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HERRIRIK HERRI
DURANGO
uskadi eta Nafarroako Arnas
Patologia Elkarteak (ENAPE)
XXIV. Pneumologia Kongresua antolatu du, barikuan egun
osoan zehar, Durangoko Gran
Hotelean. Bertan pneumologia eta
kirurgia torazikoan espezializatuta dauden medikuek eta erizainek
hainbat gairen gainean eztabaidatu dute. Aurten, edozelan ere,
bada berrikuntza bat; arlo zientifikoaz gainera, ikuspegi soziala ere
landu dute: “Espezialisten eta gizartearen arteko zubia eraikitzea sustatu gura dugu; herritarren iritzia
jaso. Arnas aparatuko gaixotasuna dutenen ikuspuntua jasotzea
garrantzitsua da, alderdi emozionalaren kudeaketa zelan hobetu
daitekeen jakiteko”, azaldu du
Mikel Oribe kongresuko antolatzaileetako batek.

E

Arnasketako gaitzen inguruan
eztabaidatu dute hainbat
adituk kongresuan bilduta
Pneumologiaren arloko medikuak eta erizainak Gran Hotelean batu dira

Pneumologia adituak eta Durangoko alkatea batu ziren Gran Hoteleko aurkezpen ekitaldian.
errekuntza eta biriketako gaixotasun buxatzailea. Bartzelonako
Hospital del Mar-eko mediku
Mauricio Orozco-Levi izan dute
hizlari espezialistek, eta zurak sortutako kea arnasten dutenek arnas
aparatuko gaixotasuna garatzeko

Erronka berriak
azalduko ditu
Euskal Herrian
Euskarazek

Zentro Zibikoak
beste atzerapen
bat jasan duela
salatu du PSEk

Durangoko Euskal Herrian Euskarazek herritarrei begirako aurkezpena egingo du azaroaren 25eko
barikuan, 19:00etan, Pinondo
etxean. Orain arte egindako ibilbidea aztertzeaz gainera, etorkizunerako dituzten erronka garrantzitsuak plazaratuko dituzte. Durangon 15 urtetik gora daramatza
Euskal Herrian Euskarazek eta beste helburu batzuen artean euskaltzaleen parte-hartzea bultzatu gura
dute.

PSEk salatu duenez, gobernu taldeak “beste urte bitan atzeratu”
du San Faustoko zentro zibikoa
eraikitzea. EAJk azaroaren 9ko
batzordean jakinarazi omen zuen
atzerapena, eta bitartean “lur zati
hartan belarra ereitea eta hesiz
ixtea edo aparlakeku bat egitea”
proposatu du. Horiek horrela,
zentro zibikoaren proiektua
gutxienez zortzi urteko atzerapenaz hasiko dela salatu du Pilar
Rios zinegotziak.
Sozialisten ustez, atzerapen hori gobernu taldeak errekurtsoak “ez dituelako ondo
kudeatu” eman da: “2004an Eusko Jaurlaritzak 941.441 euroko
diru-laguntza jaso zuen zentro
zibikoa eraikitzeko Izartu programaren barruan. Diru hori beste
obra batzuen gainkostuak
ordaintzeko erabaki da”. J.D.

EHEk herritarrei begirako
aurkezpena egingo du 25ean,
19:00etan, Pinondo Etxean
Joan zen asteburuan EHEko
hainbat kide kalejiran batu ziren
trikitilarien musikak lagunduta.
Herritarrak ekimenaren inguruan
informatzeko esku-orriak banatu
zituzten eta ondoren mural txiki
bi ere margoztu zituzten Durangoko alde-zaharrean. Ondoren,
luntx bat ere prestatu zuten bertaratu zirenentzako. J.D.

M15 Durangaldea mugimenduak
antolatuta, etxebizitzetako hipotekei aurre egiteko dauden zailtasunak azaldu eta horien
aurrean bankuek duten jarrera
salatzeko mahai-ingurua antolatu dute gaur, 18:30ean, Durangoko Fray Juan de Zumarraga institutuko ekitaldi aretoan.

Jaurlaritzako etxebizitza
alorreko sailburuorde ohi
Javier Burón dator, esaterako

Aurten, arlo zeintifikoaz
gainera, gizarte ikuspegia ere
landuko dutela azaldu dute
Bide horretan, lehenengo
batzarrera Albert Espinosa gidoilari-idazle ezaguna gonbidatu
dute. Espinosak arnas aparatuko
gaixotasuna izan du, eta horixe da
berarengandik jaso gura izan
duten ikuspegia: Nola sentitzen da
gaixoa? Zelakoak dira bere atsekabeak,estutasunak,larrialdiak?.
Bigarren mahaikoa da barikuko gairik deigarriena: Biomasaren

Etxebizitza,
kaleratze eta
hipotekei buruz
berbaldia gaur

“2004an lortutako ia milioi
bat euroko laguntza beste
obra batzuen gainkostua
ordaintzeko erabili dute”

duten arriskuari buruz jardun du.
Hirugarren mahaiko gaia Erradiazioa izango da. Izan ere, medikuek gaixotasuna identifikatzeko
erabiltzen dituzten teknologiek
ondorioak dituzte; toraxeko plakak egitea, esaterako. Hain zuzen

ere, erradiazio naturalaren ondoren, erradiazioa eragiten duen
bigarren iturburua dira, eta horregatik landuko dute gaia. Zaragozako unibertsitateko katedraduna den Miguel Angel de Gregorio
izan da hizlaria. J.Derteano.

Gai horiei buruz berba egiteko, etxebizitzaren inguruko
gaietan adituak diren hiru hizlari gonbidatu dituzte: Hipotekak
Kalte Egindakoen Plataformako
kide Marta Uriarte, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuorde ohi Javier Burón eta ADICAE
kontsumitzaileen elkarteko Lucía
Fernández.
M15 Durangaldea mugimenduko kideen ustez, bankuek
euren politiketan “ez dituzte kontuan hartu ez milioka pertsonari kalte egiten dien krisia ez langabezia”. J.D.

BERRIZ

ZALDIBAR

Bigarren eskuko liburu
eta disko azoka,
abenduaren 3an

Alkateagaz
zuzenean berba
egiteko aukera
dute herritarrek

Euskarazko liburu eta diskoak lortu ahalko dira;
azaroan zehar jasoko dituzte dohaintza bidez

Gobernu taldeak, udal “irekia,
parte-hartzea bermatzen duena
eta gardena” du helburu, eta
horretarako bitartekoak ipintzen
dabil. Batzorde informatiboak
zabalak izateaz gainera, alkateagaz zuzenean berba egiteko aukera eskaintzen dute, aurrez aurrekoan zein Internet bidez.

Berrizko Udalak euskarazko bigarren liburu eta disko azoka antolatuko du abenduaren 3an, Euskararen Egunean, hain zuzen ere.
Azokarako materiala biltzeko,
datozen egunetan udaletxean,
Institutuan eta Gaztelekuan entregatu ahal izango dira liburu zein
diskoak.

Bigarren eskuko produktu bat
eroaten duenak truke-bonoa
jasoko du, azoka egunean
beste bat bueltan hartzeko
Udalak dohaintza horretan
parte hartzeko gonbita egin die
herritarrei. Gainera, bigarren
eskuko produktu bat eroaten duenak truke-bonoa jasoko du, eta
bono horregaz beste bat hartu
ahal izango du azoka egunean.

Jasotako materiala erakusgai ipiniko dute abenduaren 3an,
eta “prezio sinbolikoa” ezarriko
diote; bat, bi edo hiru euroko salneurriak izango dituzte, esate
baterako. Azokako parte-hartzaile guztien artean 50 euroko txartel bi zotz egingo dituztela aurreratu dute antolatzaileek. Txartel
horiek euskarazko liburu, jolas eta
CDak erosteko erabili beharko
dira, azaldu dutenez.

Internet ikastaroa
Bestalde, internet ikastaroak eratu dituzte datozen asteetarako.
Azaroaren 21etik abenduaren 2ra
internet eta administrazioa lotzen
dituen zikloa emango dute, 20
orduko iraupenagaz. Openoffice
aplikazioaren berri ere eskainiko
dute; astelehenean oinarrizkoa
garatuko dute, eta azaroaren 28an
aurreratua. M.O.

Udaletxean aurrez aurre zein
Internet bidez berba egin
ahal izango da alkateagaz
Udaletxean alkateagaz
batzartu gura duenak, martitzenetan 09:30etik 11:00etara eta
eguaztenetan 13:00etatik
15:00etara egin dezake, aldez
aurretik hitzordua eskatuta.
Internet bidez, udalaren webgunean atal berezia sortu dute.
Izen-abizenak, posta elektronikoa eta gaia bidali behar dira
arantza@zaldibar helbide elektronikora. M.O.

Herririk herri

anboto 2011ko azaroaren 18a, barikua

GARAI

3

H

IURRETA

Bertso afaria,
hilaren 26an,
Julio Soto eta
Sustrai Colinagaz
Hurrengo barikurako bertso afaria antolatuko du Garaiko Udalak,
Julio Soto eta Sustrai Colina bertsolariak gonbidatuta. Aurreko
urteetan ere, data hauen bueltan
eratu izan du udalak ekitaldi hori;
bertsozale ugari batzen duen saioa
izan ohi da.
Iluntzeko 21:30ean hasiko da
afaria Otea-Loran elkartean. Edozelan ere, iluntzeko 20:00etan egin
dute elkartzeko deia, poteoa egingo dute-eta trikitilarien laguntzagaz, azaldu dutenez. Mahaian jesarri orduko girotuta egongo dira
bertaratutakoak, beraz.

94 681 63 93 telefono
zenbakira deituta egin
daitezke erreserbak
Martitzenerainoko epea ipini dute izena emateko; 20 euro
balio du afarirako sarrerak, 15
euro 16 urtetik beherakoen
kasuan. Udaletxera deituta, 94 691
63 93 telefono zenbakian, egin
daitezke erreserbak. M.O.

Momentu hunkigarriak biziarazi zituen ekitaldiak Aita san Migel plazara hurreratu ziren iurretarren artean. Iñak i Irazabal
hunka lagun batu zuen
mendeurrena bete duen
banderari egindako omenaldiak. Aita San Migel plazak
eskainitako agertoki berezia aprobetxatuz, ekitaldi ikusgarria eskaini zuten. Dantzariek, abesbatzak,
Eneko Abasolo “Abarkas” eta Juan
Mari Areitio bertsolariek, Fasoden
maliarren elkarteak eta Bidane
Txopitea abeslariak parte hartu
zuten, besteak beste. Udal ordezkariak eta hainbat elkartekoak ere
bertaratu ziren.
Antzinako kontalarien
moduan jardun zuen Josu Unzuetak, une hunkigarriak biziaraziz.
Banderaren mendeurrena aprobetxatuz, herri sentimendua iru-

E

MALLABIA

Banderaren bueltan batu eta
dantzatu dira ehunka iurretar
Ehun lagunetik gora batu ziren frontoian antolatutako herri-afarian
dikatu zuten behin eta berriro.
Ondoren, herri-afarian ehun lagunetik gora batu ziren frontoian.

Mendi ibilbidea
Asteburukoa izan zen ekitaldi
nagusia; hala ere, oraindik ere
izango da ekitaldirik. Horretara,
herriko banderaren mendeurreneko mendi ibilaldia antolatu

Banderaren mendeurreneko
ospakizunen barruan, mendi
ibilaldia egingo dute bihar

aurrera egin behar da, doan. Ibilbide bi daude: Laixiarretik
(20,3km) eta Gallandatik (14,4
km). Guardetxeraino bide bera
egingo dute; azken zatia ere bai,
Azkorratik aurrerakoa. Informazio
gehiago: zaldaimenditaldea.org /
zaldai@hotmail.com. M.O./ A.B.
Bideoa: www.anboto.org

ATXONDO

Abesbatzek kontzertua
eskainiko dute
Gaztainerre Egunean
Trikitixa eskolakoek Jasokunde eta Mendibil
abesbatzekin batera parte hartuko dute

Gazte Asanbladak bere ekintzen
berri emateko bloga sortu du oraintsu. Edukiz apurka-apurka betetzen hasi dira atxondokogazteasanblada.bolgspot.com ataria. Azaroan ipini dute bloga martxan, eta
euren ekitaldien berri emateaz
gainera, kontaktatzeko aukera ere
ematen dute.

13. urteurrena
Atxondoko Gaztetxeak 13. urteurrena ospatuko du abenduaren
lehenengo asteburuan. 1998ko
abenduaren 4an okupatu zuten

Tradizio handia dute Mallabian abesbatzek.
Zapatuan Mallabian musika emanaldia eskainiko dute Jasokunde
eta Mendibil abesbatzetako kideek,
Santa Zezilia eguna ospatzeko
asmoz. Hitzordua Andra Mari elizan jarri dute, azaroaren 19an,
20:00etan. Kontzertuan trikitixa
eskolako kideek ere parte hartuko
dutela ezagutzera eman dute antolatzaileek. Beraz, trikitixa ikasten
dabiltzanek jendaurrean kontzertua emateko aukera izango dute.
Musika emanaldiaren ondoren, Mallabiko Orraittio euskara

dute biharko, azaroaren 19rako,
Zaldai mendi taldeak eta 19112011 Herri Batzordeak. Aita San
migel plazatik irtengo dute
09:00etan; izena ematea 08:30etik

elkarteak gaiztainerrea antolatuko du. Eguraldi ona egiten badu,
gaztainak plazan banatuko dituzte bertaratzen direnen artean.
Eguraldi txarra badago, berriz,
elizpean elkartuko dira. J.G.

Musika emanaldiaren
ondoren, Orraittio euskara
elkarteak gaztainerrea
antolatuko du

Gazte Asanbladak
bloga sortu berri du
Azaroan ipini dute martxan Interneteko ataria
tren geltoki zaharra, eta ordutik
gehienetan azaroaren amaieran
ospatu dute urteurrena, Durangoko Liburu eta Disko Azokagaz batera ez izateko. Urteurrenerako ekintzen azken prestaketetan dabiltza
orain asanbladako kideak. A.U.

Abenduaren lehen asteburuan
13. urteurrena ospatuko du
Atxondoko Gazte Asanbladak
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DURANGALDEA

Aldundiak Gerediaga elkarteari
emango dio Lauaxeta saria
Abenduaren 1eko ekitaldian jasoko du Gerediagak VII. Lauaxeta Saria
erediaga elkarteak Liburu
eta Disko Azokaren antolaketaren azken txanpan
albiste pozgarria jaso du. Bizkaiko Foru Aldundiak urtero ematen

G

Bizkaian euskara zabaldu,
sustatu eta normalizatzeko
egindako lana saritu gura dute

duen Lauaxeta Sariaren VII. edizioa elkartearentzat izango da aurten. José Luis Bilbao ahaldun nagusiak emango du saria, abenduaren
1ean goizeko 11:00etan, Foru Jau-

regian egingo duten ekitaldian.
Sari banaketan Miren Josune Ariztondo kultura foru diputatuak ere
parte hartuko du.
Aldunditik azaldu dutenez,
Lauaxeta Saria sari sinbolioa da,
eta Bizkaian euskara zabaldu, sustatu eta normalizatzeko eginiko
ahaleginagatik nabarmentzen
diren irabazi asmorik bako taldeak
edo pertsonak saritzen ditu. Elkartekide guztiek eginiko lanari esker,
Gerediaga elkarteak hainbat lan
arlo garatu ditu: Durangaldeko
ondare historiko, artistiko eta

Jose Luis Bilbao ahaldun
nagusiak emango dio saria
Gerediaga elkarteari

Abenduaren 1ean, 11:00etan,
jasoko dute saria Gerediagako
kideek, Foru Jauregian
dokumentala berreskuratzea, folklore adierazpenak mantentzea,
eskualdearen iragana ikertzea eta
ikerketa lan berriak sustatzea; hori
guztia, Durangaldea ezagutaraziz
eta tokiko erakundeei aholkularitza eskainiz.

Sorrera
Gerediagak Ondare Jardunaldien inguruko ekitaldiak antolatzen ditu, besteak beste . Gerediaga

Gerediagaren helburuak ondarea
zaintzea, ikertzea eta zabaltzea

direla azaldu dute elkartetik.
1965ean sortu zen, eta bere kezka
nagusia eskualde kontzientzia sortzea ei zen: “Horrela, urteetan,
eskualdeak nortasun propioak izan
zituen. Nortasun horretan oinarrituta, elkartearen helburuetako bat
kontzientzia komuna berreskuratu eta zaintzea da, berezko ezaugarriak babestuz eta ahaztuta daudenak berreskuratuz”.

Artxibategia
Ikerketari dagokionez, Gerediagak hainbat arlo jorratzen ditu:
eskualdearen historia, antolaketa
eta gizarte ezaugarriak, kultura,
gizarte eta ekonomia ondarea...
Daudenak gorde eta galdutakoak
bilatuz, Durangaldeko dokumentategia helburu horren ardatz bilakatu dute. Gerediagako artxibategian eskualdeko historiaren dokumentu garrantzitsuak bildu dituzte.
Zabalkundeari dagokionez,
eskualdearen garapenerako
,Durangaldeko bizi kalitatea hobetzeko eta eskualdearen batasuna
berreskuratzeko, ondare historiko
kultural eta soziala ezagutaraztea
ezinbestekoa dela azaldu dute.
Gerediagaren ibilbidean
nabarmentzekoa da 46. Durangoko Liburu eta Disko Azoka antolatzen diharduela. Aurtengo
aldian, abenduaren 4tik 8ra bitartean Durango euskal kulturgintzaren erreferente izango da. J.G.

OTXANDIO

Osakidetzak “oso ontzat”
jo du zine zaharra osasun
etxe berria kokatzeko
Zine zaharreko azpiegituretan pediatria zerbitzua
emateko “espazio nahikoa” dagoela adierazi zuten
Oraintsu Osakidetzagaz batzarra
egin du udalak, eta, bertan adierazi dietenez, zine zaharreko azpiegituretan egin asmo duten osasun
etxe berriaren “kokalekua zein
espazio baldintzak oso positiboak

Kontsultategiko proiektua eta
eraisketa proiektua idazteko
laguntza bana lortu dituzte

dira”. Horrez gainera, Osakidetzako ordezkariek adierazi dutenez,
“pediatria zerbitzua emateko nahiko espazio egongo da osasun etxe
berrian”. Horiek horrela, 2012an
zine zaharra bota eta exekuzio
proiektua egitea dute helburu.
Bitartean diru-laguntza bi lortu dituzte. Eraisketa proiektua
idazteko 3.988 euro jaso dituzte
Eusko Jaurlaritzatik, eta kontsultategi berriaren proiektua idazteko 41.300 euro Osakidetzatik. J.D.

