
Segurtasun
protokolo bi
sinatu ditu udalak
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gazteen eskola

KIROLA 15
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martxorako gertu 
“Zenbait ustekabekok” Gere-
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amaitzea atzeratu dute. Gere-
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udan hasiko dira eraikitzen.
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Eguneko zentroa egiteko
proiektua aurrera doa

Greba mugagabea
Gruas Artetxen,
kaleratzeen aurka  

IIuurrrreettaa••  Greba mugagabean daude
Gruas Artxetxe enpresako 24 behar-
gin urtarrilaren 12tik. Iragarritako
lan-taldearen berregituraketaren
arabera, enpresak 10 edo 14 langile
kaleratuko dituela iragarri du. ELAk

dioenez “gestio txarraren” ondorioz
dago enpresa egungo egoeran. Sin-
dikatutik azaldu dutenez, langileei
hainbat nomina zor dizkiete. Egoera
salatzeko elkarretaratzea antolatu
zuten eguaztenean Ezkurdin .  4

Berriz
BBK-ko hauteskundeetan  parte
hartzeari ezezkoa eman diote

Zaldibar
Inguruko produktuak salgai,
domekan, XIV. Neguko Azokan 

Otxandio
Herritarrek erabakiko dute
udalaren kultur eskaintza

Mañaria
Udal aurrekontuak onartuta,
Bilduko zinegotzien botoekin
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Aldundiak aurrekontuetako 1,3 milioi euro
bideratuko ditu proiektu horretara

Lanei 2012an ekiteko asmoa daukatela
jakin eragin du Pilar Ardanza diputatuak

DURANGO 3

Erralde berriro zabaltzeko “aukera”
dagoela diote hiltegiko arduradunek

Herririk Herri 3
Xabier Montoiagaz, bihar Elorrion
aurkeztuko duen disko berriari buruz

Kultura 11
Unibertsitate Orientazio Azoka 
antolatu dute Jesuitetan asteon

Berbaz 8
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MALLABIADURANGALDEAGose greba
mugagabea
abiatu du Eneko
Zarrabeitiak
Urtarrilaren 13an, joan zen bari-
kuan abiatu zuten Frantziako Poi-
tiers Vivonne espetxean preso dau-
den Eneko Zarrabeitia abadiñarrak
eta Gorka Azpitarte kideak gose gre-
ba mugagabea.

Euskal preso biei elkartasuna
helarazteko bidalitako oharrean,
preso biak bakartuta dauzkatela
eta “zigor bidegabe hori kendu
arte" gose greban jarraitzeko
asmoa agertu dutela diote. "Eus-
kal preso politikoek Frantziako
espetxeetan sufritzen dituzten
bidegabeko egoerak" salatu dituz-
te Zarrabeitiak eta Azpitartek. I.E.

Urtarrilaren 13an abiatu zuten
Frantziako Poitiers Vivonne
espetxean gose greba

Ezarri dizkieten “zigor
bidegabeak kendu arte”
jarraituko dute ekintzagaz

San Blas
azokarako
abelburuak
inskribatzea
Urtarrilaren 27a arteko epea
zabaldu dute, San Blas jaietako
azokan parte hartu gura duten
abeltzainek izena emateko.

Euren abelburuak otsailaren
3ko azokan parte hartzeko ins-
kribatu gura dituztenek Lorra
kooperatibagaz ipini behar dute
hartu-emanetan: 94 455 50 63
telefono zenbakian.

Iaz egin zuen moduan, aur-
ten ere San Blas eguneko neka-
zaritza eta abelburu azokan izan-
go diren abelburuen parte har-
tzea arautuko du Udalak.
Aurretiaz izena emateko epea
zabaldu du, "lehiaketaren anto-
lakuntza hobetu guran". 

Jose Luis Navarro alkatearen
berbetan, "espazioa eta baliabi-
deak hobeto antolatu” gura
dituzte, “baina baserritarrei gura
duten beste albelburu aurkezte-
ko aukera emanez". I.E.

Iaz lehenengoz egin zuten
legez, abelburuen parte
hartzea arautuko du udalak

Astelehenean
hasiko da
frontenis
txapelketa
Astelehenean ekingo diote  fron-
tenis txapelketaren bosgarren
edizioari. 36 parte-hartzailek ize-
na eman dutela ezagutzera eman
du Juan Carlos Perez  antolatzai-
leak. Azaldu duenez, jokalariak
hiru mailatan sailkatuko dituz-
te. Partidak astelehenetik egue-

nera jokatuko dituzte Mallabiko
pilotalekuan, arratsaldeko
18:30etik 21:00era, maiatzaren
erdialdera arte. Aurten liga siste-
ma jarriko dute martxan, beraz,
datorren urtera begira igoerak
eta jaitsierak egongo dira jokala-
rien emaitzen arabera. Irabaz-
leendako udalak emandako txa-
pel eta garaikurrak izango dira.

Ekainean frontenis mara-
toia antolatuko dute, bakarka
eta bikoteka. J.G.

Partidak astelehenetik
eguenera jokatuko dituzte,
18:30etik 21:00etara

José Luis Bilbao Bizkaiko ahal-
dun nagusiak iragarri du udan
Gerediaga-Elorrio errepide erra-
dialaren obrak martxan jarriko
dituztela. Administrazio adjudi-
kazioaren bidez egingo dutela
azaldu du Bilbaok. Errepidea
eraikitzeko 237 milioi euro ingu-
ruko inbertsioa egingo dute,

proiektuak, zerbitzuak lehen-
goratzea eta desjabetzeak bar-
ne. Obrak burutzeko epea 45
hilabetekoa izango dela aurre-
ratu du Aldundiak.

A-8 autobidea eta N-634
errepideagaz Gerediagan lotu-
ra egingo du. Gaztelua auzoan
hiru tunel eraikitzea aurreikusi

dute. Lehenengoak 594 metro
izango ditu, bigarrenak 1.140
metro eta tunel artifizialak 216
metro. Muntsaratz auzoagaz
lotura izango du, eta handik
Elorriora bidean 95 metroko
tunel artifiziala eraikiko dute;
275 metroko biaduktua ere bai
Atxondon.

Lanon helburua Bizkaiko
eraikuntza-sektoreko jarduera
bultzatzea eta komunikazio
azpiegiturak hobetzea dela azal-
du dute. J.G.

Gerediaga-Elorrio erradiala
udan hasiko dira eraikitzen

Eguneko zentroa
zabaltzea onartu du
Bizkaiko Aldundiak
Geu Be elkarteak urteetan eskatu du zentroa, 
eta aurten hasiko dira eraikitzeko lanak 

Oraindik kokalekua zein izango
duen zehaztu ez badute ere, Biz-
kaiko Foru Aldundiak Durangal-
dean eguneko zentroa egitea onar-
tu du bere aurrekontuetan. Guz-
tira 1,3 milioi izango lituzkeen
proiektua 2012an hastea aurrei-
kusi dutela adierazi du Pilar Ardan-
za Gizarte Ekintzako diputatuak.
Aldundiak  aurtengo aurrekontue-
tan 300.000 euro bideratu ditu
egitasmo horretarako.

Eguneko zentroa eraikitzen
uda baino lehenago hastea aurrei-
kusi dute, eta, gehienez, 24 hila-
bete iraungo lituzkete lanek.

Behar bereziak dituzten fami-
lien Geu Be elkartea barikuan
batzartu zen Aldundiko ardura-
dunekin, eta sorpresa handia har-
tu dute berria jakitean: "Krisi
momentuetan gaudela kontutan
hartuta, aurten oso gaitz ikusten

genuen proiektua onartzea", azal-
du du Jose Alfaro Geu Be-ko koor-
dinatzaileak. Elkarteak bere sorre-
ratik jardun du eguneko zentroa
eskatzen: "Batez ere, premia
horregatik sortu zen elkartea".

Geu Be elkarteko familiek
euren ilusioaren berri eman dute
gutun bidez. Hamar urte darama-
tzate eguneko zentroa eskatzen.
Familien berbetan, euren seme
alabek  etxetik gertu euren auto-
nomia hobetzeko, eta “pertsona
moduan osotasunean garatze-
ko” aukera izango dute eguneko
zentro horri eskerrak. A.U.

“Krisi garaian gaudela kontutan
hartuta, ez genuen uste aurten
proiektua onartuko zutenik”

“Zenbait ustekabekok” eragin dute obraren amaiera atzeratzea.

Lanen kudeaketaren ardura
daukan Bizkaiko Aldundiko
Interbiak sozietateak jakina-

razi duenez, “obran gertatutako
zenbait ustekabekok” eragin dute
AP-8 autobideko Gerediaga auzo-
ko sarbide berriaren eta hirugarren
erreia eraikitzeko lanen amaiera,
udaberrira arte atzeratzea. Asteon
aurreratu digutenez, martxorako
edo apirilerako itxaroten dute lanak
amaitu eta peaje eta sarrera-irtee-
ra berriak zabaltzea.

Obra horretan, Iurreta eta
Gerediaga arteko ia bost kilome-
troan hirugarren erreia dihardu-
te eraikitzen; Aldundiaren berbe-
tan, “autobidearen ahalmena are-
gotzeko helburuz”. 

Besteak beste, AP-8-rako eta
N-634 eta BI-633 errepideetarako
lotura adarrak izango ditu mar-
txoan zabaltzen dutenean Gere-
diaga auzoko sarbide horrek, eta
biribilgune bi eraiki dituzte zonal-
de horretan trafikoa bideratzeko.

Obra nagusiaz batera, bes-
teak beste, San Blas hotelaren
aurrean biribilgunea eraikitzeko,
Gerediaga eta Traña-Matiena
artean oinezkoentzako ibilbideak
sortzeko,  N-634 errepidearen gai-
netik oinezkoentzako pasabidea
eraikitzeko, inguruko enpreseta-
rako oinezkoen sarbideak sortze-
ko eta hainbat espaloi-zati aton-
tzeko konpromisoa hartu zuen
Interbiak enpresa arduradunak.

Auzotarrak batzartuta
Lanak amaitutzat eman orduko,
auzotarrei eragiten dieten aipatu-
tako obra horiek “amaitu barik
hemendik hanka egin ez dezaten”
eskatzen dute Hamabi Harri auzo
elkartekoek.  “Egin ez dutena egin,
amaitu barik utzi dutena amaitu
edo txarto amaitu dutena kon-
pondu dezaten” eskatzeko, uda-
leko ordezkariekin eta obraren
ardura daukan Interbiak-ekin
batzarra egin gura dute.  I.E.

Udazkenerako aurreikusten zuten lanak amaitzea, 
baina martxoa-apirila arte atzeratuko dira lanak

Gerediagako
AP-8rako sarbidea,
martxorako prest
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DURANGO

Inguruko produktuak
erakusgai etziko azokan
XIV. Neguko Azoka burutuko dute domekan, 
erakusketa, salerosketa eta lehiaketa uztartuz

Goizeko 11:00etan zabalduko dute
etzi Zaldibarko XIV. Neguko Azo-
ka. Euskal Herria etorbidea jai-
gune dela, nekazarien uzta izan-
go da eguneko protagonista.
Durangaldea, Busturialdea, Lea-
Artibai, Debabarrena eta Deba-
goieneko ekoizleak etorriko dira

produktuak eskaintzera, antola-
tzaileek azaldu dutenez.

Goizeko 10:00etan epai-
mahaiko kideek aztertuko dituz-
te postuak, eta horren ondoren,
11:00etan, zabalduko dute azo-
ka jendearentzat. Baserriko pro-
duktuak –barazkiak, frutak eta
okelaz egindakoak–, mintegieta-
ko landareak, txakolina, eztia,
gazta, ogia eta gozogintza ipini-
ko dituzte interesdunen eskura.
Sariei dagokienez, 14:00etan esan-
go dute nortzuk diren irabazleak.

Eguerdiko 15:30 arte egongo
da erosketak egiteko aukera, ordu
horretan emango diote-eta azo-
kari amaiera. M.O.

11:00etan zabalduko dute
azoka; 15:30 arte egongo da
erosketak egiteko aukera

ZALDIBAR

Plateruenean aurkeztu dute egitasmo berria, martitzen honetan.

Lan modua aldatu
eta hiltegia berriro
zabaldu gura dute
Osasun Sailagaz izandako batzarrean plangintza
aurkezteko konpromisoa hartu du Erraldek

Erraldeko arduradunek
Durangoko hiltegiaren ire-
kiera geroago eta gertuago

ikusten dute. Osasun Sailagaz atzo
izandako batzarrean "Eusko Jaur-
laritzak proposamena aztertzeko
konpromisoa" hartu duela azaldu
du Mikel Ansotegi hiltegiko presi-
denteak.

Joan zen zapatuan Erralde
osatzen duten 19 beharginek hil-
keta prozesua bertan behera utzi
zuten, Osasun Sailaren aginduz.
Eguaztenean hiltegiko arduradu-

nak Eusko Jaurlaritzako ordezka-
riekin batzartu ziren, eta Erralde
“aste batzuetan ostera ere zabal-
tzeko aukerak” daudela azaldu du
Ansotegik. Proposatutako alda-
ketak aztertzeko konpromisoa har-
tu du Osasun Sailak. “Hiltegiko
arduradunek esan digutenez,
gabeziak zuzentzen dituen plan-
gintza aurkeztuko dute teknika-

riek; orain arteko gabeziak kon-
pondu diren aztertuko dute ”, argi-
tu dute Osasun Sailetik atzoko
batzarraren ondoren.

Hiltegien inguruan Europako
araudia betearazteko ardura du
Jaurlaritzak. Durangokoak hain-
bat gabezia dituela-eta, konpon-
bideak bilatzen dihardute. Kon-
pondu beharreko arazo nagusia
hilketa prozesua 'U' forman beha-
rrean linean egitea izan da, “horre-
tarako obra handia egin beharko
bailitzateke”. Erraldeko arduradu-
nek proposatu dutenez, “lan egi-
teko modua aldatzea” izan daite-
ke konponbidea. Langileak ez lira-
tekenez euren postutik mugituko,
ez lirateke gurutzatuko.

Teknikaria lanean
Lan egiteko moduaren aldaketa
horrez gainera, beste konponketa
batzuk jasotzen dituen plangintza
aurkeztuko dio Erraldek Osasun
Sailari, “ahalik eta arinen zabaldu
ahal izateko”. Plangintza hori sor-
tzeko Erraldetik kanpo diharduen
tenikari bat kontratatu dutela
aurreratu dute. 

hartu-emanetan Erraldeko ardu-
radunak, eta egitasmoan sartze-
ko interesa agertu dutela jakina-
razi dute.

Erraldeko arduradunen
asmoa Berrizko proiektua martxan
ipini arte Durangoko hiltegiak zer-
bitzua ematen jarraitu ahal izatea
da. Horretarako Osasun Sailagaz
eta Nekazaritza Sailagaz hartu-
emanetan jarraitu beharko dute,
osasun arloko baldintzen arazoa-
ri eta finantziazioaren auziari aurre
egiteko.  J.G./A.U.

Berrizko hiltegia
Erraldeko arduradunak Nekazari-
tza Sailagaz batzartzekotan dira,
datorren astean, Berrizko hiltegi-
ko obraren finantziazioari buruz
berba egiteko. 

Hiltegi berriaren proiektuak
oraingoz finantziazioren % 60 dau-
ka segurtatuta; Nekazaritza Sailak
berak % 40ko laguntza ematea
onartu du, eta hiltegia babesten
duten hamabost udalerriek % 20
jarriko lukete. Azken hileotan, gai-
nera, hainbat udalekin ipini dira

Plangintza osatzeko Erraldetik
kanpo diharduen teknikaria
kontratatu dutela azaldu dute

Datorren astean hiltegi berriaz
berba egiteko batzarra daukate
Nekazaritza Sailagaz 

Berrizko hiltegia eraikitzen
hasteko finantziazioaren 
% 40 falta zaio Erralderi

Merkatarientzako onurak
ordenantza fiskaletan
Hobariak izango dituzte zaharberritze lanengatik

Dendari eta ostalariek laguntzak
izango dituzte zerga batzuk ordain-
tzeko, Durangoko Udalak orde-
nantza fiskalei egindako zenbait
alegazio onartu eta gero. Merka-
tarien  +Dendak elkarteak aurkez-
tu ditu alegazio horiek, eta zahar-
berritze lanetan laguntzeko eta
birziklapena bultzatzeko balioko
dute.

Eraikuntzen zergari dagokio-
nez, zaharberritze lanengatik

ordaindu beharreko diru kopu-
ruan % 90eko hobariak izango
dituzte Durangoko dendek eta
tabernek.

Ingurugiroagaz eta iraunkor-
tasunagaz zerikusia daukan ale-
gazioa ere onartu du udalak. Pape-
raren eta kartoiaren birziklapen-
zerbitzua erabiltzen duten
merkatariek % 90eko hobaria edu-
kiko dute zaborren gaineko zer-
gan. A.U.
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IURRETA

IZURTZA

MAÑARIA

Durangoko Ezkurdin egin zuten protesta Gruas Artetxeko langileek, eguaztenean. 

Gruas Artetxek 10 edo 14
kaleratze iragarri ditu
Greba mugagabean daude enpresako 24 langileak, urtarrilaren 12tik

Greba mugagabea hasi dute
24 langile dituen Gruas
Artetxe enpresan, iraga-

rritako lan-taldearen berregitura-
ketaren aurrean. Enpresak  10 edo
14 langile kaleratuko dituela aurre-
ratu du, ELAsindikatuak jakin era-
gin duenez. Urtarrilaren 12an hasi
zuten greba, eta eguaztenean
Ezkurdin elkarretaratzea egin zuten
langileek  “ziurgabetasun egoera”
horren aurrean. Informazio falta
ere salatu dute.

ELAk kaleratze “traumatiko-
rik” ez duela gura nabarmendu du,
eta ezer zehazteke egon arren
enpresagaz batzartzekoak direla

adierazi dute. Diotenez, “gestio
txarraren ondorioz” dago egungo
egoeran enpresa: “Beti egon egon
dira egoera ekonomiko nahiko
txarrean, baina zor handiak ere
badituzte”. Langileei eurei ere zor

die dirua enpresak, ELAk gogora-
tu duenez. 

