziatua. Durangoko neska euskalduna naiz eta prest nago
irailaren 20tik aurrera umeak
orduka zaintzeko, goizetan zein
arratsaldetan.646-53 83 90
Durango. Andre euskalduna
haurrak zaindu eta etxeko lanak
egiteko prest. 659-08 81 85
Durango. Andre euskalduna
naiz eta pertsona nagusiak,
gaixoak, ezinduak... zaintzeko
prest . Urte askoko esperientzia
eta lehenbailehen hasteko
prest. 699-74 57 23 (ines)

Durango. Emakume arduratsua pertsona nagusien edo
umeen zaintzarako eta garbiketarako lan bila. Esperientziarekin. Tel.: 697-12 64 38
Durango. Umeen edo pertsona
nagusien zainketarako zein
garbiketa lanetarako lan bila.
Jardunaldi osoan, erdian edo
orduka. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.: 638-43 79 01
Durango. Emakume arduratsua, esperientzia eta erreferentzia onekin pertsona nagusiak eta umeak zaintzeko eta
garbiketa lanetarako prest. Interna edo externa modura. Orduka, jardunaldi erdi edo osoan,
asteburuetan edo gauez. Paperekin. Tel.: 628-00 22 17
Durango. Pertsona nagusiak
zaintzeko lan bila, astelehenetik ostiralera, 13:00etatik
20:00etara. Erreferentzia
onak. Tel.: 650-61 01 94
Durango. Umeak zein nagusiak zaintzeko eta garbiketarako lan bila. Esperientzia daukat.
Orduka, jardunaldi osoan edo
erdian. Tel.: 616-30 04 15.
Durango. Neska gazte euskalduna haurrak zaintzeko prest,
goizez zein arratsaldez, haurhezkuntzako ikasketak burutua. Esperientziaduna. Interesatuak deitu: 615-71 62 32.
Durango. Persona nagusien,
umeen edo garbiketa lanen lan
bila. Interna, externa edo orduka. Pertsona arduratsua, esperientzia eta erreferentziekin.
Tel.: 646-10 45 52
Durango. Umeak eta pertsona
nagusiak zaintzeko zein garbiketarako lan bila. Externa, interna edo orduka. Esperientzia.
Erreferentziak. 697-12 64 38
Durango. Neska euskalduna
umeak edo pertsona nagusiak
zaintzeko prest. 3 urteko esperientzia. Pertsona nagusiekin
urte bateko esperientzia. Etxeko lanetan ere esperientzia. 3
urtean bakarrik bizi izan naz.
Tel.: 692-70 93 84.
Durango. Umeak zaindu zein
etxea garbitzeko prest dagoen
neska bat naiz (goizez edo arratsaldez). Tel.: 619-20 11 19.
Durango. Emakume arduratsua umeak edo pertsona nagusiak zaintzeko edota garbiketa lanetarako prest. Interna
edo externa. Esperientzia eta
erreferentziak.
Tel.: 660-64 20 89
Durangaldea. Haur hezkuntzako irakaslea umeak zaintzeko prest. 13:00ak arte, eta
16:00etatik nahi den ordura
arte. Tel.: 666-19 75 68
Elorrio. Haur hezkuntzako
ikaslea arratsaldez umeak zaintzeko edo tabernan lan egiteko
prest. Kotxearekin. 14:30etik
aurrera. Tel.: 665-72 52 62.
Iurreta. 51 urteko emakume
euskalduna lan bila, batez ere,
arratsaldez. Ume zaintzan esperientzia. Tel.: 663-32 84 25

IRAKASKUNTZA
Durangaldea. Psikologo euskalduna ikasketarako arazoetan laguntzeko prest. Ikasketa
teknikak era eskaintzen dira.
Tel.: 679-38 23 69
Durango. Ingeniaritzako ikaslea lh, dbh eta batxilergoko
ikasleei klase partikularrak
emoteko prest. 666-20 78 45
Durango. Neska gazte euskalduna klase partikularrak emateko prest. Magisteritzan diplomatua eta lanean esperientzia duena. Interesaturik
bazaude deitu ondorengo telefonora: 678-86 89 42 (amaia)
Durango. Informatika goi mailako zikloko irakaslea, informatikako oinarrizko ezagutzak,
ofimatika tresnak, argazki kudeaketarako programak, blogak nola sortu eta abar irakasteko eskola partikularrak emateko prest. Presentziala edo
online. Dbh 4. mailara arteko
ikasleei edozein materiatan
errefortzu eskolak: infordurango@gmail.com (edurne)
Durango. Iurretako, durangoko
zein matienako haurrei/gazteei
zuzenduta daude klase partikularrak. Neska gazte euskalduna
naiz, durangokoa. Esperientzia
ume zein gazteekin: umeak
zaintzen eta baita entrenatzaile
bezala jardunez gazteekin. Euskaraz zein gazteleraz izan daiteke. Banaka, binaka zein hirunaka. Tel.: 627-210 570.
Durango. Enpresa ikasketetako ikaslea 1. eta 2. hezkuntzan
klase partikularrak emateko
prest. Tel.: 645 731 193
Durango. Goi mailako ikasketak dituen neska euskalduna
klase partikularrak emateko
prest. Tel.: 645-72 03 91
Durango. Neska euskalduna
klase partikularrak emateko
prest. Astean zehar eta baita
asteburuetan ere. Esperientzia
handikoa. Tel.:653-71 24 60

lanetan jarduteko prest. Esperientzia hiru esparruetan.
Tel.: 620-02 97 00

dia: osoa zatitua. Hileko soldata gordina: 2000 euro. Sartu.
Erref.: 9928. 94-620 04 49

Durango. Neska gazte euskalduna etxeko lanak egin, haurrak
zaindu, klase-partikularrak
eman, tabernari lanak egin
edota garbitzaile lanak egiteko
prest.615-71 62 32.