Oro har, KPIaren
arabera igoko dituzte
arau fiskalak 2012an
%2,4ko igoera onartu du udalbatzarrak
Ordenantza fiskaletan, oro har,
KPIaren araberako %2,4ko igoera
onartu zuen udalbatzarrak, aho
batez, joan zen asteko udalbatzarrean. Salbuespena zenbatekoa
ehunekotan adierazita duten zergetan dago; horiek ez dute ezelako igoerarik izan. Beraz, Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren Gaineko Zerga eta Ondasun
Higiezinen Gaineko Zerga, esaterako, bere horretan mantendu
dituzte 2012an.

Obren gaineko zergak eta
ondasun higiezinen gainekoak
ez dute igoerarik izango

Gama altuko ibilgailuen
zerga handiagoa izango da
gama baxukoena baino

Horrez gainera, udalak ematen dituen zerbitzuetan, udalari
zerbitzua ematen diotenek egindako igoera bera onartu da. Hori
horrela izanda ere, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Gaineko Zergan, gama altuko ibilgailuentzako igoera handiagoa izango da
gama baxukoena baino. Horrela,
14tik 15,99 arteko zaldi fiskalak
dituzten autoei %5eko igoera ezarri diete; 16tik 19,99ra artekoei
%7,5; eta handik gorakoei %10.

Laguntzak zerbitzuetan
Udalak eskaintzen dituen zerbitzuen tasetan ere laguntzea erabaki du udalbatzarrak. Zerbitzu
sozialaren eta interes pribatuaren
artean bereiztuko dute. Izan ere,
“ez da berdin erroldarako kudeaketa soila egitea edo arkitekoari
denbora eta lan asko eskatzen
dion gestioa egitea”, azaldu dute
udal arduradunek. J.D.
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ABADIÑO

MAÑARIA

Igerilekuko abonuagatiko tasa % 3 gehiago ordaindu beharko dute erabiltzaileek.

Tasa eta zerga gehienak berdin,
baina zenbait salbuespenekin
AI eta EAJk egin zuten proposamenagaz bat; abstenitu egin zen, aldiz, Bildu
omunikabideetara bidali
duen oharrean jakinazi du
gobernu taldeak AIren eta
EAJren bozkekin onartu zutela,
joan zen astean burutu zuten plenoan, "2012an tasa eta zerga gehienak daudenean mantentzea". Abstenitu egin zen Bildu.
Abadiñoko Independienteak
taldeak bidalitako oharrean esaten denez, "eguazteneko plenoan
onartutako proposamenak, krisi
sasoi honetan herritarrenganako
presio fiskala ez areagotzea du
helburu, baina aldi berean udal
zerbitzuak mantentzea".

K

Beste zerbitzu batzuengatiko
tasak eta zergak daudenean mantenduko dituzten arren, hainbat
salbuespen burutu dituztela jakinarazi du gobernu taldeak: %4,6
igoko dute Ondasun Higiezinen
Gaineko Zerga; %3,5 Autoen Gaineko Zerga; igerilekuko abonuagatiko tasa %3 gehiago ordaindu-

“Herritarren gaineko presio
fiskala ez areagotzea” duela
helburu dio gobernuak

ko dute erabiltzaileek; eta futbol
zelaia eta frontoia erabiltzeagatiko tasa ere igo egin dute.
“Datozen urteetarako aurreikuspen gehiagogaz jokatzea eta
gutxien daukatenen mesedetan
igoera progresiboa egitea” eskatu
zuen, aldiz, Bilduk.
Komunikabideetara bidalitako oharrean, "hainbat urtez zeudenean mantendu eta gero, Bizkaiko herri askotan dabiltza zergak igotzen", azpimarratu du AIko
udal gobernuak: "Bildu eta EAJk
tasak %3,8 igo dituzte, esaterako,
Basaurin". I.Esteban

Emakumeek
historian
betetako
eginkizunaz

Udalaren
eskaria
Aldundiko
Garraio Sailari

Azaroaren 16tik abenduaren 14a
arte burutuko dituzte Abadiñoko Udaleko Berdintasun Sailak
antolatu duen ikastaroaren
saioak. Historian zehar "emakumeak isilarazteko bizitako prozesuaz hausnarketa" bultzatu
gura dute ekimenagaz.
Ikastaroan parte hartzeko
izena ematen dutenek, besteak
beste, historia nork eta zelan
eraiki eta idatzi duen hausnartuko dute, Janire Arriaga Casas
irakasle eta historialariak gidatuko dituen saioetan.

Herria zeharkatzen duen N-623
errepideak bidea gurutzatu gura
duten oinezkoei eragindako kalteei aurre egiteko soluzioa ipintzeko eskaria aurkeztu du gobernu taldeak Aldundiaren Garraio
eta Herri-lan Sailean.
Udal gobernuaren ustez,
“herriguneak zebra-bide gehiago behar ditu”. Lehen kendu
zuten zebra-bidea “berreskuratu eta beste bat herriko supermerkatu bakarra dagoen lekuan
jartzea” proposatzen du Bilduk.
Endika Jaio alkateak adierazi
duenez, Mañariko Udalaren
eskariei erantzuteko prestutasuna adierazi zuen Aldundiak.

Historia genero ikuspegi
batetik jorratzeko beharraz
gogoeta egingo dute
Bi orduko lau saio egingo
dituzte, eta bisitaldi gidatua egingo dute Basaurira, herri hartan
emakumeen memoria historikoa berreskuratzeko egin duten
lana ezagutzeko.
"Oso garrantzitsua iruditzen
zaigu gertaera hauetaz hausnartzea, nekez sortuko baitugu berdintasunean oinarritutako gizarterik, emakumeek historian izan
duten eginkizuna onartzen ez
badugu", azpimarratu du Yanire Moreno zinegotziak.
Izen ematea: Udal Mediatekan, Errota kultur etxean, edo
interneteko berdintasuna@abadiano.org helbidean. I.E.

Gehiengorik ez
Joan zen barikuko udalbatzarrera eraman zuen Bilduko udal
gobernuak Mañaria Udalerri Euskaldunen Amankomunazgoan
sartzeko proposamena. Gobernu taldeko zinegotzi bat falta zen
plenoan, eta, EAJk kontra bozkatu zuenez, proposamenak ez
zuen aurrera egin. Uribelarrea
EAJko zinegotziak azaldu duenez, “diru asko suposatzen du sartzeak, eta gaitza da ateratzea”. Jeltzaleek kontra bozkatu zuten, ez
dutelako “UEMAn sartzeko premiarik ikusten, eta Euskara Normalizatzeko Planagaz jarraitzeko” apustua egiten dutelako.
Hurrengo pleno batean landuko dute gaia berriro. I.E.

ELORRIO

IZURTZA

Bide-garbiketaren eta
animalien jabetzaren
ordenantzak lantzen

Umeendako
jolasgunea eta
gimnasiarako
ekipamendua

Gobernu taldeak urte amaierarako ordenantza
biak udal-bilkuran bozkatzea itxaroten du

San Nikolas egunean, abenduaren 6an, aurreikusten dute Abadetxeko parkean ipiniko duten
umeendako jolasen eta nagusiendako gimnasiarako gunearen
inaugurazio ekitaldia burutzea.
Datorren astean ekingo diete, Bilduko gobernu taldeak adierazi duenez, lanei. Luis Jose Ballarin alkateak azaldu duenez, besteak beste, Durangoko Ezkurdi
plazako umeendako jolasgunea
prestatu duen enpresari esleitu
diote gunea atontzeko lana.

Elorrioko Udalak bere lehenengo
bide-garbiketa eta animalia jabetza ordenantzak idazten dihardu.
Bi testuen zirriborroak batzorde
informatibotik pasatu dituzte, eta
datozen egunetan berriro eztabaidatuko dituzte batzorde horieta-

Eskubide eta betebeharrak
ezartzea aurreikusi dute;
baita hainbat debeku ere
ko ordezkariek. Gobernu taldeko
kideek urte amaierarako ordenantza biak udal-bilkuran bozkatzea
itxaroten dutela jakitera eman
dute. “Herritarren bizikidetza bermatzeko legeak finkatzea eta bizikidetza hondatzen duten portaeren aurrean udalak izan beharreko jokabidea arautzea” dute
helburu aztergai dituzten ordenantzekin.

Bide-garbiketen ordenantzagaz, “zikinkeria saihestea” gura
dute. Horretarako, herritarren
eskubide zein betebeharrak ezartzea aurreikusten dute, baita
debekuak ere: kalean edozein
produktu botatzea, txiza egin eta
txistua botatzea, arropa eta alfronb ra k a s t i n t z e a 2 0 : 0 0 e t a t i k
08:00etarako tartetik kanpora edo
pintaketak egitea, besteak beste.
Etxe eta saltokien jabeek fatxadak
zaindu behar dituztela dio proposamenak, baita animalien
kakak batu behar direla ere.
Animalien jabetzari dagokionez, zaintzeko, edukitzeko eta
saltzeko arauak ezartzea dute helburu. Txori, txakur, katu eta kaleko edozein animaliari janaria
ematea, baimenik barik, debekatu egin gura dute. Janari-dendetan, igerilekuetan zein osasun
eraikinetan animaliak sartzea ere
galarazteko asmoa dute. M.O.

Asteon udalean azaldu
digutenez, 39.000 euroko
aurrekontua du proiektuak
Besteak beste, nagusiendako gimnasiarako aparatuekin,
eserlekuekin eta kale-argi berriekin gura dute parkea atondu, eta
belargune bat ere edukiko du eremuak. Asteon udalean azaldu
digutenez, 39.000 euroko aurrekontua du aisialdi gune berri
hori atontzeko proiektuak. I.E.

Herririk herri
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Berrio-Otxoako nagusien aste
kulturala astelehenean hasita

Zengotitabengoa eta
Areitioren epaiketak

‘Kontsumoa eta
nagusiak’ ekimena

Bizkaiko Bildotsaren
kanpaina hastear

Astelehen goizean, Bilboko Udaletxerako bisitagaz
zabalduko dute aste kulturala. Martitzenean berbaldia izango dute, 17:00etan, eta eguaztenean
kontsumizio baterako gonbita egingo dute. Eguenean Agustin Garamendiko ikasleek emanaldia
eskainiko dute, 17:30ean, eta barikuan igel-txapelketan batuko dira 16:00etan. Hilaren 26rako bazkaria eta hilen aldeko meza antolatuko dituzte.

Andoni Zengotitabengoa elorriarraren aurkako epaiketa martitzenean amaitu zen
Portugalen, eta abenduaren 12an emango
dute epaia. ETArentzako 1.500 kilo lehergai biltzea leporatzen diote.Bestalde, Alaitz
Areitio iurretarra asteon epaitu dute Parisen, bere atxiloketa eguneko gertakariengatik. 17 urteko zigorra betetzen dabil.

Elikagaien segurtasuna eta kontsumo arduratsuaren gaineko berbaldi
eta tailerrak izango dituzte azaroaren 28tik abenduaren 1era, Durangoko Adinekoen Udal Egoitzan. Izena emateko , adintek@durango-udala.net-era idatzi edo 94 465 74 51
telefonora deitu daiteke .

Erraldek, Bizkaiko artzainek, harakinek eta ostalariek Bizkaiko Bildotsaren kanpaina hasiko dute azaroaren
23an, Erralde hiltegian. 13:00etan
ipini dute hitzordua, bildots txuletillak dastatzeko. Denen arteko elkarlana eta elikadura subiranotasuna
aldarrikatu gura dituzte kanpainagaz.

HAUTESKUNDEAK

Eskualdean ere
ekitaldirik ekitaldi
ibili dira bozka bila
Hauteskundeen harira hainbat ekitadi burutu
dituzte alderdi politikoek
omekakoak hauteskunde
orokorrak badira ere,
botoak herriz herri bilatu
dituzte Kongresuan eta Senatuan
ordezkaritza bilatzen duten alderdi politikoek. Durangaldean ere
hainbat ekitaldi izan dira.
EAJko Andoni Ortuzar eta Josu
Erkorekak mitina eskaini zuten
Mallabian hilaren 6an, eta joan zen
barikuan Durangoko Ezkurdira
etorri ziren berriro, Aitor Estebanegaz batera. Hurrengo egunean
txokolatada egin zuten Ezkurdin.
Durangoko alkate Aitziber Irigorasek ere ekitaldian parte hartu
zuen.

D

PSE-EEri dagokionez, Kongresurako Bizkaiko Hautagaia den
Eduardo Madina eta alderdi sozialistako bozeramaile den Iñaki
Egañak hitzaldia eskaini zuten
Durangon. Horrez gainera, infor-

Alderdi nagusi guztiek ekitaldi
bat baino gehiago egin dute
Durangaldean

mazio orriak eta larrosak banatu
dituzte Abadiñon eta Durangon.
Alderdi Popularraren kasuan,
Durangoko kaleetan euren progra-

ma laburbiltzen duten informazio orriak banatu dituzte; Juan
Jose Gastañasatorrek Durangoko
PPko zinegotziak parte hartu du
ekimenean.
Amaiur koalizioari dagokionez, eguenean, ekitaldi politikoa
egin zuten Durangon eta Bizkaiko zerrendaburu Iñaki Antiguedad
eta bigarren zerrendaburu Jon
Inarritu izan ziren hizlariak. Horrez
gainera, Zornotzako Zelaieta frontoian ere azaldu zuten euren
proiektua.

Alderdi nagusi guztiek ekitaldi
bat baino gehiago egin dute
Durangaldean
Equo alderdiak ere informazio orriak banatu ditu asteon
Ezkurdin; demokrazia birsortu
gura ei dute, besteak beste.

Burujabetza ekonomiko
eta politikoaren aldeko
aldarria egin du LABek
LABen ustez eredu berria “langileek erabaki
behar dute eta Euskal Herritik erabaki behar da”
LABek salatu duenez, gobernuan
izan diren politikariek eta alderdiek “administrazio guztietan
murrizketak egin dituzte, eta krisiari aurre egiteko erabili dituzten
errezetak “eskubide laboralak

“Amaiur da alternatiba”

LABen esanetan “langabezia
tasa hirukoiztu egin da
Durangaldean 2006tik hona”

Jarraipena webgunean
Domeka honetan, hauteskunde
egunean, anboto.org webgunean
hauteskundeetako jarraipena egingo dugu Durangaldeko hamabi
herrietan eman diren emaitzak
jasoz. J.D.

tan, 2006. urteagaz alderatuta,
hirukoiztu egin da langabezia tasa”,
dio LABeko Eulate Zilonizaurrekoetxeak. PPren eta PSOEren politikak
kritikatu eta EAJren onespenagaz
burutu dituztela diote.

zapaltzea, gastu sozialak murriztea eta pentsioen pribatizazioa
dira”, besteak beste. “Eskualdean
bertan nabarmena izan da errealitate hori. Langabeziaren datuak
beldurtzekoak dira; herri gehiene-

Horren aurrean bestelako eredu
ekonomiko eta soziala eraikitzeko beharra azaldu dute: “Langileek
erabaki behar dute, eta Euskal
Herrian erabaki behar da”. Bide
horretan, alternatiba Amaiur koalizioa dela diote: “Lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparrua defendatzeko eta eredu berria eraikitzeko aukera
emango die euskal langileei”. J.D.

B

8

2011ko azaroaren 18a, barikua anboto

BERBAZ
“Lehenago kenduko dute autonomia
erkidego izaera, lurralde historikoak baino”
Kontzertu Ekonomikoak Espainian eta Europan duen lekuari buruzko tesiagaz, Leizaola saria jaso du Serranok
Susana Serrano
Gazteluurrutia •
Finantza eta Tributu
Zuzenbideko irakaslea
Elorrioko bake epailea da

“Kontzertu
Ekonomikoa ez da
behar beste ezagutu
eta baloratzen”

nibertsitatean
astun
egiten
zitzaion tributu eta
finantzen ikasgaia Susana Serrano Gazteluurrutiari. Orain horrexetan
dabil irakasle. Kontzertu
Ekonomikoaren gaineko
doktoretza tesiagaz, Jesus
Mari Leizaola 2011 saria
lortu du.

U

Tesi mardula da. Zelan laburtu zenezake bertan defendatu
duzuna?
Espainian, estatuko finantza
botere orokorraz gainera,
beste lau daude: Nafarroakoa
eta EAEko lurralde historiko
bakoitzekoa. Ukaezina da
hori. Lau finantza botere
horien zeregina ez da bakarr ik zergak batu eta kudeatzea; estatuko legeen parekoa
den tributuei buruzko legeak
egiten dituzte. Nafarroako tri-

“Errioxarrek ezin
dute demostratu
‘muga efektua’
dagoenik”

butu legeek, parlamentuak
egiten dituztenez, lege maila
daukate; EAEkoak, aldiz,
lurralde bakoitzeko batzar
nagusiek egiten dituzte, eta
ez dute lege mailarik, erreglamentu maila baizik. Hainbat
adituk diote batzar nagusiek
legebiltzar izaera daukatela.
Baina espainiar legearen
aurrean ez daukate izaera
hori. Desajuste bat zegoen,
eta hortik etorri zen Kontzert u E k o n o m i k o a b l i n d a t ze a .
Blindajea ez da existitzen,
baina.
Zergatik diozu ez dela blindajerik existitzen?
Blindajea izango litzateke
ezelako trabarik ipini ezin
balitz, eta alde horretatik
Espainiako Konstituzioa ere
ez dago blindatuta; aldatu
daiteke. Orain arte, tributuari
b u r u z k o a ra u a k j u r i s d i k z i o
arruntean salatu zitezkeen.
Orain, ‘blindajeagaz’, Konstituzio Auzitegira jo behar da.
Arau horien kontra jo dutenak Errioxako gobernua, Kantabriakoa eta Errioxako UGT
eta enpresarien elkartea izan
dira. Legea aldatuta, murriztu
egin dira salaketa jartzeko
legitimatuak, eta UGT eta
enpresariak geratzen dira

“Espainian oro har ez dute sinesten
sistema honetan, eta euren esku egongo
balitz kendu egingo lukete”
kanpoan. Bidea zaildu egin
da, baina salatu dezakete;
Estatuari begira blindajerik ez
da sortu, eta Europara begira
zer esanik ez; edozein arauk
europar legediaren kontra joz
gero, edonork salatu dezake.
Errioxatik eta Kantabriatik
etorri dira Kontzertu Ekonomikoaren kontrako salaketak
Errioxarrek esaten dute muga
e f e k t u a d a g o e l a ; E r r i ox a k o
enpresak Arabara joaten direla zerga gutxiago dagoelako.
Iker tzen ibili naiz: 2007an,
Errioxatik Arabara 80 enpresa
joan ziren; Arabatik Errioxara
60. Zer edo zer ondorioztatzeko datu gehiago behar ditut;
enpresen kapitala, langile
kopur ua eta lurrak salerosi
zein eraikitzeko prezioak ere
a z t e r t u b e h a r d i r a . Mu g a
efektuarena politikoki erabilit a k o a rg u m e n t u a d a , e u re k
ere onartzen dute hori.