Nomina eta dietak zor
2011ko abenduko nomina ez eze,
abenduko eta uztaileko paga extra
osoak eta martxokoaren zati bat
ere zor die enpresak langileei, ELAk
azaldutakoaren arabera. Garraio
enpresa bat izanda dietek ere zati
handi bat hartzen dute. Horietan
“gaur egun, batez beste, langile
bakoitzeko 5.000tik 6.000 eurora
arteko zorra du enpresak”, ELAk
adierazi duenez. Protestekin jarrai-
tzeko asmoa dute langileek akor-
dioren batera heldu bitartean. A.B.

ELA: “Egindako gestio
txarrarengatik dago enpresa
dagoen egoeran”

Bizi duten “ziurgabetasun
egoera” eta informazio falta
salatu dute langileek

Udal aurrekontua
onartu dute, Bilduko
zinegotzien botoekin
Bariku iluntzean egin zuten 2012 urterako  
udal aurrekontua eztabaidatzeko udalbatzarra 

Bilduren aldeko botoagaz, aurre-
ra egin zuen barikuan gobernu tal-
dearen 2012rako aurrekontuen
proposamenak. Proposamen
horretan, “herrian gas instala-
zioak egokitu eta etxebizitza sozia-
lak eraikitzeko lurra erosteko”
diru-atalak falta direla adierazita
abstenitu egin ziren jeltzaleak. 

Iazkoagaz alderatuta, %12
handiagoa den diru-kopurua
kudeatzea aurreikusi du udalak.

Guztira, 853.000 euro ingu-
ru jaso ditu Bilduko gobernu tal-
deko zinegotzien bozkarekin
aurrera egin zuen aurrekontu pro-
posamenak; horietatik 100.000,
herriko Plan Orokorra berrikus-
teko prozesua abiatzera bidera-
tu gura dute. Endika Jaio alkateak
aurreratu duenez, 2012an udala-

rentzako gastu handiena izango
den horren %75 ordaintzeko diru-
laguntza jasotzea aurreikusi dute.
“Erronka polita da Plan Orokorra-
ren berrikuntza”, Bilduko alkatea-
ren berbetan, “eta zelako herria
gura dugun erabakitzeko parte-
hartze prozesua abiatzea”. 

Elkarteei laguntzak
Iaz jaso zutenagaz alderatuta,
udaletik diru-laguntza handia-
goa jasoko dute, orokorrean, herri-
ko elkarteek. Alkateak azaldu digu-
nez, “pilota eskola da aurten uda-
letik diru gutxiago jasoko duen
elkarte bakarra: pilota eskolari
zuzenean 5.000 ematea erabaki
dugu”. Gobernu taldeak adierazi
duenez, “gehiegizko aldea zegoen
beste elkarteekin konparatuta
pilota federazioak jasotzen zuen
7.000 euroko diru-kopuruan”.

Bestalde, herriko argiteria
berritzera eta Kultur Etxeko obrak
amaitzera bideratzeko 60.000
euroko inbertsioa aurreikusi dute
2012rako aurrekontuetan. I.E.

Iazkoagaz alderatuta, %12
diru gehiagoko kopurua
aurreikusi dute 2012rako

Plan Orokorra berrizteko 100.000 euro aurreikusi dituzte. J.F.

Aurrekontu proposamen
adostua mahai gainean
Urtarrilaren 25ean burutuko dute
2012rako udal aurrekontuaren gai-
neko udalbatzarra. Bilduko gober-
nuak ogasun batzordean eginda-
ko proposamenari EAJk egindako
ekarpenak gehituta, iazkoa baino

%1,22txikiagoa den udal aurrekon-
tua proposatuko dute eguaztene-
ko batzar horretan; guztira, 716.000
euro jasotzen dituena.

Inbertsioen atalean, 33.000
euro aurreikusi dituzte aurrekon-

tu proposamen horretan: Bildu-
ko alkateak aurreratu digunez, Eli-
zalde auzoko uren sarea konpon-
tzeko 20.000 euro; Plan Orokorra-
ren berrikuspenagaz jarraitzeko
51.000; etxebizitza sozialak egite-
ko proiektuaren idazketa eta exe-
kuziorako 107.000; eta herrian
autobus geltoki berria atontzeko
beste 22.000 euro bideratzea pro-
posatuko dute, besteak beste. I.E.
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ELORRIO

GARAI

OTXANDIO

Eguraldia lagun izan zuten garai-
tarrek martitzenean. Mezaren
ondoren, abadeak lurrak eta
eskaintzan ipinitakoak bedeinka-
tu zituen, enkanteari ekin aurre-
tik. Txakurkumeak eta oilandak
piztu zuten interesik handiena;
lehenagatik 60 euro eman zituz-
ten, eta bigarrenagatik 40. Edo-
zelan ere, herriko txorizo, gazta

eta pastelengatik ere ika-mika
biziak izan zituzten partaideek.
Abadeak berak ere eroan zuen
etxera baba, txorizo eta abarrez
osatutako sorta bat. Batutako
diruaren erdia Caritasi laguntze-
ko erabiliko dute, eta beste erdia
elizako gastuetarako. M.O.

Mezaren ondoren, abadeak
lurrak eta eskaintzan
ipinitakoak bedeinkatu zituen

Errematako dirua, Caritasi
eta elizako gastuetarako

Elizabarrin batu ziren herritarrak produktuak eskuratzeko.

1.130 euro batu zituzten San Anton egunez

30.000 euroko laguntza
kooperazio beharretarako
2011n garatutako proiektuak finantzatzeko da;  
2012rako 40.000 euro aurreikusi ditu udalak

Udalak 28.425 euro bideratu ditu
2011n, kooperaziorako proiektuen
diru-laguntzetarako. Hain zuzen
ere, herriko hiru erakundek jaso
dute ekarpen hori: Kainaberak,
Sahararen aldeko LAJWAD elkar-
teak eta Elorrioko Kirol Taldeak.

Kainaberak 21.975 euro jaso
ditu bost egitasmo finantzatzeko.
Kolonbian umeentzako jantokiak,
premia bereziak dauzkaten umeak

eta emakumeen ahalduntzea
dituzte langai. Osasun baldintzak
hobetzeko etxebizitzen bueltan
dabiltza beharrean Nikaraguan,
eta Errusiako umeak etxean har-
tzeko egitasmoa ere badute mar-
txan.

Sahararen aldeko elkarteari
4.000 euro eman dizkio udalak,
AMGALA 2011 deituriko proiek-
tuaren lehenengo fasea finantza-
tzeko; kirolgunea mugatzea dute
helburu. Kirol taldeak, berriz, 2.450
euroko laguntza hartu du Kolon-
biako Bogota hirian, hirugarren
adinekoen harira garatutako
proiektu birengatik. M.O.

Kainaberak, Sahararen aldeko
elkarteak eta Elorrioko Kirol
Taldeak jaso dute laguntza

Herritarrek
erabakiko dute
udalaren kultur
eskaintza
Aste honetan udaleko Kultura
Batzordeak inkesta bat banatu du
otxandiarren buzoietan. Inkesta
horren helburua herritarren kul-
tur arloko gustuak ezagutzea da,
gero horien araberako eskaintza
osatzeko. Herritarrek ostiralaren
6ra arte dute galderei erantzun
eta udaletxean entregatzeko
epea. Gura duenak udaleko web
gunean (www.otxandio.net) ere
eskuragarri du inkesta, eta inter-
net bidez eman dezake kultur
eskaintzari buruzko bere iritzia.

Inkestan, lehenengo datu
pertsonalak eskatzen dira eta
ondoren orain arte udalak eskai-
ni duen kultur eskaintza balora-
tzeko aukera dago. Amaitzeko,
etorkizunean kultur eskaintza
zer arlotara bideratu beharko
litzatekeen galdetzen dute:
antzerkia, hitzaldiak, jaia, erakus-
ketak… J.D.

Buzoietan banatu dute
inkesta, eta web gunean ere
eskuragarri dago

Udala, Udaltzaingoa eta Ertzaintzaren ordezkariak batu ziren joan zen barikuko sinatze-ekitaldian.

Segurtasun-protokolo bi sinatu
ditu udalak Ertzaintzagaz

Elorrioko Udalak eta Duran-
goko Ertzaintzak koordina-
zio protokolo bi sinatu

dituzte. Herritarren segurtasuna
hobetzea eta genero-indarkeria

erabilpen eraginkorra bilatzeko
gauzatuko dute elkarlana. “Gora-
behera baten aurrean, Elorrioko
herritarrek edozein ordutan poli-
ziaren laguntza izatea gura dugu”,
azpimarratu du Ana Otadui alka-
teak.Horrela, Ertzaintza izango da
ardura hori edukiko duena, udal-
tzaingoaren laneguna bukatu
ondoren, 22:00etatik 06:30 arte.
Beraz, Elorriok zaintza poliziala
izango du eguneko 24 orduetan. 

Indarkeria matxista
Sinatu den bigarren protokoloa
herrian izan daitezkeen etxeko
indarkeria eta genero- indarkeria
kasuak kudeatzeko izan da. Kudea-
keta poliziak gertakizunaren berri
duen unean hasiko da, eta epai
irmoa egon arte jarraituko du, bik-
timak babesteko helburuagaz. 

Kasu horietan, espedientea
izapidetzerakoan titularra Duran-
goko Ertzaintza izango da, bere
udal-mugapean egindako aktua-
zioen bitartez eta udaltzaingoa-
ren bitartez jasotako kasuetan.
Horregaz batera, bi taldeek elka-
rrekin egingo dute lan biktimak
"era onenean" babesteko, azaldu
dutenez. M.Onaindia

kasuen aurrean jokatzeko era ezar-
tzea dute helburu. Koordinazio
maila altuena lortzeko eta admi-
nistrazio autonomiko eta lokalen
giza-baliabideen eta materialen

Gaueko zaintza eta genero-indarkeria kasuetarako dira protokoloak 

Ertzaintzak edukiko du
zaintzaren ardura, gaueko
22:00etatik 06:30era arte

Otadui: “Herritarrek edozein
ordutan poliziaren laguntza
izatea gura dugu”
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Durangaldean labur

BERRIZ

ATXONDO

Desfibrilagailuak ekoizten dituen
enpresa batek proba pilotu baten
parte izateko eskaintza egin dio
Atxondoko Udalari. Udalak
eskaintza onartudu,  eta ,adostu-
tako akordioaren bidez, datozen
bost urteetan desfibrilagailu bat
egongo da udaletxean. Laster,
datorren hilean zehar segurutik,
aparatu mediku hori zelan erabi-
li ikasteko ikastaroa abiatuko dute.
Zierbena eta Munitibar dira
proiektu pilotu horretan parte
hartuko duten beste herri batzuk.

Desfibrilagailuak GPS siste-
ma du, kokapena jakinarazteko,
eta larrialdi zerbitzuekin telefo-
no bidez hartu-emanetan ipintzea
ahalbidetzen du. J.D.

Atx-Azpiren lehen mus txapelketa
Jauregik eta Gorospek irabazi zuten 

Iazko Gabonetan Axpeko Atx-Azpi elkarteak mus txapelketa anto-
latu zuen. Orduko hori izan zen txapelketa hori antolatzen zuten
lehengo aldia, eta hainbat bikotek parte hartu zuen. Irabazleak,
ordea, bikote bakarra behar zuen, eta lehiaketako parte-hartzai-
le guztien artetik onenak Tomas Jauregi eta Leandro Gorospe
izan ziren; eurentzat izan zen garaikurra. 

Desfibrilagailu 
bat eskuragarri
dago udaletxean

Nekazal kirolari bat, karretilan hartu eta begiak estalirik tiraka.

Arrakasta izan dute
Nekazal Olinpiadek

Donien atxa astelehenean
kenduko dute Olakuetan,
eta afaria ere egingo dute

jaiak ondo agurtzeko. Barikutik
astelehenera bitartean, aldiz, LVI.
Idi-proben Txapelketa ere garatu-
ko da. Edozelan ere, egitarauko
ekintza gehienak bete dituzte
berriztarrek. Asteburuan kirola,
gastronomia eta musika izan zituz-
ten, besteak beste, gozagarri. Mar-
titzenean, San Antonio egunez,
Nekazal Olinpiadak egin zituzten
frontoian. Iaz berreskuratu zituz-
ten antolatzaileek joko horiek, eta
aurten arrakasta lortu dute 400
lagun batuta. Bost laguneko bost

taldek parte hartu zuten honako
probetan: txokor-batzea, hiruko
lasterketa, begiak estalita laguna
karretilan eramatea, txapel jaur-
tiketa eta 25 kiloko zakua erama-
tea. Zekorrak taldea izan zen garai-
le, 300 euroko saria poltsikoratuz.
Bigarrena Bostak izan zen, 200
euro jasoz. Merinas taldeari 100
euro eman zizkioten hirugarren
izatearren, eta Txurras eta Sateli-
teak geratu ziren laugarren eta
bostgarren, hurrenez hurren. 

Ikusle ugari 
Giro onean burutu zituzten olin-
piada bereziak. "Uste genuen bai-
no jende gehiago etorri da. Parte
hartu duten koadrilen eta frogak
ikustera etorri diren auzotarren
artean giro paregabea sortu da”,
azaldu zuen herriko alkate Roland
Isoirdek. M.Onaindia

400 lagun batu ziren martitzenean frontoian,
San Antonio eguneko jaia hurretik jarraitzeko

Zekorrak taldea izan zen
garaile Nekazal Olinpiadetan,
300 euro poltsikoratuz

Elikadura burujabetza
aztergai, berbaldi bidez
Datorren eguenean ipini dute berbaldirako zita,  
Kultur Etxean, arratsaldeko 19:30ean hasita

Oka kultur elkarteak eratuta, eli-
kadura burujabetzaren gaineko
berbaldia burutuko dute, dato-
rren eguenean, Kultur Etxean.
Erralde hiltegiko juntakide Jabier
Azpitarte, EHNE sindikatuko Unai
Aranguren eta Igor Mendiolagarai
baserritar gaztea mintzatuko dira. 

Gaur egungo ideia berri
batzuk ere mahaigaineratuko
dituzte; hala nola, slow food edo

kontsumitzaileen taldeak. Anto-
latzaileek diotenez, elikadura
burujabetzaren filosofiagaz “mer-
katu-sistema justuagoa” eraiki-
tzen da. “Guk aukeratzean zer
jaten dugun, guk erabakitzen dugu
zelan izan behar duen ekoiztua:
zer gauden prest onartzeko eta zer
ez. Eta guk gastatutakoak nori egi-
ten dion mesede erabakitzen dugu.
Horrela zaintzen dugu lehenengo
sektorea, etorkizunean ere hala
izan dadin”, azpimarratu dute.
Bestalde, “elikagai hauek produ-
zitzeko sistema naturalak erabil-
tzen dira, eta, garraioan aurreztuz,
gure lurra ere errespetuz trata-
tzen dugu”, gaineratu dute. M.O.

Jabier Azpitarte, Igor
Mendiolagarai eta Unai
Aranguren mintzatuko dira

Ezetza BBK-ko
hauteskunde
prozesuan 
parte hartzeari
BBKren asanbladaren %50 berri-
tu egin behar dela-eta prozesu
hori martxan dagoela jakinik,
Bilduk eguaztenean ospatutako
ohiko osoko bilkuran proposatu
zuen udala hautes-elkarte batean
sartzea, Bizkaiko kutxaren hau-
teskundeetan parte hartzeko.
Mozioaren arabera, Berrizek
Atxondo, Iurreta, Otxandio, Zal-
dibar, Ermua eta Zarautzegaz
sortuko luke elkargoa.

Bozketan berdinketa irten
zen, Bilduren aldeko bost botoe-
kin eta EAJren aurkako bostekin;
PSE-EEko zinegotzia ez zen bil-
kurara joan. Alkatearen botoari
eskerrak atzera bota zuten pro-
posamena. M.O.

Bilduk eguazteneko bilkuran
proposatu zuen udala 
hautes-elkartean sartzea

Urtarrilaren 26an eta 27an Gasteizen burutuko duten
Estatu Mailako Gazteen 1. Konferentzian (CON-
FINT) Iurretako Juan Orobiogoitia institutuko ikas-
le bik parte hartuko dute. DBHko ikasle horiek bes-
te 24gaz batera euskal ordezkaritza osatuko dute Zain
dezagun planeta lemapean egingo diren jardunal-
dietan.  Bileran aukeratuko dira Bruselara (Europa-
ko Konferentziara) joango diren ordezkariak ere.

Juan Orobiogoitiako ikasle bi
Gasteizko konferentzian

Suministros Balmaseda Durangoko enpre-
san erosi dute JAEDeko zozketaren sari
nagusiko zenbakia. Kotxearen bila joan
direnean azaldu dutenez, Balmaseda Balan-
zategi neba-arreben familian aspaldiko tra-
dizioa da urtero ehun txarteleko sorta eros-
tea. Neba-arrebetako bi azaldu dira kotxea
jasotzera: Julian eta Isabel.

Ehun txartelen truke,
JAEDeko autoa sari 

Ertzaintzak zapatuan, 08:00ak ingu-
ruan, atxilotu zuen 55 urteko gizo-
nezko bat Iurretan, emazteari ustez
eraso egiteagatik. “Auto baten barruan
eztabaida izan ondoren” egin zion era-
so emakumeari, Ertzaintzaren arabe-
ra. Aurpegian eragin zizkion zauriak
eta Galdakaoko erietxera eroan zuten.

Emazteari ustez eraso
egitearren atxilotuta
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“Tutoreok informatu baino ezin dugu egin;
ikasleek eurek erabaki behar dute zer ikasi”
Eguen honetan Unibertsitate Orientazio Azoka eduki dute Jesuitak ikastetxean. Herrira zabaldutako azoka izan da. 