Durango. Aseguru-merkataria. Ezinbestekoa: diplomatua,
esperientzia. Lanaldi osoa. Urteko soldata gordina: 24.000
euro. Sartu. Erref.: 8484.
Tel.: 94-620 04 49

Durango. Neska euskalduna
naiz, ega eta first certificated in
english tituluak dauzkat, eta
farmazia ikasten ari naiz. Tabernaren batean lan egiteko,
umeak zaintzeko edo klase partikularrak emateko prest nago,
arratsaldez. 638-85 78 60.

Durango. Urdai-prestatzailea.
Ezinbestekoa: bi urteko esperientzia, itxura ona, prestakuntza, bezero harremanetan aditua. Ordezkapena eta eszedentzia . Sartu. Erref.: 9451.
Tel.: 94-620 04 49

LAN ESKAINTZAK
OSTALARITZA
Elorrio. Sukaldaria behar da jatetxe baten. 695-70 05 99.
ETXEKO LANAK
Durango. 40-55 urte inguruko
emakume euskaldun bat nahi
dugu, umea eskolara eraman
eta pare bat aldiz etxeko lanak
egiteko. Tel.: 650-664 151
Iurreta. Andre euskaldun baten
bila gabiltza, umeak eskolara
eraman eta pare bat bider etxeko lanetarako. 67798 43 06.
PERTSONAK ZAINDU
Durangaldea. Emakume edo
neska euskalduna behar da andra nagusi bat zaindu eta bere
eginbeharretan laguntzeko.
Kotxeduna bada hobe.
Tel.:696257348
Durango. Pertsona euskalduna behar da ume bi zaindu,
ikastolara eraman eta etxeko
lanak egiteko. 651-70 96 76

Durango. Gimnasioko arduraduna. Ezinbestekoa: esperientzia, jendetasuna eta durangaldean bizitzea. Sartu. Erref.:
9915. Tel.: 94-620 04 49
Durango. Aseguru saltzailea.
Ezinbestekoa: esperientzia. Hileko soldata: 500 euro (lanaldi
osoarengaitik) + komisioak.
Sartu. Erref.: 9032.
Tel.: 94-620 04 49
Durango. Azokak eta ospakizunak antolatzeko teknikaria.
Ezinbestekoa: goi mailako ikasketak, EGA, esperientzia, gida
baimena eta autoa, ofimatika,
jarrera konprometitua, izaera
planifikatua eta dinamikoa,
jendaurreko harremanetarako
gaitasuna. Lanaldi erdia. Sartu.
Erref.: 10347. 94-620 04 49
Eibar. Merkataritzako agentea.
Ezinbestekoa: esperientzia,
DBH. Lanaldia: osoa zatituta.
Sartu. Erref.: 9037.
Tel.: 94-620 04 49
Elorrio. 1. Mailako ofiziala den
ileapaintzailea behar da. Ezinbestekoa durangaldekoa izatea. Tel.: 675-71 76 70

IRAKASKUNTZA
Durangaldea. Batxilergoko
marrazketa teknikoko klaseak
emateko pertsona bat behar
da. Ingenieritzako edota arkitekturako ikaslea edo lizentziatua. Tel.: 655-71 75 27

NEGOZIOAK

Durango. Sorterriz ingelesa
den irakaslea, esperientziaduna
eta trinity college certtesolak
kualifikatua, ingeleseko klase
partikularrak emateko prest.
Hizketaldi pertsonalizatuak.
Oinarrizko eta goi maila. Banakako klaseak edo talde murriztuak. teignvalleyenglish
@gmail.com. 635-26 62 51
Durango. Ingeles magisteritzan diplomatua, klase partikularrak emateko prest.
Tel.: 619-20 11 19.
GAINERAKOAK
Abadiño. Arkitekturako ikasketak eta aisialdian esperientzia duen neska euskalduna asteburuetan lan egiteko prest.
Arkitektura, sukalde, taberna,
aisialdi, etxeko lanak...
Tel.: 659 68 0217
saioazuazu3@hotmail.com.
Berriz. Mutil gazte batek bere
burua eskaintzen du lorazaintza
lanak egiteko. Tel.:652-72 38
69. Deitu arazorik gabe.
Bilbo. Negozio txiki eta ertainetarako kontrol-paneladun
web atari profesionalak egiten
ditut azken belaunaldiko teknikak erabiliz. 5 urteko esperientziadun programatzaile/diseinatzaile gaztea eta euskalduna.
Online dendak, blogak, foroak,
katalogoak, diseinu anitzak
nahi duzuna, nahi duzula! lan
egiteko gogoak, gertua eta serioa. 662 143 692
Durango. Altzarien muntaian,
igeltserotzan zein elektrizitate

Durango. Marrazketa teknikorako, algebra eta fisikarako irakaslea behar da. Tel.: 659-84
17 75 edo 685-71 86 54
GAINERAKOAK
Abadiño. Administrari komertziala. Ezinbestekoa: esperientzia, ingelesa, bidaiatzeko malgutasuna, gidabaimena, autoa.
Lanaldi osoa. Sartu. Erref.:
10361. Tel.: 94-620 04 49
Arrasate. Saltzaile laguntzailea. Ezinbestekoa: gaztelania,
diruaren kontrola, ordutegi
malgutasuna. Lanaldi osoa astelehenetik ostiralera eta larunbatetan 8:00-14:30. Urteko
soldata gordina: 14.694 x 14
paga. Sartu. Erref.:9437.
Tel.: 94-620 04 49
Arrasate. Sukalde eta elektrogailuak saltzen dituen enpresak
esperientziadun pertsona bat
behar du salmenta lanetarako.
Tel.: 635-73 15 73

