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Hotzari aurre eginez, feriazale
ugari batu da San Blas Azokan
Baserrietako erakusleiho izan dira gaur San Blas
Azokan batu dituzten abelburu eta produktuak. Aur-
ten, azokaren historia lantzen duen Sanblasak
begietan liburua argitaratu dute.
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ABADIÑO

ZALDIBAR

Jubilatuen tabernaren
gestioa, lehiaketara
Udalagaz ez zegoen kontraturik sinatuta, eta
ordezkariek batzarra egin dute asteon nagusiekin

Zaldibarko Udalak lehiaketa publi-
kora aterako du jubilatuen taber-
nako kudeaketa. Orain arte ez da
egon kudeatzaileen eta adminis-
trazioaren arteko kontraturik, eta
egoera hori formalitzatzea gura
dute udal arduradunek. “Taber-
na publikoa denez, lehiaketara
atera behar du”, adierazi digu
Arantza Baigorri alkateak. 

Antza denez, eztabaida sor-
tu da nagusien artean lokalaren
etorkizunaren gainean, eta gau-
zak argitzeko helburuz, batzarra
egin zuten eguaztenean bi aldeek.

70 lagunetik gora batu ziren; jubi-
latuen juntakoak, Baigorri alka-
tea eta Carmen Sampedro alka-
teordea. Batzarrean udal ordez-
kariek azaldu zuten ez dela euren
helburua taberna ixtea, batzuek
uste izan duten eran, egoera legez-
tatzea baizik.

BBKren osaketa
Udalbatzarrak baietza eman dio
Iurreta, Berriz, Otxandio, Atxon-
do, Ermua eta Zarautzegaz BBKren
osaketarako hauteskunde-elkar-
tea osatzeari; asanbladaren %50
berritu behar du kutxak. Iurretan
ere onartu dute proposamena;
ez, ordea, Berrizen.

Alkateak dekretu bidez eroan
zuen gaia joan zen asteko bilku-
rara, eta aho batez onetsi zuten
zinegotziek. M.O.

70 lagunetik gora batu ziren
batzarrean, jubilatuen eta
udalaren ordezkariez gainera

ATXONDO

Elur eta izotzari
aurre egiteko
gatz zakuak
eskuragarri
Datozen egunetarako iragarrita
dagoen hotz siberiarrak errepi-
dean, baserri bideetan zein ingu-
ruetan eragin ditzakeen lurzoru
izoztu edo elurtuei aurre egite-
ko gatz zakuak banatuko ditu
Atxondoko Udalak. Jakinarazi
dutenez, zakuak Apatako Mai-
suen Etxean egongo dira eskura-
garrari, denboraleak irauten duen
egun denetan. Zakuak jasotzeko
ordutegia ere zehaztu dute:
08:00etatik 15:00etara.

Hala ere, interesatuek lehe-
nengo udaletxera deitu beharko
dute (94 682 10 09) eta bertako
langileekin hitzordua ipini, ondo-
ren zakuak jaso ditzaten. Baser-
rri edo etxe bakoitzak jaso deza-
keen kopurua ere mugatua da,
ahalik eta eskari gehienak ase-
tzeko: zaku bi jaso daitezke bizi-
leku bakoitzeko. J.D.

Baserritarren eta herritarren elkargune izaten da otsailaren 3ko San Blas Azoka. Ana Domínguez

Goizean goizetik eroan
dituzte baserritarrek abel-
buruak eta produktuak

Abadiñoko Zelaieta auzora. Ez dira
faltako animaliak, makineria,
erroskillak eta bedeinkatutako kor-
delak; ezta jaia egiteko gogoa ere.
Ganaduari dagokionez, 266 abel-
burutatik 100 salgai ipini dituzte
–behi-haziendako 45, zaldi-
haziendako 35 eta ardi-hazienda-
ko 20– eta beste 166 ikusgai; horie-
tatik 54 herriko sei abeltzainek
mugitu dituzte Trinkete aldeko
gunera. Gainera, nekazaritzako 72
saltoki (Trinketean), eskulangin-
tzako 22 (Txanporta kultur etxe
ondoan), nekazaritzako makine-
riako 15 (Txanporta plazan eta
Gaztañodi eta Aita Aureliano Leto-
na kaleetan) eta landareak saltze-
ko 10 (Tornosolo kalean) egokitu
dituzte. Arbaso elkartearen lagun-
tzagaz bertaratu dira artisauak. 

Jaiaren osagarri, 34 saltoki
daude banatuta San Trokaz eta
Txanporta plazan, Zeletabe eta
Gaztañodi kaleetan eta Ferialeku
inguruan, erroskillak eta beste
produktu batzuk saltzeko; zazpi
txosna ere ipini dituzte Ferialekuan
eta Solokoan.

Euskal Herriko nekazaritza
eta ganadu azoka garrantzitsue-
na dela esanez deskribatu du gaur-
koa Jose Luis Navarro alkateak.