Cristina Luengo eta
Juanan Carballo•

Jesuitetako irakasleak

Bigarren batxilergoko
tutoreak

izatea. Denetik ekartzen ahalegin-
tzen gara: ikasleak eta lanean dabil-
t z a n a k ,  z i k l o a k  e g i n  d i t u z t e n a k ,
m a s t e r r e t a k o a k . . .  E s p e r i e n t z i a
h o r i e k  e n t z u n d a ,  i k u s i  d a i t e k e
h a s i e ra n  z i k l o  b a t  e d o  g ra d u  b a t
aukeratzeak ez duela biderik muga-
tzen ez mozten. 

Erabaki bakarrak pisu handia dauka....
C.L.: Bai, baina zer edo zer ikasten
hasi eta ez bazaizu gustatzen, gero
a u k e r a  e d u k i k o  d u z u  a l d a t z e k o.
Be h a r b a d a  b e h a r  d u z u  h a s i e ra k o
a u k e ra  h o r i  z e l a k o a  d e n  i k u s t e a ,
benetan gura duzun ala ez jakiteko.
Garrantzitsua da ateak eta burua ez
ixtea. Gura duzuna ezin baduzu egin
B plan bat eduki eta topatuko duzu
zure bidea.

J.C.: Presioak eta estresak jota ibil-
tzen dira ikasleak. Ni saiatzen naiz
p re s i o a  k e n t z e n ;  s e l e k t i b i t a t e k o
azterketari, batez ere: denek apro-
batzen dute azkenean. Presio nagu-
sia orain horretan dago, karreretan
eskatzen duten notei begira.

Gaitza izango da oso galduta dagoen ikas-
leari aholkuak ematea.
C.L.: Batzuetan oso aukera desberdi-
n a k  d i t u z t e  b u r u a n .  Bi a k  g u s t a t u
arren, adibidez, administrazioak eta
ingeniar i tzak ez  dute  zer ikusir ik .
Horregatik, Orientazio Azokan saio
praktikoak eduki  ditugu,  ikasketa
bakoitzaren ondoren zer  lan egin
daitekeen argitu guran. A.Ugalde

Bigarren batxilergoa ikasle
askorentzat burukomin asko
eta handiko ikasturtea izaten

da. Ikasketetan zer bide hartu?
Batzuek hasieratik argi izaten dute-
la azaldu digute Juanan Carballo eta
Cristina Luengo Jesuitak ikastetxe-
ko irakasleek. Beste asko, berriz,
zalantzaz josita ei daude. Uniber-
tsitate Orientazio Azokan gertuko
unibertsitateen eskaintzen eta lan
arloko irteeren berri eman dute. 

Unibertsitateak ikastetxera gonbidatu
izan dituzue lehenago ere, baina aurten
azoka egitea eta Durangora zabaltzea
erabaki duzue.
Klase orduetan etortzen ziren lehe-
n a g o ;  h a i n b a t  e g u n e t a n  e t o r t ze n
ziren aretora  aurkezpena egitera,
eta listo. Aurten egun batean denak
gonbidatu eta beste ikastetxeetara
zabalik egitea pentsatu dugu. Arra-
t s a l d e k o  o r d u t e g i a n  e g i n  d u g u ,
horrela  ikasle  eta  gurasoek etorr i
ahal izateko. Uste dugu gure taldea-
ren barruan prest egongo ginatekee-
la beste eskolekin adostu eta Duran-
go mailako zer edo zer antolatzeko.
Bilbon-eta egiten dira horrelakoak. 

Bigarren batxilergoa nahiko ikasturte
gaitza izaten da ikasleentzat. Ikasketak
aukeratzeko orduan zalantza handiak
izaten dituzte?
Gehienek nahiko argi  izaten dute.
Zalantzan dabiltzan asko ere badau-
de, eta duda horiek argitzeko bidea
informatzea da; eurek erabaki behar
dute. Askotan begira gelditzen dira,
guk erantzun bat ematea itxaroten-
edo. Gure lana, baina, ez da eran-
tzun bat ematea; ez da “Zuk ingenia-
ritza egin beharko zenuke” esatea,
ezpadaze informatzea: ingeniaritzak
zer aukera dituen, zer mota dauden,
zertan desberdintzen diren... 

Erabakian pisua edukiko dute gustuek,
eta baita lan mundurako aukerek ere...
C r i s t i n a  Lu e n g o : Ni k  b e t i  e s a t e n
diet gustatzen zaien gauza bat egite-
ko, hori betirako izango baita. Gus-
toko baduzu, borroka egin hori lor-
tzeko. Irteerei buruz ere galdetzen
digute, baina hori gaitza da esatea,
ez dakigulako bost urte barru zela-
koa izango den egoera. Hobe da gus-
tuko zeozertan hastea, eta gero iku-

siko duzu lan aukerak dauden ala
e z .  K a r re r a  b a t  l a n  a u k e re n g a t i k
bakarrik aukeratzea ez da egokiena.
Dena hartu behar da kontuan, baina
neurri batean. 

Juanan Carballo: Geroago eta gehia-
go,  garrantzitsuena for mazioaren
k o n t u a  d e l a  p e n t s a t z e n  d u t  n i k .
Batek daki zertara dedikatuko zaren
g e r o.  Fo r m a z i o a  e t a  h i z k u n t z a k
b e h a r  d i r e l a  n a b a r m e n t z e n  d i e t
ikasleei. Ingeniaritza bat egin deza-
kezu, eta amaitu dezakezu klaseak
ematen edo pizzeria batean lanean. 

Krisiagatik eta lan munduagatik kezka-
tuta daude?
J.C.: Ez dugu uste horrelako kontue-
tan pentsatzen dabiltzanik. Ikaske-
tak amaitu eta  gero edukiko dute
kezka hori, baina orain euren ardura
ez da hori. Hizkuntzetan-eta forma-
t z e k o  e s a t e n  d i e g u n e a n ,  e s a t e n
dute: “Egingo dut aurrerago”; “Ikusi-
ko dut”. . .  Oraindino egunerokoan
bakarrik daude.

Ikasle ohien mahai-ingurua izan duzue...
J . C . :  A s p a l d i t i k  e g i t e n  d u g u ,  e t a
ondo egoten da esperientzien berri

“Ikasketa bat aukeratzeak ez du bidea mugatzen;
beharbada lehenago aukera hori ezagutu behar duzu,

gura duzuna hori den ala ez ikusteko” 

“Karrera bat lan 
aukerengatik bakarrik

aukeratzea ez da
egokiena”

“Prest egongo ginateke
beste eskolekin adostu
eta Durango mailako
azoka antolatzeko” 



anboto 2012ko urtarrilaren 20a, barikua PPublizitatea 9



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

Juan José Gastañazatorre
PP

Sei hankako mahaia

Nahikoa da
Landakoko pasabidean pertso-
na baten heriotza ekarri duen
istripu triste eta zoritxarrekoak
berpiztu egin ditu durangoko
hainbat ahots publiko, gure
herrian trena lurperatzeko lanak
amaitu daitezen eskatzen dute-
nak; guztiek gogoratuko dutenez,
hamarkada bat baino gehiago
atzeratu diren lanak.

Eusko Jaurlaritzak hainbat
aldiz aztertu du lan hauen exe-
kuzioa, eta frogatu denez, herri-
ko biztanleentzat hil ala bizikoa
da. Jaurlaritzak Hirigintza Batzor-
deari jakinarazi zionez, lanak
amaituta egon behar ziren
2009ko Gabonetarako, gero
2010eko abendurako, eta azke-
nik 2011ko mahatsak jango omen
genituen lanak amaituta. Orain
2013rako gauzatuko omen da.
Nahikoa da!

Badakigu lan hauek gares-
tiak direla, baina uste dugu ez
zirela horrenbeste atzeratuko
Eibarren egin beharko balira;
hango alkate izan zen orain Herri-
lan sailburu den Arriola jauna.

Eusko Jaurlaritzak, bestalde,
onartu egiten du azken bi hilee-
tan hiru anomalia gertatu dire-
la Durangoko pasabideetako
hesien funtzionamenduan, bai-
na, ez du aipatu bertako Alder-
di Popularrak zenbat alditan sala-
tu dituen egoera kritikoak; adi-
bidez, hainbat oinezkok besoak
jasota geratu behar izan due-
nean trena, hesiak jaitsi barik zeu-
delako. Halako testigantzak
zeharka begiratzen dituzte agin-
tariek, gezurrak direla esanez.

Jaunok, Durangoko biztan-
leek bizi duten egoerari baino ez
zeniokete begiratu behar, “nahi-
koa da” esanez ari baitira udale-
rrian trena lurperatzeko lanen
atzerapenak direla-eta.

*Erredakzioan itzulia

IRITZIA gutunak@anboto.org

Erralde ez itxi
Harr ituta nauka, azken urte luzeetan, Erralderen aurka hain-
batek erakutsi duten amorruak. Egiturazko arazo larriak omen
dauzka, eta horren larriak ez diren beste hainbat ere bai, eta,
agian, egia izango da. Hala ere, beste enpresa askok eta askok
dituzten egiturazko arazoek pertsonen segurtasuna eta osa-
suna jartzen dituzte kolokan eta horiei, urteak joan eta urteak
etorri, moratoria bat eta gero beste bat ematen diete.

Erraldek katenaria arazo bat dauka, egitura gurutzatua dau-
ka, eta hori horrela ezin omen da izan. Eta, gainera, badakite-
nean datozen urteetan arazo hori gainditu eta hiltegi berri bat
edukiko dugula Berrizen. Argi diogu, ezin daiteke helburu poli-
tiko bat 19 langileren, Bizkaia osoaren eta 1. sektorearen kalte-
tan lehenetsi. 

Guk gure arrazoiak oso argi dauzkagu, asko dira, baina hona
hemen batzuk:

Langileengatik
19 langileren etorkizunarekin jolastea oso larria da. Orain dela
7 urte inguru, langile horiek egoera antzekoan egon ziren; Erral-
de itxi zuten eta langabeziara kondenatu zituzten bi urtez, egoe-
ra horrek sortzen duen ezinegon eta urduritasun guztiarekin;
eta jakin badakigu, bizi dugun egoera ekonomiko kritiko
honetan, lana lortzeko aukerak zer-nolakoak diren.

Langile zuzenak soilik ez, Erralderen inguruan, langile ez-
zuzen ugari dago. Jende hori ere egoera larrian egongo da; gal-
dera ikur handi bat buru gainean eta etorkizunari aurre nola
egingo dioten jakin gabe.

Bizi dugun krisialdi honetan funtzionatzen duen enpre-
sa bat ixtea bera, delitua izan beharko litzateke; beraz, langi-
leengatik bada ere: Erralde ez itxi!

Herriagatik
2005.urtean, Erralde itxi zutenean, herri oso bat altxa zen proiek-
tuaren defentsan. Herritarrok esan genuen Erraldek zabalik
behar zuela. Gauzak horrela, ezker abertzaleak  herritarron
eskaera horri men egin eta Erralde zabalik mantentzeko zeu-
den aukerak aztertzen hasi zen.

Eta, zorionez, aukerak aurkitu zituzten. Lehenengo Duran-
goko Hiltegi zaharra berrireki zuten, eta langileak lanera buel-
tatu ziren. Eta, gero, 15 udalerriren artean Berrizen Erralde berria
eraikitzeko lurrak erosi zituzten.

Bizkaian 1.155.241 pertsona bizi gara, eta 15 udalerri
horietan 15.000 besterik ez. Beraiek mantendu dute proiektua
bizirik, bizkaitar askok kontsumitzen dugu bertako okela, Biz-
kaian sakabanatuta daude zerbitzua erabiltzen duten baserri-
tarrak eta herri guztietan okela hori saltzen duten baserritarrak.
Zergatik daramate, orduan, gutxi batzuk proiektu horren karga?

Bakoitzak gure udalari ea zergatik ez den proiektuaren par-
te galdetu behar diogu; eta burugogor jarriz gero eta eskaera
betebehar bihurtzen badugu, hainbat dira oraindik ere sartze-
ko dauden udalak, beraz, aukerak badaudelako eta herriak
horrela behar duelako: Erralde ez itxi!

Sektoreagatik
Horren zerbitzu zabala ematen duen Bizkaiko hiltegi bakarra
da Erralde; Zorrotzakoa ere itxi zuten. Agian, batzuen “makro-
proiektuen” ondorio izango da, edota gizarte eredu honek 1.
sektoreari eskaintzen dion etorkizunaren isla, edota agian bie-
tatik apur bat. Arrazoia edozein izanik ere, ez zaigu ongi iru-
ditzen.

Berrizko proiektua egingarria da, are gehiago, egin egingo
da. Lehenago edo beranduago, Bizkaiak zerbitzu publikoa eskai-

niko die baserritar guztiei. Beraz, bide horretan trabak jar-
tzea beste helbururik ez dutenei, indarrik ez galtzeko ahol-
katu gura diet. Ez baduzue lagundu nahi, ez lagundu, bai-
na ez trabarik jarri: Erralde ez itxi!

Eulate Zilonizaurrekoetxea - Durangaldeko LAB

Kaixo Iurretarrok
Amaitu da 2011. urtea, eta beragaz Iurretako bandera-
ren mendeurreneko ospakizunak  ere joan dira.

Antolatzaileon aldetik gure eskerrik beroenak, halan
edo holan, laguntzaile eta partaide izan zareenei: Udale-
txea, Bizkaiko Diputazioa, Smurfit Kappa, Gaursa, Zarate
Elexpe, Iurreta Kopistegia, beste laguntzaile, herriko tal-
de, herritar guzti-guztioi.

Ekintza guztiak ez dira irten guk uste bestean eta horre-
gatik parkamenak eskatzen doguz. Baina ahalegin ugari
be egin dogu guztiongana  “iurretar” izatearen harrotasun
pitin bat heldu zeiten, eta uste dogu lortu ere lortu dela.
Iurretan bizi garenok iurretakoagoak sentitzea izan da gure
ametsa, eta bete delakoan gagoz. 

Eskerrik asko. Gora zuek! Gora Iurreta!

1911-2011 Mendeurreneko Batzordea

Herriaren segurtasuna
Ondo argitu nahi dut istripua gertatu zen unean eta gure
herrikoa eta laguna zen emakume bat hil zenean, lan-
gak jaitsita zeudela, eta behar zen moduan zebiltzala.
Istripua gertatu ondoren, pertsona batzuek egin dituz-
ten oharrak ez zaizkit oso egokiak iruditzen, ezta etikoak
ere; adibidez, Bilbao jaunak esan dituenak, gertatutakoa
argitu gabe baitago oraindik.

Udalean egunero egiten dugun lanean, herritarren
segurtasunak  lehentasun osoa du. 2011. urtean hiru akats
izan dira langak jaisterakoan; horietatik bi gizakien hutse-
giteak izan dira, eta bestea, berriz, akats mekanikoa. Akats
horiei buruzko informazioa eskatu eta jaso ondoren, eska-
era egin dugu segurtasun-neurriak areago sendotu daite-
zen eta honelako akatsik egon ez dadin hartzen diren neu-
rrien berri eman diezaguten.

Bestetik, argi azaldu nahi dugu sozialistek bi urte gutxi
gorabehera daramatzagula Eusko Jaurlaritzan. Bi urte
hauetan trenbidea lurperatzeko obra abiarazi da –220
milioi euroko obra–, eta lan guztien %74 bete da. Aurreko
gobernuek oinordetzan utzitako obra da hori; oinordetzan
utzia, baina aurrekontuetan euro bat ere jaso gabe. Tren-
bidea lurperatzeko lana lehentasun osokoa da duranga-
rrentzat; guretzat, niretzat. Eta egungo egoera ekonomi-
koa den bezalakoa izan arren, obra betetzen ari da, eta ez
da inoiz geldiarazita egon. Gauza bat baizik ez da alde bate-
ra utzi: 50 milioi euro baino gehiago balio zituen eraikin
erraldoia eraikitzeko lana.

Ez dugu Aldundiko Bilbao jaunak bezala jokatu, berak
krisia amaitu arte geldiarazi baititu hiru korridore erradial
eraikitzeko lanak; Ermuko ingurabidea, eta Ondarroa eta
Markina eta Boroa eta Igorre lotuko dituzten ardatzak. 

Idoia Agorria - PSE-EEko zinegotzia

Zuzendaria: 
Jone Guenetxea.
Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazio burua: 
Itziar Belar.
Administrazioa: Miren Abasolo.
Publizitatea: Goretti Alonso,
Amaia Huarte, Itxaso Altuna
Erredakzioa: Aitziber Basauri, 
Itsaso Esteban, Markel Onaindia, 
Amaia Ugalde. 
Maketazioa: Ainhoa
Arizmendiarrieta. 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 
Argazkilariak: Kepa Aginako eta 
Juanra de la Cruz. 

LLaagguunnttzzaaiilleeaakk::

2012ko urtarrilaren 20a
10. urtea - 443 zk.

durangaldeko 
astekaria

anbotoAldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du

Ir 2012ko urtarrilaren 20a, barikua anboto10

Lanak garestiak dira, baina ez
ziren horrenbeste atzeratuko
Eibarren egin beharko balira
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MUSIKA ELKARRIZKETA

“Akustikoa da diskoa: eskema
rockero klasikotik kanpora dago”

Zer eskainiko diozue zapatuan
Arriolara gerturatzen denari?
Disko berriko hamar kantak eskai-
niko ditugu, batetik, eta lehena-
goko kanta batzuk ere bai, piano,
txelo eta gitarra espainolagaz jotze-
ko moldaketa berriekin. 

Orain arte zugaz lotu duguna
baino formatu akustikoagaz
zatoz Elorriora.
Hori da. Guztiz akustikoa da,
hemen ez dago batere elektrizita-
terik: ez dago baxurik, ez dago
bateriarik. Eskema rockero klasi-
kotik kanpora dago erabat.

Maite Arroitajauregi eta Ibon
Rodriguezegaz diharduzu.Zelan
sortu da elkarlan hori?
Ibon izan da Maite eta bion arte-
ko lotura: urte asko dira laneko kafe
makinan Ibon ezagutu nuela...
Ibonek ezagutzen zuen Maite,
bere bitartez egin genuen kontak-
tua, eta hasi ginen hiruok.