Abadiño. Ileapaindegia alokagai. Tel.: 94-681 78 80.
LANEKO MATERIALA
Durango. Bulegoko altzariak
salgai: mahaiak, aulkiak, batzar
gela.... Egoera oso onean daude. 656-73 77 79 .
GAINERAKOAK
Durango. Ezkontza, bataio,
jaunartze, auzo eta herriko jai
zein ospakizunen bat baduzu:
www. dj-referee. com edo 69982 44 39. Argi eta soinu ekipoak alokatzen ditugu.
Denetarik
SALDU/EROSI
2011ko renault clio baten
errubera bi salgai. Llantak txapazkoak eta estreinatu barik.
Neguko erruberentzako aldaketa edukitzeko aproposak. 90
euro. Tel.: 667-93 93 70.
Ibilgailuak

Durango. Estetizista/masajista. Ezinbestekoa: esperientzia,
arduraduna, iniziatiba eta erretzailea ez izatea. Lanaldi osoa.
Sartu. Erref.: 8766.
Tel.: 94-620 04 49.
Durango. Ieapaintzailea. Ezinbestekoa: (ofizialak) heziketa
eta esperientzia, (laguntzaileak) heziketa. Sartu. Erref.:
8941. 94-620 04 49
Durango. Ileapaintzailea behar
da iunik ileapaindegian. Beharrezkoa: esperientzia. Euskaraz
jakitea baloratuko da.
Tel.: 94-621 64 91
Durango. Content manager.
Ezinbestekoa: sare publikoan
kudeaketan esperientzia eta
ezagutza egiaztagarria. Negozio, marketing eta estrategia
planak egiteko esperientzia eta
adimena duen pertsona. Lanal-

GAINERAKOAK
4 llanta salgai. Renault clio 16v
aren txapazko llantak+ neumatikoak salgai. 195/50/r15 82 v
uniroyal rain sport 2 (1000
km). 300 euro. 652-72 44 15
Aisia/kirola
KIROLAK
Bizikletarako umeen aulkia
salgai. Ume txikia atzean eramateko erosoa. Oso gutxi erabilia. Merkea. 648-63 58 06
ANIMALIAK
SALDU
Asto bat saldu ta beste bat
oparitu. Batak urte bi ditu besteak bi. Landa k garbi edukitzeko egokiak. 616-58 57 88.
Astoa salgai. Urte biko asto
arra, etxean jaio eta hazitakoa.
Txipa jarrita. Tel.: 650-17 22 85
Astoak salgai. Asto emea
umedun eta astokumeak salgai. Telefonoa. 699891096.
Ehizako txakurkumeak salgai. Spaniel bretonak eta setterrak. 150 euro. 695-71 00 68.
Oilasko lumagorriak salgai.
Tel.: 94-681 90 85 (20:00etatik 21:00etara)
EMAN
Arratoi txakur arra opari. Arra
opari. Urte bat. 94-681 96 10
Arratoi txakurra opari. Emea
oparitzen dut 2 hilabetekoa.
Tel.: 656-74 34 57.
Floridako dordoka bat oparitzen dut. 20 zm ingurukoa.
Durangon. 650-664 151.

SALDU
Mañaria. Estanko lizentzia salgai . Tel.: 94-681 69 49
ERRENTAN EMAN

Durango. Fisika, matematika,
marrazketa teknikoa, kimika,...
Fisikan lizentziatua naiz eta
klase partikularrak ematen esperientzia dut. Astelehenetik
larunbatera, goizez 14:00ak
arte, eta igandeetan egun osoa
libre. Tel.: 646-65 65 89

markakoa, 5 plaza. Ondo dago.
1.000 euro. Tel.: 610-49 40 55

HARTU
Asto bat hartzeko prest. Arra
edo emea, kumea edo nagusia.
Oso ondo zaindua egongo da,
zelai eder batean. Bidali mezu
bat astoa@hotmail.es -era.
GAINERAKOAK
Txakur pasiatzailea. 25 urteko
mutil bat naiz eta zure txakurra
pasiatzeko prest nago. 0rdu erdia, 4 euro; ordu bete 7.
Tel.: 647-05 02 69.
MUSIKA
SALDU
Baxua salgai. Ia berria, funda,
kablea eta anplifikadorea
(20watio). 200 euro.
jbpetgarjo@hotmail.com
Gitarra elektrikoa salgai.
Epiphone sg special erdi prezioan. Berria bezala. Zorro, anplifikagailu eta afinagailua. 110
euro. Tel.: 94-620 18 59
Paiste alpha platerrak salgai.
Nahiko berriak. Honako hauek
dira: rock crash 16 eta 18, full
ride 20, eta zildjian zht medium
thin 16. Tel.: 607-43 84 03

AUTOAK
Autoa salgai. Vw golf tdi 105cv
sport edition, ondo zainduta,
beti garajean gordeta, distribuzio uhala aldatuta, mantenimenduko liburua zigilatuta
ziurtatzeko. 650-91 56 58.

Cd erreproduktore eta anplifikadore bila. 2. eskukoa.
Tel.: 606-26 62 44. Luisma

Citroen saxo vts 100cv salgai.
Tlf: 615-74 63 02 edo
ekaitzmitx@hotmail.com

Trikitixako klaseak. Klaseak
ematen ditut. 661125647.