Azokaren bueltakoa
Feriaren aitzakian festa ederra sor-
tzen da urtero Abadiñon. Goizean
txistulariak, umeentzako tailerrak,
meza eta bertsolariak izan dira; bai-
ta herri-kirol jaialdia ere. Zelan ez,
idi-probena izango da hitzordu
esanguratsu bat, 17:00etako eta
22:00etako saioetan banatuta.
Datozen egunetan ere jarraituko
du jaiak, gaurko egun handiaren
ondoren. M.Onaindia.

Baserriko produktuak kalera dakartzate aurten
ere nekazari eta abeltzainek, hotzari aurre eginez

San Blas eguna da
gaur, feriazaleek
gorriz seinalatua

Ez dira faltako animaliak,
makineria, erroskillak eta
bedeinkatutako kordelak

Azokaz gainera, idi-probak dira
hitzordu esanguratsuenak,
17:00etan eta 22:00etan

Abadiñoko Udalaren enkarguz
Gerediaga elkarteak garatuta
liburua da Sanblasak begietan
izenekoa. Lorea Madina kaze-
tariak eta Txelu Angoitia argaz-
kilariak gidatuta ondu dute
otsailaren 3ko azoka bereziaren
atzera begirakoa. Bi esparrutan
banatu dute liburua. Batetik, Jon

Irazabalek orain 45 urte hasi-
tako azterketa historiko batean
oinarrituta, Madinak lau-bost
hilabeteko ikerketa egin du
dokumentazio eta elkarrizkete-
kin. Bestetik, 40 argazkilariren
130 irudi elkartu ditu Angoitiak,
horien artean zortzi abadiña-
rren idazlanak kokatuz; azoka-
ren gaineko gomuta edo espe-
rientziak dira guztiak. 

Salgai ipiniko dute liburu
berria, ekoizpen-kostuaren pre-
zioan. M.O.

San Blas Azokaren historia
aztertzen duen liburua

Ez dute onartu Zarrabeitia
presoaren “eskubideen
aldeko” Bilduren mozioa
“Espetxera egingo duten martxaren garraio 
gastuak udalak bere gain hartzea” eskatu dute

Martitzenean burutu zuten ohiko
bilkurako bigarren puntuan aur-
keztu zuen Bilduk Eneko Zarrabei-
tia presoaren egoeragaz lotuta uda-
lari hainbat konpromiso eskatzen
dizkion mozioa. Bilduko bost zine-
gotziek alde eta Independienteen
seiek kontra egin zuten; absteni-
tu egin zen, bestalde, EAJ.

Frantzian preso dagoen Ene-
ko Zarrabeitia abadiñarraren egoe-
rari lotuta, besteak beste, "babe-
sa ematera Frantziako espetxera
egingo duten martxan parte har-

tzen duten herritarren garraio gas-
tuak udalak bere gain hartzea” eta
"udalaren ordezkari batek espe-
txeko zuzendaritzari Zarrabeitia-
ri ezarritako 60 eguneko zigorra
baliogabetzea eskatzen duen ida-
tzia helaraztea" eskatu zuen Bil-
duren mozioak.

Jose Luis Navarro alkateak
dispertsioak presoen familiak ere
zigortzen dituela azpimarratu eta
"presoek dagokien kondena etxe-
tik gertu betearaztea" defendatu
arren, Bilduren mozioaren kontra
bozkatu zuten talde Independien-
teko sei ordezkariek.

“Mozioko aldarrikapenekin
ados gaude, baina ez formula-
zioagaz", adierazi zuen Etxebarria
bozeramaile jeltzaleak. Abstenitu
egin zen EAJ. I.E.

Bilduko bost zinegotziek alde
eta Independienteen seiek
kontra egin zuten; abstenitu
egin zen, bere aldetik, EAJ
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Lokalen erabilera arautzeko ordenantza iazko otsailean hasi ziren lantzen. Kepa Aginako

Sei hileko epean erregulatu
gura dituzte gazteen lokalak
Lokalen erabilera arautzeko ordenantza onartu dute EAJk, PSE-EEk eta PPk

Asteon onartutako ordenan-
tzaren arabera, erantzuki-
zun zibileko asegurua eta

suteen prebentziorako sistema
eduki beharko dute lokalek, eta
jabeek lokalen egoera erregulari-
zatzeko sei hilabeteren epean
datuak eta agiriak aurkeztu behar-
ko dituzte udaletxean. EAJ, PSE-
EE eta PPren aldeko botoekin
onartu dute ordenantza; Bilduk eta
Aralarrek kontra bozkatu dute.

“Gazteen segurtasuna eta
auzokideen lasaitasuna” lortzeko
ordenantza beharrezkoa dela
nabarmendu dute EAJk eta PSE-

EEk. Alderdi Popularrak, batzar
askoren ondoren, pozik hartu du
ordenantza plenora eroan izana.