Kantak prest zeneuzkala batu
ziren eurak proiektura? 
Bai, gehientxuenak prest zeudela
batu zitzaizkidan, eta hasi ginen
konponketak prestatzen, eta joan
den udan egin genuen grabazioa.

Zuzenekoetarako zer asmo? Ema-
naldi asko lotu dituzue?
Gure asmoa jendaurrean ahalik eta
gehien jotzea da; hori da gogokoen
duguna. Diskoa bera ere horreta-
rako egin dugu. Hori da egiten
diharduguna, eta horretan gura
genuke jarraitu. Asteburu hone-

tan, esaterako, Azkoitian eta Elo-
rrion joko dugu. 

Diskoen grabazioekin sekula ez
duzula gozatu irakurri dizugu.
Oraingo hau zelan joan da? 
Gozatu dudanik ez dizuet esango,
baina, behintzat, sufritu ez dut
egin, eta asko da hori. Aldaketa
handia izan da aurreko diskoagaz
alderatuta. Inoiz baino errazago
joan da estudioko lan guztia.

Zer berezitasun daukate disko
honetako hamar kantek?
Ez dira kanta rockeroak, beste era
batekoak dira: klasikoagoak, nola-
bait. Inportantzia guztia kantari
berari ematea nahi nuen; berbei
eta musikari. Hori izan da sortze-
rakoan gogoan izan dudana.

Badiharduzu datorren diskora-
ko ideiarik lantzen?
Literaturarako ideiak darabilzkit
orain. Etorkizunean beste disko-
rik egongo den ez dakit, baina
balego, honengandik desberdina
litzatekeela bai. I.Esteban

Idazlea eta musikaria, sorkuntzan beti alor ezezagunak deskubritzea helburu duena da Xabier Montoia
gasteiztarra. “Beti disko bera egitea da, sorkuntzari dagokionez, okerrena”, bere ustez, eta horrela erakusten
du bere ibilbideak: M-ak taldean punka eta elektronika ere jorratu zituen, eta akustikoan dator Elorriora, bihar 

Estudioan gauzak gehienetan pre-
siopean egiten diren arren, giro oso
lasaia lortu zuten Montoiaren mun-
du miresgarria diskoaren graba-
zioan, musikari eta idazle gasteiz-
tarrak kontatu digunez: “Oso modu
sinplean egin genuen, eta oso erla-
xatuta egon ginen”. 

Diskoko hamar kantak sortze-
ko prozesua, aldiz, gaitzagoa izan
dela aitortu du: “Kanta asko egin
behar izan ditut nahi nuen giro-
koak ziren hamar abestiak hartze-
ko”. Sekula egin dituen kanta onen-
tzat ditu diskokoak Montoiak, nahiz
eta ez den erraza izan diskoko “sin-
pletasun horretara ailegatzea”. 

Kontzertuetan ere inoizko sen-
tsazio onenak ei dauzka Montoiak:
biluztasun horretan akatsak ere
asko igartzen diren arren eta arris-
ku puntu bat ere badaukan arren,
oso gustora dihardu; “Saio bakoi-
tza hil ala bizikoa delako”.

Letren ahoskera lako kontue-
kin bereziki saiatzen da: “Inportan-
tea da hitz bakoitza ondo uler-
tzea”. Oso irekiak dira Xabier Mon-
toiaren disko berriko kanten letrak:
entzulearen interpretaziora oso
zabalik geratzen direnak. “Ez naiz
sermoilari”, dio: “Ez diot inori non-

dik jo esango, norberak ikusi behar
baitu bere bidea”.

Ni ez naiz Xabier Montoia dis-
koa kaleratu zuenetik ia hamarka-
da bat igarota, eta musikatik guz-
tiz aldenduta bi urte igaro ondo-
ren etorri da disko hau.

Ironikoa da diskoaren Mon-
toiaren mundu miresgarria izen-
burua, baina badauka azalpenik:
diskoa amaitu zuenean hau azke-
na izango zela oso seguru zegoela
azaldu digu musikariak –nahiz eta
orain ez duen hain argi ikusten–,
eta M–ak-ekin grabatu zuen lehe-
nengo diskoa MMM izan zela. 

“Zirkulua ixteko” modu beza-
la pentsatu zuen, azaldu digunez,
izenburuko ‘ M’-en joko hori. Nahi-
ta egin barik, kanta guztietan “mun-
dua” hitza agertzen zela ohartu
zelako ere ipini zion Montoiaren
mundu miresgarria izena lanari. 

“Kanta asko egin behar izan ditut
nahi nuen giroko hamar hartzeko”

“Jendaurrean ahalik eta
gehien jotzea da gure

asmoa, hori baita
gogokoen duguna”

Sekula egin dituen kanta

onentzat ditu diskokoak

Xabier Montoiak berak

“Inportantzia guztia
kantari berari ematea

nahi nuen: berbei
eta musikari”

L.G.
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Jose Julián Bakedano
Zinegilea

Alejo Carpentier

Idazle kubatarra (Lausanne 1904-Paris1980) latinoamerika-
rren boom-ean parte hartu zuen nobelagile eta narratzailea
zen. Kritikak XX. mendeko funtsezko idazletzat dauka gaz-
teleraz, eta estilo barrokoagatik da ezagun. Musikaria hez-
kuntzaz, surrealisten kide izan zen gaztetan.

Eta horrela kontatzen du Ramon Chaok egindako Con-
versaciones con Alejo Carpentier elkarrizketa liburuan. Ecué-
Yamba-O!, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El aco-
so, El siglo de las luces, El derecho de asilo, Concierto barro-
co, El recurso del método... dira bere nobelarik ezagunenak.
Castrista konbentzitua bera, Kubaren enbaxadore izan zen
Parisen, eta Tientos y diferencias eta El arpa y la sombra lako
saiakerak idatzi zituen.

2010ean argitaratu zen Habanan Cartas a Toutouche
(Biblioteca Alejo Carpentier, Letras Cubanas editoriala),
Paristik bere amari bidalitako gutunak batzen dituena. Zera
irakurri dezakegu bertan:

“Espainiako mugan egon nintzen, Hendaian, Donibane
Lohizunen, itsasoan igeri egin eta eguzkia hartuz, Ziburun,
Baionan, eta Miarritzen... Ezin zenezakeen irudikatu euskal
kosta honen edertasuna! Bretainiak itsusitik duen guztia  ore-
katzen da Espainiako mugan dagoen eskualde honekin, eta
guztiek dakite espainolez hitz egiten. Luxua da! Estilo bat!
Ohiz kanpokoa da!...”. eta geroago dio: “Miarritzen, Baionan,
Donibane Lohizunen, kasinoetan, dancing handietan, hon-
dartzetan, nasai sentitzen nintzen, pretentsiorik bako jende
kosmopolita eta moderno artean. Bordelen ito egin nintzen”.

GEURE DURANGALDEAMUSIKA EMANALDIA

‘Haize berri bat’ zabalduz dator
Etxe bere herriko kultur etxera
Urtarrilaren 21ean, 20:00etan hasita, aurkeztuko du Etxek ‘Haize berri bat’ disko berria

A zaroan, Durangoko Libu-
ru eta Disko Azokan, Pla-
teruenean eskaini zuen

kontzertuan, aurkeztu zuen azken
urteetan Etxe proiektuan lagun-
du duten taldekideengandik apar-
te Haize berri bat diskoagaz abia-
tu duen ibilbide berria Iñaki Etxe-
zarraga “Etxe” berriztarrak.

Urtarrilaren 21ean, 20:00eta-
tik aurrera, kontzertuan eskaini-
ko ditu Etxek hirugarrena duen dis-
ko horretan bildutako kantak;
herrikideen aurrean, bere herriko
Kultur Etxean.

Kanta zaharren moldaketak
eta azken hileetan sortutako kan-
ta berriak uztartzen dituen disko
berri honegaz, 2011 urte amaie-
ratik “kontzertu txikiak, gertu-
koak”, akustikoagoak eskaintzen
dihardu berriztarrak, eta horrela
egingo du Berrizko Kultur Etxean
bihar iluntzean eskainiko duen
zuzenekoan ere. 

Azken hilabeteetan, besteak
beste, Pontevedra edo Segovian
izan da kontzertuak eskaintzen
Etxe. Euskal Herriko oholtzetan da
berriro, Berriztik abiatuta. I.E.

2011 urte amaieratik

egiten diharduen eran,

akustikoan jardungo du

Hirugarren diskoko

kantak eskainiko dizkie

herrikideei eta lagunei

ARGAZKIGINTZA LEHIAKETA LIBURUA AURKEZPENA

San Blas eguneko argazkien
hirugarren lehiaketa, Abadiñon
Otsailaren 16ra arte aurkeztu ahal dituzte parte-hartzaileek otsailaren 3an egindako lanak

Otsailaren 3an Abadiñon ospatu-
ko duten San Blas egunean egin-
dako argazkiak dira udalak hiru-
garrenez antolatu duen lehiake-
tako protagonistak. 

Parte hartzen dutenen artean
400 euroko lehenengo saria eta

250eko bigarrena banatuko dituz-
te antolatzaileek. Bestetik, epai-
mahaiak herriko argazkirik onen-
tzat hartzen duen argazkiak ere 150
euroko saria jasoko du.

Argazki bi bidali ahalko ditu
argazkilari bakoitzak lehiaketara:
30 x 40 zm-ko euskarri zurrunean.
Errota kultur etxean eta Udal
Mediatekan zein posta arruntez
aurkeztu ahal dira lanak, otsaila-
ren 16a baino lehen. 

Otsailaren 22an, 19:00etan,
Txanporta kultur etxean burutu-
ko dute sari banaketa ekitaldia;
egun horretatik martxoaren 9 arte,
saria jaso duten lanak zein epai-
mahaiak aukeratutako beste hain-
bat erakusketan ipiniko dituzte. 

Iaz 42 argazkizalek aurkeztu
zituzten euren lanak lehiaketa
honetara, eta aldamenean ikusgai
duzuen Ignacio Conde Martín
abadiñarraren lanak jaso zuen
lehenengo saria. I.E.

400 eurokoa izango da

lehenengo saria eta 

250 eurokoa bigarrena

Errotan edo Mediotekan,

otsailaren 16a orduko

aurkeztu behar dira lanak 

Lagunek inguratuta
aurkeztuko du poema
liburua Rodriguezek
Gaur, 18:00etan, Errota kultur etxeak hartuko du Mari
Carmen Rodriguez abadiñarraren liburuaren aurkezpena

Abadiñoko Muntsaratzen bizi den
Ourensen jaiotako Mari Carmen
Rodriguez “Rotsita”-ren olerkien
bilduma da gaur, 18:00etatik
aurrera, Errota kultur etxean aur-
keztuko duten A través de mis pen-
samientos izeneko liburua.

Hainbat lagun artistek ingu-
ratuta egingo du Rodriguezek
liburuaren aurkezpena.

Musika eta antzerkiagaz
Besteak beste, hogei olerkiren
irakurtaldia burutuko du José
Tizano poeta galiziarrak gaurko
ekitaldian; liburuan bildutako
olerkien errezitaldi musikatua
egingu du, Javier Obregonen
ideian oinarrituta, Banarte antzer-
ki taldeak; eta liburuaren azale-
ko marrazkiaren egilea den
Valentín Urrutia margolari bilbo-
tarraren pinturen erakusketa ere
zalduko dute gaur.

Rodriguez olerkigile abadiña-
rrak bizi guztian zehar idatzita-
ko ehun eta hamar olerkiren bil-
duma da Errota kultur etxean
gaur aurkeztuko duten A través
de mis pensamientos liburua.

Ekitaldiaren ondoren, Erro-
ta kultur etxean bertan ipiniko
dute liburua salgai, eta Traña-
Matienako liburudendan zein
Durangon eta Bilbon ere salgai ipi-
niko du autoreak lana. Liburua-
ren 500 ale argitaratzeko gastua
bere gain hartuta kaleratu du egi-
leak bilduma. I.E.

Egileak bere gain hartu

du liburuaren 500 ale

argitaratzeko kostua

Olerkigile abadiñarrak

bere bizi guztian zehar

idatzitako olerkiak dira

Hainbat lagun artistek

inguratuta egin du

Rodriguezek aurkezpena
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ANTZERKIA EMANALDIAK

Durangaldeko antzerkigileek 2011 urte
amaieran eta 2012 urte hasiera honetan
estreinatu dituzten antzezlanak ikusteko
aukera izango dugu datozen asteetan
eskualdeko hainbat aretotan. 

Kultur Leioan aurkeztu zituzten aben-
duan Marie de Jongh eta Gorakada antzer-
ki taldeek umeei zuzenduta sortu dituz-
ten Alabatxoeta Printzea eta ahateaazke-
neko antzezlanak. 

Jokin Oregik zuzendurikoa da gura-
so izango den bikote bati buruz jardute-
ko ‘clown’ keinu antzerkia baliatzen duen
Alabatxo obra. Martxoaren 18an Duran-
goko San Agustin kulturgunean eskaini-
ko du Marie de Jongh taldeak obra, eta
martxoan Berrizera joatekoak dira.

Martxoan Berrizko Kultur Etxean
eskainiko du Gorakada talde abadiña-
rrak, bestalde, Printzea eta ahatea lana.

Javi Tiradok eta Jokin Oregik pentsa-
tu eta sorturiko lana da Printzea eta aha-
tea, eta Tiradok eta Alex Diazek burutu
dituzte zuzendaritza lanak. 

“Kontatua izateko gaztelu bat, zuhaitz
bat eta etxe bat baino behar ez dituen”
istorio txiki honen protagonistak Reyes
Moleres eta Susana Soleto dira, eta Fran
Lasuenen musika eta Javi Tiradoren esze-
nografia darabiltza. I.E.

Ausardiz eta errespetutik, minbiziari
buruz sorturiko ‘Hareazko ipuinak’

M inbizia diagnostikatu dioten ala-
baren eta bere aitaren istorioa
kontatzen duen lana da astebu-

ru honetan, taldearen herrian, Zornotzan,
Markeliñe antzerki taldeak estreinatuko
duen antzezlana. Urtarrilaren 20an gazte-
lerazko bertsioan eskainiko dute, 21:00etan;
eta euskaraz urtarrilaren 21ean, 18:00etan,
Zornotza Aretoan izango den emanaldian.

Familia guztiari zuzenduriko antzez-
lanei dagokienez, oso ohikoak ez diren
gaiei buruzkoa da Hareazko ipuinak: herio-
tzaz eta minbiziaz, umoretik dihardu obrak. 

Jon Kepa Zumalde aktoreak idatzirikoa
da antzezlanaren testua, eta bera da antzez-
laneko aktore bakarra ere. Txotxongiloak
dira, bestalde, alabaren eta beste hainbat
umeren paperean ikusiko ditugunak. 

Miren Larrea zornotzarra tarteko duen
Anita Maravillas taldeko txotxongiloak eta
Sandra F. Agirre eta Ines Martinez de Itu-
rrateren txeloen musika barne hartzen ditu,
beste beste, ikuskizunak. 

Gaixotasuna dela-eta ospitalean ego-
naldi luzea igaro beharko du alabak, eta
umea entretenituta mantentzeko aitak
antzerkia, magia, zirkua, dantza eta imaji-
nazioa zelan baliatzen dituen erakusten du
Markeliñeren azkeneko lanak. Antzezlana-
ren aurkezpen orrian esaten denez, Hareaz-
ko ipuinak “ez da gaixotasun bati buruzko
istorioa”, aita eta alabaren artean sortzen
den mundu horri buruzkoa baizik.

Drama bat osatzea barik, euren helbu-
rua antzezlanagaz “itxaropena, irribarrea
eta baikortasuna” helaraztea izan dela adie-
razi dute Markeliñeko sortzaileek aurkez-
penean: “Ausardiaz eta errespetuz jokatu
nahi dugu”, azpimarratu dute antzerki tal-
de zornotzarreko kideek. “Bizitzeko desioa

miretsi eta bizitzaren beste alde hori iru-
dikatu”, gura izan dute.

Besteak beste, otsailaren 3an Berrizko
Kultur Etxean izango da Marijo de la Hoz-
en zuzendaritza artistikoagaz eta Carles
Pujol-en eszenografiagaz osatu duten
Hareazko ipuinak ikusgai. I.E.

Txotxongiloak eta txelo doinuak

uztartzen ditu, besteak beste,

Markeliñeren antzezlan honek

“Itxaropena, irribarrea eta

baikortasuna” gura izan dute

Markeliñekoek helarazi

Zornotza Aretoan estreinatuko dute obra, gaztelerazko bertsioan gaur eta euskarazkoan urtarrilaren 21ean

Gorakadak eta Marie Jongh-ek
ere obrak estreinatu dituzte
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KIROLAK@anbotokirola

Belaunaldi berria ate joka dator

Orain sei urte sortu zen
Mallabiko Txondor herri
kirol elkartea. Hainbat

urtez aizkoran, harri-jasotzen eta
asto probetan nor bere aldetik ibi-
litako kirolari batzuek indarrak
pilatu zituzten, eta aurrera elka-
rrekin eta elkarri lagunduz egitea
erabaki zuten. Harrezkero herri
kirolak lau haizetara zabaltzeaz
batera, berauen biziraupena ber-
matzeko lanean ere aritu dira;
muga, zailtasun eta eragozpen guz-
tiekin ere, lana bere fruituak ema-
ten ari da, apurka-apurka.

Herri kirolen esparru zaba-
lean, batez ere, aizkora, harri-
jasotzea eta asto proben ere-
mua batzen dira Txondorren.
Guztira, 11 lagun dabiltza elkar-
tearen inguruan, eta hainbat
gaztetxo tartean. Aizkoran Ioritz
Gisasola (14 urte) eta Eñaut
Gallastegi (20 urte) ari dira, eta
harri jasotzen Urdax Magunaze-
laia (14 urte), Jon Gisasola (12
urte) eta Aritz Etxebarria (12
urte). Gazteen gogoa eta ilusioa
bideratzeko lanean esperientzia
handiko kirolariak ari dira; Jesus

Gisasola tartean: Zelai II.a. Hel-
duen esperientzia eta gaztetxo-
en ikasteko gogoa batzea ez da
koktel txarra. 