Mitsubishi pajero liberty
3.2cc 170cv salgai. Mitsubisi
pajero liberty 3.2cc 170cv salgai. Extra asko. 652738274
Seat ibiza salgai. 1900 tdi salgai. 5 urte. 86.000km. 100
zaldi. Beltza. 3 ate. IAT pasatuta. 5000 euro. 669-83 87 68
BESTE IBILGAILUAK
Carro denda salgai. Raclet

EROSI

EMAN

Familia/etxea
ALTZARIAK
Hozkailua combi new pol nofrost. New pol experience xr1850 ix nf. No-frost sistema.
Altzairuzko ateak. 4 urtetan
martxan, 185 zm x 59 zm. 2 ate.
Kristalezko apalak. 75 litro. 217
litro. 200 euro. 680 59 73 79.
Izozkailu ia berria salgai. Ia berria . 85 litro. 100 euro. 94Tel.: 94-655 06 04
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INMOBILIARIAK
ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• Apartamentu berriak eraikitzen. 119.000€-tik
AURRERA. EZ GALDU AUKERA HAU.
• EZKURDI: 2 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela. Garajea eta trastelekua.
• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a,
2 komun eta egongela. Garaje aeta ganbara.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komun
eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta
terraza izugarriak.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Eraikuntza berriak. 2, 3
eta logela bakarrekoak. Durango erdialdean.
• BARRENKALE: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak.
Berehalako banaketa.
• ANDRA MARI: 150 m2. 5 logela,2 komun, egongela
eta sukaldea. Leku onean kokatua.
• Taberna salgai. 100m2. 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.

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiarekin. 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.
Balzola-ko kobetatik gertu.
• Baserria salgai. Hektarea bateko lursaila.
Indusi zonaldean.

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

OTXANDIO
• SEI ADOSATU ERAIKITZEN. 298.000€-tik aurrera.
• Guztiz berriztuta dagoen baserria. 3 solairu,
sukaldea, egongela – jangela, 2 komun, 3 logela,
egongela eta atikoa.

ABADIÑO
• MENDIOLA: Bifamiliarra.Eraiki berria.
Estreinatzeko.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
• 2.000 m2-ko lursaila salgai.Leku zoragarria.
Sarbide ona.
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera.

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

OLETA (OTXANDIO)
• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu.Erreka
ondoan kokatuta dagoen lursaila.

EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati
bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.

ETXEBIZITZAK 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.
• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela,
2 logela eta komuna. Balkoia.
• ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,
4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia.
• ARRILUZEA: Halla, sukaldea, 2 logela, egongela eta
komuna. Ganbara guztiz egokitua eta garaje bikoitza.
• 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, egongelajangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentzako 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).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ).
• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongelajantokia, 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.
• URKO KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela,
2 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MARTXOAREN 8KO: AZKENEKO etxebizitza
estreinatzeko, beherapen handiagaz obrak likidatzeko.
2 logela. Garaje itxia.
• EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbat
orientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.
301.979 € + bez. Garajea eta ganbara.
• 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
• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.
Garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Etxe osoak
kanpora ematen du. Berriztatua.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 4 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea
eta ganbara.
• IPARRAGIRRE: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea
eta 2 komun. Berriztatua.
• PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun,
bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. 2 logelako
atikoa, egongela, sukalde jantzia, 2 komun.
20 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.
Garajea. Handia. Orientazio ona.
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea
eta 2 komun. Ganbara. Prezio ona.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia
eta 2 komun. Balkoia.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea
eta trastelekua. Balkoia.
• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia,
sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Guztiz
berriztatua.
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• FRANTZISKO IBARRA: 105 m2. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta 2 komun. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Garajea aukeran.
• SAN IGNAZIO: 104 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• SASIKOA: 70 m2. Aukerakoa! 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. Balkoia.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta
2 komun. Balkoia. Ganbara.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela.
Altuera ona. Garaje itxia aukeran.
• ALLUITZ-FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 50 m2.
Erdi berria. Logela bakarra. Garaje itxia.
• TXIBITENA: Erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.
• TXIBITENA: 3 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. Garajea eta ganbara.
• JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• SAN FRANZISKO: 75 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. 2 balkoi. IKUSPEGI POLITAK.
• ZEHARKALEA: 2 logela, egongela, sukalde jantzia
eta komuna. Igogailua.
• KOMENTU KALEA: Azkeneko solairua. Ikuspegi
politak eta eguzkitsua. 3 logela, egongela, sukaldea
eta 2 komun. Ganbara.
• KOMENTU KALEA: 4 logelako etxebizitza, egongela
handia, sukaldea eta komuna. Ganbara.
• IZURTZA: Berriztatutako apartamentua. Logela
bakarra. Bizitzen sartzeko prest.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• INTXAURRONDO: Erdi berria. 72 m2. 2 logela eta 2
komun. 27 m2-ko ganbara. Garaje itxia aukeran.
260.000 .
• ERRETENTXU: 75 m2. Sukaldea eta egongela
handia. Garajea.
• MIKELDI: 4 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara.
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta 2
komun. Trastelekua eta garajea.
• ZEHARKALEA: Atikoa terraza handiarekin. Ikuspegi
politak Durango eta mendietara. 198.000 .
• FRAY JUAN de ZUMARRAGA: 3 logela. Terraza.
222.400 .
• URIBARRI: 102 m2. 4 logela. Eguzkitsua.
Ikuspegiak. Etxe osoak kanpora ematen du. 192.300 .
• MURUETA TORRE: 3 logela. Terraza handia.
Ganbara eta garajea. SALTZEKO PREMIA!
• JUAN MARI ALTUNA: 90 m2. 3 logela eta komuna.
Trastelekua. Eguzkitsua.
• TXIBITENA:(Landako). 95 m2. 3 logela eta 2
komun. Trastelekua eta garajea.
• FRANZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela, sukaldea
office-arekin eta egongela. Ganbara eta garajea.
288.500 .
• DANTZARI: 3 logela. ORAIN 15.000 gutxiago.
• SAN IGNAZIO: SALGAI / ALOKAIRUAN erosteko
aukerarekin. Atikoa 80 m2-ko terrazarekin.
• MONTEBIDEO: 80 m2. 3 logela eta egongela.
Igogailua. Ganbara. 210.300 .
• ERDIALDEAN: (Maristak ingurua): 90 m2. 3 logela
eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela, egongela eta
sukaldea. Igogailua. Ganbara. 232.000 .
• FRANZISKO IBARRA: 2 logela. Ganbara eta garajea.
• ARAMOTZ: 3 logela. 165.000 .
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 2
komun. Terraza. Eguzkitsua. Ganbara eta 2 kotxerentzako garaje itxia. 288.500 .
• F.J. de ZUMARRAGA: DUPLEXA. 2 logela, 2 komun
eta egongela. Terraza. EGUZKITSUA.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.
• OÑITURRI: (Ezkurdi). Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailako
materialak. Ganbara eta garajea.
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: AZKENEKO etxebizitza. 3
logela, eta 2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. Etxebizitza edo bulegoa. 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.
• ANBOTO: 3 logela, egongela eta komuna.
• 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. 2 terraza. Ganbara eta garajea.
Polita. Altuera ona.
• SAN FAUSTO: 1º solairua. 3 logela. 150.000 .
• KIRIKIÑO: 60 m2. 3 logela. 135.500 .
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• ZALDIBAR: 3 logela, egongela eta sukaldea.
Trastelekua. Berriztatua. Eguzkitsua eta ikuspegiekin.
168.300 .