E u ro p a k o a u z i t e g i e t a ra j o
zuten...
Euren argumentua zen arau
horiek Espainiaren arauagaz
bat datozela, baina Europakoagaz ez. Epaiketan Kontzertu Ekonomikoaren aldekoen
artean estatuko abokatua ere
bazegoen. Azken finean, Kontzertu Ekonomikoa Espainiako lege legitimoa da. Erresum a Ba t u k o o rd e z k a r i a k e re
alde agertu ziren. Gales eta
Eskozia eskumenak berreskuratzen dabiltza, eta tr ibutu
boterea dela-eta hemengo
e re d u a a z t e r t z e n d a b i l t z a .
Europako Batasunean posible
da estatu barruetan sistema
bereziak egotea: Alemaniar
sisteman estatu bakoitzeko
kontseilaria
gobernuko
ordezkariagaz joaten da Europara euren interesak defendatzera. Madrilen ez lukete
onartuko aldundietako ordezkariekin Europara joaterik.

Lege deserosoa da eurentzat?
Espainian ez da erraz onartzen estatu barruan desberdintasunak egotea. Katalanek
kontzertu ekonomiko bat
eskatu dute, eta ikusi zelako
iskanbiletan dabiltzan. Espainian, oro har, ez dute sinesten
sistema horretan; euren esku
egongo balitz, kendu egingo
lukete. Baina uste dut lehenago kenduko dela autonomia
erkidego izaera, lurralde historikoena baino. Dirua dirua
da, eta lurralde historikoen
ahalmena Espainiako Konstituzioak onartu egiten du.
Sistema propioa defendatzen
duzu...
Nik argi esaten diet ikasleei;
konstituzionalista naiz. Konstituzioetan sinesten dut, baina ez Espainiakoan; egunen
b a t e a n g u r e Ko n s t i t u z i o a
edukiko dugula itxaroten dut.
Orain daukagun sistema ez da
perfektua; baina gure sistema
da, eta hori kenduz gero
Espainiako sistema daukagu.
Hobe da hau defendatzea eta
barrutik aldatzea.
Gaiak asko motibatzen zaitu.
Uste dut Kontzertu Ekonomikoa euskal interesen defentsarako lerro ona dela. Euskaldun izaera defendatzea,
lurraldetasuna... guzti horretan, tresna oso ona da. Ez da
b e h a r d e n b e s t e e z a g u t ze n
eta baloratzen, baina hori da
besteengatik bereizten gaituena. Oraindik ez gara jabetu zelako ahalmenak ematen
dizkigun. Ez dut esaten nahikoa denik, baina hori badaukagu behintzat. A.Ugalde
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KULTURA
MUSIKA ELKARRIZKETA

“Ez da kontzertu bat gehiago
izango; bereziki prestatu dugu”
Martxoan kaleratu zuten ‘La ceremonia de la confusión’ bigarren diskoaren aurkezpen kontzertua da Shinova
Durangaldeko taldekoek horrenbesteko mimoagaz prestatu dutena. Azaroaren 25ean, Plateruenean da zita
Azaroaren 25ekoa ez da Plateruenean joko duzuen lehenengoa.
Ez, lehenengo diskoa ere, Latidos, bertan aurkeztu genuen. Areto oso aproposa da, eta gure lagun
eta familiakoen gertukoa delako,
lagun asko hurreratuko da. Gogo
handia daukagu etxean jotzeko.
Zelan gonbidatuko zenukete jendea kontzertura?
Taldearen zale den jendeak ez
dezala zalantzarik egin, ez da-eta
damutuko. Eta ezagutzen ez gaituztenek eman diezagutela aukera bat. Ez da kontzertu bat gehiago izango, berezia izango da.

“Ezagutzen ez
gaituztenek eman
diezagutela aukera
bat: datozela!”
“Kanarietan eta
Madrilen, esaterako,
oso harrera beroa
egin digute”

Diskoa Berrizen grabatu zenuten,
baina nahasketak Madrilen eta
masterizazioa Finlandian egin
duzue. Zergatik aukera hori?
Arrazoietako bat izan daiteke, gure
soinu erreferentziak gehiago daudela hemendik kanpo. Gainera, taldekide guztiok jo dugu aurretik
beste talde batzuetan, eta hemen
zelan lan egiten den ezagutzen
genuen. Hemendik kanpora proba egiteko gogoa geneukan.
Diskoa aurkezteko kontzertuei
ekin gura diezue orain.
Diskoaren lehenengo kontzertua
Madrilen jo ondoren, taldekide
aldaketa eduki genuen, eta udan
ez dugu kontzerturik eskaini.
Hemendik kanpora dago egiten
duzuena lako musikarentzako
zirkuitu zabalagoa?
Bai, izan liteke. Kanarietan, Madrilen eta abar hainbat aldiz jo dugu,
eta harrera oso beroa egin digute. Oso esperientzia aberasgarria
izaten da hor zehar ibiltzea. Urtarrilean berriro goaz Madrilera.
Zergatik erabaki zenuten diskoa
Interneten deskargatzeko
moduan eskaintzea?
Diskogintzan gauzak zelan dauden ikusita eta jakinda ez genitue-

“Bide gaitzagoa da
autoekoizpena,
baina askoz
betegarriagoa ere bai”

la gauzak atzeratu gura, onena zela
pentsatu genuen; geuk egin eta
prozesua geuk kontrolatzea zela
egokiena erabaki genuen. Lehenengo astean diskoaren bi mila
deskarga burutu zituzten. Paypal
donazioen aukera ere eskaini
genuen, eta harritu egin gaitu jendearen erantzunak. Gero, jendeak
eskatu duelako eta geuk ere diskoan edukitzea gura genuelako,
disko fisikoa ere fabrikatu genuen.

Taldekide izan dituztenek
eta beste hainbat lagunek
ere hartuko dute parte
Sorpresarik zapuztu barik, baina azaroaren 25eko kontzertu
horretarako hain berezi egingo
duen zer prestatu duten galdetu diegu Shinova laukotekoei.
“Gure bigarren diskoaren aurkezpen ofiziala delako izango da
kontzertu berezia”, esan digute:
“Berezia izango da, besteak beste, taldekide izandako lagunek
parte hartuko dutelako, eta beste talde batzuetako lagunek ere

kolaboratuko dutelako”. Tenpel
talde madrildarreko abeslaria
eta lehenengo diskoan biolina
grabatu zuen musikaria ere izango dira Plateruenean.

Summum Kolektiboak
ipiniko ditu hiru
dimentsiotako irudiak

2008an hasi zinetenetik, zelako
eboluzioa bizi izan du taldeak?
Etenbako eboluzioa izan da talde
honena; apurka joan dira aukerak
eta ideiak sortzen. Musikaren eta
kulturaren arloa dagoen moduan
egonda, gauza asko egin dugula
esan daiteke. Soinu banda osatu
dugu, orain, esaterako, Freaklance izeneko animazioko sailerako.
Pertsonaia moduan ere agertuko
gara, gainera, bertan.
Zelan egiten duzue lan?
Gaur egun etxean grabazioak egin
ahal izateko dauden erraztasunekin, normalean, etxean egindakoa
ekartzen du taldekideetako batek.
Ideiak bakarka sortzen dira, eta
elkarrekin garatzen ditugu gero.
Letrak, batez ere, Gabrik sortzen
ditu: berak kantatu eta sentitzen
ditu. Bide gaitzagoa da autoekoizpena, baina askoz ere betegarriagoa ere bai. I.Esteban

Ikus-entzunezko lanak
ekoizten dituzten Durango eta
Elorrioko sortzaileek osaturiko
Summum Kolektibokoek irudiak proiektatuko dituzte, gainera, azaroaren 25eko Platerueneko kontzertuan: kanta bakoitzari hiru dimentsiotako irudiak
ipiniko dizkiote, eta kontzerturako performance-a ere prestatu dute lagun dantzari bik.
“Plateruenean jotzea guretzat berezia izango da, seguru”,
diote Shinovakoek entsegu lokalean eurekin batu garenean. Ilusio handiagaz itxaroten dute
eguna. Gero, ahal duten guztia
jotzea da gura dutena: “Orain
arte bezala, talde aktiboa izatea;
bidean aurrera egitea”.

K

10

Kultura

2011ko azaroaren 18a, barikua anboto

FILM LABURRAK LEHIAKETA

GEURE DURANGALDEA

Jon Irazabal
Gerediagako kidea

Magdalena

24 Ordu Digitalean
lehiaketaren lehenengo
saria Elorrion geratu da
Elorrioko Ikusi Makusi taldekoek aurkezturiko hiru minutu
eta erdiko ‘Bosgarren elementua’ aukeratu zuten irabazle
Azaroaren 11n eta 12an burutu
zuten 24 Ordu Digitalean lehiaketaren seigarren edizioa, Elorrion.
Elorrioko kideek osatzen duten
Ikusi Makusi taldearen Bosgarren
elementua lanari eman zion saria
epaimahaiak, zapatuan egin zen
sari-banaketa ekitaldian.
Guztira, hamabost taldek
eman zuten Arriola antzokian film

Hamahiru lanen artean
aukeratu zuten lan
saritua epaimahaikoek

laburren lehiaketan parte hartzeko izena, baina horietariko
hamahiruk aurkeztu zuten, epaimahaiak emandako gaiekin,
hogeita lau orduan osaturiko lana.
“Aldaketa” gaia eman zien
antolakuntzak parte-hartzaileei,
eta euren lanetan “gurpila” objektua eta “igaroa igaro” esaldia barneratzea zen baldintza. Zuri-beltza, mutua eta umoretsua da Bosgarren elementua lan irabazlea.
Lehiaketako lau sariak Durangaldean geratu dira aurten: Atxondoko Katiuska Filmak taldeak aurkezturiko Bueltaka-takalanak jaso
zuen bigarren saria; Durangoko
parte-hartzaile baten Antiorgásmico lanak hirugarrena, eta Maritalavista elorriarren Nik ez dakit oso
ondo zenbat joan ziren mendian
gora-k laugarrena. I.E.

Igarotako urriaren 31n Durango Uriko eraikuntza txiki baina hunkigarri batek 200 urte bete zituen. Konkretuki, Magdalenako ermitak. 1811ko data honetan, Durangoko Udalak eraikitako kanposantu berria bedeinkatu zuten toki hartan, eta ermita kanposantuko kapera zen.
Lehenago toki hartan Santa Maria Magdalenako eliza zegoen.
Noiz eraikia? Ba, honelako gauzekin gertatzen den bezala, ez dakigu. Toki horretako lehen datuak begiratzen ditugunean, bertan
zegoen. Eliza handia zen; ideia bat izateko, gutxi gorabehera, gaur
egungo Mallabiko elizaren neurrikoa. Santa Maria Magdalenaren aldare nagusiaz gain, beste hiru zituen. San Antoni eta San
Antoniori, Santamañari eta San Lorentzori eskeinitakoak. Nahiz
eta domekaro zortziretan meza izan, ez zen parrokia eta ez zuen
bataiontzirik. Ospe handiko jaiak antolatzen ziren, uztailak 22an,
Magdalena egunean. Udalak, egun handia izanik, “bandera eguna” bezala izendatuta zeukan, eta 1664an, San Fausto bezala, uriko zaindari izendatu zuten Santa Maria Magdalena.
1809an udalak uriaren kanpoaldean kanposantu berria eraikitzeko agindua jaso ondoren, ospeak eta sentipenak alde batera utziz, Magdalenako eliza botatzea eta espazio hartan eraikuntza berria kokatzea erabaki zuen. Aipatu dugun bezala, urriaren
31n bedeinkatu zuten hilerri berria, eta azaroaren 5ean lehen
lurperatzea izan zen: Ana Maria Areitio lurperatu zuten, Iurretan jaioa eta Durangon bizi zen alarguna.
Kanposatuak iraun zuen 1898an Santikurutzekoa zabaldu
zuten arte. Ondoren, udala 1910. urtera arte Magdalenakoa, apurka-apurka, uzten joan zen, eta espazioa, ermita mantenduz, plaza bihurtu zuen. Zertzelada hauek bukatzeko galdera bat: 200
urtek ez dute merezi oroimen ekitaldirik, nahiz eta…?

LITERATURA IPUIN KONTALARIAK

Ipuin kontalarien
umeentzako saioak
Abadiñoko Mediatekan
Azaroko eta abenduko eguaztenetan, Udal Mediatekan
izango dira udalak antolatu dituen ipuin kontalarien saioak
Jon Zabaletaren saioak zabaldu
zuen azaro eta abenduko eguazten arratsaldetarako Abadiñoko
Udalak antolatu duen ipuin-kontalaritza zikloa, joan zen astean.
Umeei zuzenduriko sei ipuin emanaldi jasotzen ditu urte amaierarako egitarauak.

Umeei zuzenduriko sei
ipuin kontagintza saio
jaso dituzte egitarauan
Kontakizunen Garaia izenagaz, eta lau eta zortzi urte arteko
umeak literaturara gerturatzeko
amu moduan pentsatu dute programa. Umeek euren aisialdia euskaraz eta literaturagaz gozatuz
eman dezatela da asmoa.
Datozen lau asteetako eguaztenetan, ahozko literaturak beteko du, 17:30ean hasita, Abadiñoko Udal Mediateka.

SAIOAK
17:30ean,
Udal Mediatekan
Azaroaren 23an
Maite Franko
Azaroaren 30ean
Pello Añorga
Abenduaren 7an
Oihana Etxegibel
Abenduaren 14an
Josu Jimenez

Azaroan, 23an eta 30ean, Maite Franko eta Pello Añorgak jardungo dute, hurrenez hurren,
Udaleko Kultura Sailak antolatu
duen zikloaren barruan, ume abadiñarrekin ipuinak konpartitzen.
Abenduko eguazten bitan,
Oihana Etxegibel eta Josu Jimenez
gonbidatuko dituzte zikloan parte hartzera: abenduaren 7an jardungo du Oihana Etxegibelek, eta
14an Josu Jimenezek. I.E.
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Lauaxeta Saria 2011
Gerediaga Elkartea

Eskerrik asko bazkide, babesle eta laguntzaileei

ZU ere izan zaitezke Gerediagako kidea. Durangalde bizi baten aldeko lana konpartitu nahi baduzu
ZATOZ Gerediagara.
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DANTZA ELKARRIZKETA
Zelan ailegatu zara Durangora,
eta zelan sortu da zure lana bertan erakusteko aukera?
Iaz Durangora bizitzera etorri nintzenean egin nuen San Agustinegaz kontaktua, eta berehalakoan
hartu zuten ikuskizuna aintzat; bai
2010eko udan entseguak egiteko
bai egitarauan jasotzeko.
Nola azalduko zenieke ikusleei
zelako ikuskizuna den ‘Bárbara
humana con cola’?
Pieza eszeniko berezia da: lan fisikoa eta soinuen eta argien zuzeneko sorkuntza nahasten ditugu.
Nire gorputzak mugitzean egiten
duen soinuaren grabazioak eta
argazkigintzaren eta zinematografiaren sorrerakoetatik oso gertu dauden argiak uztartzen ditugu. Off-eko ahots batek biribiltzen
du lana, beldurrari eta desioari
buruzko testu bategaz. Eszena
gordina, kontzesiorik bakoa, gura
izan dugu sortu. Ikuslearen begirada mugitzea da interesatzen
zaidana: barrura begiratu dezan.

DANTZA EMANALDIA

“Lan fisikoa eta argien eta
soinuen zuzeneko sorkuntza
nahasten ditugu ikuskizunean”
Dantzaria eta dantza irakaslea da iaztik Durangon bizi den Carla Fernández
mexikarra. Azaroaren 23an, Durangoko San Agustinen aurkeztuko du bere lana

Zer nabarmenduko zenuke lan
honetatik?
Lan honen filosofiak, lan luze bat
esku artean daukan musika talde
batek legez, eraiki, mugitu eta
eboluzionatzera eraman gaitu.
Darabilgun elementu berri bakoitza entzun eta garatzen dugu.
Hori da desafioa eta zailtasuna:
emanaldi bakoitzean bakarra da

Durangoko Tronperri dantza taldearen 50. urteurrenerako antolatu dituzten ekitaldietako bat da,
azaroaren 18an 20:00etan hasita, San Agustin kulturguneak
hartuko duen dantza emanaldia:
Santutxuko Gaztedi taldea gonbidatu du Tronperrik, mende
erdi ospatzeko aurten antolatu
duten egitarauaren barruan.

Gaur, 20:00etan hasita,
San Agustinen jardungo
du Gaztedi taldeak
Hain zuzen ere, Durangoko
Tronperri taldea legez urteurreneko ekitaldietan murgilduta
dabil aurten Santutxuko taldea
ere: 60 urte dira Gaztedi taldea
sortu zutela Bilbon. Urteurrena
ospatzeko, besteak beste, Dantzari dantza, Otsagabia, Jaurrieta eta Arratiako jota eskainiko
dituzte Santutxukoek. I.E.