Aralarren esanetan, “arazoak
ez dira ordenantzagaz konpondu-
ko”. Bilduren iritziz, berriz, “loka-
lak ezagutu barik” egindako orde-
nantza da osotutakoa, eta  egokia-
goa litzateke “auzokideen eta
gazteen eztabaidatik” sortzea. Bi

alderdientzat premiazkoa da gaz-
teen aisialdi beharrei buruz haus-
nartzea. EAJ hausnarketaren alde
agertu da, baina lokalak “erreali-
tate ukaezina” direla azaldu du.
Sozialistek suteen prebentziora-
ko sistemaren garrantzia nabar-
mendu dute.

Ordutegia
Ordenantzaren arabera, lokalak
22:30ean itxi beharko dira. Bariku,
zapatu eta jai bezperetan 23:30ean;
udan 23:00etan arte eta Sanfaus-
toetan, Aste Santuan, Gabonetan
eta inauterietan 00:30ean. A.U.

Erantzukizun zibileko asegurua
eta suteen prebentziorako
sistema eduki beharko dute

DURANGO

Kutxabanken kontseiluko
ordezkaritza eztabaidagai

Kutxabanken Administrazio Kon-
tseiluaren osaketa dela-eta, mozioa
aurkeztu du Bilduk. Bertan, bes-
teak beste, kontseilua bi alderdik
osatu izana salatzen, kontsentsua

lortu eta gizartearen “ordezkaritza
zabal, orekatu eta proportziona-
la” edukitzea eskatzen, eta kideen
eta udalen ordezkaritza murriztu
izana salatzen dute.  

EAJk eta PPk ordezkaritzako
akordioari buruz “ateak beti zaba-
lik” egon direla eta “demokrazian
akordioetara heltzea zilegi” dela
azpimarratu dute: “Hiru kutxen
administrazio kontseiluen eraba-
kia izan da”. 

Bilduk, PSE-EEk eta Aralarrek
kontsentsu “zabalagoa” izatea
gurako luketela azaldu dute. Euren
gogoa “proportzionaltasun prin-
tzipioa defendatzea” dela nabar-
mendu dute. A.U.

Ordezkaritza “orekatua” eskatu dute mozio bidez

Sei gauzainek herria
zaintzen jardungo dute
arratsaldez eta gauez
Laster formazioa jasoko dute, eta Durangoko
“eremu beltzak” zainduko dituzte batez ere

Langabezian denbora luzean
egondako sei durangar zaindari
lanetan hasiko dira laster Duran-
gon. Arratsalde eta gaueko txan-
datan jardungo dute, Durangoko
kaleak eta, batez ere, Hiri Debe-
katuaren Mapan jasotako “ere-
mu beltzak” zaintzen. 

Eusko Jaurlaritzaren diru
laguntza bati esker jardungo dute
sei gauzainek beharrean. Enple-

gua sustatzeko jaurlaritzaren Eus-
kadi+ programaren diru lagun-
tza jaso du udalak.

Kaleak zaintzen jardungo
duten beharginek formazioa jaso-
ko dute laster, eta udaltzainen
laguntza izango dute euren
lanean. Sei emakume izango dira,
euretatik lau 46 eta 52 urte bitar-
tekoak. 

Durangoko PSE-EEk eman
du egitasmoaren berri. Pilar Rios
zinegotzi sozialistak nabarmen-
du duenez, “krisi garaiotan
garrantzitsuak diren bi auziri hel-
du gura zaie ekimenagaz: enple-
gu politikei eta herritarren segur-
tasunari”. A.U.

Langabezian denbora luzean
egondako durangarrek
jardungo dute kaleak zaintzen

Aho batez gaitzetsi
dute Abasoloren
indultua udalbatzan
Bilgune Feministak helarazitako mozioa onartu
dute, sexu-erasoen “inpunitatea” salatuz

"Emakume eta gizonen berdinta-
sunerako lorpenean atzerakada
suposatzen duen erabakia"dela-
ko, aho batez gaitzetsi dute udal-
batzan Paul Abasolo futbolari
durangarrari sexu erasoengatik
jasotako zigorraren indultu par-
tziala. Hasieran indultua atzera
botatzeko eskatu gura zuten, bai-
na ez dago legezko modurik horre-
tarako. Azkenean gaitzespena
eskatu du Bilduk Bilgune Femi-
nistaren izenean.

Bilduko Norone Bizkarrak
garrantzitsua iritzi dio udalak
indultua aho batez gaitzesteari.
Indultuagaz sexu erasoei "inpu-
nitatea" eman zaiela kritikatu du
Aralarreko Dani Maeztuk, eta
salatu du indultuan ez dela ikus-
ten Abasolori "zer arrazoigatik
eman zaion". Ildo beretik, EAJko

Goiztidi Diezen iritziz, indultua-
gaz "herriari ematen zaion mezua
larria da", eta sexu erasoen
aurrean tolerantziarik ez dela
onartu behar aldarrikatu du. 