ERAIKUNTZA BERRIA
• MAÑARIA: Estreinatzeko dauden etxebizitzak
189.500 -tik aurrera.
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak, garajea
eta trastelekua barne. 247.000 -tik aurrera.
• IURRETA: Maspe. ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3 eta
4 logelakoak. 210.500 .
• DURANGO: ETXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 1,2,3
eta 4 logelakoak. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Berehala banatzeko. 2 eta 3 logela. 30
m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. Sukalde
jantzia. 265.000 e-tik aurrera.

ABADIÑO-MATIENA
• MATIENA: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Balkoia
eta terraza. 14 m2-ko ganbara.
• FERIALEKU: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Ganbara. Ikuspegiekin. 171.300 .
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Azaroaren 4an, Arriolan

AGENDA

EN ATTENDANT
L’INATTENDU
Nats Nus talde kataluniarraren lana
izango da, azaroko lehenengo
barikuan, Elorrioko Arriolan
ikusgai. Denboraren joanari
buruzko gogoeta osatzen dute
dantzariek obra honetan; mugitzen,
dantzatzen, erortzen diren hostoz
betetzen doa ikuskizunean zehar
eszenatokia. “Poesia isila” da,
egileen berbetan, ikuskizunekoa.

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

ANTZERKIA
BERRIZ

atarian: Erdi Aroko gizartearem
baztertuak, 10:00etan hasita,
Etxezarreta jauregian.

›› Urriaren 29an, Spasmo Teatro
taldearen Show Park obra,
20:00etan, Kultur Etxean.
›› Azaroaren 4an, Kukubiltxo-ren
Lehiotik mundura antzezlana,
18:00etan, Kultur Etxean.

ZORNOTZA
›› Urriaren 28an, Meridional Teatro
taldearen Una comedia americana sobre la ansiedad,
21:00etan, Zornotza Aretoan.

BERBALDIA
DURANGO
›› Azaroaren 3an, Durangoko
Krimenaren Historiako Zentroko
IX. Mahai-Ingurua; Delituaren
atarian: Erdi Aroko gizartearem
baztertuak, 09:30ean hasita,
goiz eta arratsaldez, Etxezarreta
jauregian.
›› Azaroaren 4an, Durangoko
Krimenaren Historiako Zentroko
IX. Mahai-Ingurua; Delituaren

BISITA

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Urriaren 30era arte, Arándonos
la piel erakusketa, Kultur Etxean.

ZALDIBAR

DURANGO

›› Urriaren 29an, Ondarearen
Europako Jardunaldien barruan,
Elizalde plaza: espazio zibil
bat, erabilera soziala bisita
gidatua, 10:30ean eta 12:00etan,
eta pilota partida, 13:30ean.

›› Urriaren 30era arte, Joseba
Escamez-en erakusketa, Arte
eta Historia Museoan.

DANTZA
DURANGO
›› Urriaren 29an, AIKO Erromeriaren dantzaldi ibiltaria,
19:00etan, Plateruenean.
›› Urriaren 30ean, Durangon Folk
dantza ikuskizuna, 18:30ean,
Plateruenean. Kriskitin eta
Menorcako Born taldea.

ELORRIO
›› Azaroaren 4an, Nats Nus
taldearen En attendant L’inattendu, 22:00etan, Arriolan.

IURRETA
›› Azaroaren 2tik 16ra, Maliko
liburu, filme, musika eta
artisautzari buruzko erakusketa; eta Iosu Garai argazkilariaren
lana, Ibarretxe kultur etxean.

OTXANDIO
›› Urriaren 29 eta 30ean, Ondarearen Europako Jardunaldien
barruan, Eguzki-erlojuak
ezagutzen argazkien erakusketa,
Udaletxeko arkupean.

partiduak. Mus, Tute, Asto eta
Briska, 16:30ean, tabernetan.
Aizkolariak, 18:00etan, plazan.
Txokolatada, 19:00etan, plazan.

KONTALARIA

IKASTAROA

DURANGO
›› Urriaren 29an, Anduriña
Zurutuza eta Txefo Rodriguez
ipuin kontalarien saioa,
12:00etan (3-5 urtekoentzat), eta
12:30ean (6 urtetik gorakoentzat), Udal liburutegian.