“Garapen sozialarekiko
beldurrari eta desioari
buruz dihardut”
Zer ideia gura diozu helarazi
jendeari lan honegaz?
Ideia bat transmititzea baino,
entzuleari esperientzia bat proposatzea da gura dudana. Ideiek niri
balio didate gehiago: zer eremu
kontzeptual lantzen dihardudan
ulertzeko. Oholtzan, baina, beste elementu batzuk agertzen dira,
ez direnak arrazoiaren mundukoak: sentsibilitatearen, iradokizunen mundua zabaltzen da, soinuen eta argien eta gorputzaren
ekarpenek estimulu berriak zabaltzen dituzte. Azkenaldian gizakiaren gaiaren inguruan dihardut. Garapen sozialaren utopiarekiko beldurrari eta desioari
buruz dihardut pieza honetan.

Gaztedi dantza
taldea gonbidatu,
Tronperriren
urteurrenerako

PINTURA LEHIAKETA

argien eta soinuen errepresentazioa, eta esentzia bera den arren,
emanaldi bakoitzean dantza mugimenduak ere ez dira berdinak.
Dramaturgia honen hautaketak
mantentzen du obra bizirik, eta
emanaldiro eraikuntzan egoteak.
Sentsibilitate eta zintzotasun handia eskatzen du lan molde honek.

Zelakoa izan da sorkuntza lana?
Luzea, batez ere. 2009tik, artistentzako hainbat egoitzatik igaro gara:
La Gomerako Koreografia Zentroan, Sevillako Arte Eskolan, Gijonen eta San Agustinen burutu
dugu lana. Hain zuzen, Durangon
gehitu zaizkigu Katza musikaria eta
Marc Cano argiztatzailea. Lanari
batasuna eta zentzua emateko giltzarri izan da euren lana.

“Emanaldi bakoitzean
bakarra da argien
eta soinuen
errepresentazioa”

Katza soinu-sortzailea
eta Cano argiztatzailea
gehitu zaizkie
Durangon

Zer proiektu dauzkazu buruan?
Obra “zabalgarria” da Bárbara
humana con cola: lanaren sorkuntza prozesua azaltzen duen
dokumental batek laguntzen du
proposamen eszenikoa. Gainera,
testuekin eta obraren sorkuntza
prozesuan geugaz izan ditugun
beste artista eta erreferente batzuekin izandako elkarrizketak jasotzen
dituen liburu bat ere gura genuke kaleratu. Sorkuntza eszenikoari dagokionez, bikoteagaz jardutea da gustatuko litzaidakeena,
eta aurrerago, Bárbara barne hartzen duen zientzia fikziozko dantzari buruzko trilogiagaz performance bat osatzea ere gura nuke.
Buruan darabildan beste gauza bat
berriro dantza klaseak ematen
hastea da. I.Esteban

Jose Miguel
Arranzen
margolana saritu
dute Elorrion
Hamabost partaidek jardun
zuten, azaroaren 12an, Udalak
eta Iturrizoro elkarteak antolaturiko haizetarako margo lehiaketan, Elorrion.
Urarkan zehar paseoan lana
burutu zuen Jose Miguel Arranz
margolariak jaso du lehiaketaren
600 euroko lehenengo saria. Leticia Gasparren Udazken bitxia
lanari eskaini diote 400 euroko
bigarren saria, eta Eduardo Alsasuaren Reflejo amarillo lanari
300 euroko hirugarrena.
Antolatzaileek jakinarazi
dutenez, bestalde, hutsik geratu da lehiaketan herriko saria, eta
Alipio Ruano margolariaren Kondekuatik koadroak jaso zuen 250
euroko akzesita. I.E.
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DURANGO

Otsailean sexu-indarkeria jasan dutenen arreta
zerbitzuaren gaineko protokoloa abiatu zuten
Urtero egiten dute kontzentrazioa udaletxe aurreko plazan.

Genero indarkeriaren
kontra beldur barik
egiteko hainbat ekitaldi
Beldur Barik! Lehiaketako sari banaketaz gainera,
kontzentrazioak eta kultur ekitaldiak izango dira

Azaroaren 25ean, iluntzeko
20:15ean, manifestazioa
abiatuko dute Andra Maritik

Manifestazioaren aurretik
txalaparta saioa eskainiko dute
jabekuntza ikastaroko kideek

26an, 11:30etik aurrera, Donostiako Emakumeen Etxean (Okendo
kalea) egingo den jaialdi orokorrera joateko deia ere egin dute; izena emateko: www.beldurbarik.org.
Horrez gainera, azaroaren
25erako beste hainbat ekitaldi
antolatu dituzte. Eguerdiko
13:00etan, kontzentrazioa deitu
dute udaletxeko plazan, Durangoko Udalak eta Berdintasunerako
Udal Kontseiluak.
Iluntzeko 20:15ean, berriz,
manifestazioa abiatuko dute,
Andra Maritik, udalak eta Durangoko Plataforma Feministak deituta. Manifestazioaren aurretik,
20:00etan, ekimenari jai giroa emanez, emakumeen jabekuntzarako
txalaparta ikastaroko kideek txalaparta saioa eskainiko dute Andra
Mariko elizpean. J.D.

ZALDIBAR

Tren batean elkartutako
istorioek eta ametsek
osatutako antzezlana
Hamaika Teatro taldeak ‘Viajeras al tren’ antzezlana
eskainiko du, azaroaren 25ean, eskolako aretoan
Azaroaren 25aren harira antolatu
dituzten ekimenen artean antzezlan interesgarria eskainiko du
Hamaika Teatro taldeak, eskolako
aretoan, 21:30etik aurrera. Viajeras al trenizeneko obran, tren estazio bat hainbat emakumeren eta
euren istorioen elkargune bihurtuko da: hiria faltan botatzen duten
mendizaleak, senitarteko baten
hileta elizkizunera doazen amaalabak, mendebaldetik ihesian
dabilen Dora, Kubara bueltan doan
Primitiva…. Bakoitzak bere istorioa dauka, eta denak tren estazio
baten bueltan elkartuko dira.
Antzezlan honetaz gainera,
beste hainbat ekitaldi ere prestatu dituzte egun horri begira. Goizean, 11:30ean, genero indarkeriaren aurkako ibilbidea egingo dute,
Lehendakari Agirre parkean hasi

A

DURANGALDEA

Indarkeriaren biktimei
erantzuteko protokoloa
geroago eta osatuago

Genero Indarkeriaren Kontrako
Egunaren harira, hainbat ekitaldi
antolatu dituzte Durangoko Udaleko Aukera Berdintasun Sailekoek. Hilaren 24an, 19:00etan, aurtengo Beldur Barik! Lehiaketako
sari banaketa egingo dute San
Agustin kulturgunean. Durangoko lehiaketara ez ezik, hilaren
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eta udaletxeraino. Segidan, genero indarkeriaren kontrako manifestua irakurriko dute.
Horrez gainera, azaroaren
25ean, arratsaldeko 19:00etan,
San Andres jaiei hasiera emango
diete, eta jaietan ere genero indarkeriaren aurka egiteko deia egin
dute udaleko ordezkariek. J.D.

11:30ean, genero indarkeria
salatzeko ibilbidea egingo
dute, parketik udaletxera

Ibilbidea osatu ondoren,
genero indarkeriaren kontrako
manifestua irakurriko dute

Durango, Abadiño, Berriz eta Elorrioko udalek, Ertzaintzak, Osakidetzak eta Durangaldeko Amankomunazgoak sexu-indarkeria
jasaten duten biktimei zuzendu-

tako arreta zerbitzua eraginkorrago egiteko protokoloa abiatu zuten
otsailean. Aurten, orain arte, sexuindarkeriari lotutako 39 kasu
kudeatu dituzte zerbitzu soziale-

tan, eta denen iritzia jaso dute zerbitzua zelan hobetu daitekeen
lehenengo eskutik jakiteko. Zailtasun guztiak protokoloaren koordinazio mahaira eramaten dira,
eta handik dagokion sailera, zerbitzua ahalik eta arinen hobetzeko: “Sexu indarkeriari dagokionez,
etorkizunean hobetu beharreko
atalen artean, hezkuntzaren eta
sistema judizialaren presentzia
handitzea daude”, protokoloaren
kudeatzaileek argitu dutenez.
Sexu indarkeria jasan duenak
honako telefonoa eta e-maila ditu
zerbitzu sozialekin kontaktuan
jartzeko: 94 620 04 92 edo psicologo.mdurango@bizkaia.org.
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ELORRIO

‘Martxan’ dokumentala
ikusgai, eta informazio
mahaiak kalean
Munduan zeharreko andre feministen testigantzak
batzen dituen lana eguenean emango dute Iturrin
El Salvadorreko, Guatemalako eta
Euskal Herriko 7 emakume feministek indarkeria matxistari buruzko gogoeta egiten dute Martxan
dokumentalean. Mugarik Gabe
GKE-ak ekoiztutako lana da Martxan, eta azaroaren 24an proiektatuko dute Iturri kultur etxean,
19:00etan. Dokumentala amaitu
eta gero, mahai-ingurua egingo
dute Mugarik Gabeko eta Bilgune
Feministako kideekin.
Azaroaren 25ean etxez etxe
banatuko duten puntu morea
leihoetan edo balkoietan jartzeko
deia egin dute udal arduradunek.
Goizez eta arratsaldez, indarkeria

Informazio mahaia goizean
azoka ondoan egongo da,
eta arratsaldean plazan

Barikuan bertan 19:00etan
kontzentrazio isila egingo
dute herriko plazan

sexistaren gaineko informazio
mahaia egongo da kalean. Goizean
azoka ondoan ipiniko dute postua, 10:30etik 13:30era. Arratsaldean herriko plazan egongo dira,
17:00etatik 19:00etara.
Informazio mahaian Emagin
dokumentazio zentroko kideak
eta Berdintasun Zerbitzuak parte
hartuko dute. Besteak beste, indarkeriari aurre egiteko eta laguntzarako dauden baliabideen gaineko
informazioa emango dute, eta baita autodefentsa feministaren gaineko informazioa ere. 19:00etan
kontzentrazio isilia deitu dute
herriko plazan.

Bideo foruma astelehenean
Elorrioko Alargunen elkarteak,
bere aldetik, bideo foruma antolatu du azaroaren 28rako: Aguaizeneko pelikula indiarra proiektatuko dute Iturrin, 17:00etan; Aguafilma 1938an dago kokatuta. Garai
hartan Indiako emakumeak alarguntzen zirenean, euren karma
garbitzeko egoitzetara bidaltzen
zituzten, bizi osorako. A.U.
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Beldur Barik! Lehiaketan
adierazpen artistikoen bitartez
indarkeriari aurre egiteko
jarrerak landu dituzte

egin dute, eta hainbat talde eta norbanakok egin du bere ekarpena.
Ekimenari amaiera emateko, azaroaren 26an Beldur Barik! Topaketa egingo dute Donostian, Emakumeen Etxean. Topaketa irekiak
izango dira, eta tailerrak, erakusketak, antzerkia eta lehiaketako
sari-banaketa daude, besteak beste, egun osoko egitarauan.

Azaroaren 26an Beldur Barik!
Topaketa Irekia egingo dute
Donostian, ekimenari
amaiera emateko

Gazteei begirako lana

abestiak... denetariko lanekin parte hartu dute Euskal Herriko gazteek, eta aurkeztutako lanak
www.beldurbarik.org webgunean
daude ikusgai. Norberak gustuko
duenaren aldeko botoa eman dezake, azaroaren 21etik 23ra.
Durangaldeko ikastetxeetan
lehiaketan parte hartzeko deialdia

Ikasturtean zehar, ikastetxeetan
gaia lantzeko hainbat ekimen eta
tailer egiten dituzte, eta horien
artean Tratu Onen Egitasmoa izenekoa dago. Elorrioko berdintasun teknikariaren esanetan, “helburu garrantzitsuena nerabeengana heltzea da berdintasunezko
bikote hartu-emanak bultzatzeko”.
“Bikote hartu-eman orekatu
eta afektiboki osasuntsuak, men-

A

IURRETA

‘BELDUR BARIK!’ KANPAINA ETA GAZTEEN EKARPENA
Indarkeria matxistagatik egiten
diren salaketen % 42 inguru
32 urtetik beherako emakumeek
egiten dituzte. Maitane Iribar Elorrioko berdintasun teknikariaren
berbetan, “indarkeria datuak ugariak eta kezkagarriak dira gazteen
artean”. Hori dela-eta, parekidetasunaren arloan behar egiten
duten elkarte eta erakundeek gazteen sentsibilizazioan lan egiteko
premia ikusi dute, eta ildo horretatik sortu dute Beldur barik! kanpaina.
Adierazpen artistikoen bidez,
gazteek emakumeenganako indarkeriari buruz eta generoen arteko
ezberdintasun egoeraz gogoeta
egiteko deia egin dute Beldur Barik!
Lehiaketagaz. EAEko Berdintasun
Sailak batzen dituen Berdinsareak
antolatu du egitasmoa bigarren
urtez. Bideoak, kartelak, olerkiak,
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pekotasun bakoak, garatu behar
ditugu”. Jeloskortasuna, kontrol
jarrerak, broma sexistak... horiek
guztiak zergatik ematen diren eta
zelan ekidin daitezkeen hausnartzen dute nerabeek ikastetxeetako saioetan.
Ikastetxeetan egiten diren
ekintzekin eta Beldur barik! lako
ekimenekin “gazteek gaiari buruz
berba egitea” lortu gura dutela
nabarmendu du Maitane Iribarrek: “Indarkeria sexista zergatik
ematen den ulertu behar da, desagerraraziko badugu, eta ezinbestekoa da sexu arloan neskek eta
mutilek dituzten rolen gainean eta
maitasun erromantikoaren ereduaren gainean hausnarketa kritikoa egitea”. Biktimismoa eta beldurra baztertu, eta jarrera kontzienteak eta aktiboak piztea da
gakoa, Iribarren ustez. A.U.

Gazteei zuzendutako
sentsibilizazio kanpaina
azaroaren 25a dela-eta
Umeei eta gazteei zuzendutako sentsibilizazio
kanpaina egingo dute herriko eskolan
Emakumeenganako Indarkeriaren Nazioarteko Eguna dela-eta,
Iurretako Udalak hile osoan zehar
hainbat ekimen antolatu ditu. Juan
Orobiogoitia Institutuko DBHko
ikasleen artean emakumeenganako indarkeriaren inguruko sentsibilizazio eta prebentzio kanpainagaz hasi dute hileko egitaraua.
Gazteen artean indarkeriren gaia
lantzea da azken urteotan kanpaina honegaz duten helburua.
Azaroaren 24an, Gizarte Ongizate Sailak bideo foruma antolatuko du, 19:00etan Ibarretxe kultur etxean. En tierra de hombres
filma proiektatuko dute, eta ekitaldiaren dinamizatzailea Marina
Santa Coloma izango da.
Azaroaren 25ean, egun osoan
zehar lazo lilak jarriko dituzte,

Juan Orobiogoitia institutuko
DBHko ikasleen artean
sentsibilizazio eta prebentzio
kanpaina martxan jarri dute

indarkeria bako bizitza sortzeko
konpromiso moduan. 16:30ean
umeei eta gazteei zuzendutako
sentsibilizazio kanpaina egingo
dute eskolan. Maiztegi herri eskolan puntu liladun globoak banatuko dituzte eskola umeen artean.
Eguneko egitarauagaz jarraitzeko,
19:00etan, adierazpen instituzionala irakurriko dute Ibarretxe kultur etxean. 20:00etan, Patricia Mac
Gil ipuin kontalari uruguaiarrak
Miradas con eco emanaldia eskainiko du.

Azaroaren 25ean adierazpen
instituzionala irakurriko dute,
19:00etan Ibarretxen. Ondoren
ipuin kontalari saioa izango da
Azaroaren 28an mestizaje literaturari buruzko tailerra antolatuko dute. Azaroaren 28an, Divinas antzezlana taularatuko du
Oihulari Klown taldeak, Ibarretxe
kultur etxean, arratsaldeko
20:00etan. J.G.

A

6

Azaroak 25

2011ko azaroaren 18a, barikua anboto

“Epaiketa ez zen hain gardena
izango amaren borroka barik“
Nagore Laffageren hilketan oinarritzen den dokumentala, Nagore, eskainiko
dute Berrizen; Helena Taberna zuzendariagaz egin dugu berba filmari buruz.
Zerk bultzatu zintuen pelikula
hau egitera?
Hilketa gertatzean, 2008ko Sanferminetan, hunkitu egin ninduen. Gero etorri zen mugimendu guztia eta Asun –Nagoreren
ama– jarraitu eta moduren batean
zinera eramatea hausnartzen hasi
nintzen. Asunegaz batu nintzen,
eta proiektuan sinestu zuen; atea
zabaldu zidan. Jende guztiarentzako zer edo zer egin gura nuen.
Batutako materiala artxibatzeko
formatu onena dokumentala zela
ondorioztatu nuen. Erritmo indartsua eman nion, istorioa ezagutzen zein ezagutzen ez zutenengan interesa pizteko.
Nagoreren ama,Asun,da filmeko protagonista nagusia...
Dokumentalaren haria da. Tragediak heriotzaren ondorengo bizitza markatzen du, eta Nagore hil
aurretik zelakoa zen inork ez daki.
Amagaz neska hura deskubritzen
joango gara. Ama ez da dokumentaleko haria bakarrik, istorio
osoarena baizik; bere borroka
barik epaiketa ez zen hain gardena izango, eta ez luke hainbesteko babes herritar zein instituzionala edukiko.

Zelakoa izan da senideen lekukotzak biltzeko prozesua?
Lehenengo eta behin errespetua
sortzen du. Komunikabideak gertaerekin hain errespetu gutxikoak
diren eta ikuskizuna den orok funtzionatzen duen aroan, guztiz kontrakoa egin behar nuela iruditzen
zitzaidan. Ikusleak protagonisten
samina ezagutzeko aukera dauka,
baina beti errespetuz eta eurek esaten dutenetik landuta. Erosotasuna sortu genuen, eta hori emaitzan islatzen da, une oso ederrekin; filmatzean, emozionatu egin
nintzen behin baino gehiagotan.