PSE-EEren mozioa
Pilar Rios PSE-EEko bozeramai-
leak ere gogor kritikatu du indul-
tua, eta beste mozio bat aurkez-
tu du, Abasolori arindutako zigo-
rra kartzelan betearaztea eskatu
dezan fiskaltzak. Mozioa ez da
onartu; EAJk kontra bozkatu du,
eta PP, Aralar eta Bildu abstenitu
egin dira. Bilduk eta EAJk adiera-
zi dute mozioaren alde bozka-
tzea "indultua onartzea" litzate-
keela. Aralarrek azaldu du indul-
turik ez egotea gurako luketela;
hala ere "zigor hori kartzelan bete-
tzea" ere gura dutela diote. A.U.
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DURANGO MALLABIA

Eskolako
leihoak eta
argiteria aldatu
gura dituzte
Mallabiko Udala lanean hasi da
eskolako obrak amaitzeko geldi-
tzen den zatian. Lanok finantza-
tzeko inbertsioaren %60 Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak
bere gain hartuko du. Eskolako
leiho guztiak konpontzea da uda-
laren asmoa. 

Udan hasi gura dituzte
lanok, ikasturtea amaitzerakoan,
eskolako jarduna ez oztopatze-
ko. Aurreko urteetan ere udan
egin dituzte konponketak.

Argiteria
Eskolako argiteria aldatzeko bes-
te diru-laguntza bat eskatzeko
asmoa du udalak. Agenda 21eko
irizpideei jarraituz, kontsumo
txikiko argiztapena ipini gura
dute eskola barruan zein ingu-
ruan, Mila Mondragon alkateak
azaldu duenez. J.G.

ELORRIO

Gazte-lokalak ikuskatzen
hasi da udala asteon
Gazteen segurtasuna eta auzotarrekiko bizikidetza
bermatzea dute helburu azterketa honegaz

Udal teknikariek eta Gazteria arlo-
ko dinamizatzaileak asteon bisi-
tatu dituzte lehenengo lonjak, udal
ordenantzara egokitzen direla
egiaztatzeko.“Udalaren helburua
ez da gazteen lokalak ixtea, horiek

arautegira egokitzea baizik. Neu-
rri horregaz lokalen eta horiek
dauden eraikinetan burutzen
diren beste erabilpenen arteko

bizikidetza bermatu nahi dugu;
baita gazteen segurtasuna ere,
gertatu ahal diren arriskuen
aurrean”, azpimarratu du Ana Ota-
dui alkate jeltzaleak. Edozelan ere,
zerbitzu teknikoek ebaluazio txos-
tena amaitu ondoren jazo daite-
ke udala lokalen bat ixteko beha-
rraren aurrean aurkitzea ere.

Ordenantza 2010eko aben-
duan onartu zuten, eta jabe zein
errentariek urtebete izan dute
horretara egokitzeko. Gutxiengo
baldintzen artean daude komun
itxia, su itzalgailuak, larrialdiko
argiteria eta erantzukizun zibile-
ko asegurua edukitzea. M.O.

Ordenantza 2010ean onartu
zuten, eta urtebete izan dute
horretara egokitzeko

Albertiako omenaldian, 2005ean, domina jasota. Iñaki Irazabal

Bautista Uriberi
omenaldia egingo
diote domekan
Urtarrilaren 25ean hil zen EAE-ANVko gudari eta
militante izandako durangarra, 93 urte zeuzkala

Intxaurre elkartearen aurrean,
Balbino Garitaonandia enpa-
rantzan, omenduko dute dome-

ka honetan Bautista Uribe. Eguer-
diko 13:00etan hasiko da ekitaldia.
Leku esanguratsua da Intxaurre;
Uriberen emazte Benita Mañari-
kua eta sei seme-alabak bertan
jaio ziren, eta bikoteak Ezker Aber-
tzaleari eskaini zion, Herriko Taber-
na sortzeko. 25 urte bete berri ditu
Intxaurrek, eta iazko ekaineko urte-
muga jaialdian ere jaso zuen ome-
na Uribek.

Gerra Zibilean EAE-ANVren
Eusko Indarra batailoian ekin zion
borrokari Uribek. Loiola, Deba,

Lekeitio eta Albertiako frenteetan
ibili zen, besteak beste. Anaia gal-
du zuen Zornotzako borroka
batean, eta berak eman zion lur,
lepoan hartu ondoren.1937an San-
toñan kartzelatu, eta Burgos,
Miranda, Elizondo eta Madrileko
espetxeetatik igaro zen; langileen
batailoira behartu zuten. Diktadu-
ra amaitu arte, klandestinitatean
jarraitu zuen beharrean; gerora ere
ez zuen etenik egin militantzian.

EAE-ANV alderdiaren ilegali-
zazio bi ezagutu zituen: diktadu-
rena eta alderdien legearena.
2007ko udal hauteskundeetarako
babesa agertu zion alderdiari,
“ANVkoa nintzen, naiz eta hil arte
izango naiz” aldarrikatuz. Bizi-
modu gogorra ezagutu arren, ez
zion idealei ekarpena egiteari utzi.
Ekaineko omenaldian batutakoak
ere eskumuturra jasota agurtu
zituen. M.Onaindia.