IURRETA

Zugaza

Criadas y señoras
Zuzendaria: Taylor Tate
barikua 28: 19:00/22:00
zapatua 29: 19:30/22:30
domeka 30: 19:30/22:30
astelehena 31: 19:00/22:00

›› Azaroaren 4an, Samuel Mountoumnjou-ren Cuentos Malienses, 20:00etan, Ibarretxen.

Arrietty y el mundo
de los diminutos

MUSIKA
DURANGO

›› Azaroaren 19an eta 26an,
Haurrei ipuinak kontatzen
trebatzeko ikastaroa, 10:00etatik
14:00etara, Pello Añorgaren
eskutik. Izen-ematea, azaroaren
16ra arte, Berbaro elkartean.

›› Urriaren 29an, Izarren distira eta
Revolta permanent hip hop
kontzertua, 19:00etan, San
Agustin kulturgunean.

JAIAK

›› Urriaren 31n, Envy eta Yakuziren kontzertuak, 21:30ean,
Plateruenean.
›› Azaroaren 3an, Gorka Urbizu
(Berri Txarrak), Kantuaren
Kantoia zikloan, 20:00etan,
Plateruenean.
›› Azaroaren 4an, Kim salmon
meets kill devil hill + Xabi &
Petti taldeen kontzertua,
22:00etan, Plateruenean.

MALLABIA

Lau talderen zuzenekoak jasotzen ditu, Mallabian, Urriko Jaien
bigarren egunerako, antolatu duten egitarauak. Bata bestearen
atzetik igaroko dira plazako eszenatokitik, Gatibu, KOP, Zain eta
Esne Beltza rock taldeak. Urriaren 29an, 22:00etan hasita, izango
da Urriko Jaien barruko rock jaialdia.

DURANGO

›› Azaroaren 4an, Ohiana Etxegibel
kontalariaren Ipuin afrikarrak,
17:30ean (3-4 urtekoentzat), eta
18:00etan (5 urtetik gorakoentzako), Ibarretxe kultur etxean.

DURANGO

›› Eguaztenetan, 19:00etatik
21:00etara, Djembe ikastaroa,
Gaztetxean. Informazio gehiago,
635 455 912 zenbakian.

GATIBU, KOP, ZAIN ETA ESNE BELTZA

ZINEMA

martitzena 1 (ikuslearen
eguna): 20:00

Umeen zinema

Zuzendaria: Hiromasa

ZALDIBAR

Urriak 29, Mallabiko Urriko Jaietan

›› Azaroaren 4 arte eman daiteke
Kultur Etxean izena, martxora
arteko erromeriako dantzen
ikastaroan.

›› Urriaren 28an, Umeentzako
tailerrak, 16:30ean, eskolako
frontoian. Txupinazoa eta
enkartelada, 18:00etan.
Elizpeko pilota txapelketaren
finala, 19:00etan. Bertsopoteoa, Beñat Ugartetxea eta
Gorka Maizegaz, 20:00etan.
Oilasko pintxo afaria, 21:30ean,
plazan. Trikileku taldearekin
erromeria, 22:30ean, plazan.
›› Urriaren 29an, Umeentzako
olinpiadak, 16:00etan, eskolako
frontoian. Gatibu, KOP, Zain eta
Esne Beltza, 22:00etan.
›› Urriaren 30ean, Meza ondoren,
gaztetxoen arteko pilota

PROIEKZIOA
IURRETA
›› Azaroaren 3an, Bamako: el grito
de lucha de un continente,
19:00etan, Ibarretxen.

Yonebayashi
zapatua 29: 17:00
domeka 30: 17:00

Zineforuma

La deuda
Zuzendaria: John Madden
eguena 3: 20:30

ELORRIO
Arriola

Super 8
Zuzendariak: JJ Abrams
zapatua 29: 22:30
domeka 30: 20:00
astelehena 31: 20:00
martitzena 1: 20:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

Gianni y sus
mujeres
Zuzendaria: Gianni Di Gregorio
domeka 30: 20:00
astelehena 31: 20:00

TAILERRA
BERRIZ
›› Azaroaren 2a arte eman daiteke
Kultur Etxean izena, Diana
Anituak emango duen Kamera
digitalaren oinarrizko ezagutzak ikastaroan. Azaroaren 3, 10,
17 eta 24an izango dira saioak.

Umeen zinema

Phineas y Ferb: a
través de la segunda dimensión
domeka 30: 12:00/17:30

A

23

anboto 2011ko urriaren 28a, barikua

Pasmoa

Hondar-tsua

Jaiotzetiko
gaitzak

Frantziako
hiria

ZORION AGURRAK

zorionak@anboto.org•Eguazteneko 17:00ak arteko epea

Eskas

Galdetzaile
bat

Altzaria
Atertu
gabeko
Ogitarako
saskiak

Eguesibarko
herriburua
* Irudiko
planeta

Alokairua
Jalgi
Estrontzioar
en ikurra
Hodei
mota
Eraman

Pl., perretxiko mota

Nazionalsozialista
Joan den
urtea
Ahuntzaren
ar

Gogoan al dituzu gaztetxo hauek? Lourdesko 1988ko promozioko afaria egingo dugu Durangon!
Azaroaren 26an, 20:00etan, Arkarazo tabernan elkartuko gara.
Animatu zaitez eta etorri afarira!

Azoka

Iodoa

Baratxuri

Egoskari
mota

Kriptonaren
ikurra
Ehun
margotuak

Nirea

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

500

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA
Abadiño (Traña-Matiena) Eguaztenetan 10:00etatik aurrera
Durango - Zapatu goizetan
Zornotza - Domeka goizetan

Ongi etorri Hur! Zorionak, bikote, koadrilakoen partez eta musu haundi bana!