“Hil aurretik Nagore
zelakoa zen
deskubritzen joango
gara, amari esker”
“Uste dut
garrantzitsua dela
zinea bizitzagaz
konektatuta egotea”

Ikuslea istorioan barneratzea
duzu helburu...
Auzia burutik apartatu behar izan
genuen, gogorregia zelako halako
deseraikitze bat modu hotzean
egiteko. Zinegile naizen aldetik,
gertaeraz gainera, zelan kontatu
behar zen ere kontuan hartu nuen.
Garrantzitsua da ikusleak parte
hartzea, eta bere diskurtsoa osatzen joatea; edizio-mahaitik, ikusleak herri-epaimahai horren parte izatera jolastu gura nuen.
Zelako esperientzia izan da zuretzat, zuzendari legez?
Gogorra da halako gai bat lantzea,
baina aldi berean pozik eta asebeteta nago. Gainera, abuztutik
Nagoreren hiltzaile Jose Diegok
kalera irtetzeko baimena dauka,
eta une gaitz hauetan familiak
fereka legez sentitzen du filma, jende ugari joaten delako ikustera eta
epaiketa injustua izan zela erakusten duelako. Bestalde, proiekzioen
ondoren hainbat eztabaida ere
sortu dira, eta horrek pozten nau,
badirudielako ahaztua dugun gauza dela. Uste dut garrantzitsua
dela zinea bizitzagaz konektatuta egotea, guztiok arduratzen gaituzten gaiak tratatuz. M.O.
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IRITZIA
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Gutunak

gutunak@anboto.org

@
Ez da batere zuzena parlamentuan erantzukizunak dituen politikari batek
“trikimailu” izena ematea seriotasun osoz jokatzen duten alderdien arteko negoziaketari. Are okerragoa da leporatze hori Aralarren ahotik datorrenean, izan ere,
komeni zaionean, beste alderdi batzuekin akordioetara heltzen oso ohitua baitago.
Ez du, beraz, zentzu handirik aurkezten ekintzak neurtzeko Aralarreko
Maeztu jaunak duen neurri bikoitz horrek. Izan ere, denontzat baita bidezkoa
beste alderdi batzuekin akordioetara heltzea, eta halan, eskualderako norberak
duen proiektua aurrera ateratzea. Edota, hori EAJ ez diren alderdi guztientzat
bakarrik al da bidezkoa? Nik neuk, ezetz uste dut. Demokrazian alderdi orok du
eskubide hori.
Maeztu jaunak, EAJ erasotzeko duen desio bizi horri ekinez, Amankomunazgoko presidentearen aukeraketa zalantzan jartzeko ahalegina egiten du. Baina, funtsean, agerian jartzen duen gai bakarra zera da: Izurtza, Mañaria, Atxondo, Zaldibar edota Iurreta bezalako herri txikiak ez daudela legitimatuak beraien
ordezkariak Amankomunazgoko presidente aukeratuak izan daitezen.
Eta nire buruari egiten diot, ziur asko aipaturiko herrietako biztanle askok
beraien buruari egiten dioten galdera berbera… Zergatik ez, Maeztu jauna? Bada
garaia denon artean lan egiteko, bai herri txikiak bai herri handiak, denon artean eskualdeko motore izan behar duen Amankomunazgoa aurrera eramateko.
Ordezkari guztiek baitute amankomunean lan hori aurrera eramateko legitimatuak daudela.
Azkenik, esan beharra dago EAJk beti mantendu izan duela errespeturik handiena beste alderdi batzuetan eman diren barne prozesuen aurrean. Gu, geureaz arduratzen gara, beste alderdien etxeetan gertatzen denari buruz aipamenik
egin gabe. EAJk demokrazia tresna bezala erabilita hartzen ditu bere erabakiak.
Agian, Maeztu jaunaren alderdian berak azaldutako eran jokatzen dute, uste izanez denak garela horrelakoak. Baina ez, denak ez gara horrelakoak. Batzuek demokrazian errespetua mantentzea zer den badakigu eta ez litzateke txarto egongo
guk adierazten dugun errespetua elkarrenganakoa izatea.
Posible izan liteke, Maeztu jaunak, bere bidai politikoan egin dituen kide
berrien aurrean merituak egiteko beharra izatea. Baina, halan balitz, gomendioa
egiten diot bere karguei dagokien seriotasun eta errespetuagaz egin ditzan.

Zuzendaria, agur t'erdi!
Anbotoren 435 zenbakian ‘Urkiola SOS’ izeneko artikulua idatzi nuen, zeinetan errakuntza bat zegoen honako hau esaten nuenean: "... Orain urte
gutxi, errepide ondoko Landajuela eta antzinako Burdinkurutze (itxi ziren)...".
Ziurtatu dut Burdinkurutzeren kasuan ez dela horrela, zabalik baitago.
Guk ezagutu genuen Lazpitena, Abadiñoko Udalaren Burdinkurutze herriko taberna, D. Benito Bizkarra historiagile abadeak zioena, egia da antzina itxi
zela, baina, aldemeneko Bizkarralegorra Hotelekoek erosi eta Burdikurutze
nekazaltuturismo legez irekita dago, eta martxa onean, dirudienez.
Pozten gara eta, barka, Eli. Horrek ez du kentzen Urkiola ingurua eliz eta
herri agintarien sustapen laguntza premian ez dagoenik. Ia denen artean garatzen eta suspertzen duten Durangaldearen eta Euskal Herriaren toki zoragarri hori!

Jose Luis Lizundia Askondo

Anboto 10 urte
Zorionak, Anboto! Zorionak egungo Anbotori eta 10 urte hauetan,
eta lehenago ere, gaur egun eskualdean barneratuta daukagun astekaria
gauzatzeko lanean ibili diren pertsona ezagun eta, batez ere, anonimo guztiei.

Pantxi Altube - Elorrio

Ez da batere zuzena
Ez dira ez ahuntzaren gauerdiko eztula, orain dela egun batzuk komunikabide honetan irakurri ahal izan genituen Dani Maeztu jaunaren hitzak. Ez
dira ez inongo huskeria, ezta egia ere.

Goiztidi Diaz Basterra - EAJ taldearen Bozeramailea Amankomunazgoan

Zure eritzia, gutuna edo fotodenuntzia
helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org
Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN
zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

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

anboto

durangaldeko astekaria

Anboto komunikabideak Elkartea
2011ko azaroaren 18a - 10. urtea - 437 zk.

Laguntzailea:

Eta honako udal guztiak:

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

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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KIROLAK
Prototipoen Espainiako Opena
irabazi du Igor Urien abadinarrak
Goi mailan aritu da Europako Radical Masterrean parte hartu duen lasterketetan ere

K.Aginako

Aurten hiru autogaz lehiatu da Urien; irudietan hiru ibilgailuetako indartsuena, 470 zaldiko Radical SR8a.

I

gor Urien gaztea (16 urte, Abadiño) eskarmentu eta esperientzia zabalagoko gidarien
mailan edo haien gainetik ibili da
aurten. Iaz bigarren amaitu zuen
Prototipoen Espainiako Opena, eta
aurten irabazi egin du. Lehenengo lasterketa biak kenduta –arazo teknikoekin ibili zen– gainerako guztiak irabazi ditu. Azkeneko
garaipena joan zen asteburuan
eskuratu zuen, Nafarroako Zirkuituan. Irabazi eta konbentzitu egin
zuen Urienek, txanda batean 30
bat segundoko aldea atera zioneta bigarren sailkatuari.
Urienek taldearen lana
goraipatu du: “Nire errendimenduagaz oso gustura nago, baina

taldearen lana ere azpimarratu
gura dut. Ondo elkar hartu dugu
eta jasotako fruituaren arrazoi
nagusienetakoa hori da”.

tzen zuen eta, box-etik pasatu
ondoren, beste erdia bere taldekideak. Londres eta Estorilgo
lasterketak lehenengo hamarretan amaitu zituzten, eta Valen-

Europan ere distiratsu
Pistan erakutsi duen nagusitasuna ez da oharkabean pasatu,
eta denboraldia Radical España
taldeagaz hasi bazuen ere, lasterrera Speed Factory Racing
taldearen eskaintza ukaezina
onartu eta Europako Radical
Masterreko hiru lasterketatan
parte hartzeko aukera ere izan
du; Londres, Portugal eta Valentzian. Hiru zirkuitu horiek taldekide bigaz elkarbanatu ditu; hau
da, lasterketa erdi Urienek korri-

Etorkizunari begira,
eskaintzak aztertzen
eta babesle bila dabil
tziakoan, taldekide berri bategaz, harritzeko moduko errendimendua eskaini zuen abadiñarrak. Lasterketari bigarren
tokian ekin eta lider zela utzi
zion taldekideari; ondoren, biga-

rren proban, autoa 13. tokian
jaso eta laugarren posturaino
eroatea lortu zuen.
Etorkizunari begira, bide bi
aztertzen dabil: Europako Radical Masterra edo Formula 3ko
Eurocupa. Eskaintzak baditu,
baina babesleak ere behar dituzte. Bitartean Urienek ez du lasaitzeko asmorik: “Orain da kontzentratuen egoteko sasoia.
Sekula ez da jakiten nork joko
duen atea probak egiteko. Prest
nago”. Bitartean, abenduan,
Automobilismoko Espainiako
Federazioaren galan parte
hartuko du. J.Derteano.
Bideoa: www.anboto.org

Bost garaipen lortu ditu
Murgoitiok errenkadan
niako Kopako estreinakoak izan
dira, eta, ondorioz, sailkapenean
lider dago orain. Naviako lasterketan, belaunagaz eskulekua jo
eta hankako artikulazio hura
handitu zitzaion arren, 15 segundo atera zizkion bigarrenari.

Errepideko txirrindularitza

Belgikan lehenengo
hamarren artean
sartzea du helburu

Bestalde, errepideko Bizkaiko
gazteen selekzioak Belgikako
Superprestigio proba batean
parte hartuko du igandean eta
txirrindulari bi eskualdekoak
dira: Xabier Goikoetxea eta Aritz
Hernandez. J.D.

Lehenengoz antolatu dute
Euskal Herriko Mendi Duatloi
Zirkuitua eta horko lasterketa
bat, azaroaren 27koa, Mallabian hasi eta amaituko da. Parte-hartzaileek 6,2 kilometro
egingo dituzte korrika; ondoren, 17 mendi bizikletan, eta
amaitzeko beste 6,2 korrika.
Nahi duenak, baina, zapatua
honetan probatu dezake zirkuitua; 10:00etan ipini dute
hitzordua herriko plazan.
Dutxak ahalbidetuko dituzte.
Mallabikoa zirkuituko
azken aurreko proba da. Oraingoz, gizonetan Luis Maria Urizar dago lider, eta emakumeetan Amaia Luquin. J.D.

Finala jokatzeko
urrats bat falta
zaio Bereikuari
Datorren eguaztenean Cafés
Baqué Pilota Txapelketako
finalerdietako partida jokatuko
du Mikel Bereikua iurretarrak
Arrankudiagako Ibarrondoren
kontra. Kadeteetako partida
19:00etan hasiko da, Atxondoko pilotalekuan.
Iaz txapelketa oso ona
osatuta, aurten final-laurdenetan jokatu du bere lehenengo
neurketa iurretarrak. Joan zen
eguaztenean Garaio nafarraren kontra jokatu eta 18-16
irabazi zuen. Berak eraman
zuen neurketaren pisua, eta
kolpez fresko dagoela erakutsi
zuen. 17-9 aurreratu ondoren,
Garaio asko hurreratu zitzaion
markagailuan, baina ez lehia
irabazteko beste. J.D.

Diabeteari eta
kirolari buruzko
lana ikusgai

Espainiako Kopako estreinako lasterketa
bietan irabazi egin du, eta lider dago
Karrantza, Muskiz, Ermua, Gijon
eta Navia. Parte hartu duen
azkeneko bost lasterketak irabazi egin ditu Egoitz Murgoitiok
(Hirumet taldea). Garaipen honi
urriaren hasieran Valladoliden
lortutakoa gehitu behar zaio.
Azkeneko garaipen biak Espai-

Mallabiko Mendi
Duatloia aurrez
ikusi dezakete
kirolariek

Murgoitio, Kopako liderrari dagokion elastiko horiagaz.

Jon Karro triatleta abadiñarraren esperientzian oinarrituta,
diabetea eta kirola bateragarrik direla erakustea gura duen
dokumental laburra (12 miunutu, gazteleraz) aurkeztuko
dute azaroaren 24ko eguenean, 19:00etan, Traña-Matienako Errota kultur etxean. Sarrera doakoa da.
Lehenengo Jon Karrok
sarrera hitzaldia eskainiko du,
Itziar Landajo endokrinologoagaz batera. Dokumenatalaren
ondoren, diabetikoek jan ditzaketen gozogintzako jakiak probatu ahalko dira, Luz Tato
sukaldariaren eskutik. J.D.
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Iurretakoren gosea eta
Berrizen egarria derbian

Unai Zamalloa
•Saskibaloi entrenatzailea

Iurretako igoera postuan kokatu daiteke irabaziz gero; Berrizek
nahi eta nahi ez puntuak behar ditu sailkapeneko zulotik irteteko

Zalduaren kontrako derbia irabazita hasi zuen bolada ona Iurretakoak. Kepa Aginako

Z

apatuan derbia jokatuko
dute Iurretakok eta Berrizek. Lehenengoak behetik
gorako bidea egiten dabiltza eta
garaipen gosea dute, igoera postuetatik puntu bakarrera daudelako. Berriz, aldiz, azkeneko postuan dago, eta sei puntura du salbazioa. Gosea baino gehitxoago
da hauen beharra; puntu egarriz
dira, zulotik irteteko.
Iurretako b olada onean
dago. Liga garaipen bigaz hasi
ondoren, hurrengo jardunaldietan ibilibide gorabeheratsua
izan zuten, harik eta oreka aurkitu zuten arte. Azkeneko lau partidetatik hiru irabazi dituzte
–horietako bat Zalduaren kontrako derbia 2-1–, eta Otxarkoagaren kontrako porrota ere ez

Normaltasunez
joan da Zabalari
atzamar bitan
eginiko operazioa
Ibai Zabala Asegarceko pilotariari ebakuntza egin zioten, joan zen
barikuan, eskumako eskuko
atzamar bitan (hatz luzean eta
erakuslean) ez zuelako odol zirkulaziorik. Hile bi beharko ditu
errekuperatzeko. Animatu duten
guztiekiko esker ona erakutsi du
bere Facebook orrian: “Eskerrik
asko denoi, bihotz-bihotzez.
Horrelakoak gertatzen dira kirolaren munduan, eta aurre egiten
jakin behar da. Hala ere, ez despistatu, konturatu orduko zuriz
jantzita ikusiko nauzue-eta”. Animoak eman zizkionetako bat
Aritz Laskurain pilotaria da: “Animo Ibai! Laister zara berriz gerra
ematen. Eutsi goiari”. J.D.

Iurretakok azken lau
partidetatik hiru irabazi
ditu, eta sasoian dago

Berrizek oso gol gutxi
sartu du; lau besterik
ez zortzi partidatan

zen merezitakoa izan; penalti bat
ere huts egin zuten. Igoera postutik puntu bakarrera dauden
arren, oraindik mailari eusteko
adina puntu batzea dute helburu
nagusi. Dena dela, igoera postuetan sartzeko aukera ona
dute, asteburuan Loiu liderrak
eta Retuerto bigarrenak elkarren kontra jokatuko dute-eta.
Berrizek orain arteko garaipen bakarra Zalduaren kontra
lortu zuen ligako bigarren jardunaldian. Harrezkero puntu bakarra bakarrik batu ahal izan dute:
Ugaoren kontrako berdinketa
etxean. Golak sartzea izugarri
kostatzen ari zaie berriztarrei;
lau bakarrik daramatza zortzi jardunalditan. Jaso, aldiz, 15 jaso
dituzte. J.D.

Golegilerik onenak
Abadiñon eta Ezkurdin
Jokin Idirin eta Xabier Bilbaoren golek
lagunduta lider dira talde biak futbolean
Entrenatzaileak talde lana azpimarratu zaleak dira. Sistema
zuzen ezarri eta asimilatzen
bada, sarriago sortzen dira gol
aukerak eta gutxiagotan heltzen dira arerioak norbere atera. Hala ere, gol aukerak sartzea ezinbestekoa da partidak
irabazteko, eta zeregin horretan
izen bi azpimarratu behar dira

Bigarren eta hirugarren
erregionaleko pitxitxiak
dira jokalari biak

Abadiño eta Ezkurdi futbol taldeetan: Jokin Idirin eta Xabier
Bilbao. Idirinek zazpi gol sartu
ditu beste hainbeste jardunalditan, eta Abadiño gaur egun
bigarren erregionaleko liderra
da. Mailako golegilerik onenen
artean dago Kerman González
ere, lau golekin.
Bilbaok Idirinen marka berdina du; zazpi partidatan zazpi
gol sartzea lortu du, eta bere
taldea hirugarren erregionaleko
liderra da.
Ezkurdik atseden hartuko
du asteburu honetan, eta Abadiñok Gernika laugarren sailkatua hartuko du Astolan. J.D.

Adituarentxokoa

Entrenatzaileen formazioa
Lehenengo eta behin, ZORIONAK ANBOTO! Ezin
izan nintzen egon Plateruenean 10. urteurreuna
ospatzen baina, benetan pozten naiz familia handi
honen partaide izateaz. 20. urteurrenean egotea
espero dut.
Oraingoan ez noa ACBko talde handiei buruz
hitz egitera. Oraingoan gure inguruan saskibaloian
jokatzen hasi diren ume eta gazteei buruz arituko
naiz.
Durangaldean, eta batez ere Durangon, gero eta
neska mutiko gehiago hasten dira urtero saskibaloian. Zein altxor ederra! Durangon bertan 9 urtetik
14 urtera bitarteko ia 40 talde ditugu eskola, ikastetxe, ikastola eta klub ezberdinetan. Eta hori horrela
izateko eta guzti honek aurrera egin dezan, ezin bestekoak dira talde horiek entrenatzen arituko diren
entrenatzaileak. Hauek barik ezin aurrera egin.
Hauen lana, ezinbestekoa eta eskertzekoa izanik, badaukagu besteok, Klubetako eta eskoletako
arduradunok, beste lan garrantzitsu bat egin beharra: Entrenatzaile hauen formakuntza teknikoan
laguntzea eta sakontzea. Badakit zaila dela eta
askok denborarik ez daukatela, edo eta, daukaten
apurra entrenatzen ematen dutela, baina, besteok,
formakuntza hori eskuragarri eta erraztasun osoz
eduki dezaten lan egin behar dugu.
Entrenatzaile gazte horiek “mimatzen” baditugu
eta gainera beraien maila hobetzen laguntzen badugu, gure kirolaren etorkizuna Durangaldean bermatuta izango dugu urte askotarako.
Aldez aurretik, eskerrik asko denoi!