Gerra Zibilean EAE-ANVren
Eusko Indarra batailoian ekin
zion borrokari Uribek

Auzo-taxi zerbitzua
martxan dago, euro bian
‘Eskaripeko garraioa’ izeneko zerbitzua auzoak
erdiguneagaz lotzera dator, proba epea amaituta

Azaroan erabaki zuen udalak
garraio zerbitzu berria proba
fasean ezartzea. “Herriko auzotar
batzuen artean zerbitzua jasotze-
ko eskaera dagoela ikusi dugu.
Beraz, zerbitzua bideragarria dela
ikusi eta gero, behin betiko mar-
txan jartzea erabaki dugu”, azal-
du du Ana Otadui alkateak. Zer-
bitzu zabala den arren, batez ere,
mugikortasun arazoak dituzten

nagusiei eta ibilgailu propioa ez
dutenei zuzenduta dago.

Txartela eskatu behar da
Euro biko kostua izango du
bidaiak; udalak taxilariekin egin-
dako hitzarmenaren bitartez
kubrituko dute aldea. Interesdu-
nek, udaletxean erabiltzaile txar-
tel bat jaso beharko dute lehenen-
go. Gero, garraioa hartu gura duten
bakoitzean, 94 682 00 40 zenba-
kira deituko dute. 

A s t e g u n e t a n  0 7 : 3 0 e t i k
20:00etara funtzionatuko du zer-
bitzuak, eta zapatuetan 09:00eta-
tik 14:00etara. M.O.

Erabiltzaileek 94 682 00 40
zenbakira deitu beharko dute
garraioa hartu gura dutenean

Bilduren batzar
informatiboa,
animalien
ordenantzaz
Datorren martitzenerako, hilaren
7rako, animalien ordenantzaren
gaineko bigarren batzar infor-
matibo eta parte-hartzailea dei-
tu du Elorrioko Bilduk. Arriola kul-
tur aretoan ipini dute zita, arra-
tsaldeko 19:30ean.

Zehazki, txakurren atala
aztertuko dute, “kalean kexa eta
kezka gehien sortzen duen gaia
delako”.  Kezka horregatik diote
gaia parte-hartzearen bidez lan-
tzekoa dela; azaroan egin zuten
lehenengo bilkura, herritarren
iritziak jasoz. Martitzenean orde-
nantzarako proposamena eroan-
go dute, eta azken ekarpenak
ere jasoko dituzte. M.O

Leihoak konpontzeko
inbertsioaren %60 Eusko
Jaurlaritzak ordainduko du
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IURRETA

OTXANDIO

Udalak etxebizitzak eraiki gura
dituen Garauntzako zonaldea
“babesgune akustiko berezi” izen-
datzeko eskatu du Bizkaiko Aldun-
diak, eta joan zen astean burutu
zuten plenoan eman zioten bide
klasifikazio hori garatzeko trami-
tazioari: zaratari buruzko 37/2003

legearen 25. artikuluak agintzen
duenaren arabera, zonalde bere-
zi izendatzeko espedienteari ekin
zioten, Bilduko udal gobernuko
eta EAJko zinegotzien aldeko
botoekin. Horren ondoren, etxe-
bizitzak eraiki gura dituzten
Garauntzako inguru horretako
zarataren neurketa burutuko dute.

2011ko urriaren 10an argita-
ratutakoko ingurumen inpaktua-
ren txostena betearazteak dakar
ahotan darabilguna lako neurriak
hartzea: frontoi aldameneko lur-
sail horiek “babesgune akustiko
berezi” izendatzea. I.E.

Mainerrotarako sarrera
mugatuko dute aurten
EAJ abstenitu egin da aurrekontuen bozketan

BERRIZ

MAÑARIA

IZURTZA

Frontoiaren erabilera
arautegia berriztuko dute
Tasen zenbatekoa eta ordutegiak eguneratu gura 
dituzte, eta udalak kudeatu ditzala diru-kontuak

Frontoiaren erabilera-araudia
berriztekotan dihardu Bilduko
gobernu taldeak. Pilota eskolagaz
horrela adostuta, aurrerantzean
udalak kudeatuko ditu zuzenean
frontoia erabiltzeagatiko tasak eta
diru-kontuak; horrela proposatu
zuten gaiaren inguruan aben-
duan burutu zuten foroan. 

Herritarren artean “frontoia
erabiltzeko lehentasuna berma-

tuta ez dagoen sentsazioa” zabal-
du dela ohartuta ekin diote tasen
zenbatekoa, ordutegiak eta aba-
rak zehazten dituen araudia alda-
tzea helburu duen prozesuari.