ASTEKO SALNEURRIAK:
Zorionak Bidart! Gaur
2 urte egin dozuzelako!
Zorionak eta musu potolo
bat, amama eta izekoren
partez! Ondo pasatu
merendolan!

Indabak.............. 15 euro/kg
Koliflorra............... 3 euro/kg
Arrautzak...... 3,60 e/dozena
Idiazabal gazta....16,50 e/kg
Gari ogi (semintegrala) 3,30 euro

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..............670 409 330
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

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

EGURALDIA
8

16o BARIKUA
12

21 ZAPATUA
o

12

20o DOMEKA
14

22o ASTELEHENA
16

20o MARTITZENA

ARIES (martxoak 21 - apirilak 20)
Ez duzu uste bizkarrean nahikoa pisu daramazula
dagoeneko? Besteen arazoak ez dira zureak.
TAURUS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Sekula ez duzu nahikoa, beti gehiago gura duzu.
Mugak ipini behar dizkiozu zure anbizioari.

Denborapasen

SOLUZIOAK

GEMINI (maiatzak 21 - ekainak 20)
Esperantzarik ez sekula galdu. Gutxien uste duzunean etorriko zaizu zoriontasuna.
CANCER (ekainak 21 - uztailak 20)
Diruari lar begiratzen diozu. Noiz edo noiz gastatu
ere egin behar da, bestela zertarako da ba?
LEO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Azken aldian burumakur zabiltza. Altxatu burua eta
egin irribarre, triste egoteak ez du merezi.
VIRGO (abuztuak 24 - irailak 23)
Laster bizimodua onerako aldatzeko planaren bigarren zatiari ekingo diozu. Animo!
LIBRA (irailak 24 - urriak 23)
Gorroto duzu eguraldi hotza. Hurrengo hileetan ohittzea beste erremediorik ez zaizu geratzen.
SCORPIUS (urriak 24 - azaroak 23)
Inoiz baino aukera handiagoa duzu bizitza mailan
gora egiteko. Ez zenuke aukera hori galdu behar.
S A G I T A R I U S (azaroak 24 - abenduak 23)
Beste inork laguntzen ez badizu, zeuk bakarrik egin.
Bazara egoera horri aurre egiteko kapaz.
C A P R I C O R N U S (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Hamaika bider galdetu diozu zeure buruari zergatik, baina oraingoz ez duzu erantzunik aurkitu.
AQUARIUS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Maiteminduta egoteak ez du betirako zoriontasuna
bermatzen. Maitasuna elikatu egin behar da.
PISCIS (otsailak 22 - martiak 20)
Egunero ez da domeka. Zortea gehiegi tentatu duzu.
Hurrengo batean beharko du.
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GARRAIOAK

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
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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
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TELEFONO INTERESGARRIAK
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Barikua, 28
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Zapatua, 29
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-13:30
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Balenciaga
(Ezkurdi plaza 8 - Durango)
• Unamunzaga
(Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-14:00
• Irigoien
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 30
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Astelehena, 31
09:00-09:00
• Irigoien
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Martitzena, 1
09:00-09:00
• Balenciaga
(Ezkurdi plaza 8 - Durango)
9:00-13:30
• Mugika, Unamunzaga, Sagastizabal,
De Diego, Campillo, SanRoma, Irigoien
eta Egaña
Eguaztena, 2
09:00-09:00
• Unamunzaga
(Muruetatorre 2C - Durango)
Eguena, 3
09:00-09:00
• Navarro (Artekale, 6, Durango)
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BOTIKAK
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Tomateak.............. 3 euro/kg
Piper handia.... 3,50 euro/kg
Bainak.................. 4 euro/kg
Porruak............. 1,80 euro/tx
Azenarioak........ 1,50 euro/tx
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Markel Onaindia

“Atzo etorri ginelakoan,
31 urte daramatzagu Garain”
San Miguel Nagusien Elkarteko idazkaria da Ana Mari, eta Herriko Tabernan ere topatu genezake beharrean, etxekoei laguntzen

M

endian izandako istripu baten ondorioz eskumako besoa
lotuta dauka, baina, hala ere, laguntzeko beharra ikusten
du, ez da-eta geldirik egotekoa. Nagusien elkarteko idaz kari lanetan dabil ia 10 urtean, eta orain ere badaukate zeregi na, Errioxarako irteera prestatzen. Ermuarra da jaiotzez, baina 31
urte eta gero garaitar sentitzen da. Taberna hartu zutenean eto rri ziren bertara, eta denbora konturatu barik pasatu dela diosku.
Nagusien elkarteko idazkaria
zara. Noiztik?
Urtea ez daukat gogoan, baina
izango dira zortzi edo bederatzi
urte horretan nabilela. Orduan
gazteena nintzen, eta niri tokatu
zitzaidan. 51 urte neuzkan elkartean izena eman nuenean; bazkideak behar zituzten, eta animatu
egin nintzen. Geroztik, sarritan
esan izan dut beste ardura batzuk
ere baditudala, ea besteren bat animatzen den, baina segitzeko esaten izan didate. Ez dit inork erreleborik hartu gura.
Zenbat kide zarete gaur egun
elkartean?
42 bazkideren bueltan izango garela pentsatzen dut. Azken boladan
jende asko hil zaigu, eta beste
asko, dagoeneko, ez dira etxetik
ateratzen.
Mugitzen den elkartea da zuena;
ekintza ugari egiten duzue.
Hiru txango egiten ditugu; Nafarroara, Errioxara, Gipuzkoara...
Inguruko gauzak ikusi eta eguna
pasatzen dugu elkarregaz. Bazkaltzeko ere aprobetxatzen dugu.
Laster Laguardiara goaz, Arabar
Errioxara. Berbaldi batzuk-eta ere
edukitzen izan ditugu, baina azkenekoan ni bakarrik agertu nintzen. Oso interesgarria izan zen,
baina ez zen inor azaldu. Amankomunazgotik etortzen ziren
hitzaldiak ematera, eta geroztik ez
dugu askorik egin... Neu bakarrik
agertzeko! Aste Kulturalean ere,
irailean, oso jende gutxi ibili ginen.
Gizonak tabernan elkartzen dira
jokoan egiteko, eta behin aukera
edukita, zelan etorri daiteke hain
jende gutxi? Beti dago aitzakiaren
bat, baina...