Uriartek irabazi du
Euskadiko Txapelketa
Tornosolon jokatutako finalean goitik behera
nagusitu zitzaion Mikel Gonzalezi (40-22)
Rober Uriarte abadiñarrak
buruz buruko txapelketa biribila
osatu du trinketean. Finalerdietan 4 0-27 kanporatu zuen
Mikel Rafael arabarra, eta finalean ere nagusitasun osoz (4022) gailendu zitzaion Mikel
Gonzalezi.
Uriarte oso inspiratuta ibili
bazen, Gonzalezek ez zuen
bere mailarik eman. Partida
hasiera orekatuaren ondoren,
abadiñarra aldea hartzen hasi
zen apurka-apurka, eta biga-

rren zatian eroso aritu zen kantxan. Sakez gehiago asmatu
zuen, eta pilota sareratzen ere
abilago ibili zen.

Antxia hirugarren
Hirugarren eta laugarren posturako partida luzeagoa eta
orekatuagoa izan zen, eta
Ander Antxiak irabazi zion
Mikel Rafaeli (40-30). Oro har,
Antxia gehiago izan zen, baina
Rafaelek trinketean etorkizuna
baduela erakutsi zuen. J.D.

Finalerdietan zein finalean nagusi agertu da Uriarte.
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Agenda
Bostetik bost irabazita, bigarren
fasea eskura du Elorriok errugbian
PILOTA

Hiru talde sailkatuko dira, eta hiru lehiaren faltan 10 puntuko aldea dute Rivagorekiko
baina exijitu behar denean exijituz, taldeari ahal izan duenik eta
zukurik gehien ateratzeko.
Elorriok igoera fasea jokatuko du deskalabrorik ezean,
eta Ugartek une hori heltzeko
“desiatzen” dagoela onartu du:
“Orduan ikusiko dugu taldearen
benetako maila. Era berean,
gure hutsuneak zuzentzeko ere
balioko digu. Mota horretako
partidak pilatzea inportantea da
esperientzia hartzeko, eta une
klabeetan zelan jokatu behar
den ikasteko”.

“Konpromisoa eta
lanerako prestutasuna
ditu taldeak”

Garaipen handiak lortzen dabiltza elorriarrak; esaterako, Hernani 57-0 menderatu zuten.

E

lorrio Rugby Taldea-Parra
Taberna euskal ligako multzoko lider dago lehenengo fasea amaitzeko hiru jardunaldiren faltan. Taldearen orain arteko ibilbideak ez du orbanik;
jokatutako bost partidak irabazi
dituzte, eta horietako lautan bonus
puntua batu dute lau entsegu bai-

Durangoko Ezkurdi Jai-Alain
judoa izan zen protagonista
nagusi joan zen asteburuan.
Durango Judo Taldeak gonbidatuta, Uematsu anaiek bertaratu
zirenen judo gosea asetu zuten.
Antolatzaileek judoka bien
kalitatea azpimarratu dute, “baina ez irakatsi zutenarengatik
bakarrik, baita bertaratu zirenenganako erakutsi zuten hurbiltasunagatik ere”. Horrez gainera, ez zuten arazorik izan bertaratutakoen dudak argitzeko:
“Oinarrizko teknikak hain modu
argigarrian eman dituzte, esperientzia dugunak ere hainbat
ikasbide atera ditugula”. Kiyoshi
Uematsu Londresko Joko Olinpikoetan sartzeko lehiatzen
dabil gaur egun. J.D.

Joan zen astean 12-27
irabazi zuten Rivago
taldearen kontra

no gehiago egitearren. Hori guztia lortzeko errezetak, gainera, osagai sinple baina eraginkorrak ditu,
Urdin Ugarte entrenatzailearen
esanetan: “Konpromisoa eta astetik astera norbere maila hobetzeko prestutasuna” . Horri, entrenatzaileak ezarri duen disziplina gehitu behar zaio; giro ona mantenduz,

Bitartean, zapatu honetan,
16:00etan, Independiente B taldea hartuko dute etxean. Ondoren, lehenengo fasea amaitu
bitartean geratuko zaizkien
neurketa biak sailkapenean
orpoz orpo dituzten Universidad
Bilbao eta R.C. Rioja taldeen
kontrakoak izango dira. Beraz,
sailkapena eskura duten arren,
elorriarrek, badaezpada, ondo
egingo lukete hurrengo faserako txartela asteburu honetan
etxean segurtatuko balute. J.D.

Judoaren jaia Uematsu anaiekin
Portugaleteko Uematsu anaiek stage-a eskaini zuten pilotalekuan

OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdian:
Mendinueta-Jaka
Binaka:
Ezkurdia-Diez /
Larrañaga-Uzkudun
Azaroaren 24an, 21:30ean,
Zaldibarko pilotalekuan

FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
Elorrio - Apurtu Arte
Zapatuan, 16:00etan,
Eleizalden
GOREN MAILA
Iurretako - Berriz
Zapatuan, 17:00etan,
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
Abadiño - Gernika
Zapatuan, 15:30ean, Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
Extremeño - Moraza B
Domekan, 17:30ean, Tabiran
Zaldua B - Amorebieta
Zapatuan, 16:30ean,
Solobarrian

ARETO FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
Sasikoa - Buruntza
Domekan, 12:00etan, Landakon
Kurutziaga - Kukuiaga
Zapatuan, 19:30ean, Landakon
GOREN MAILA
Presion Break-Erandio
Zapatuan, 18:00etan,
Elorrioko udal kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
Abadiñoko Gaztetxie Sumi Muguru
Zapatuan, 15:10ean,
Elorrioko udal kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
Mendibeltz - Kukuyaga B
Zapatuan, 16:00etan,
Landako kiroldegian
Gu Lagunak - Freunde B
Zapatuna, 17:30ean,
Landako kiroldegian
EMAKUMEEN LIGA
Sasikoa - Bilbo B
Domekan, 10:30ean,
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO ERREGIONAL
BEREZIA
Anbotopeko - Deusto
Zapatuan, 18:00etan, Tabiran
Tabirako Baqué - Leioa
Zapatuan, 16:45ean,
Landako kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
Zaldua - Otxarkoaga
Zapatuan, 16:30ean,
Zaldibarko udal kiroldegian

ERRUGBIA

Durango Judo

EUSKAL LIGA
DRT B - Uni. Bilbao
Zapatuan, 16:00etan,
Arripausuetan
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EDERTASUN GIDA
ESTETIKA ZENTROAK

• Amaia
Salazar
• Nukleo
ileapaindegia
dauka Elorrion

Ilea erortzen
denean
Amaia Salazarrek udazkeneko ohiko
arazo bati buruz egin digu berba gaurkoan: ilea erortzeaz. Arazoa tratatzeko
aholkuak ere eman dizkigu.
Udazkenean sufritzen al du bereziki
gure ileak?
Udazkena ailegatu da, eta, hostoak
legez, gure ilea jausten hasi da; udaberrian ere gertatu daiteke. Erorketa
hori aldi batekoa da, baina horrek ez
du esan gura ez denik zaindu behar.
Gainera, horrek erorketa androgenetikoak baino soluzio hobea izaten du,
eta tratamenduak oso eraginkorrak
izaten dira.

ILEAPAINDEGIAK

Zelakoak dira aipatu dituzun tratamendu horiek?
Normalean, tratamendu horiek hiru
produktuz osatuta daude: arazoa barnetik ateratzeko pastillak, hurrengo
pausorako buruazala prestatzeko
xanpu bereziak eta osagai aktibodun
anpoilak. Xanpua mentolatua izan ohi
da, eta odolaren irrigazioa hobetzen
laguntzen du. Bestalde, tratamenduko
pausoren bat aurreztu gura izanez
gero, lehenengoa litzateke kendu
beharrekoa.
Ba al dago kontutan hartzeko beste
elementurik?
Udazkena izateari urduritasuna eta
dieta txarra gehitzen badizkiogu, arazoa askoz handiagoa bihurtu daiteke,
eta konpontzea, aldiz, askoz ere gaitzagoa.
Beraz, erorketaren kontuari garrantzia
eman beharko diogu...
Bai. Gainera, ez da komeni arazo
honetaz paso egitea. Baliteke geroago
aurre egin nahi izatearren beranduegi
izatea.
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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.
• MURUETA TORRE: 91 m2. 3 logela, egongela eta
sukaldea eskegitokiarekin. Balkoia. Garajea eta
trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du.
• 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.

ALOKAIRUAN
• DURANGO: Madalena. Lokala. 800€.
• F.J de ZUMARRAGA: 110 M2. Lokala. Aukerakoa.

AUKERA
• FRAY JUAN de ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela,
sukaldea eta egongela handiak. 226.000€.
• LANDAKO: Guztiz jantzita dagoen apartamentua.
2 terraza. Ikuspegiak. Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora
ematen du. Garajea. 216.000€.
• ERRETENTXU:(San Franzisko). 3 logela, egongelajangela. Jantzia. Ganbara. POLITA. 210.350€
• INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun.
27 m2-ko ganbara. Garaje itxia. Terraza. Eguzkitsua.
260.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MAÑARIA: BERRIAK. 189.500€-tik aurrera.
• DANTZARI: 3 logela. Jantzia. 180.000€-tik aurrera.
• MIKELDI: 95 m2. 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
jangela-egongela. 2 terraza. Eguzkitsua. 225.000€.
• FRANZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela, 2 komun
eta egongela handia. Ganbara eta garaje itxia.
Eguzkitsua.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 124 m2. 4 logela eta
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• ETXEBIZITZA IGERILEKUAREKIN: 3 logela eta
2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.
• MURUETA TORRE: 3 logela. Terraza handia.
Ganbara eta garajea. Etxe osoak kanpora ematen du.
• OIZ: 3 logela eta egongela. 2 terraza. Igogailua.
• OÑITURRI: 80 m2. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: Pisu altua. 110 m2. 3 logela,
2 komun, egongela terrazarekin eta eskegitokia.
Ganbara eta garajea.
• ANTZO EZTEGIZ: 120 m2. 4 logela eta 3 komun.
2 terraza. Ganbara eta garajea. ARGITSUA.
• ERROTARITXUENA: ESTREINATZEKO. ATIKOA.
40 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ZEHARKALEA: 70 m2. 3 logela. 198.300€.
• MIKELDI: 105 m2. 3 logela, egongela eta sukaldejangela. 2 terraza. Igogailua. BERRIZTATUA.
• MADALENOSTE: 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Erdi berria.
• SASIKOA: 70 m2. 3 logela. Eguzkitsua.
• TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.
Ikuspegi politak.
• EZKURDI: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Berogailua. Igogailua. Ikuspegiak. 342.600€.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.
• EZKURDI: 70 m2. 1.go solairua. 180.000€.
• ALLUITZ: 2 logela eta sukalde-egongela. Eguzkitsua. Ganbara. Garaje itxia.
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Ganbara eta garajea.
• MATIENA: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Balkoia
eta terraza. 14 m2-ko ganbara.
• MATIENA: Solaguren. 2 logela eta egongela.
150.000€

BESTE ZONALDE BATZUK
• GARAI: Unifamiliarra. 2.900 m2-ko lursailarekin.
• IURRETA: Bixente Kapanaga: 2 logela, egongela
eta sukalde-jangela. Igogailua. Berria. 210.000€.
• IURRETA: Zubiaurre. 2 logela. Igogailua. Polita.
213.400€.
• MASPE: 3 logela, sukaldea eta egongela. Igogailua.
• MAÑARIA: ESTREINATZEKO. 3 logela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 252.000€.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Jantzia. Terraza.
Igogailua. Etxe osoak kanpora ematen du. 200.000€.
• ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
• BERRIZ: 75 m2. 2 logela. BERRIZTATUA. Polita.
• BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. Terraza
eta 700 m2-ko lursaila.
• BERRIZ: Murgoitio: 3 logela eta 2 komun. Ganbara
eta garajea. 239.800€.
• ZORNOTZA: ESTREINATZEKO. 3 logela. Terraza.
Eskegitokia. Trastelekua eta garajea. 205.000€.
• ZALDIBAR: DUPLEXA. Estreinatzeko. Aparkalekuarekin. 100 m2. 160.460€.
• ZALDIBAR: 3 logela. Trasteleku- txokoa. Bizitzen
sartzeko moduan. EGUZKITSUA. 168.300€.
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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
Olerta-Aramaio. 5 urte. Jantzia. 3000 m2-ko lursaila.
945450515/ 645738231.
Abadiño. Ia berria. 4 urte. 2
logela, 2 komun, sukaldea (eskegitokia), balkoia, garajea,
trastelekua. 615 00 72 16
Atxondo. 75 m2. 3 logela, sukaldea, egongela, komuna,
balkoia. Kanpora ematen du.
Kalefazioa. Berriztatuta.
180.000 euro. 655-73 74 47.
Atxondo. 82 m2. 3 logela, sukaldea, egongela, komuna. 2
balkoi. Ganbara eta igogailua.
Kanpora ematen du. Berriztatuta eta altzairuz hornitua.
Tel.: 628-78 78 35
Berriz. 3 logela, 2 komun, sukalde berriztua, 2 balkoi,
egongela, 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 zurezko ganbaratxoagaz). Zoru erradiantea. Tel.:
607-52 24 26.
Durango. Murueta-torren. 90
m2. Sukaldea, egongela, balkoia, 3 logela, 2 komun. Guztiz
berriztua eta jantzia, eguzkitsua, bista eta kokapen ederra.
Ganbara eta garajea.
Tel.: 686-13 89 09.
Durango. 98 m2. Eguzkitsua;
3 logela, sukaldea-jangela,
bainugela eta komun leihodunak, 2 terraza partikular. Altzariz betea. Garaje eta igerilekua. 655-70 46 84.
Durango. 94 m2. Herriko gudarien plazan. 3 logela, 2 komun, sukaldea, egongela,
ganbara eta garajea. Kokapen
ona, eguzkitsua. 327.000
euro. Tel.: 615-76 08 01.
Durango. Atiko zoragarria
Alde Zaharrean. Eguzkitsua
eta bista ederreko terraza handia. Kalefakzioa eta aire egokitua. 665-94 46 74
Durango. 3 urte. 2 logela, 2
bainu, egongela, sukaldea, 90
m2-ko terraza, 28 m2-ko garajea. Tel.: 637-41 64 38
Durango. Sasikoa kalean. 3
logela, komuna eta egongelajangela handia. 2 balkoi. Kalefakzioa gas naturalarekin. Garajea eta ganbara. Prezio ezin
hobea. Tel.: 679-38 23 69
Elorrio. 65 m2. Buzkantz kalean. 2 logela, komuna, sukalde-egongela eta ganbara. Igogailua. Kokapen ona. Prezio
ona. Tel.: 94-682 12 34.
Elorrio. Estreinatzear dagoen
162 m2-ko terraza duen atikoa
(73 m2). 2 logela, egongela,

sukaldea eta 2 bainu. Igogailua eta trastelekua. Bista onak.
615-75 59 85 (goizez) eta
636-22 49 02 (arratsaldez).
EROSI
Durangaldea. Baserria erosiko nuke, lursail apur batekin.
Prezioa: 250.000 euro (negoziagarri). 618-936 214.
ERRENTAN EMAN
Elorrio. Logela, komuna eta
sukalde /egongela. Garajea
plaza irekia. 687-74 04 49

Otxandio. Garaje itxia salgai.
Tel.: 675-71 72 83.
ERRENTAN EMAN
Durango. Zabalik dagoen garajea alokagai Muruetatorren.
660 38 59 95 / 660 38 60 43
Durango. Garaje itxia alokagai
san ignazion. 94-681 25 10.
Durango. Antso estegizen garajea alokagai. 690-18 91 68
Durango. Partzela alokagai
alluitzen. Tel.: 669-63 03 12

Elorrio. Tel.: 695-78 27 86.
Teknologia
ERRENTAN HARTU
Durangaldea. Pisu bila nabil.
Pertsona arduratsua.
Tel.: 617-86 00 55
Durangaldea. Pisu bila nabil.
Tel.: 603-07 16 26
Durangaldea. Bikote arduratsua alokairuko pisu baten
bila. Tel.: 617-86 00 55
Zornotza. Etxea errentan hartu nahi nuke Zornotzan, Larrabetzun edo Durangaldean.
Deitu: 665-75 69 38

AUDIOA/ARGAZKIAK
Autorako MP3 irratia salgai.
Pioneer deh4700mpb. Erabili
gabea. Deitu: 636-27 15 08.
Cannon 1000d kameraren
kargadorea erosi.
tximai@hotmail.com.
Bidali zure ordenagailua boliviara. Hondatuta edo zaborretara bota behar baduzu,
konpondu eta kainaberaren bitartez bialduko dugu 2. mailako eskoletara. 655-71 76 66.
Lana/negozioak

PISUA KONPARTITU
Durangaldea. Pisua konpartitzeko lagun bila (emakumea
nahiago). 688 67 86 90
Berriz. Logela alokagai baserri batean. Estreinatzeko eta
leku paregabean. Nahiago
emakumea. 619-66 58 57.
Durango. Logela bat alokatzen da komun pribatuarekin
ibaizabalen. 652-86 57 80
Durango. Pisukide bila nabil.
Tel.: 605-77 03 57.
Durango. Pisua konpartitzeko
lagun baten bila. 2 komun, 2
logela, 2 egongela eta sukaldea. Tel.: 650-73 87 24
LOKALAK
Abadiño. Matiena. 44 m2-ko
txokoa salgai. Beharrezko baimenekin. 672-25 80 41
Elorrio. 360 m2 eta 950m2ko pabilioiak salgai industrialdean. Tel.: 634-45 72 01
GARAJEAK
SALDU
Berriz. 42 m2-ko garaje itxia.
Ur eta argi instalazioak. Komuna, bodega, txokoa, sukaldea. 2/ 3 kotxe. 615-75 21 36
Durango. Trastelekua salgai
astepen. 18 m2 eta bi altuera.
Tel.: 665-70 75 35.
Durango. Itxitako garajea salgai tronperrin. 628-78 78 35
Elorrio. Berrio-otxoan garaje
itxia salgai. 658-75 92 64.