Hil honetan edo martxoan,
herritarrek abenduko foro tema-
tikoan egindako ekarpenak azter-
tzeko eta araua diseinatzen has-
teko batzarra deituko dute.

Endika Jaio alkatearen ber-
betan, mañariarrei eta kanpota-
rrei tasa ezberdinak ezartzea,
ordutegia finkatu eta jakinaraz-
tea, “alokairu aukera hobeto arau-
tzea”, herritarrei eta pilota esko-
lari lehentasuna ematea, dira
gobernuaren asmoak. I.E.

Hil honetan edo martxoan,
abenduko herritarren foroko
ekarpenak aztertuko dituzte

Garauntzan
etxebizitzak
eraiki ahal
izateko tramitea

Alkatea zabortegiko auzitik
baztertzea eskatu dute

Iñaki Totorikaguena Goiuriko
Lukupeko Troka eta Luku-Txi-
ki ibarbideak lurrez betetzeko

jarduerarako eta obretarako lizen-
tzia (2010koa) espedientetik baz-
tertzea eskatu du Goiuriko kofra-
diak “partziala” dela iritzita, eta egi-
tekoen ardura udalbatzak hartzea
proposatu dute. Alkate egon ez zen
bilkuran, eskaria tramitera onar-
tu eta gero, orain, bi aldeek euren
argudioak eman beharko dituzte. 

2011ko ekainean eta uztai-
lean lizentziarik barik ehunka
kamioien edukia isuri zutela dio-

te, eta Totorikaguena orduan “legez
kanpoko egoeraren jakitun” zela:
“alkatearen ordezko izan zen, eta
Hirigintza Saileko arduradun legez
kanpoko isuriak egin zirenean”.

“Zentzugabeko” eskaria
Iurretako EAJk eskaria “zentzuga-
bea” dela dio, “babesa” agertuz
alkateari. Kudeaketa “gardena eta
legezkoa” dela diote. “Alkatearen
izen ona kaltetzea eta administra-
zio espedientea atzeratzea gura
duten gertakari faltsuongatik kez-
ka eta arbuioia” agertu dute. A.B.

te, sarbide-pistaren “legez kan-
poko” lanen eraginez 2009an izan-
dako lur-jausia konpontzeko lor-
tutako baimena aprobetxatuta;
2006tik itxita zegoen zabortegia.
Jarduera ez zutela eten salatu dute,
ezta zehapen espedientea agindu
ere: “Probak ukatu (Udaltzaingoa-
ren argazkiak barne) eta jardue-
rarik ez zela zioen udal arkitektoa-
ren txostena onartuz”.

Inputatuta dagoen Jose Mar-
tin Etxebarria alkate ohiaren defen-
tsa udalak sustatu eta ordaintze-
ko agindua eman duela ere badio-

Iñaki Totorikaguena horretan ez dela “inpartziala” dio Goiuriko Kofradiak

Iazko udan Lukupeko Troka eta Luku Txiki lurra botatzeko erabili zirela salatu dute. Goiuriko Kofradia

Neguko I. Bidezaintza
Plana osatzen dabil udala

Berrizko Udala Neguko I. Bide-
zaintza Plana lantzen dabil, asteon
adierazi duenez. Horren baitan,
auzoetan bizi diren eta mediku edo
osasun zaintzetarako mugikorta-
sun arazoak dituzten berriztarren
zerrenda egin gura dute. Elurte
kasuetako arazoen aurrean garbi-

ketak lehentasun mailaren arabe-
ra antolatzeko helburuz osatuko
dute zerrenda hori. Elurra kentze-
ko pala eta gatza barreiatzeko gai-
lu berriak dituzte eskura.

Izena emateko
Ezaugarri horien artean kokatzen
diren bizilagunei izena ematea
eskatu die udalak. Horretarako,
telefono zenbaki hauek ipini dituz-
t e  h e r r i t a r re n  e s k u r a :  
94 682 40 36 eta 94 682 45 84; pos-
ta elektronikoz ere eman daiteke
izena, idazkaritza@berriz.orghel-
bidera datuak bidaliz. M.O.

Elurteetarako garbiketak antolatzea gura dute

Mugikortasun arazoak
dituzten auzotarren zerrenda
egin gura dute udalean

Bilduren aldeko sei botogaz eta
EAJren bi abstentzioagaz onartu
dituzte 2012ko aurrekontuak. Aur-
ten 1.392.789 euroko diru sarre-
rak daude aurreikusita, eta gastuak
1.272.695 eurokoak dira, Beraz,
120.000 inguru geratzen dira inber-
tsioetarako. Urtetik urtera gas-
tuak diru sarreren mailatik gero

eta gertuago daudela-eta, EAJk
“gastuen doiketa beharra” adiera-
zi zuen. Bildu bat etorri zen EAJk
adierazitakoagaz, eta aurten ere
gastuak doitzen ahalegindu dire-
la azaldu zuen Santi Uribe alka-
teak, beti ere ez ohiko gastuak
sortu daitezkeen eremuetan mal-
gutasunez jokatuz.