Herriko tabernan ere ibiltzen zara
beharrean.
Laguntzen ibiltzen naiz, familiako negozioa da-eta. Ez daukat
obligaziorik, baina lagundu egiten
diet semeari eta alabari; orain
eurek daramate taberna. Gainera, bizi ditugun sasoiekin, lagundu egin beharko...
Min hartuta zabiltza, baina...
Mendian nenbilela, alanbrada
bategaz estropezu egin eta heldu
arren, alanbrada eta guzti jausi nintzen harri baten gainera. Besoagaz hartu nuen kolpea, eta hiru
zatitan apurtu nuen. Buruagaz joz
gero, bertan geratuko nintzen!
Medikuak ere esan zidan sekulako aberia egin nuela. Irailaren 13a
zen, martitzena, eta esaerak badio:
“Trece y martes, no te embarques”.
Egunean bertan beste bati ez dakit
zenbat milioi euro tokatu zitzaizkion primitiban; begiratu zelako
diferentzia. Nik pasatakoa ez dut
inorentzako desio.
Zure berbakera ez da Garaikoa.
Nongoa zara izatez?
Ermuarra naiz jaiotzez. 31 urte
daramatzagu Garain, atzo etorri
ginelakoan. Taberna hartu eta
horregatik etorri ginen hona bizitzera. Nire herria da. Ahizpa daukat Ermuan, baina bera etortzen
da hona bisitan, eta, beraz, derrigorrezko zer edo zer ez bada, ni
ez noa Ermura ezertarako
ere.Umeak ere hemen hazi ditut.
Bertakoa naiz. Baten batek galdetuz gero, garaitarra naizela diotsat;
barru-barrutik irtetzen dit.
Zelako esperientzia izaten da
tabernan behar egitea?
Behar gogorra da tabernakoa. Gai-

nera, kanpokoak bere lana egiten
du eta badoa, baina etxekoa izatera, behar diren orduak sartzen
dituzu, 10 edo 24. Bestalde, krisiak eragina izan ez duenik ez
dut esango; alde guztietan
moduan, hemen ere igarri dugu.
Baina aurrera goaz, hainbeste
urtean.
Jende asko ezagutuko zenuen,
eta anekdotarik ez dozu
faltako.
Batzuetan apuntatu
eta guzti egiten ditut.
Behin frantses
batzuk ezkondu
ziren hemen, eta
bazkaria jatetxean
egin
beharrean
tabernako
mahaietan
egin gura
zuten,
zati zaharrean.
Herri txikian
dago taberna.
Herri txikia da, baina ezaguna aspalditik. Herriko Tabernak
ere historia luzea dauka: duela 80 urte denda
ere bazegoen bertan.
Zein da,zure ustez,taberna batek funtzionatzeko
sekretua?
Sukalde ona eduki eta jendeagaz tratu ona izatea da
garrantzitsua. Zerbitzariek
eta barran daudenek jendeagaz zelan tratatu jakitea. Jatekoari dagokionez, esango nuke
ez direla begiak bakarrik ikusten dutenak.

Ana Mari
Agirregomezkorta •
Garaiko nagusien elkarteko
idazkaria
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LAUHORTZA

Aitor Aurrekoetxea
EHUko irakaslea

Merkatuak
Duela hile batzuk oso jende
gutxik hitz egiten zuen zor
subiranoaz edo interes
tipoez; orain, berriz, hitz
horiek gure egunerokotasunean sartu dira, eta denok
dakigu zeozer ekonomiari
buruz, nahiz eta, jakina, oso
oinarrizko ezagutza izan.
Paradoxikoki, hauxe
izango litzateke krisi larri
honen ondorio kolateral
bat: ekonomiaren gai
ulertezina demokratizatu
egin da, eta jadanik ez da
bakarrik adituen kontua,
baizik eta denona.
Aitzitik, niri gaur eta
hemen gustatuko litzaidake
ditxosozko merkatuen
inguruan pare bat gauza
komentatzea. Hasteko, nire
iritziz, merkatuak botere
ezkutuaren rola jokatzen ari
direla eta inork ez dakiela
zehazki zer rol den hori;
hala ere, duten eraginagatik, botere politikoek
ezarritako kontrolbideren
bat beharko luketela.
Oso deigarria da gaur
egun finantza-sistemari
lotuta dauden kategoria
semantikoekin era nahasi
batean funtzionatzen ari
garela ere; eta nire galdera
da: nola da posible ekonomia disziplina arbitrario
gisa, hau da, guk geuk
(printzipioz, gure onerako)
asmatutako disziplina gisa,
gizatasun osoaren kontrol
guztietatik at geratzea? Are
gehiago, jakinda honek
horrela jarraituz gero gure
gizartearen ongizatearen
suntsipena ekarriko duela.
Onartu beharko dugu
paradigma aldaketarako
sistema finantzieroaren
moldaketa guztiz ezinbestekoa dela. Beraz, ez
litzateke soberan egongo,
berandu baino lehen,
horretarako ahalmena
dutenak (adibidez, euroguneko politikari nagusiak)
zeregin horretan murgiltzea.