Txondorreko kide gehienak
mallabitarrak diren arren, atea
zabalik dute inguruko herrietara
ere; Urdax Magunazelaia abadi-
ñar gazte ezagunak, esaterako,
eurekin entrenatzen du.

Hiru modutan gizarteratzen
dira herri-kirolak: txapelketetan,
erakustaldietan eta apustuetan.
Aizkoran txapelketak gero eta
gorpuztuago daude, eta telebis-

gehiago herri-kirolei lotutako
familetako semeak edo alabak”
ei dira: “Familiako lotura hori ez
dutenei kosta egiten zaie pau-
soa ematea”.  Arlo horretan
badago zeregina, beste arlo
batzuetan ere badagoen
moduan. Izan ere, “ez da norma-
la”, Gisasolaren iritziz, erakustal-
dietan profesionalak “morroien
moduan” prestaketa lanetan ibil-
tzea: “Mozketan hasi aurretik
hartzen dugu lehenengo neke-
aldia”. Kirolaria erakustaldira
bakarrik mugatuko den eguna
helduko dela uste du, baina zaila
da aurreikusten noiz eta nola:
“Dirua irabaziko balitz, egiturak

sendotzen saiatuko ginateke,
baina gaur egun ez du ematen.
Aizkoran gastu handiak daude,
egurra dela, aizkora dela, pres-
taketa… zaila da”, aitortu du.  

Asto probak eta jokoak   
Mallabiko pilotalekua eraberritu
zutenean asto proben erakus-
leiho paregabea ikusi zuten
Bixente Ameztik eta Asier Aben-
dibarrek, eta harrezkero asto
proben tradizioa lantzen dihardu-
te. Bestalde, Francisco Javier
Balenciano harrijasoketan ez
ezik, Iparraldeko jokoetan ere
saiatzen da: gurdi eta lasto jaso-
keta, ingudea… J. Derteano

Mallabiko Goita auzoan entrenatzen dute; gune berezi bana atonduta dute aizkolarientzat eta harri-jasotzaileentzat.

Harri-jasotze saioak
aizkora proben
itzalean oraingoz

“Bizkaiko txapelketan
inoizko parte-hartze
handiena egon da”

Normalean harri-jasotze saioak aizkora
txanda biren artean garatzen dira. Beraz,
aizkolariak nora, harri-jasotzaileak hara
joaten dira. Ikuskizun propio legez fun-
tzionatzeko duen arazo nagusia iraupena da: “Aizkoran 20
edo 30 minutuko saioak antolatu daitezken bitartean, harri-
jasotzen saioek askoz laburragoek izan behar dute. Ikuskizun
handia eskaintzen dute, baina denbora laburrean”, Gisasola-
ren arabera. “Egin dira harri-jasotze saioak bakarrik antolatze-
ko saioak, baina oraingoz ez dira errentagarriak”.

Harri-jasotzea baloratzeko orduan ikuspuntu komertziala
barik berez duen balioa hartzen badugu, inork ezin dezake
zalantzan ipini ikuskizun bikainak izaten direla. Urdax Magu-
nazelaia gaztearen adibidea hortxe dago. Otxandion bizi den
abadiñar gaztearen jardunak ahozabalik uzten ditu ikusleak.

Joan zen urte amaieran Bizkaiko Aizkolari Txapel-
keta jokatu zuten. Lehenengo kanporaketan 13
aizkolarik parte hartu zuten, finalerako sei plazen
bila: “Sekula ez dut Bizkaiko txapelketan hainbeste
parte-hartzaile ezagutu”, dio Gisasolak. Gainera, gaz-
tetasuna izan da txapelketaren beste ezaugarrietako
bat. Txapela bosgarren urtez segidan berritu duen
Aitzol Atutxak 23 urte ditu; bigarren geratu den Aritz
Irazabalek 20. “Bizkaiarentzat hori albiste itzela da”.

“Hainbeste gazte ikusteak poztu egiten nau. Mugi-
mendua, bizia nabari zaio aizkolaritzari”. Jakina, ardura
ere eragiten dio Gisasolari: finalera sailkatzeko kapaz
izango ote den, maila emango duen… “Durangaldeari
begira okerrena da gehienak Arratia, Barakaldo eta hortikoak
direla; ea apurka hemendik ere gehiago ateratzen ditugun”.

12 eta 14 urteko
hainbat aizkolari eta
harri-jasotzaile dituzte

taren bultzadak ere lagundu du
berpizkunde horretan: “Gazte
asko dabiltza aizkoran, eta fro-
toietara jende asko hurreratzen
da. Aspaldiko indartsuen dago
aizkolaritza”, dio Jesus Gisaso-
lak. Erakustaldiei dagokienez,
Euskal Herri osoan ibiltzen dira
eta gazteak erreklamu erakar-
garria dira: “Zaleei gustatu egi-
ten zaie gazteak aizkoran zein
harrijasotzen ikustea”. 

Gazteak herri-kirolen mun-
dura erakartzea ez da erraza;
hasten direnetako “erdiak baino

Mallabiko Txondor herri-kirol elkartean hainbat gazte dabiltza aizkolari zein harri-jasotzaile izateko trebatzen

TXONDOR ELKARTEA

AIZKORAN: 
- Jesus Gisasola 

(Mallabia, 48 urte)
- Javier Garitaonandia 

(Mallabia, 36 urte)
- Eñaut Gallastegi 

(Mallabia, 20 urte)
- Ioritz Gisasola 

(Mallabia, 14 urte)

HARRI-JASOTZEN
- Francisco Javier Balenciano

(Ermua, 42 urte)
- Bernardo Ureta 

(Arantzazu, 38 urte)
- Urdax Magunazelaia

(Abadiño, 14 urte)
- Jon Gisasola

(Mallabia, 12 urte)
- Aritz Etxebarria 

(Ermua, 12 urte)

ASTO PROBAN
- Bixente Amezti 

(Mallabia, 62 urte)
- Asier Abendibar 

(Mallabia, 40 urte)

Kontaktua:
jgisasola@euskalnet.net
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Munduko beste puntan hasi dugu 2012 denbo-
raldia: Australian. Negutik udarako saltoa eman
dugu, eta 40 gradutara arteko tenperaturekin
gabiltza. Beraz, ordu aldaketara (+9.30 ordu) ez
ezik, klimara ere moldatu behar dugu gorputza.

Down Under tourra egutegiko lehenengoa
da, sei egun irauten du eta etapa bi mendatean
amaitzen dira; mendikoak etapa laburrak dira,
luzeenak 150 kilometro dituela. Hiru lasterketa
lehiatu ditugu dagoeneko. Bi etapa gogor horiek
kenduta, besteak nahiko lauak dira, sprintean
espezialistak direnentzat aproposak. Ikuskizuna
eskainiko dute munduko onenak etorri direlako;
Cavendish bakarrik falta dela uste dut. 

Barikuan helmugarako 20 kilometroren fal-
tan hiru kilometroko mendate bat dugu, %8ra
arteko maldekin, eta  bezperan, lerrook idazten ari
naizenean, badut etapa txukuna egiteko itxarope-
na.  Egun horretan neure burua ondo aurkitzea
eta mendatea pelotoi-buruagaz gainditzea gura
nuke. Uste dut helmugara, gehienez, 50 txirrindu-
lariko taldea helduko dela, eta etapa lehiatzeko
aukera ona izan daiteke.

Tourra amaitzen denean, etxera eta negu
girora itzuliko gara. Lehenengo zazpi orduko
hegaldia izango dugu Kuala Lumpur-era; handik
beste 11 ordu Parisera eta, azkenik, beste ordu
eta erdi Bilbon lurra hartu aurretik. Ondoren, 10
eguneko atsedena hartuko dut, eta jarraian berriz
lehiara, Mallorkako criteriumean parte hartzeko
asmoa baitut.

A
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

Ruben Perez
•Euskaltel-Euskadiko 

txirrindularia

Australian 40 gradugaz

Barikuan eta zapatuan Duran-
galdeko XXVIII. Pilota Txapel-
ketako finalak jokatuko dituzte
Zaldibarren. Sei mailetatik bos-
tetan Atxondo edo Zaldibar hel-
du dira finalera; gaztetxoetan
biak elkarren kontra ariko dira.

Barikuan, 19:00etan, maila
nagusienetako irabazleak eba-
tziko dituzte.  Kadeteetan eta
gazteetan Zaldibarrek Lea Iba-
rra eta Abadiño izango ditu are-
rio. Nagusietan Durango eta
Lea Ibarra lehiatuko dira txape-
laren bila.

Gaztetxoen finalak zapa-
tuan 17:30ean hasiko dira.
Benjaminetan Atxondok Elorrio
izango du arerio; kimuetan Lea
Ibarraren kontra jokatuko dute,
eta haurren mailan Zaldibarren
aurka. J.D.

Atxondo eta Zaldibar
protagonista pilotan
Durangaldeko Pilota Txapelketan hiruna
mailetako finaletara heldu dira herri biak

Sarralde anaiekin, igoera
lortu gura du Abadiñok

Orain urte bi Abadiño xake
taldeak uko egin zion eus-
kal ligan jokatzeari, eta

eurek hala nahita jaitsi ziren goren
mailara. “Nekatuta geunden hain-
beste joan-etorri hain urrunera egi-
ten”, gogoratu du Ibon Martin xake-
lariak. Iaz igotzeko batere asmo-
rik barik ibili ziren, dibertsioz, eta
bigarren amaitu zuten. Maila bere-
an zebilen Larrasoloeta xake tal-
dea, ordea, jaitsi egin zen, eta han-
go xakelari batzuek Abadiñorako
bidea hartu dute aurten; Rodrigo
eta Diego Sarralde anaiek, esa-
terako. Orain, taldea indartu eta
handituta ilusioa berpiztu zaio
Abadiñori, eta igoera dute buruan.

Anai biek edozein talde
indartuko lukete; esaterako,
2010ean Euskadiko txapeldu-
norde izatea lortu zuen Rodrigok.

Larrasoloetatik Abadiñora joan dira; lehenengoek joandakoen
hutsunea sumatuko dute eta bigarrenei igotzeko ilusioa piztu zaie

Eurekin batera, Alain Prietok eta
oraintsu Bizkaiko txapelketa ira-
bazi duen Ieray Galtzagorrik osa-
tzen dute talde nagusia, eta
lehen jardunaldian bina berdindu
zuten Santurtziren kontra.

Durangoko Larrasoloetak
mailari eustea izango du helbu-
ru. Normala den moduan, Sarral-
de anaien hutsunea nabarituko
dutela diote, baina ez daude
amore emateko, nahiz eta lehen
jardunaldian erraz galdu zuten
Getxoren aurka (0,5-3,5). Jesus
Unzueta, Sabino Arauzo, Iñaki

Lombraña eta Felipe Iglesias
dira xakelari titularrak. Dena
dela, aurtengo pozik handienak
bigarren taldetik etorri daitezke.
Gazte mailetatik igota, hantxe
dabiltza 14 urteko Enrique Gar-
cia eta 11 urteko Alberto Garcia
anaiak, eta lehen jardunaldian 
B taldeak ezustekoa eman zuen
Zornotza 3-1 menderatuta.

Elorrioko Zaldi Baltzak Aba-
diñoren maila berean dihardu, iaz
igotzea lortu baitzuten: “Zer talde
dabiltzan ikusita, mailari eusteko
fin ibili beharko dugu”, aitortu du
Aitor Arabiotorrek. Esan eta
egin; lehen jardunaldian 3-1
menderatu zuten Zuri Baltza
arerio zuzena. Talde nagusia Iñi-
go Axpe, Aitor Gallastegi, Alber-
to Sardón eta Jon Regillagak
osatzen dute. J D.

Zaldi Baltzak garaipen garrantzitsua lortu zuen lehen jardunaldian ez jaisteko borrokan. Zaldi Baltza

Zaldi Baltzak ondo hasi
du gorena, Zuri Baltza
3-1 menderatuz

Eneritz Iturriagak bigarren urtea
hasiko du Lointek taldean. Aur-
tengo helburuak eta nobedade-
ak jakinarazteko prentsaurreko-
an abadiñarrak aitortu zuenez,
“denboraldi arraroa” izango da
aurtengoa, “hasiera-hasieratik”
Olinpiar Jokoetarako sailkape-
nera bideratu beharko dituztela-
ko indarrak: “Ez dakigu plaza bat
lortuko dugun edo bigarrena lor-
tzeko moduan ibili ahal izango
dugun ere”.

Ondorioz, urteko lehenengo
hileak “erabakigarriak izango
dira, eta Olinpiar Jokoetan egon
gaitezkeela erakutsi beharko
dugu”. Plaza lortuz gero, “lehen-
tasuna” izango duela aitortzen
du, baina Emakumeen Bira eta
Munduko Txapelketa ahaztu
barik “betidanik gustatu izan
zaizkidan lasterketak direlako”.
Bestalde, Lointek taldeak sei
fitxaketa egin ditu aurten. J.D.

Olinpiar Jokoak buruan,
pedalei eragiten berriz

Londresko Jokoek lehentasuna izango dute udaberrian.

Barikuan eta zapatuan
jokatuko dituzte finalak
Zaldibarko frontoian

Berria pi lota txapelketan
Durangaldeak Iurretako Olabu-
ru kluba du ordezkari bakarra.
Lehenengo kanporaketan Ale-
giako Intxaurre kanporatu dute
eta final zortzirenetan Galdakao
izango dute arerio. Kontrario
beldurgarr ia da Elezkano
anaiek bertan jokatzen dutela
kontuan hartuz gero.

Kadeteetako lehia irabaz-
tea da gakoa. Gazteetan lan
zailak izango dituzte, tartean
Elezkano II.a dela. Nagusietan
jokatzeko Lezamako Aurtene-
txe-Bilbao  bikotea fitxatu du
Olaburuk; txapelketak fitxaketa
bi ahalbidetzen ditu. Kanpora-
keta otsailaren 10ean jokatuko
dute Galdakaon. J.D.

Elezkano anaien aurka
lehiatuko dira iurretarrak
‘Berria’ txapelketako final zortzirenetan daude

Eneritz Iturriagak denboraldiari ekin dio
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Ezkurdiren gidaritza hartu zue-
nenan —hauxe du lehenego
denboraldia—, argi zuen ez zeto-
rrela denborapasa: “Lehiakorra
naiz, eta hasieratik esan nien
igoera izango genuela helburu.
Azkeneko urteetan taula erdian
ibili dira eta txipa aldatzeko aha-
leginak egin ditut. Alderdi psiko-
logikoa asko landu dut”. Ondo-
rioak begibistakoak dira.

Biharko derbirako baja
garrantzitsuak dituzte. Joan zen
astean Berriz Bren kontra joka-
tutako derbian, Asier Bilbao
zentrala eta Iñigo Bustintza erdi-
laria egotzi zizkien epaileak, eta
ezingo dute asteburuan jokatu.

Iurretako, partidaren bila
Iurretako B sorpresa atsegina
ematen ari da. Gazte mailako
jokalari asko dituzte, eta Abadi-
ño edo Extremeño taldetik eto-
rritakoak ere badaude. Denbora
gutxian talde sendoa eta kon-
prometitua bihurtu dira, eta “ilu-
sioz beteta gaude”, Karmelo
Alonso entrenatzaileak aitortu
duenez. Derbian partidaren bila
irtengo dira: “Irabazi zein galdu,
gu beti legez erasora irtengo
gara, espekulatu barik”, dio.

Iurretako B aurten sortu
den taldea da, baina Alonsok
denbora gehiago darama  klu-
bari lotuta. Iaz gazteen taldea
zuzendu zuen eta igoeraren ata-
rian geratu ziren. J.Derteano

Lehenengo itzulia amaitzeko,
liderren arteko derbia zapatuan

Hirugarren erregionalean
asteburuan amaituko da
lehenengo itzulia. Negu-

ko txapelduna zer talde den Arri-
pausuetan erabakiko da bihar,
Ezkurdi eta Iurretako B, sailkape-
neko liderra eta bigarrena, hurre-

Ezkurdik eta Iurretako Bk hirugarren erregionaleko lehenengo postua izango dute jokoan

nez hurren, derbian lehiatuko bai-
tira, 18:00etatik aurrera.

Bolada ezinhobean dabiltza
talde bata zein bestea; biek bos-
na garaipen daramatzate segi-
dan. Bihar amaituko da bietako
baten edo bien bolada hori.

Hirugarren erregionalean
talde bati gertatu dakiokeen
gauzarik txarrena denboraldi
erdian igoeratik urrun egotea
da. Jaitsierarik ez dagoenez,
gaitza da motibazioari eustea.
Horregatik, Iñigo Larrañagak

Joan zen asteburuan 2-3 irabazi zuen Ezkurdik Berrizen kontrako derbian. Kepa Aginako

Urrian jardunaldi bi jokatu oste-
an, hile biko geldialdia egin du
emakumeen euskal l igak
errugbian. Asteburuan itzuliko
dira lehiara, eta Durango Ilardu-
yak Araba Gaztedi hartuko du
etxean zapatuan 16:30ean.

Gaztedik ez zuen punturik
batu lehenengo partida bietan;
Durango Ilarduya, berriz, hiru-
garren dago zazpi puntugaz.

Liga amaitzeko falta diren
bost lehiak apirila bitartean joka-
tuko dituzte: bana urtarril,  otsail
eta apirilean, eta bi martxoan.

Bestalde, gizonen talde
nagusiak galdu egin zuen San-
tanderren aurka (23-25). Her-
cesak, aldiz, 40-12 menderatu
zuen Bartzelona. Ondorioz,
azken tokira jaitsi da berriro
Durango Ilarduya. J.D.