LAN ESKARIAK
OSTALARITZA

Durangaldea. Asteburuetan
edo gauetan nagusiak edo
umeak zaintzen edota etxeko
garbiketak egiten lan egingo
nuke. Tel.: 603-07 16 26
Durangaldea. Neska gazte
euskalduna umeak zaindu
edota etxeko lanak egiteko
prest. Gabinete pedagogikoan
egon naiz laguntzen.
Tel.: 648-13 13 27
Durangaldea. Bertako emakumea ume edo pertsona nagusiak zaintzeko prest.
Tel.: 94-658 33 32
Durangaldea. Etxeko laguntzaileak. Pertsona nagusiak
zaintzeko prest: etxeko
lanak,zainketak,errezetak,
gauak hospitaletan, aseoak...
Tel.:690-28 60 71

umeak zaintzeko prest.
Tel.: 666-19 75 68
Elorrio. Haur hezkuntzako
ikaslea arratsaldez umeak
zaintzeko edo tabernan lan
egiteko prest. 14:30etik aurrera. Kotxea. 665-72 52 62.
Iurreta. 51 urteko emakume
euskalduna lan bila, batez ere,
arratsaldez. Ume zaintzan esperientzia. 663-32 84 25
IRAKASKUNTZA
Durangaldea. Psikologo euskalduna ikasketarako arazoetan laguntzeko prest.
Tel.: 679-38 23 69
Durango. Ingeniaritzako ikaslea klase partikularrak emoteko prest. Tel: 666-20 78 45

Durango. Neska euskalduna
umeak zaintzeko, etxea garbitzeko zein pertsona nagusiak
zaintzeko prest. Kotxearekin.
Tel.: 664-14 69 04.

Durangaldea. Klase partikularrak. Neska gazte euskalduna naiz. Euskaraz zein gazteleraz. Klaseak banaka, binaka
zein hirunaka. 627-210 570.

Durango. Pertsona nagusiak
zaintzeko lan bila, astelehenetik ostiralera, 13:00etatik
20:00etara. Erreferentzia
onak. Tel.: 650-61 01 94

Durango. Neska euskalduna
klase partikularrak emateko
prest. Esperientzia handikoa.
Tel.:653-71 24 60

Durangaldea. Neska euskalduna, fisioterapian diplomatua. Etxez etxez errehabilitazio traumatologikoa, neurologikoa, drenaje linfatikoa, etab.
bakoitzaren beharretara egokituta. Tel.: 635 74 15 15.
Durangaldea. Ume edo nagusien zaintzarako edota garbiketa lanetarako prest. Interna
edo externa. 628-00 22 17

LAN ESKAINTZAK
OSTALARITZA

Durangaldea. Etxeko lanak
egiteko andra bat behar da.
Tel.: 94-655 09 37

Durango. Goi mailako ikasketak dituen neska euskalduna
klase partikularrak emateko
prest. Tel.: 645-72 03 91

Durangaldea. Emakume arduratsua nagusien edo umeen
zaintzan, etxeko garbiketan,
portaletan, tabernetan,... lan
egiteko prest. 620-82 85 79

Durango. Neska euskalduna
klase partikularrak emateko
prest, ega eta first dauzkat,
eta farmaziako ikaslea naiz.
Tel.: 638-85 78 60.

Durango. Informatika goi
mailako zikloko irakaslea, oinarrizko ezagutzak, ofimatika,
argazki kudeaketa,... partikularrak emateko prest.
infordurango@gmail.com

Durango. Emakume arduratsua pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako prest. 62800 22 17

PERTSONAK ZAINDU

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. Andre euskalduna
haurrak zaindu eta etxeko lanak egiteko prest.
Tel.: 659-08 81 85

Durangaldea. Neska gazte
euskalduna tabernari lanak
egiteko prest. 615-71 62 32.

Durangaldea. Etxeko lanetarako prest. Nagusiak edo umeak zaindu edota garbiketa.
Tel.: 636-85 20 59

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

Elorrio. Sukaldaria behar da
jatetxe baten. 695-70 05 99.

Durango. Enpresa ikasketetako ikaslea 1 eta 2. hezkuntzan
klase partikularrak emateko
prest. Tel.: 645 731 193.

Durangaldea. Ordu batzuetan
garbitasun lanak egiteko edota umeak zaintzeko prest.
Tel.: 94-681 19 98

Durango. Altzarien muntaian,
igeltserotzan zein elektrizitate
lanetan jarduteko prest. Esperientzia. Tel.: 620-02 97 00

Durango. Neska gazte euskalduna klase partikularrak emateko prest. 678 86 89 42

Durango. Umeen edo pertsona nagusien zainketarako zein
garbiketa lanetarako lan bila.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel.: 638-43 79 01

ETXEKO LANAK

NEGOZIOAK
Durango. Enpresa eskualdatzen da, orain estetika zentroa.
50 m2, 2 logela, komuna, dutxa. Berrituta. 699-64 20 20.

Durango. Psikologian lizentziatua. Neska euskalduna
umeak orduka zaintzeko prest.
Tel.: 646-53 83 90

Durangaldea. 25 urteko neska zerbitzaria lan bila. Taberna
zein jatetxean. Aste osorako
nahiago. Kotxea.
i-torre_86@hotmail.com.

Durangaldea. 20 urteko neska asteburuetan lan egiteko
prest. Tel.: 646-82 26 28.

web atari profesionalak. 5 urteko esperientzia. Online dendak, blogak, foroak, katalogoak,... Tel.:662 143 692

Durango. Neska euskalduna
umeak eskolara eraman eta
etxeko lanetarako, klase partikularrak edota ingeleseko klaseak emateko prest. Magisteritza ikasten. Kotxea.
Tel.: 660-25 27 93
Durango. Neska gazte euskalduna haurrak zaintzeko prest,
haur-hezkuntzako ikasketak
burutua. 615-71 62 32.
Durango. Neska euskalduna
umeak edo pertsona nagusiak
zaintzeko prest. 692 70 93 84
Durango. Umeak zaindu zein
etxea garbitzeko prest dagoen
neska. 619-20 11 19.
Durango. Emakume arduratsua umeak edo pertsona nagusiak zaintzeko edota garbiketa lanetarako prest.
Tel.: 660-64 20 89
Elorrio. Haur hezkuntzako titulua duen neska euskalduna

Durango. Fisika, matematika,
marrazketa teknikoa, kimika,... klaseak. Fisikan lizentziatua. Astelehenetik larunbatera goizez. 646-65 65 89
Durango. Sorterriz ingelesa
den irakaslea klase partikularrak emateko prest. Hizketaldi
pertsonalizatuak. Tel.: 635-26
62 51 (tristan deane)
Durango. Ingeles magisteritzan diplomatua, klase partikularrak emateko prest.
Tel.: 619-20 11 19.
GAINERAKOAK

ETXEKO LANAK

Iurreta. Andre euskaldun baten bila, umeak eskolara eraman eta astean bi aldiz etxeko
lanak egiteko. 677-98 43 06.
PERTSONAK ZAINDU
Durango-Zornotza. Emakume edo neska euskalduna behar da andra nagusi bat zaindu
eta bere eginbeharretan laguntzeko. Tel.:696257348
Durango. Pertsona euskalduna behar da ume bi zaindu,
ikastolara eraman eta etxeko
lanak egiteko. 651-70 96 76
IRAKASKUNTZA

LANEKO MATERIALA
Durango. Bulegoko altzariak
salgai: mahaiak, aulkiak, batzar gela.... 656-73 77 79
Denetarik
SALDU/EROSI
2011ko renault clio baten
errubera bi salgai. Llantak
txapazkoak . 90 euro.
Tel.: 667-93 93 70.
Arkitekto mahaia salgai .
150x110, erregela barik.
Telefonoa: 680 35 65 69.
Diseinurako mahaia salgai.
Arkitekura eta delineazio ikasleentzat aproposa. Prezio oso
onean. Tel.: 656-73 77 79.
Piano elektrikoa salgai. Yamaha clavinova clp 150. Kontaktua: 650-17 22 85
Ibilgailuak
AUTOAK
Autoa salgai. Vw golf tdi
105cv sport edition, beti garajean gordeta. 650-91 56 58.
Citroen saxo vts 100cv salgai. Tel.: 615-74 63 02
Seat ibiza salgai. 1900 tdi. 5
urte. 86.000km. 100 zaldi.
Beltza. 3 ate. Iat-a pasatuta.
5000 euro. 669-83 87 68

Durangaldea. Batxilergoko
marrazketa teknikoko klaseak
emateko pertsona bat behar
da.Tel.: 655-71 75 27

BESTE IBILGAILUAK
Carro denda salgai. Raclet
marka, 5 plaza. 1.000 eurotan.
Tel.: 610-49 40 55

Durango. Marrazketa teknikorako, algebra eta fisikarako
irakaslea behar da. Tel.: 65984 17 75 edo 685-71 86 54

GAINERAKOAK
4 llanta salgai. Renault clio
16v arenak + neumatikoak .
300 euro. Tel.: 652-72 44 15

GAINERAKOAK
Arrasate. Sukalde eta elektrogailuak saltzen dituen enpresak esperientziadun pertsona
bat behar du. 635-73 15 73
Durango. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: (ofizialak) heziketa eta esperientzia, (laguntzaileak) heziketa. Sartu.
Erref.: 8941. 94-620 04 49

Abadiño. Arkitekturako ikasketak eta aisialdian esperientzia duen neska euskalduna
asteburuetan lan egiteko
prest. Tel.: 659680217

Durango. Ileapaintzailea behar da iunik ileapaindegian.
Esperientzia eta euskara.
Tel.: 94-621 64 91

Berriz. Mutil gaztea lorazaintza lanak egiteko prest.
Tel.:652-72 38 69.

Elorrio. 1. Mailako ofiziala den
ileapaintzailea behar da.
Tel.: 675-71 76 70

Bilbo. Negozio txiki eta ertainetarako kontrol-paneladun

Abadiño. Ileapaindegia alokagai. Tel.: 94-681 78 80.

Aisia/kirola
KIROLAK
Bizikletarako umeen aulkia
salgai.Ume txikia atzean eramateko erosoa. Oso gutxi erabilia. Merkea. 648-63 58 06
Cs200cad pultsometroa salgai. Berri dagoen cs200cad
pultsometroa. 635-70 30 57.
ANIMALIAK
Asto bat saldu ta beste bat
oparitu. Batak urte bi ditu
besteak bi. Basoak garbitzeko
egokiak. 616-58 57 88.

Astoa salgai. 2 urte. Arra. Txipa jarrita. 650-17 22 85
Astoak salgai. Asto emea
umedun eta astokumeak. Txiparekin. 699891096.
Ehizako txakurkumeak salgai. Spaniel breton eta setterrak. 150 euro. 695-71 00 68.
Txakurra salgai. Gold terrier
bat saltzen dut. 4-5 urte ditu.
Zuria. Tel.: 653-72 70 18
Arratoi txakur arra opari.
Urte bat . Tel.: 94-681 96 10
Floridako dordoka bat oparitzen dut. 20 zm.650 664 151.
Txakur pasiatzailea. 25 urteko mutil zure txakurra pasiatzeko prest. 0rdu erdia, 4 euro;
ordu bete 7. 647-05 02 69.
MUSIKA
Gitarra elektrikoa salgai.
Epiphone sg special. Zorro,
anplifikagailu eta afinagailuagaz. 110 euro. 94-620 18 59
Paiste alpha platerrak salgai.
Nahiko berriak. Rock crash 16
eta 18, full ride 20...
Tel.: 607-43 84 03
Cd erreproduktore eta anplifikadore bila. Erosiko nuke.
Tel.: 606-26 62 44. Luisma
Trikitixako klaseak ematen
dira. Tel.: 661125647.
Gitarra eskola partikularrak
durangon. Elektrikoa, akustikoa, rocka, ... Eskalak, akordeak, ... Tel.: 650-17 22 85.
OPORRAK/BIDAIAK
Kanpadenda salgai. Marechal. Behin bakarrik erabilia. 4
pertsonentzako. 120 euro.
Tel.: 615-00 72 16
Familia/etxea
ALTZARIAK
Altzariak salgai. 1,50m-ko
haritzeko ohea , bi ohe-mahairekin: 400 euro. Koltxoia: 100
euro. 6 kajoidun sinfonierra:
150 euro. Banak markako apal
rustikoak: 400 euro. Mahaia:
100 euro. Tel.: 610-41 55 11
Hozkailua combi new pol nofrost. xr-1850 ix nf. Altzairuzko ateak. 4 urtetan martxan.
185 zm x 59 zm. 2 ate. Kristalezko apalak.200 eurotan salgai. Tel: 680-59 73 79.
Izozkailu ia berria salgai.85
litroko edukiera. 100 euro.
Tel.: 94-655 06 04
Txokorako mahaia salgai.
Gereziz egindakoa eta lau aulki. 10 pertsonarendako.
Tel.: 94-681 41 59.

Iragarki gehiago webgunean
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Azaroaren 18an, 20:30ean,
Otxandioko Bolalekuan

AGENDA

ERREGEA ETA
BUFOIA
Bertsoa eta antzerkia batzen dituen
ikuskizuna da Andoni Egaña eta
Ander Lipus protagonista dituena.
Azaroaren 18an, Otxandioko
Bolalekuan eskainiko dute emanaldia. Unai Elizasu gaijartzaileak
emango ditu gaiak, Euskara
Batzordeak eta Gazte Asanbladak
antolatu duten emanaldian.

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

ANTZERKIA

BERBALDIA

ABADIÑO

DURANGO

›› Azaroaren 25ean, Behibi’s
taldearen antzezlana,
20:00etan, Errota kultur etxean.

›› Azaroaren 22an, Afrika Durangoko Bibliotekan zikloaren barruan,
Gaur egungo afrikar emakumeen literatura hitzaldia,
Josune Muñozen (Skolastika)
eskutik, 19:00etan. Ondoren,
Afrikar literaturari buruzko
elkarrizketak, saioa, Celine
Clemete (Camerun), eta Agnes
Agboton-egaz (Benin), Udal
Bibliotekan.

BERRIZ
›› Azaroaren 18an, En La Lona-ren
Sailuk hartz txikiaren bidaia
lana, 18:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Azaroaren 20an, Vaiven Antzerki
taldearen Miauless, 18:00etan,
San Agustin kulturgunean.

BERTSOAK

ELORRIO

OTXANDIO

›› Azaroaren 20an, Glu Glu
Producciones taldearen
Arratoitxo pinpirina umeentzako antzezlana, 17:00etan,
Arriolan.

›› Azaroaren 18an, Andoni Egaña
bertsolaria eta Ander Lipus
antzezlea, 20:30ean, Erregea
eta bufoia ikuskizuna aurkezten,
Bolalekuan.

DANTZA

BAKARRIZKETA
DURANGO

DURANGO

›› Azaroaren 18an, Mariano
Astudillo musikari eta antzezlearen eta Tabula Rasa taldearen
emanaldia, 23:30ean, Misarbe
tabernan.

›› Azaroaren 18an, Tronperri dantza
taldearen 50. urteurrenaren
barruan, Santutxuko Gaztedi
taldea, 20:00etan, San Agustin
kulturgunean.

azaroko agenda

›› Azaroaren 23an, Carla Fernándezen Bárbara humana con cola
ikuskizuna, 20:00etan, San
Agustin kulturgunean.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Azaroan, Asunción Poza
berriztarraren Zeramika lanak,
Kultur Etxean.

DURANGO
›› Azaroaren 22 arte, Darfurreko
emakumeak (ACNUR) erakusketa, Udal Bibliotekako lehenengo solairuan.

KONTALARIA
ABADIÑO
›› Azaroaren 23an, Maite Franko
ipuin-kontalariaren saioa,
17:30ean, Udal Mediatekan.

BERRIZ
›› Azaroaren 19an, Marilur kontalariaren Bazan kalabazan, eta
Rosa Martinezen Elefante txiki
bat ipuin kontalaritza saioak,
12:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Azaroaren 18an, Boni Ofogo
kontalariaren umeentzako saioa,
17:00etan, Udal Liburutegian.
Ondoren, Munduko Paisaiak
ekimenaren barruan, Boni
Ofogoren Camerungo ipuinak.

Azaroak 18,21-25 • KZgunea

18an, 18:00-20:00 IT txartela, Ibarretxe kultur etxean
21etik 25era 16:00-18:00 edo 18:00-20:00 “Internet aurreratua - Mintegiak”

Azaroak 18,22,25,29 • Iurretako Herri Biblioteka

18an, 17:00 Haur hezkuntzako 3, 4 eta 5 urteko gelakoak
18:00 Lehen hezkuntzako 1 eta 2. mailak
22an, Haurren irakurketa kluba 17:00-17:45 (8-10 urte) / 18:00-18:45 (11-12 urte)
25ean, 20:00 Nagusien ipuin kontalaria. “Miradas con eco”, Patricia Mc Gil (Uruguay)
29ean, 19:00 Bibliotekaren hamarkadaren ikus-entzunezkoen aurkezpena

Azaroak 18,22 • MUSIKALDIA 2011

18an, 19:30 Musika per se “Saxoroa” (Doako sarrera), Ibarretxe kultur etxean
22an, 19:30 Naroa Intxausti eta Bilboko Udal txistulari Banda, Aita San Migel parrokian

IURRETA
›› Azaroaren 25ean, Patricia Mc
Gil kontalari uruguiarraren
Miradas con eco saioa,
20:00etan, Herri Bibliotekan.

MUSIKA

›› Azaroaren 25ean, Shinova,
Tenpel eta Vostok 108 taldeen
kontzertuak, 22:00etan, Plateruena kafe antzokian.