Aurtengo inbertsio nagusien
artean erresidentzia ondoko
etxearen erosketa dago. Ordain-
keta hainbat urtetan gauzatuko
da, epeka. Aurten 25.200 euroko
atala gorde dute horretarako. Itu-
rrizarreko parkina egiteko eta
Mainerrota alderako sarrera
mugatzeko lanak egiteko 44.000
euro gorde dituzte. Proiektu hau
ez dago lehentasunen artean, bai-
na 177.000 euroko diru laguntza
lortu dutenez aurrera egingo dute.
Egin asmo duten anbulatorio
berriaren harira, 2012an exeku-
zio proiektua idatziko dute. Azke-
nik, Berdintasun Plana osatzeko
8.000 euro gorde dituzte. J.D.
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Durangaldean labur

DURANGALDEA

Olga Marcos eta Jon Zinkunegi HABEkoen sariak jasotzen.

Berriztar bi HABEko
zozketaren irabazle
Udal Euskaltegian iPad bat eta HABEko materiala
jaso dituzte Iñaki Uribe zuzendariaren eskutik

Durangoko Azokan HABEk
egindako zozketan, 1.800
parte-hartzaileren artean

berriztar bik lortu dituzte lehenen-
go eta bigarren sariak; Olga Mar-
cosek iPad bat eta HABEren mate-
rialez betetako poltsa jaso du eta
Jon Zinkunegik HABEren materia-
la. Durangoko Udal Euskaltegian
jaso dituzte sariak, Iñaki Uribe
HABEko zuzendariaren eskutik.

Sari banaketa 25 urte bete
berri dituen euskaltegia bisita-
tzeko aprobetxatu du Uribek, eta
bisitan Durangon euskaltegietan
matrikulatuta daudenen datuak
eman dituzte.   

Durangon 338 heldu dabil
ikasturte honetan euskara ikasten;
236 udal euskaltegian eta 102
AEKn. Ikasleen perfila azkeneko
urteotan zahartu egin dela nabar-
mendu du euskaltegiko zuzenda-
ri Maite Eubak: "36 eta 45 urte arte-
koak dira, gehienak emakumeak".
Aurten udaleko langileentzako
trebatze tailerrak hasi dituzte; 50
beharginek jarduten dute taile-
rrotan. A.Ugalde

Durangoko Udaleko 
50 langilek euskarazko
trebatze tailerrak hasi dituzte

GARAI

Santa Ageda koplak kantatzen irtengo
dute bihar, neguko giro hotza epeltzeko

Giro hotzari aurre eginez eta usa-
dioari eutsiz, Santa Ageda koplak
abestera irtengo dute, zapatuan,
Durangaldean ere. Eskualdeko
txoko eta bazterrak epelduko
dituzte koplaz kopla.

Mañariarrak izango dira
kopla-kantaririk goiztiarrenak,
Santa Ageda bezperaz: 08:45ean
egin dute hitzordua plazan, eta
batutako dirua Saharara bidaltze-
ko janaria erosteko erabiliko dute.
Iurretan, berriz, 10:00etan gera-

tu dira Aita San Migel plazan, eta
Mallabian 11:30ean Petrilean batu-
ko dira: Mendibil abesbatzak base-
rriz baserri egingo du kantuan
iluntzera arte.

Arratsaldez ere irtengo dute
Atxondon 14:30ean elkartuko dira
kantariak –batutako dirua Carita-
sera bideratuko dute– eta  Elorrion
ere bai: 18:30ean egin du hitzordua
Lagun Tokin, Iturrizoro elkartear-
teak. 

Durango, Zaldibar, Atxondo,
Elorrio, Berriz eta Abadiñon
ere batuko dira taldeak

Hondakin guneak
berritzeko asmoa
du udalak

Durangon Orfeoiak abestu-
ko ditu Santa Ageda koplak, bihar.
Kili-kolo aurretik abiatuko dira
18:30ean, eta Klarisen komen-
tuan, Andra Marian, Ezkurdiko
arkupeetan, Plateruen plazan eta
Goienkalen abestuko dute. 

Berriztarrak 18:00etan hasi-
ko dira kantuan; mojen komentu
aurrean egin dute hitzordua 
—batutako dirua euskal presoen
senideei laguntzeko erabiliko
dute—. Zaldibarren 17:30ean abia-
tuko dira Koral  elkartetik.  Aba-
diñon , azkenik, Done Zezili abes-
batzak abestuko ditu Santa Age-
da koplak kalez  kale; iluntzeko
19:30ean hasita izango da. Otxan-
dion Oihandi abesbatza baserrie-
tatik ibiliko da lehenengo eta auzo-
gunetik  gero. Ondoren, elkarre-
kin bazkalduko dute. A.B.