Hile biko geldialdia eta gero
berriro ekingo diote ligari

MOTORRA
BATZAR INFORMATIBOA
DDuurraannggaallddee  RRaacciinngg
EEllkkaarrtteeaakk  ddeeiittuuttaa::
Barikuan, 19:00etan, Pinon-
don. Euskadiko Automobilis-
mo Federazioko presidentea
etorriko da, dudak argitzeko.

FUTBOLA
GOREN MAILA
IIuurrrreettaakkoo  --  AArraanngguurreenn
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain
BBeerrrriizz  --  LLaarrrraammeennddii
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
BIGARREN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññoo  --  SSoollookkooeettxxee
Zapatuan, 16:00etan, Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  BB  --  TTxxuurrddiinnaaggaa
Domekan, 11:30ean, 
Solobarrian
EExxttrreemmeeññoo  --  
SSaann  IIggnnaacciioo
Zapatuan, 16:30ean, Tabiran
EEzzkkuurrddii  --  IIuurrrreettaakkoo  BB  
Zapatuan, 18:00etan, 
Arripausuetan

ARETO FUTBOLA
GOREN MAILA
MMaallllaabbiiaa  HHiieerrrrooss  SSeerrvv..--
SSeessttaaoo
Domekan, 17:45ean, 
Zaldibarko kiroldegian
SSaassiikkooaa  --  IIbbaarrrraa
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  IIkkaassttoollaa  --
TToolloossaallaa
Zapatuan, 16:30ean, 
Landako kiroldegian
GOREN MAILA
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --
ZZoorrrroottzzaakkoo
Zapatuan, 17:15ean, 
Berrizburun
LEHENENGO ERREGIONALA
DDaannttxxaarrii  --  HHeeggaallaarriiaakk
Zapatuan, 17:00etan, Lanbide
Heziketako Institutuan
EElloorrrriiookkoo  BB  --  
SSuummii  MMuugguurruu
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
SSaappuubbeerrrrii  --  
IIttuurrrriioonnddoo
Zapatuan, 18:30ean, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA
(emakumeak)
TTaabbiirraakkoo  --  BBeerraa  BBeerraa
Zapatuan, 20:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak)
TTaabbiirraakkoo  --  MMuunnggiiaa
Zapatuan, 16:45ean, 
Landako kiroldegian

ERRUGBIA
EUSKAL LIGA
EElloorrrriioo  PPaarrrraa  TTaabbeerrnnaa--
AArrrraattiikkoo
Zapatuan, 16:00etan, 
Elorrioko errugbi zelaian

XAKEA
BIZKAIKO LIGA
ZZaallddii  BBaallttzzaa  BB  --  
CCoonntteenneeoo  BB
Zapatuan, 16:00etan, 
Elorrioko Kirol Etxean
LLaarrrraassoollooeettaa  --  
JJookkiinn  EErrddoozziiaa
Zapatuan, 16:00etan, 
Landako kiroldegian

Agenda

Durango Ilarduyako emakumeen taldeak
Araba Gaztedi hartuko du Arripausuetan

Durangoko Kulturalak indarbe-
rriturik eta bolada onean bisita-
tuko du asteburuan Lasesarre,
Barakaldo hirugarren saillkatua-
ren zelaia. Mikel Agirregomez-
kortaren gizonek bost jardunaldi
daramatzate galdu barik, eta
azkeneko bietan garaipena lortu
dute. Azpimarratzekoa da joan
zen asteburuan Tabiran Laudio-
ren kontra lortutako garaipena

(1-0). Egia da denboraldi hasie-
ran igotzeko faborito nagusieta-
koa zen Laudio ez dela espero-
tako mailarik ematen ari, baina
hala ere seigarren dago; maila
handiko jokalar iak dituzte.
Beraz, garaipen handia lortu
zuen Kulturalak. Orain zortziga-
rren daude, eta bost puntura
dute play-off postua.

Barakaldo ere sasoian
dago, azken hiru partidak segi-
dan irabazi dituzte-eta; azkena,
Eibarren etxean: 0-2.  J.D.

Bolada onagaz
jarraitu gura dute
Barakaldon

Kulturalak azken lehia
biak irabazi ditu, Laudio
eta Alaves Bren aurka

Gaztedi azken sailkatua hartuko dute etxean emakumeek.

Joan zen asteburuan jokatuta-
ko  Berrizko Ziklo-kros Sari
Nagusia Orbea taldeko Aitor
Hernández ermuarrak irabazi
zuen. Lokatz askorik bako zir-
kuitu teknikoan, lasterketa
amaitzeko itzuli biren faltan,
Hernándezek atzean utzi
zituen Ruben Ruzafa eta Jose
Antonio Díez, eta handik aurre-
ra bakarrik egin zuen helmu-
garainoko bidea. Horrela, den-
boraldiko bosgarren garaipena
lortu zuen ermuarrak. 

23 urtez azpiko lasterketa
Iñigo Gómezek irabazi zuen;
gazteetan Eneko Corralesek
irabazi zuen, erakustaldia
eskainiz, eta kadeteetan Patxi
Aldanondo nagusitu zen.

Emakumeetan, berr iz ,
Naia Alzolak irabazi zuen
nagusietan, Eider Merinok
gazteetan eta Yaiza Agirrek
kadeteetan. J.D.

Hernández
irabazle Berrizko
ziklo-kros proban

Denboraldiko
bosgarren garaipena
lortu du ermuarrak
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IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EESSTTEETTIIKKAA  ZZEENNTTRROOAAKK

EDERTASUN GIDA

Edozelako azalek, baina batez ere
lehorrek, krema edo kosmetiko-geruza
hidratatzaile baten beharra izaten
dute, galdutako ur, mineral eta bitami-
nak errekuperatzen laguntzeko.
Galera hori, eguzkia, eguraldi lehorra
eta izerdiagatik sortzen da, esate
baterako.

Krema edo geruza hori etxean
egin gura badugu, erabiliko ditugun
osagaiak zeintzuk izango diren ondo
aztertu behar dugu. Ahuakatea edo
oliba eta almendra olioak izan daitez-
ke adibide egokiak.

Bestalde, azalaren ezaugarriak ere
kontuan hartu beharrekoak dira. Azal
koipetsua badaukagu, komenigarriena
krema urtsua ematea da. Azala leho-
rra bada, ostera, krema koipetsua
litzateke egokiena.

AAzzaall  nnoorrmmaalleerraakkoo  eerrrreezzeettaa
Baso laurden yogurt, hiru alga-orri eta
ezti koilarakada bategaz krema egokia
sortu dezakegu azal normala dutenen-
tzat. Algak moztu eta beste bi 
osagaiekin nahastuko ditugu, Maria
bainuan berotuz. Kotoiagaz ezarriko
dugu aurpegian, eta gau osoan kendu
barik edukiko dugu.

AAzzaall  kkooiippeettssuurraakkoo  eerrrreezzeettaa
Aloe vera, pepinoa eta yogurtagaz
(1/4) osatuko dugu. Aloe veraren
mamia atera, pepinoa txikitu, eta 
guztia irabiagailuan sartuko dugu.
Hurrengo goizean kenduko dugu 
aurpegitik.

AAzzaall  lleehhoorrrreerraakkoo  eerrrreezzeettaa
Yogurta (1/4), ezti beroko koilarakada
bat, mahonesa koilarakada bi eta 
gorringo bigaz egingo dugu. Guztia
nahastuko dugu sendotu arte, eta
hozkailuan gordeko dugu ezarri 
aurretik.

KKrreemmaa  
hhiiddrraattaattzzaaiilleeaakk
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NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
an 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.

Iragarkiak sare sozialetan zuzenean argitaratzeko eta erabiltzaileak SMS abisuak jaso-
tzeko aukera ematen du.

Saldu / Erosi
Errentan eman / Errentan hartu
Lan eskariak / Lan eskaintzak
Galdu / Aurkitu
Eman / Hartu

Eguazteneko 17:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Bolibar. Etxe zaharra salgai.
34 m2 x 3. Teilatu berria eta
proiektuagaz. 3 gela eta 40
m2ko terraza. 150.000 euro.
Tel.: 660-35 80 67

Atxondo. 75 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela, komuna,
balkoia. Oso eguzkitsua. Kan-
pora ematen du etxe guztiak.
Berogailua. Berriztatua eta
altzairuz hornitua. Deitu kon-
promiso barik eta ikusi.
180.000 euro. 655-73 74 47.

Berriz. Pisua salgai herri er-
dian.71 m2: egongela, sukal-
dea, 3 logela, komuna eta
ganbara. Bi horma-armairu,
berriztua eta eguzkitsua. Au-
rrealde margotu berria, eta
komunitateko gasturik gabe.
193.000 euro. 
Tel.: 679-86 17 30.

Berriz. Herri erdian pisu be-
rria salgai. 80 m2. Oso koka-
pen ona. Guztiz jantzita dago.
Sukaldea, egongela, komun
handia, 2 logela (bat zurezko
ganbaratxoagaz, balkoiagaz,
despentsa txiki bategaz). Be-
rogailua, zoru erradiantea da.
Oso eguzkitsua da. 
Tel.: 607-52 24 26.

Durango. Pisua salgai Mu-
ruetatorren. 90 m2. Sukal-
dea eskegitokiarekin, egon-
gela, balkoia, 3 logela, 2 ko-
mun (bat logela barruan).
Guztiz berriztua (ateak, leiho-
ak, horma-armairuak...) eta
jantzia. Eguzkitsua, bista eta
kokapen ederrekoa. Ganbara
eta garajea.  686-13 89 09.

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua; 3 logela,
sukaldea-jangela, egongela,
bainugela eta komun leihodu-
nak, 2 terraza partikular  (12
m2 eta 8 m2-koak) eta baita
terraza komunitarioak ere.
Altzariz betea eta guztiz jan-
tzia, berogailuaren galdara ja-
rri berria, hormako lau armai-
ru, aluminiozko leihoak, ateak
eta zorua aldatuta. Garaje eta
igerilekua. 655-70 46 84.

Elorrio. Zentrikoa den 90
m2-ko pisua salgai. 3 logela,
2 bainugela, sukaldea, egon-
gela, garaje partzela eta tras-
telekua. Tel.: 657-79 39 38.

Elorrio. 76 m2-ko etxe be-
rria. Erdigunean. Sukalde eki-
patua, 2 logela, 2 komun eta
10 m2-ko trastelekua. Gara-
jea aukera erosteko aukera.
Prezioa: 38 milioi. 
Tel.: 634-45 72 01.

Elorrio. Salgai estreinatzear
dagoen 162 m2-ko terraza
duen atikoa (73 m2). 2 logela,
egongela bat, sukaldea eta 2
bainugela. Igogailua eta tras-
telekua. Oso kokapen ona,
eguzkitsua eta bista zoraga-
rriekin. Aukera paregabea!.
615-75 59 85 (goizez) eta
636-22 49 02 (arratsaldez).

Gasteiz. 57 m2, egoera one-
an. Kalefakzioa eta ura elek-
trikoak dira. Hegoaldera begi-
ra. 1. Solairua, 5 ate pisu ba-
koitzeko, igogailua.  Eraikinak

20 eta 30 urte bitartean ditu.
2 logela, 2 komun, sukaldea,
balkoia, moketa logeletan,
parketa egongelan eta baldo-
sak gainontzekoan. Banakako
garajea. Skiak gordetzeko to-
kia. Piszina eta belardia urba-
nizazioan. Aurrean plaza bat
dauka, kolunpioekin. Orain
dela urte bat hormak margo-
tu ziren eta zorua aldatu zen.
Altzariekin.  665757807. 
marian.formigal@gmail.com

Iurreta. Pisu bat salgai
Arriaundin. 78.000 euro.
Tel.: 685-72 80 42.

Otxandio. Apartamentu
jantzia salgai trastelekuare-
kin. Igogailua.  675-71 72 83.

EROSI

Durango. Baserri bifamiliar
osoa erreformatzen dizut, ba-
serri erdiaren truke, duran-
galdean. Beste proposame-
nen bat badaukazu, kontutan
hartuko dut. 618-93 62 14. 

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Pisua alokagai. 3
logela, 2 komun eta sukalde-
egongela. Tel.: 680-42 77 02

Elorrio. Pisua alokagai he-
rrigunean. 3 logela, 2 bainu-
gela. Trastelekua. Amuebla-
tua. 600 euro hilean. 
Tel.: 634-45 72 01.

Elorrio. Banako etxea aloka-
gai. 125 m2-ko etxea, 100
m2-ko sotoa eta 100 m2-ko
aterpea. 2.500 m2-ko lursai-
la. Tel.: 616-936 351. Manu.

Elorrio. Pertsona batentza-
ko logela alokairuan. Etxean
txakur bat daukat. 
Tel.: 665-72 19 47.

Iurreta. Gelak alokatzen dira
Maspe kalean, abendutik au-
rrera. Tel.: 687-58 66 37

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Pisu bila na-
bil Durango, Iurreta edo Elo-
rrion. Tel.: 603-07 16 26

Durangaldea. Pisu bila na-
bil durango edo inguruetan.
Pertsona arduratsua. 
Tel.: 617-86 00 55

Elorrio. Alokatzeko pisu bila
nabil. Altzariekin. 
Tel.: 94-658 21 91.

PISUA KONPARTITU
Durango. Mutil gaztea pisu
konpartitu batean logela bila.
Durangon edo Iurretan. Deitu
lasai. Tel.: 658-42 86 12 edo
658-71 16 42 (Malick/Iñaki).

Berriz. Logela alokagai ba-
serri batean. Estreinatzeko
eta leku paregabean. Auke-
ran, nahiago emakumea. In-
teresatuak deitu telefono ho-
netara: 619-66 58 57.

Berriz. Logela alokagai ba-
serri batean. Estreinatzeko
eta leku paregabean. Auke-
ran, nahiago emakumea. In-
teresatuak deitu telefono ho-
netara: 619-66 58 57.

LOKALAK
Elorrio. 170 m2-ko lokala
alokagai edo salgai. Oso toki
onean, erdialdean. Eskapara-
te handiekin. Edozein negozio
ipintzeko aproposa. 94-658
21 01 (dendako ordutegian).

Gasteiz. Azken erabilera:
tailer mekanikoa. Garbitzeko,
engrasatzeko eta ibi lizentzia
ditu. Bulegoko altzariak eta
garajeko atea. Portero auto-
matikoa eta alarma. 2 komun
ditu, bat mugikortasun urriko
pertsonei moldatua. Hiri erdi-
gunekiko komunikazio onak
ditu. Autobus geltokiak hurbil
daude. Alokatzea ere posible
da: 800euro/hil. Telefonoa:
665757807 (ana)

GARAJEAK

SALDU

Durango. Garajea salgai.
Montorretan, simply super-
merkatuaren ondoan. 2 lerro,
autokarabana sartzeko toki
aproposa. Tel.: 652-76 81 31.

Otxandio. Garaje itxia sal-
gai, pertsianarekin. 
Tel.: 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Berriz. Gabiola kaleko 5. be-
hean. Garaje itxia. 2 kotxe.
Kaleko sarrera oinez sartzeko
eta atzeko partetik kotxeare-
kin. Tel.: 660-12 50 70.

Durango. Zabalik dagoen
garajea alokatzen da Murue-
tatorren. Ona eta merkea.
Tel.: 660-38 59 95 
/ 660-38 60 43 

Durango. Kotxe partzela
alokagai Askatasun etorbidea
11n. Tel.: 94-681 39 32.

Durango. Garaje itxia alo-
kairuan Sasikoa inguruan. 75
euro. Tel: 688-80 70 92

Otxandio. Garaje itxia alo-
katzen da. Tel.: 675-71 72 83

LURSAILAK
Abadiño. Lursaila salgai
Matienan, Arzubia kalean,
2.000 m2, erreka ondoan eta
bide ertzean. Aproposa ortua
hartzeko. Hainbat fruitu ar-
bolaz hornitua. Matienatik
hiru minitutara oinez. 
Tel.: 658-75 65 12.