ELORRIO
›› Azaroaren 18an, The Hot Wok
taldea, Arriolako XXII. Jazz Blues
jaialdian, 22:30ean, Ateneoan.
›› Azaroaren 19an, Sons Of The
Delta taldea, Arriolako XXII. Jazz
Blues jaialdian, 22:30ean,
Ateneoan.
›› Azaroaren 24an, Dynamic Trio
taldea, Arriolako XXII. Jazz Blues
jaialdian, 22:00etan, Ateneoan.
›› Azaroaren 25ean, Carl Winther
Trio, Arriolako XXII. Jazz Blues
jaialdian, 22:30ean, Ateneoan.

filmaren emanaldia, 19:00etan,
Udal Liburutegian.

ZORNOTZA
›› Azaroaren 18an, Laburrean, hiru
zornotzarrek ekoitziriko film
laburrak, 21:00etan, Zornotza
Aretoan.

ZINEMA
DURANGO
Zugaza

Amanecer parte 1
Zuzendaria: Bill Condon
barikua 18: 19:00/22:00
zapatua 19: 19:30/22:30
domeka 20: 19:30/22:30

ZORNOTZA
›› Azaroaren 22an, The Weedwackers, Jazz-Blues zirkuituan,
20:30ean, Zornotza Aretoan.

TAILERRA

astelehena 21: 19:00/22:00
martitzena 22 (ikuslearen
eguna): 20:00

Kika superbruja 2.
El viaje a
Mandolan
Zuzendaria: Harald Sicheritz

DURANGO
›› Azaroaren 19an, Afrika Durangoko Bibliotekan haurrentzako
afrikar jolasak eta tailerrak,
11:30etik 13:30era, Udal
Ludotekan.

TXAPELKETA
ELORRIO
›› Azaroaren 26an, Portalekua
tabernaren 10. urteurreneko mus
txapelketa, 16:00etan. Izen
ematea, 15:30ak arte.

ZINEFORUMA

zapatua 19: 17:00
domeka 20: 17:00

Zineforuma

Bertsolari
Zuzendaria: Asier Altuna
eguena 24: 20:30

ELORRIO
Arriola

Dinero fácil
Zuzendaria: Daniel Espinosa
domeka 20: 20:00
astelehena 21: 20:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

BERRIZ

Mientras duermes
Zuzendaria: Jaume Balagueró

Azaroak 19 • “1911-2011 Herri Batzordea”

ABADIÑO

›› Azaroaren 20an, Mystical
filmaren emanaldia, 11:30ean,
Kultur Etxean.
›› Azaroaren 22an, La chanson de
Roland filmaren emanaldia,
19:30ean, Kultur Etxean.

Umeen zinema

Azaroak 22 • Goiuriko Ama elkartea

›› Azaroaren 19an, Esteban
Landart organistaren emanaldia,
20:00etan, San Trokaz elizan.

›› Azaroaren 25ean, Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako
nazioarteko egunagaz bateginda, Helena Tabernaren Nagore
filma, 18:00etan, Kultur Etxean.

eta Alain Gagnol

Azaroak 19,20,26,27 • Iurreta Txirrindulari Elkartea
10:00 Hainbat ibilbide (68-80 km)
23an, 10:00 Kofradietatik XXIII. Ibilbidea (MTB)

Iurretako banderaren mendeurreneko mendi ibilaldia. Luzea: 20,3 km. Laburra: 13,5 km
09:00 Iurretako plazatik irteera. 08:30 Izen ematea, bertan eta doan
18:00 Karta txapelketaren hasiera eta bazkideentzako txokolatea

Azaroak 24,25,26,28 • Emakumeenganako Indarkeriaren
aurkako Nazioarteko eguna

24an, 18:30 Bideoforuma: “En tierra de hombres”. Moderatzailea: Marina Santa Coloma,
Gizarte-Ongizate Saila-Ibarretxe kultur etxean
25ean, “Egun osoan zehar lazo lilak jarriko dira, indarkeria gabeko bizitza sortzeko
konpromezu gisa.
16:30 Umeei eta gazteei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina eskoletan
19:00 Adierazpen instituzionalaren irakurketa
26an, “Beldur barik topaketa” II. Jaialdia (Donostia)
11:00etan Adierazpen artistikoak: eskultura, diseinuak, gogoetak, ilustrazioak,
performanceak, animazioak, dantzak, poesia, musika, proiektuak, argazkiak, bideoak,...
28an, 18:15 Mestizaje tailerra. 20:00 Antzerkia: “Divinas”, Oihulari Klown taldea

A

DURANGO
›› Azaroaren 18an, Katamalo
taldearen kontzertua, 22:00etan,
Plateruenean.
›› Azaroaren 24an, Ines Osinaga
(Gose), Kantuaren Kantoia
zikloan, 20:00etan, Plateruenean.

DURANGO
›› Azaroaren 22an, Andrei Tarkovsky-ren La infancia de Iván

domeka 20: 20:00
astelehena 21: 20:00

Katu bat Parisen
Zuzendariak: Jean-Loup Felicioli
domeka 20: 17:30

Zineforuma

La vida de los
peces
Zuzendaria: Matias Bize
martitzena 22: 20:00

A
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ZORION AGURRAK

Julen Mendiolea Basabe. Zorionak
gaur urteak betetzen dituen Matienako mutilik guapoenarentzat! Musu
handi bat Astolako familiaren partez!

Zorionak Leire eta Aritz! eta musu potolo bat zuen Dubiken lagunen partez! Urtzi, Ainhoa, Unai & donetes.

Azaroaren 14an Aiur Gorriti Martinek lehen
urtea bete zuen. Horrela jaten eta hazten
jarraitu ezkero “Gargantua” izango da zure
lanbidea. Eskerrik asko zaren bezalakoa
izateagatik! Musu handi bat danon partez!

Astelehenean bete zituen urteak
gure amatxo Arantzak. Zorionak
Irati, Oroitz eta aitatxoren partez!
Musu asko amatxo!

Iker eta Anek 24an 7 urte egingo dituzte. Zorionak!, eta opari
asko jaso! Igor, Ander eta lagun guztien partez!

Zorionak Olatz! Etzi, azaroaren
20an, 21 urte beteko ditu eta
Nafarroa aldetik ibiliko bagara ere,
zorionak Basabetarren partez!

Azaroaren 20 an Rakelek urteak beteko
ditu. Zorionak eta musu handi bat Eider,
Inhar eta Ibonen partez!

Unax Blanco Uribezubiak
azaroaren 14an 6 urte bete zituen.
Zorionak eta musu handi bat Izar
eta etxekoen partez!

Atzo, azaroaren 17an Libek 7 urte
bete zituen. Orain bezain maitagarria jarraitu! Ama eta Unairen partez
zorionak eta musu handi pila bat!

SUDOKUAK

Aritz Ispizua Gutsensek azaroaren
12an urtebetetzea ospatu zuen
familia eta lagunekin. Zorionak
Beyblade-ren txapelduna!

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

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

ESKELA

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

ASTEKO SALNEURRIAK:
Tomateak.............. 3 euro/kg
Piper handia.... 3,50 euro/kg
Bainak.................. 4 euro/kg
Porruak............. 1,80 euro/tx
Azenaorioak..... 1,50 euro/tx

BOTIKAK
Barikua, 18
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)
Zapatua, 19
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
09:00-13:30
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Unamunzaga
(Muruetatorre 2C - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 20
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
Astelehena, 21
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Martitzena, 22
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Bengoa
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo)
Eguaztena, 23
09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 -Durango)
Eguena, 24
09:00-09:00
• Unamunzaga
(Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio)

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

TELEFONO INTERESGARRIAK
SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
Osakidetza ............94 600 72 00
Ertzaintza ............94 466 93 00
Suhiltzaileak ........................112
GARRAIOAK
Euskotren ..............902 54 32 10
Bizkaibus ............94 448 40 80
Pesa ....................902 10 12 10
Continental Auto ....945 286 466
TAXIAK
Abadiño ................946 814 470
Matiena ..................606 459 988
Durango Geltokia ....946 811 001
Elorrio Geltokia ......946 820 040
J.L. Uriarte ........670 402 002
I. Estebez ..........670 678 273
M Galeano..............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

Elorrio ..................94 658 27 12
Garai ....................94 681 63 93
Iurreta .................. 94 620 12 00
Izurtza ..................94 681 35 48
Mallabia ................943 17 14 61
Mañaria ................94 681 89 98
Otxandio .............. 945 45 00 20
Zaldibar ................94 682 70 16
UDALTZAINGOA
Abadiño ..............94 621 55 33
Berriz ....................94 682 40 36
Durango ..............94 603 00 10
Elorrio ..................94 682 02 18
Iurreta ..................94 620 08 88

EGURALDIA
9

12o BARIKUA
9

19 ZAPATUA
o

12

19 DOMEKA
o

12

16o ASTELEHENA
10

13o MARTITZENA

ARIES (martxoak 21 - apirilak 20)
Eskatzea libre da, baina ez ematea ere bai. Ahalegintzeak merezi ote du hain kontu arantzatsuan?
TAURUS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Urduritasuna sentimendu gaiztoa da. Ez dizu errealitatea soseguz aztertzen uzten. Lasaitu zaitez.
GEMINI (maiatzak 21 - ekainak 20)
Beste denek etsi duten tokian, zuk aurrera egin eta
fruituak jaso dituzu. Hurrengoan ere berdin jokatu.
CANCER (ekainak 21 - uztailak 20)
Sasoi txarra da bankura dirua eskatzen joateko.
Hobe zenuke apur batean itxarotea.
LEO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Zaharrak berri zure bizitzan. Monotoniak gidatzen ditu
zure pausoak. Noiz itzartuko zara?
VIRGO (abuztuak 24 - irailak 23)
Maitasunaren bila zabiltza. Zure alboan baten batt izateagaz konformatuko zara? Denbora badoa…
LIBRA (irailak 24 - urriak 23)
Sarri esaten dizute janzkera aldatu behar duzula.
Itxurari garrantzia handiagoa eman behar zenioke.
SCORPIUS (urriak 24 - azaroak 23)
Giro nahasia nabari duzu zure inguruan, eta erdian
harrapatu zaitu. Ez dakizu noren alde egin.
S A G I T A R I U S (azaroak 24 - abenduak 23)
Maitasunetik gorrotora pauso bakarra dago. Beraz,
ez zaitez deskuidatu eta elikatu maitasuna.
C A P R I C O R N U S (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Bidegurutze batean aurkitzen zara: erabaki bat hartu aurretik, galdetu euren iritzia maite zaituztenei.
AQUARIUS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Berandu zabiltzala diote, baina gurago duzu dena ondo
lotu. Bide onetik zabiltza.
PISCIS (otsailak 22 - martiak 20)
Gabonetako loteria erosteko datorren astea da egokiena. Planetak egoki alineatuta izango dituzu.

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

anboto 2011ko azaroaren 18a, barikua
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AKUILUAN

Markel Onaindia

“Aurreko filosofia mantenduz
jarraituko dut Hitzen”
Abentura berri batean murgilduta dabil maiatzetik Gaizka Olabarri arratiarra, ixtera zihoala jakitean Hitz liburudenda hartu zuen-eta

A

rratiako tranbia Durangorako norantzan hartu zuen orain
lau urte Gaizka Olabarrik, eta ipuin edo nobeletako pertso naia abenturazaleen antzera, istorio berri bati ekin zion.
Hitz liburudendaren kargu egin zen maiatzean, langabezian zegoe la, denda ixtear zela jakin zuenean. Proiektuak ilusioa sortu zion,
eta oraindik ere sentsazio beragaz dabil. Bere abenturaren mis terioak deskubritzeko, Artekaleko liburudendara jo dugu.
Zelan sartu zinen proiektu honetan? Zergatik?
Sasoi horretan langabezian nengoen. Aurretik, eraikuntza munduan ibili nintzen beharrean lau
urtez, obra arduradun legez. Nahiko erreta amaitu nuen; erabaki
drastikoa izan zen beharra uztea.
Bariku batean, Anboto irakurtzen
nenbilela, atal honetan bertan irakurri nuen Nekane Bereziartuari
eginiko elkarrizketa. Denda itxi
behar zuela ikusi eta esan nuen:
“Nekanerengana joan behar dut”.
Erreleborik ez zeukala esan zidan
hona etortzean, eta kontuak ateratzen hasi nintzen, ea defizitarioa
izango ote zitzaidan ala ez aztertzeko. Denda hartu eta abenturan
murgiltzea erabaki nuen. Beti gustatu izan zait irakurtzea, eta euskal kulturaren zalea naiz. Ilusio
handia daukat.
Historia luzeko denda da Hitz.
Lau urtean bizi naiz Durangon, eta
jendeak beti esan izan dit denda
mitikoa eta tradizio handikoa dela.
Nekanek kontatutako anekdotek
ere indartu zuten nire erabakia.
Zelan joan dira lehenengo hilabete hauek?
Maiatzean hartu nuen. Ez nuen
zarratu ez ezer; hasieratik argi
neukan gauza izan da aurreko filosofia mantentzea. Bertako bezeroak mantendu gura ditut, eta
uste dut aldatuz gero ez litzatekeela berdin izango. Gainera, bezero
batzuk oso fidelak dira. Hitz faltako balitz, bezero-talde bat umezurtz geratuko litzateke.
Interneten aroan bizi gara.Askok
diote liburua desagertuko dela.
DVDak VHSari lekua kendu zion

arren, MP3ak CDari legez, liburu
elektronikoak oraindik ez dio lekua
kendu tradizionalari. Eta badira lau
bat urte eketronikoa sortu zenetik. Ez dauka oraindik arrakastarik; zentro komertzialetan-eta bere
apalak ia hutsik egoten dira. Jendeak ordenagailu aurrean lan egiten du, eta ez du gura etxera gauean
heldu eta ohera sartzean beste
aparatu elektroniko bat begien
aurrean ipintzerik. Liburua hartu
eta istorioan sartzen zara; beste
gauza bat da.
Gomendioak emateko materiala
ezagutu beharko da...
Ezinezkoa da denetarik jakitea eta
guztia irakurtzea. Orientatzeko,
alde batetik, bezero batzuei galdetzen diet ea irakurritakoa zer iruditzen zaien. Bestetik, nik liburu
bat irakurtzen dut, eta nire emazteak eta amak beste bana. Irakurtzeko eta gero kontatzeko esaten
diet (barrez). Bestalde, Nekanek ere
batzuetan laguntzen nau, eta
eskertu beharrean nago; baita bere
familia eta ingurukoak ere, eman
didaten laguntzagatik.
Egiguzu gomendioren bat zure
gustu pertsonalekin.
Zientzia-fikzioa eta hausnarketarako aukera eskaintzen duen literatura gustatzen zait: Orwellen
1984 edo Saramagoren Ensayo
sobre la ceguera, adibidez. Fikzioa
dira, baina arlo soziala jorratzen
dutenak, gure garapenaren gaineko gai antropologikoak-eta. Komikiak ere, gaur egun nobela grafiko izenez ezagutzen direnak, gustuko ditut. Horretaz gainera, guztia
da eboluzio bat, batez ere, musikan. Gaztetan Negu Gorriak eta Su
Ta Gar entzuten nituen; uste nuen

inork ez zuela ezer hoberik aterako. Gero, Red Hot Chili Peppers, musika klasikoa... Gaur
egun Anari entzuten dut asko,
baita fusion jazza ere.
Musika ere eskaintzen duzu.
Euskal musikan, Benito Lertxundi, Mikel Laboa edota
Ruper Ordorika... beti dauzkagu, beti dagoelako
interesaturen bat.
Munduko musikari
ere lekua egiten diogu, Afrikakoari edo Balkanetakoari,
e s a t e ra k o.
Esan behar dut
arlo horretan
ere badudala
laguntzaile bat:
Unai Sanchez.
Nobedadeen eta
munduko musikaren inguruan arreta
jartzen du, musutruk.
Zein da zuretzako irakurtzeko momentu
onena?
Ohera joatekoa. Urte
biko umea daukat, eta
ezinezkoa zait beste
momenturen batean irakurtzea. Bazkaldu eta
gero, bera siestara doanean, tartetxoren bat edukitzen dut; baina askotan
nik ere siesta botatzeko
aprobetxatzen dut (barrez).
Zelan bizi zara Durangon?
Gustura. Arratiarrek beti eduki izan dugu hartu-emana
Durangogaz, hango zerbitzu falta dela-eta. Gainera, txikitatik etorri izan naiz bai Azokara bai Sanfausto jaietara.

Gaizka Olabarri •
Hitz liburudendako
nagusia
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LAUHORTZA

Gotzone Barandika
EHUko irakaslea

Adimen emozionala
ETAk iragarritako su-etena
dela-eta, makina bat gauza
esan dira. Gehienek ez
gaituzte harrapatu ustekabean: alegia, espero genituzkeenak izan dira, jatorriaren
arabera. Plazaratutako iritzien
artean, Berria egunkarian
argitaratutako artikulu batek
lortu zuen nire arreta, gaiaren
tratamendua originala zelako
benetan. Izan ere, ikuspuntua
adimen emozionala zen.
Adimen emozionala da
zailtasunen aurrean aurrera
joaten dakien pertsonak duen
dohaina. Berorren bitartez,
pertsonek beldurra eta
antsietatea kontrola ditzakete.
Adimen mota hori harreman
sozial eta afektiboetan ondo
moldatzeko garatu beharreko
konpetentzia da. Adimen hori
ondo landua duen gizabanakoak zoriontsuago bizitzeko
aukerak izango ditu, inguruan
dituen harresiak gainditzeko
eta mamutzar eta piztiei aurre
egiteko arma gehiago izango
baititu.
Eta zer da gizakiok gehien
izutzen gaituenak? Seguruenik, aldatzea. Aldaketak
eszenatoki berri eta ezezagunetan gertatzen dira. Berriari
beldurra diogu, eta horregatik
gure lehen joera da gauden
moduan geratzea. Baina
emaitza berriak lortzeko
gauza berriak egin behar dira.
Einsteinek berak hala esaten
zuen.
Zer esanik ere ez, proiektu berriei ekin zaienean,
etorkizunerako egiten den
proiekzioari bi motako
irakurketa eman ahal zaio:
ausartena eta besteena.
Ausartek arrakasta proiektatzen dute gerora, eurentzat
arrakastarik eza porrota ez
delarik. Honekin zerikusia
duela-eta, Anboto gure
aldizkariaren 10. urteurrena
aipatu beharra dago. Mota
honetako aldizkaria martxan
jartzeko zein mantentzeko
ausardia behar da, eta hona
hemen arrakasta! Zorionak!