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria Urturin salgai. Gasteize-
tik 40km-tara dago, eta izki-
ko golfetik 3minututara baino
ez. 308m2 eraikitzea posible
da, 7ml-ko eta bi solairuko al-
tuera maximoarekin. Ingu-
ruan beste lursail eta etxebizi-
tza batzuk ditu; baita golfeko
hotela ere. 665757807 (ana)

Teknologia
GAINERAKOAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua
Boliviako eskoletara. 
Ordenagailua hondatuta ba-
daukazu, zaharra bada edo
zaborretara bota behar badu-
zu, nik jaso, konpondu eta
kainaberaren bitartez bialdu-
ko dugu boliviako bigarren

mailako eskoletara. 
Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Asteburue-
tan edo gauetan nagusiak edo
umeak zaintzen edota etxeko
garbiketak egiten lan egingo
nuke. Tel.: 603-07 16 26

Durangaldea. Ume edo na-
gusien zaintzarako edota gar-
biketa lanetarako prest. Inter-
na edo externa. Gauez edo as-
teburuetan ere. Esperientzia
eta erreferentziak. 
Tel.: 628-00 22 17

Durangaldea. Emakume
arduratsua nagusien edo
umeen zaintzan, etxeko gar-
biketan, portaletan, taberne-
tan,...  Orduka edo jardunaldi
osoan. Erreferentziak. 
Tel.: 620-82 85 79

Durangaldea. Bertako
emakumea ume edo pertsona
nagusiak zaintzeko prest.
Goizez, arratsaldez edo
gauez. Tel.: 94-658 33 32

Durangaldea. Etxeko la-
guntzaileak gara. Pertsona
nagusiak zaintzeko prest gau-
de:exeko lana,zainketak,erre-
zetak kudeatzea, gauak hos-
pitaletan, aseoak... 
Tel.:690-28 60 71

Durangaldea. Interna edo
externa modura lan bila. Ume
edo nagusien zaintzan edota
garbiketa lanetarako. Orduka,
asteburuetan edota gauez
ere. Erreferentzia eta espe-
rientziarekin. 679-71 64 42

Durangaldea. Neska eus-
kalduna asteburuetan umeak
zaintzeko prest, bai egunez
zein gabez. Tel.:628243602

Durangaldea. Emakume
arduratsua lanerako prest,
pertsona nagusiak edo ume-
ak zaintzeko edota garbiketa
lanetarako. Erreferientziadu-
na. Mugitzeko arazorik ez.
Tel.: 660-64 20 98

Durangaldea. Umeak edo
nagusiak zaintzeko prest, ex-
terna edo interna. Esperien-
tzia eta erreferentziak. 
Tel.: 638-20 34 50

Durangaldea. Umeak edo
nagusiak zaintzeko prest, ex-
terna edo interna. Esperien-
tzia eta erreferentziak. 
Tel.: 689-30 85 82

Durangaldea. Emakume
arduratsua umeen edo nagu-
sien zaintzan edota garbiketa
lanetarako prest. Interna, ex-
terna edo orduka. Erreferen-
tziak eta esperientzia. 
Tel.: 659-73 92 65

Durangaldea. Goizez, arra-
tsaldez zein gauez lan egiteko
prest. Garbiketa lanetarako
edo gauez pertsona nagusiak
zaintzeko. 690-68 73 95

Durangaldea. Interna edo
orduka umeak edo pertsona
nagusiak zaintzeko edo etxe-

ak garbitzeko lan bila. 
Tel.: 646-20 72 71

Durangaldea. Nagusien
zaintzarako edo garbiketara-
ko lan bila. Esperientzia eta
erreferentziekin. Goizeko
10:00etatik eguerdiko
14:30ak arte. 633-03 86 09

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako edota
garbiketarako lan bila.
14:00etatik 20:00etara. Es-
perientzia eta erreferentziak.
Tel.: 638-43 79 01

Durangaldea. Interna edo
orduka lan bila dabilen neska.
Nagusien edo umeen zain-
tzan edota garbiketa laneta-
rako. Pertsona nagusien zain-
tzan esperientzia. 
Tel.: 689-98 72 06

Abadiño. Persona nagusien
zaintzarako, garbiketarako
edo umeen zaintzarako lan
bila. Orduka, gauez edo aste-
buruetan. Sukaldatu, plantxa
egin,... Ospitaletan, garbike-
tan eta nagusien zaintzan es-
perientzia. 696-75 35 30.

Durango. Psikologian lizen-
tziatua. Durangoko neska
euskalduna naiz eta prest
nago umeak orduka zaintze-
ko, goizetan zein arratsalde-
tan. Klase partikularrak ema-
teko prest ere bai. Interesa-
tuak deitu telefono honetara:
646-53 83 90.

Durango. Neska arduratsua
eta esperientziaduna nagu-
sien zaintzarako lan bila. In-
terna edo externa. 
Tel.: 683-47 28 05.

Durango. Neska arduratsua
eta esperientziaduna nagu-
sien zaintzarako lan bila. In-
terna. Tel.: 632-11 77 23

Durango. Garbiketa edo na-
gusien zaintzarako lan bila.
Etxeen edo portalen garbike-
ta, ospitaletako edo etxeko
zaintzak,... Jardunaldi osoa
edo erdia, gauez, orduka,...
Esperientzia. 690-68 73 95.

Durango. Garbiketa edo na-
gusien zaintzarako lan bila.
Etxeen edo portalen garbike-
ta, ospitaletako edo etxeko
zaintzak,... 16:00etatik
20:00etara. Esperientzia.
Tel.: 646-92 52 15.

Durango. Nagusien, umeen
zaintzarako edo garbiketara-
ko lan bila. 09:30etik
14:00etara eta 18:00etatik
22:00etara. Erreferentziak.
Esperientzia. 681-21 82 30.

IRAKASKUNTZA

Durango. Umea zaintzeko
edo partikularrak emateko
prest. Magisteritzan diplo-
matua. Ingeleseko eta euske-
rako titulazioekin. Esperien-
tzia. Tel: 657-77 61 71.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Ipuin konta-
keta eta monologo humore-
tsuak eskaintzen dira. Taber-
netan, ezkontzetan, juerge-
tan,...  651-36 97 69. Roman

Durango. Goizetan umeak
zaintzeko zein etxeko lanak
egiteko prest nago. Haur hez-
kuntza eta hezkuntza bere-
zian diplomatua; neure ko-
txea daukat.  695-75 23 25.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Markina-xemein. Zerbi-
tzari laguntzailea. Taberna-
jatetxe baten lanpostuari da-
gozkion lanak egiteko. Ezin-
bestekoa: inklusio
hitzarmena izatea, ordutegi
aldetik malgutasuna, urte be-
teko esperientzia zerbitzari
laguntzaile lanetan, euskaraz
ondo hitz egitea, gidabaime-
na, norberen autoa eta lea ar-
tibaien bizitzea. Lanaldi osoa
astelehenetik igandera (egu-
tegiaren arabera). Sartu.
Erref.: 330.  94-620 04 49

ETXEKO LANAK

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

IRAKASKUNTZA

Durango. Erizaintzako ikas-
le euskalduna lh eta dbh-ko
ikasleei klase partikularrak
emateko prest. Esperientzia-
duna. 685-73 70 15 (ane).

GAINERAKOAK

Durangaldea. Ileapaintzai-
lea behar da. Heziketa izatea
beaharrekoa da. Ordutegia
eta soldata negoziagarri.
Langilearen aurretiazko lanak
eta esperientzia kontutan
hartuko da. Tel: 94-621 64 91

Elorrio. Aseguru-merkata-
ria. Bezeroak erakarri eta be-
zeroen zorroa mantendu.
Ezinbestekoa: diplomatua,
esperientzia komertzial lane-
tan eta zonaldean bizitzea.
Lanaldi osoa. Kontratua:
merkantila. Urteko soldata
gordina, gutxi gorabehera:
24.000 euro. Sartu. Erref.:
11993. Tel.: 94-620 04 49.

Ermua. Odontologoa behar
da ermuko hortz klinika bate-
an 2-3 arratsalde astean, 2
urteko esperientzia minimo-
az. Bidali kurrikuluma:
clinicadentalcd@gmail.com
helbidera.

Iurreta. Metalak lantzeko
makina-tresnen mekanikari
konpontzailea. Makina-erre-
minta lanpostuari dagozkion
lanak egiteko. Ezinbestekoa:
mekanikan formakuntza, gu-
txienez 5 urteko esperientzia
izatea eta durangaldean bizi-
tzea. Lanaldi osoa zatitua.
Sartu. Erref.: 12594. 
Tel.: 94-620 04 49

Iurreta. Delineatzaile
proiektugilea. Ezinbestekoa:
autocad eta solidwork-en  gu-
txienez 5 urteko esperientzia
izatea eta durangaldean bizi-
tzea. Lanaldi osoa zatitua.
Sartu. Erref.: 12603. 
Tel.: 94-620 04 49.

Iurreta. Industria-makinen
lantegiko talde-burua, oro
har. Tailerreko eta mekaniko-
en koordinazio lanak egiteko.

Ezinbestekoa: ingeniaritza
mekanikan formakuntza, gu-
txienez 5 urteko esperientzia
eta durangaldean bizitzea.
Lanaldi osoa zatitua. Sartu.
Erref.: 12616. 94-620 04 49.

Lemoa. Garbileku langilea.
Arropak garbitu, sikatu, plan-
txatu eta klasifikatu industri
garbileku baten. Ezinbeste-
koa: %33 minusbaliotasuna
duela ziurtatzen duen agiria.
Lanaldi osoa. Hileko soldata
gordina, gutxi gorabehera:
883,67 x 14 paga. Sartu.
Erref.: 30.  94-620 04 49

Zornotza. Klinika laguntzai-
lea. Egoitza baten lanpostuari
dagozkion lanak egiteko.
Ezinbestekoa: formakuntza,
2 urteko esperientzia, euske-
ra, zornotzan bizitzea. Lanaldi
osoa zatituta. Sartu. Erref.:
188. Tel.: 94-620 04 49.

Denetarik
SALDU/EROSI

Egongelarako aulkiak
salgai. Zure egongelarako
zoragarriak diren 5 aulki  sal-
tzen dira. Oso egoera onean
eta prezio ezin hobean: 60
euro bostak. 615-72 62 52.

Furgonetako jarlekuak
salgai. Traffic furgonetako
atzeko jarlekuak. Hiru plaza-
koa. Erabili gabea. 400 euro.
Tel.: 650-73 51 56.

Piano elektrikoa salgai.
Yamaha clavinova clp 150.
Kontaktua: 650-17 22 85

Ibilgailuak
AUTOAK

Smart kotxea salgai.
Smart fortwo coupe passion.
62cv.48.000 km. Ia berria
eta oso egoera onean. 
676-61 71 54 /676-98 33 06

Suzuki sj 410 salgai. Ga-
solina. 1000 cc. 45 zaldi. IAT-
a urtero. Tel.: 667-48 51 66 
edo 667-48 54 36.

MOTORRAK
125eko motorra salgai.
Yamaha ybr 125. Kotxeko kar-
netagaz eraman ahal da,
10.000 km eta egoera ezin
hobean dago. 676-90 01 05.

BESTE IBILGAILUAK
Autokarabana salgai.
2009 urtekoa. 6 plazakoa.
Egoera onean. 652-76 81 31.

Autokarabana salgai. Be-
nimar sport 310 salgai.
50.000 km. 3 urte.  6 pertso-
nentzako lekua. Ekipamendu
osoa eta oso ondo zaindua.
31.000 euro. Tel.: 676-61 71
54 edo 676-98 33 06

Autokarabana salgai. Au-
tokarabana salgai. 2002. ur-
tekoa. 100.000 km. 21.000
euro. Tel.: 607-86 32 24.

Aisia/kirola
KIROLAK

Lasterka egiteko zinta
salgai. Pro-form 360 pul-
tsazio. 400 euro (negoziaga-
rriak). Tel.: 688-64 05 05.

ANIMALIAK
Artzai txakurra opari. Bi
hileko artzai txakurra opari-
tzen dugu. Nahi duenak deitu
94-681 43 24 telefonora

Ahuntzumeak salgai.
Ahuntzume bi saltzen dira
Mallabiko Elgetzu baserrian.
Tel.: 606-70 91 18.

Artzai txakurra salgai. 3-
4 urteko euskal artzai txakur
mantsoa salgai. Tel.: 692-81
90 35. Amaia

Astoa salgai. Urte biko asto
arra, etxean jaio eta hazita-
koa. Txipa jarrita. 
Tel.: 650-17 22 85.

Moxala salgai. Okelarako.
9 hilabete. 270 euro. Deiak
15:00etatik 18:00etara. 
Tel.: 679-23 47 46.

Txakurra salgai. Gold Te-
rrier bat saltzen dut. 4-5 urte
ditu. Zuria. Tel.: 653-72 70 18

MUSIKA
Gitarra eta baxu klaseak.
Durangon. Tel.: 616-31 02 49
edo 94-620 05 98. 
karsaso4@hotmail.com

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa, jaz-
za, funka eta abar. Eskalak,
akordeak, erritmoa, teknikak,
inprobisazioa, irakurketa...
Tel.: 650-17 22 85.

GAINERAKOAK
72 urteko kintoen afaria
Elorrion. Otsailak 4an. Izena
emateko: kintoak72@hot-
mail.es. Animatu zaitezte!

Familia/etxea
ALTZARIAK

Altzariak salgai. 1,50m-ko
haritzeko ohea  bi ohe-mahai-
rekin batera: 400 euro. Kol-
txoi berria: 100 euro. 6 kajoi-
dun sinfonierra: 150 euro. Ba-
nak markako apal rustikoak:
400 euro. Mahai rustikoa:
100 euro. Tel.: 610-41 55 11  

Beheko sua, kristalduna,
salgai. Erdi berria. Haize be-
roa botatzeko zuloekin.
66x80x50. 619-48 50 58.

Hozkailu konbinatua sal-
gai. Hile baten bakarrik era-
bilia. Martxoan erosia. Ecron
markakoa. No frost eta 2 ur-
teko garantiarekin. Saltzeko
premia. 300 euro, negozia-
garriak. Tel.: 691-35 40 31

HAURREN TXOKOA

SALDU

Bikiendako firstwheels
karro urdina. Oso gutxi era-
bilia. Bi jesarleku, bi kapazo,
plastikoak, bi zakutxo zuri (pi-
kezkoak)eta moskitoendako
sareak. Ia berria. 450 euro.
Tel.: 659-34 72 81 (Iñaki).

Esnea ateratzeko gailua
salgai. Medela swing mar-
kakoa, merkatuko onena.
Egoera onean. Automatikoa.
Avent markako esnea atera-
tzeko gailu manuala opari. 60
euro.  Tel.: 607-86 32 24.
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INMOBILIARIAK

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.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela, komuna eta despentsa.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran. 
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea.
• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta trastelekua. 
• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3/4  logela eta 2 komun. 
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logela
eta komuna. Trastelekua.
• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-
ko garajea eta trastelekua.
• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 
2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku
eta sotoa. 
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 
• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.
• KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Despentsa handia. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MARTXOAREN 8ª: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta 2 komun. Terraza handia.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta
trastelekua.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.
Garajea aukeran eta trastelekua.
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.
• URKO KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO-ITURRITXO: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta 2 komun. Eskegitokia. Trastelekua 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. 
• HERRIKO GUDARIEN: 140 m2. 3 edo 2 logela. 
3 terraza. 2 komun. Garajea. Azkeneko solairua.
Eguzkitsua. Ikuspegi politak.
• 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

• MARTXOAREN 8KO: Beheko solairua 90 m2-ko
terrazarekin. 2 logela. Garaje itxia. 
• ASKATASUN ETORBIDEA: 108 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara. Balkoi handia.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.
Garajea eta ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 95 m2. 4 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea 
eta ganbara.
• IPARRAGIRRE: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea
eta 2 komun. Berriztatua.
• MADALENA: 96 m2. 4 logela, egongela, sukaldea
eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara.
• KANPATORROSTETA: Erdi berria. 92 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. 
• 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. 
• LANDAKO – TXIBITENA: 93 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.
Garajea. Handia. Orientazio ona.
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Ganbara. 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.
• MATXINESTARTA: 93 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 
• SAN IGNAZIO:( Parkea ). 90 m2. 3 logela, egongela
terrazarekin, sukalde barria eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• MADALENA: 80 m2. 2 logela, egongela balkoiare-
kin, 2 komun, sukaldea eta jangela. Ganbara eta
garajea.
• 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.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela.
Altuera ona. Garaje itxia aukeran.
• KURUTZIAGA: 80 m2. 2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoi handia. Ikuspegi ederrak.
• TXIBITENA: Erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.
• JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• Apartamentu berriak eraikitzen. 19.000€-tik
AURRERA. EZ GALDU AUKERA HAU.
• ERDIALDEAN: 2 logela, 2 komun, egongela eta
sukaldea. Berria eta guztiz jantzia. Garajea eta
trastelekua.
• EZKURDI: 2 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela. Garajea eta trastelekua.
• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 
2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• HERRIKO GUDARIEN: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea.
• 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.
• BARRENKALE: Duplexak. Eraikuntza berria.
Berehalako banaketa. 

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra,
egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garaje
bikoitza eta trastelekua.

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

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

BASERRIAK SALGAI
BERRIZ
• MURGOITIOn kokatuta dagoen baserria
salgai.Nekazalturismo edo landa etxe izateko
aproposa. Ikuspegi politak.

MUXIKA
• BERROJA AUZOA: 2 baserri salgai. 8 hektareako
lursaila. Biak batera edo bakarka saltzen dira. 

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

MARKINA
• LARRUSKAIN: Baserri erdia. Teilatua, fatxada eta
soalirua berriztatuak.

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

OLETA
• Bi pisuko txaleta. Egongela-jangela, bulegoa, 
3 logela eta komuna. Garajea eta trastelekua.
Oilategia. 3.000 m2-ko lursaila.

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

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

ALOKAIRUAN
Etxebizitza jantziak berogailuarekin:
• DURANGO: 2 logela. 600€.
• MATIENA: 2 logela. 590€.

AUKERA
• ZALDIBAR: Berriak. %100-eko finantziazioa. 
3 logelakoak eta atikoak. Trastelekua eta garajea
barne. Orain: 201.000€

• FRAY JUAN de ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela,
sukaldea eta egongela handiak. 204.350€.
• LANDAKO: Guztiz jantzita dagoen apartamentua. 
2 terraza. Ikuspegiak. Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora
ematen du. Garajea. 
• ERRETENTXU:(San Franzisko). 3 logela eta
egongela-jangela. Jantzia. Ganbara. POLITA.
• INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun. 
27 m2-ko ganbara. Garaje itxia aukeran. Terraza.
Eguzkitsua. 260.000€

ETXEBIZITZAK SALGAI
• BARRENKALE: BERRIAK. 2 logelako duplexak.
2 komun. 
• MAÑARIA: BERRIAK. 189.500€-tik aurrera.
• DANTZARI: 3 logela. Jantzia. 180.000€.
• 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.
• MURUETATORRE: 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 sukalde-
jangela. 2 terraza. Igogailua. BERRIZTATUA.
• MADALENOSTE: 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Erdi berria.
• SASIKOA: 70 m2. 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. 297.140€.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.
• EZKURDI: 70 m2. 1.go solairua. 180.000€.
• ALLUITZ: 2 logela eta sukalde-egongela. Eguzki-
tsua. Ganbara. Garaje itxia.
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta 2
komun. Eguzkitsua. Ganbara eta garajea. 299.900€.
• MATIENA: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Balkoia
eta terraza. 14 m2-ko ganbara.
• MATIENA: 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: 2 logela. Igogailua. Polita. 201.300€.
• MASPE: 3 logela, sukaldea eta egongela. Igogailua. 
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Jantzia. Terraza.
Igogailua. Etxe osoak kanpora ematen du. 199.000€.
• 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. Aparkalekua-
rekin. 100 m2. 160.460€.
• ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.
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›› Urtarrilaren 21ean, asto probak,
18:00etan eta Luhartz taldeagaz
erromeria, 22:30ean. 

›› Urtarrilaren 22an, Meza,
11:30ean. Mikel Deuna taldea-
ren emanaldia eta bertsolariak. 

KONTALARIA
DURANGO
›› Urtarrilaren 20an, Ines Bengoa-

ren Vamos a contar mentiras,
tralará, 20:00etan, Bibliotekan.

IURRETA
›› Urtarrilaren 27an, Maite

Arreseren ipuin kontalaritza
saioa, (3 eta 4 urtekoentzako
17:30ean; eta 18:00etan, 5
urtetik gorakoentzat) Bibliotekan.

›› Urtarrilaren 27an, Alicanteko
Pablo Albo ipuin kontalariaren
saioa, 20:00etan, Bibliotekan.

LEHIAKETA
IURRETA
›› Urtarrilaren 29 arte, Bibliotekan

aurkeztu daitezke Iurretako IX.
literatur Lehiaketarako lanak.

MUSIKA
ABADIÑO
›› Urtarrilaren 20an, Koktel

Cuarters jazz taldea, 20:00etan,
Xirimiri tabernan.

BERRIZ
›› Urtarrilaren 21ean, Iñaki

Etxezarraga “Etxe”, 20:00etan,
Kultur Etxean.

DURANGO
›› Urtarrilaren 26an, Kantulagun,

20:00etan, Plateruenean.

ELORRIO
›› Urtarrilaren 21ean, Xabier

Montoia, diskoa aurkezten,
22:30ean, Arriolan.

›› Urtarrilaren 21ean, Todo en Do
eta Devicio taldeak, 22:30ean,
Gaztetxean.

TAILERRA
ABADIÑO
›› Urtarrilaren 27an, hiru urtetik

gorako umeentzako arte tailerra,

ANTZERKIA
BERRIZ
›› Urtarrilaren 20an, Karlik Danza

Teatro taldearen Princesas
olvidadas o desconocidas
obra, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Urtarrilaren 22an, La Enana

Naranja taldearen Ma, tren
taupadak obra, 18:00etan, San
Agustin kulturgunean.

ELORRIO
›› Urtarrilaren 27an, Histrión Teatro

taldearen Traición obra,
22:00etan, Arriolan.

ZORNOTZA
›› Urtarrilaren 20an, Markeliñe

taldearen Cuentos de arena,
21:00etan, Zornotza Aretoan.

›› Urtarrilaren 21ean, Markeliñe
taldearen Hareazko ipuinak,
18:00etan, Zornotza Aretoan.

BERBALDIA
BERRIZ
›› Urtarrilaren 26an, Elikadura

subirautza... zer da hori?,
19:30ean, Kultur Etxean.

BERTSOAK
ABADIÑO
›› Urtarrilaren 27an, Aitor Sarriegi

eta Beñat Gaztelumendigaz
bertso afaria, eta Koipelustre
kopla jarri sariketako sari-
ematea, 21:00etan, Gaztetxean.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Urtarrilaren 29ra arte, Alberto

Palomera margolariaren
erakusketa, Arte eta Historia
Museoan.

ELORRIO
›› Urtarrilaren 13tik otsailaren 1era

arte, Asier Sanz margolariaren
Bilbo, labirinto magikoa
erakusketa, Elorrioko Iturri
Kultur Etxean.

JAIAK
IURRETA (Bakixa)
›› Urtarrilaren 20an, (San Sebastian

Deunaren eguna). Meza Santua,
11:30ean. Ander eta Egoi
trikitilariek girotuko dute goiza,
eta igel txapelketa izango da
arratsaldean.

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

Urtarrilaren 26an, Durangon

KANTULAGUN

Urtarrilaren 26an Plateruenean da
kantulagunen hitzordua. Josu Zabala
musikari otxandiarra eta Batbihiru-
lau taldea gonbidatu dituzte
emanaldira, eta eurek gidatuta
jardungo dute Platerueneko
ekimenean parte hartzen duten
kantuzaleek. Urtean zehar beste
hainbat zita izango ditu Kantulagun-
ek, eta Plateruenean bertan eman
ahalko da urte osorako izena.  

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza
La chispa de la
vida
Zuzendaria: Álex de la Iglesia  

barikua 20: 19:00/22:00

zapatua 21: 19:30/22:30

domeka 22: 19:30/22:30 

astelehena 23: 19:00/22:00 

martitzena 24: 20:00 

Umeen zinema     

El cascanueces 3D
Zuzendaria: Andrey

Konchalovskiy   

zapatua 21: 17:00

domeka 22: 17:00

Zineforuma     

Un dios salvaje
Zuzendaria: Roman Polanski    

eguena 26: 20:30

ELORRIO

Arriola

Jane Eyre
Zuzendaria: Cary Joji Fukunaga  

domeka 22: 20:00

astelehena 23: 20:00 

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

La fuente de las
mujeres
Zuzendaria: Radu Mihaileanu

domeka 22: 20:00

astelehena 23: 20:00

Umeentzako zinea     

La gran aventura
de Winter el delfín
Zuzendaria: C. Martin Smith 

domeka 22: 17:30

18:00etan, Muntsaratzkeo
Xirimiri tabernan. 

ZINEFORUMA
BERRIZ
›› Urtarrilaren 22an, Un dios

salvaje filmaren emanaldia,
19:00etan, Kultur Etxean.

Urtarrilaren 22an, Durangoko San Agustinen

‘MA, TREN TAUPADAK’
Sei urtetik gorako ikusleei zuzendurikoa da La Enana Naranja antzerki
taldearen Ma, tren taupadak antzezlana. Bere lanpostua eta etxea
galdu ondoren, trenez egingo duen bidaia bati ekiten dio protagonis-
tak. Bagoi herdoildu eta pertsonaia bizirauleen inguruko abentura da
obran kontatzen dena, ama eta nekazari bati buruzkoa.
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zorionak@anboto.org•Eguazteneko arratsaldeko 17:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

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

Oinatz Eguiak urtetxo bat betetzen
du gaur, urtarrilak 20. Zorionak eta
musu potolo potolo bat etxeko
guztion partez!

Aurten bien artean ia-ia 100 urte beteko
dabezelako, zorionak eta musu handi bat
Izaro eta birramama Maria Pilar!

Argazkiko bidaiazale hau Miren
Otxotorena da. 14 urte bete berri
dituen honetan musu handi bat,
familiaren partez. Zorionak guapa
eta segi beti bezain maitagarri!

Zorionak Sara eta izeko! 21ean
ospatuko dugu zuen urtebetetzea
Formigalen! Paregabea izango da!

Sudurrean gorri, bihotzean irri, Maddi ta Garazi maitagarri!
Zorionak eta pottak gure etxeko bi perlei!

Gure etxean urte hasiera berezia da,
1ean aitatxok eta Intzak urteak bete
dituzte. 3 urte gure neska handiak!Eta
hilaren 10ean Irati etorri zitzaigun!
Musu asko hiruroi, amatxoren partez!

Pasa den urtarrilaren 12an, gure printzesita Leirek 5 urte egin
zituen, eta datorren 23an bere lehengusu Gorkak ere urteak
beteko ditu. Zorionak etxeko guztien partez, eta horrela jarraitu!

Joan den urtarrilaren 10ean
Aimarrek eta 16an Ainhoak
urte asko bete dabez. Etxeko
danon partez zorionak eta
musu handi bat!

D
EN

BO
RA

PA
SA

K

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

BOTIKAK
Barikua, 20
09:00-09:00 
• Unamunzaga 
(Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-22:00 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Zapatua, 21
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-13:30
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)
• Unamunzaga 
(Muruetatorre 2C - Durango)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio)  
Domeka, 22
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Astelehena, 23
09:00-09:00
• Navarro (Artekale, 6, Durango)
Martitzena, 24
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Eguaztena, 25
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)
Eguena, 26
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(J.A. Abasolo 2 -Durango) 

EGURALDIA

6

14o

6

12o DOMEKA

6

12o ASTELEHENA

8

14o ZAPATUA

9

12o BARIKUA

MARTITZENA

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

Letxuga................................. 0,80 euro
Tomateak........................... 3 euro/kg
Porruak.......................... 1,80 euro/tx
Kalabaza............................ 2,50 euro/kg
Azenaorioak...................... 1,50 euro/tx
Azelgak.................................... 2 euro/kg
Romaneskua........................... 3 euro/kg
Indabak........................... 15 euro/kg
Arrautzak.................... 3,60 e/dozena
Idiazabal gazta..................16,50 e/kg
Ogi zuria............................ 3,30 euro

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

ASTEKO SALNEURRIAK:

Denborapasen
SOLUZIOAK

Zuhaixka
mota

* IZENA

Hori
argi

Baldin-
tzetan

Zorrien
arrautza

Pl., etxeko
gela bat

* DEITURA

Hedatu

Hausnarka
ri mota

Fisikaren
atala

... gabe,
atertu gabe

Hizki
grekoa

Trebe,
iaio

Aitortzaile

Mortu,
basamortu
Erabiltzen

ari da

Neurrira
ekarria
Txistu,
tu, listu

Birrindu,
desegin

Uranioa

Potasioa

Idi, hitz
elkarketan

Titanioa

Tu eginez

Xalota-
sunez

Hautatu

Sobera

Gizon
izena

Euria
egiteari

utzi

OZ
LIDIA

LARU
CBARTZ

KASARAZI
ÑUABIL

MEKANIKA
TAILAR

DELTATI
DOITUA

ATERTUK
XALOKI

AUKERATU
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AKUILUAN Markel Onaindia   

Jon Artza
Soziologoa

Diglosiaz
Sarri entzun izan dut,
hemen ez dela elebitasunik,
hizkuntz errealitate
diglosikoan bizi garela.
Diglosia, euskara eta
frantses-gaztelaniaren
arteko elkarbizitza zeharo
desorekatu gisa ulertu izan
dut. Hargatik, Bat soziolin-
guistika aldizkarian berriki
irakurritakoak argi apur bat
eskaini dit: Mikel Zalbidek
diglosia aztertu du testu
nagusian eta zazpi adituk
ekarpenak egin dizkiote.

Diglosia XVIII. mende-
an Grezian sortu bazen ere,
1959an Fergusonek mundu
akademikora ekarri zuen.
Esango dugu ahaide diren
hizkuntzatan eta beraien dia-
lektoen artean eman daite-
keen fenomenoa dela: ohiko
harremanetan hizkuntza bat
erabiltzea, eta maila forma-
lean, aldiz, beste bat. Fishma-
nek gehitu zuen diglosia ahai-
de ez diren hizkuntzatan ere
gerta daitekeela; eta, funtse-
an, gizarte batean hizkuntza
bik edo gehiagok konparti-
mendu sozio-funtzional
bereiziak izatean datzala. Itu-
rri hauetatik edan zuten
“menderatuen diglosia” alda-
rrikatu zuten katalan-herrie-
tako soziolinguistek, eta, jaki-
na, hortik edan dugu guk ere.
Baina diglosian mendekota-
suna ez da ezinbestekoa;
aitzitik, hizkuntza bik, bakoi-
tzak bere espazioa izanik,
elkarbizitza “baketsua” izan
dezakete. Are gehiago, Zalbi-
deren ustez, euskarak izan
duen diglosia galtzen ari da,
soilik “arnasguneetan” –Lea-
Artibai edo Urola-Kosta kasu-
ko– geratzen dira arrasto apu-
rrak. Bere proposamena da
euskararen espazio “natura-
lak” berreskuratu eta berrin-
dartu egin behar direla, jaki-
na, eremu berrietan sendo
txertatzeari uko egin gabe.
Benetan saio interesgarria.

LAUHORTZA

“Tailerreko ordutegiagaz balitz,
behar hau hamarrekoa litzateke”

aukera asko egon arren, kolo-
ratzaile eta antzekorik ez dut
erabiltzen. Beti egin den pas-
tela egiten dut. Nire bezero
gehienek hori gura dute.

Tradizionala baina era askota-
koa, ala?
Gauza asko egiten dugu:
pastela almendrekin,
kiribilak, pasteltxoak,
pastak, tartak, enpa-
nadak, ezkontzeta-
ko tartak...

Zuk zer duzu gogo-
ko jateko?
Labetik arroz-
p a s t e l a  e d o  
bonba bat irte-
tzen bada, ba
horrexek. Baina,
gauez, ogi-opil
bategaz zer edo
zer haiek denak 
baino hobeto.

Pastela sarri erabiltzen
da protesta egiteko. Ez
al da,bada,alferrik gal-
tzea...
Beno, normalean meren-
gezkoak izaten dira, eta
merengea egitea ez da
hainbeste kostatzen. Hori
ere norbaitek asmatuko
zuen, beste bati gustatu, eta
orain denok egiten dugu. Nik
ere, inoiz, pasteldegian baten
bat ederto ipini dut. “Ez dauka-
dala balorerik?”. Aurpegia hurre-
ratu, eta birritan pentsatu barik,
plasta! Gero igoal berriro egin
behar, baina momentuan gustu-
ra geratu.

.

na zera da: ordu piloa, asteburuak,
familiagaz egoteko ez dela oso
bateragarria... Semeak hazita
dauzkat dagoeneko, baina txikiak
zirenean ez nuen ordutegiagaz
bat egiten. Andreagaz ere, beha-
rrerakoan ni ohera, eta oherakoan
ni beharrera. Eguneroko bizitza
nahiko gogorra da, baina lana bera
ona da. Tailerreko lana baino gura-
go dut; hori bai, tailerreko ordu-
tegiagaz balitz hamarrekoa izan-
go litzateke.

Kontaiguzu zelakoa den zure
lanegun normal bat.
Gauez beharra egin ondoren,
09:00ak inguruan irtetzen dut. Beti
edukitzen dut zer edo zer egiteko,
enkarguak-eta. Niri kirola gusta-
tzen zait pilo bat. Squashera jolas-
tu dut urte askoan, astean bi egu-
netan. Bestela, mendira ere asko-
tan joaten naiz ibiltzen: Mugarra,
Anboto, Oiz... Ezin dena da beha-
rretik irten eta tabernara, handik
ohera eta gero berriz beharrera.
Apur bat mugitu egin behar duzu.
Lana amaitzean psikologoaren-
gana noala esaten dut; mendia da
nire psikologoa. Gero jaitsi, ardo
bat edo bi hartu lagunekin eta
bazkaltzera; niretzat, afaltzera.
Arratsaldean lo egiten dut.

Zer da pastel ona egiteko ezinbes-
tekoa?
Nik sekretu handirik ez daukat,
pastel tradizionala egiten dut-eta.
Gaur egun, hainbeste produktu
dago ia ez duzula jakin behar pas-
tela egiten pastelgilea izateko. Ez
da hori nire kasua, hasi eta amai-
tu neuk egiten dut-eta. Opilak,
kremak, hostopilak... guztia nik
egiten dut. Bestalde, gaur egun

36 urtean zabiltza okin eta gozo-
gile lanetan.
18 urtegaz hasi nintzen beharrean,
Eibarren. Bederatzi urtean egon
nintzen han, eta gero Durangoko
enpresa batetik deitu zidaten; zaz-
pi urte egin nituen. Handik Malla-
bira joan eta oraindino bertan
nago.

Zelan eta zergatik hasi zinen
behar honetan?
Anaiak denda bat zeukan, eta
behargin baten bajaren ondorioz
berari laguntzen hasi nintzen,
enkarguak-eta egiten. Tartean,
nire ugazaba izango zenari ere
eroaten nizkion enkarguak etxe-
ra. Egun batean berak komenta-
tu zidan ea probatu gurako nukeen
gozogile lana, eta hantxe hasi nin-
tzen. Soldaduskan gidabaimen
guztiak atera nituen, eta  nire ilu-
sioa gidari izatea zen. Baina buel-
tan postua gordeta neukan gozo-
tegian, eta bertan geratu nintzen.

Gero Durangora ezkondu zinen.
Durangon bizi nintzela, dei bat jaso
nuen enpresa batetik. Baldintza
hobeak ziren eta Eibar baino
hurrago zegoen. Aldatzea eraba-
ki nuen. Gero, behargin bi enpre-
sa bat sortzekotan hasi ziren; oki-
na eta banatzailea ziren, eta pas-
telgilea falta zitzaien. Azkenean,
bi sartu ginen.

Beraz, zu, okina barik pastelgi-
lea zara...
Ni beti izan naiz pastelgilea. Edo-
zelan ere, ogia egiteko esku bat
bota behar denean ere ez daukat
inongo arazorik. Izan ere, ogia
nahiko erraza da egiteko. Behar
hau nahiko ona da. Txarra dauka-

LLaarrrraannoottiikk  mmeennddii--bbuueellttaa  eeggiinn  oonnddoorreenn  eettoorrrrii  ddaa  FFeerrnnaannddoo  eellkkaa--
rrrriizzkkeettaarraa,,  ooggiiaakk  eettaa  ooppiillaakk  bbeessaappeeaann  ddaakkaarrttzzaallaa..  BBeerrbbaallddii
ggoozzooaa,,  iinnoonnddiikk  eerree..  BBeerree  bbiizziimmoodduuaazz  bbeerrbbaa  eeggiinn  ddiigguu;;  2244

uurrtteeggaazz  MMaallllaabbiittiikk  DDuurraannggoorraa  jjooaann  zzeenn  bbiizziittzzeerraa,,  eettaa  ppaasstteellggiillee  ddiihhaarr--
dduu  3366  uurrtteeaann..  LLaannttookkiiaa,,  bbaaiinnaa,,  MMaallllaabbiiaann  ddaauukkaa..  GGaauueezz  eeggiitteenn  dduu
llaann,,  eettaa  eegguunneezz  lloo,,  bbaaiinnaa  eezz  dduu  hhoorrrreeggaattiikk  uummoorreerriikk  ggaallttzzeenn..

Durangon bizi da; 
mallabitarra da berez

Fernando Aldalur •

Mallabiko okindegiko jabeetako bat da Fernando Aldalur, bertan jaio arren bizimoduak Durangora eroandako pastelgile eta kirolzalea