Udalak diru-laguntza eskatu dio
Bizkaiko Foru Aldundiari hiri hon-
dakinentzako guneak eraberri-
tzeko. Tokiko Agenda 21aren bai-
tan, 101.593 euroko aurrekontua
dauka egitasmoak, udal ordezka-
riek azaldu dutenez. Zazpi gune
izango dira, auzoen sarreretan
egokitutakoak. Zaborra batzen
duen kamioia, honela, ez da sar-
tu beharko auzoetan zehar.
Momoition eta Aiartzan birzikla-
tzeko edukiontziak ere ipiniko
dituzte. M.O.

Durangaldeko hainbat herritarrek irtengo dute, urtero legez, kopla kantuan

Mañaria, Mallabia eta Iurretan
goizean jardungo dute auzorik
auzo koplak abesten

Otsailaren 9an, 19:00etan, Gaizka
Zabartek Zaharrak ez zuen hil nahi
liburua aurkeztuko du Zaldibarko
Liburutegian. Josu izeneko maisua da
protagonista, hainbat galderari aurre
egin beharko diona ehorzleak aspal-
di hildako aitari buruz berba egite-
ko deitu ondoren.

Gaizka Zabarteren
liburu aurkezpena

Udalbatzak aho batez onartutako mozio horretan,
Garoñako zentral nuklearraren bizitza luzatzeak
konpainia elektrikoen interes ekonomikoekiko mese-
de moduan baino ezin direla ulertu azpimarratu dute,
eta energia iturri berriztagarrien aldeko apustua
egin dute. Horrela, besteak beste, gaur egungo ener-
gia kontsumo maila birplanteatzekobeharra azpi-
marratu dute mozioan. 

Garoñako zentralaren kontrako
mozioa onartu dute Otxandion

Gaur, otsailaren 3an, Durangoko UGTren
egoitzan Damaso Casado UGT-Euskadiko
zuzendaria egongo da, 12:45etik aurrera.
Durangaldeko metalaren arloan duen pisua
kontuan hartuta, Bizkaian arlo horretako
hitzarmenak zertan diren azalduko du eta
Euskal Autonomia Erkidegoko egoera ere
izango du aztergai.

UGT sindikatuko Damaso
Casado gaur Durangon

Aurten Greatest Hits musika jaialdia
antolatuko dute, eta otsailaren 9an,
Plateruena kafe antzokian, jaialdian
parte hartu gura dutenentzako hitzor-
dua ipini dute, arratsaldeko 19:30ean.
Eskualdeko taldeek musika talde eza-
gunen abestien bertsioak egiten dituz-
te jaialdi horretan.

Greatest Hits-en parte
hartzeko deialdia



BERBAZ
B 2012ko otsailaren 3a, barikua anboto8

“Anorexia eta bulimia kasuetan inguruak
kontrolatu behar du gaixotasuna, ez kontrara”
Datorren eguaztenean elikadura jokaeren nahasteei buruzko ikastaroa hasiko du Abadiñoko Errota kultur etxean

gara astean, eta gurasoak gero
egunero egon behar dira eure-
kin.  Psikologikoki gurasoak
prest egon behar dira; ingu-
ruak kontrolatu behar du gai-
xotasuna, eta ez gaixotasunak
ingurua. Familiaren inplika-
zioa oso garrantzitsua da, eta
beharrezkoa da  gurasoek
laguntza eskatzea eta profe-
sionalengana jotzea.

Gizar tean aur reiritzi  asko
sumatzen dituzu?
Orokorrean ez da beste gaixo-
tasunekin beste enpatizatzen;
batzuetan tontakeriatzat har-
tzen da; bulimia anorexia bai-
no hobeto ikusten da ez dela-
ko igartzen, anorexia argalta-
sunean ikusten delako. . .
Batzuek lau terapiagaz osatu
daitekeela uste dute, eta eragi-
na izan dutela gurasoek, lagu-
nek edo bikotekideak... Beti
erruduna kanpoan dagoela
pentsatzeko joera dago, eta ez
da hain sinplea. Askotan gura-
soek pentsatzen dituzte topiko
horiek eta garrantzitsua da
ideia horiek burutik kentzea.

Zenbat denbora behar izaten da
osatzeko?
Orokorrean,  2-3 urte behar
izaten dira. Baina geroago eta
beranduago hasi, zenbat eta
gaitzagoa da. Alta izan arren,
gainera, zuhur ibili behar da,
momentu gaitzak egon daitez-
keelako udan, Gabonetan...
Gure gizartea oso gaiztoa da
kontu honetan, dena ospatzen
da jaten. Momentu kritikoetan
zuhur jokatu behar dugu, eta
ezin dugu gure burua engaina-
tu. A.Ugalde

Datorren eguazte-
nean hasita hiru
eguaztenetan, eli-

kadura jokaeren nahas-
teen gaineko hitzaldiak
eskainiko ditu Begoña
Charro psikologoak Aba-
d i ñ o k o  E r r o t a  k u l t u r
etxean. ACABE anorexia
eta bulimiaren kontrako
elkartearen berri emango
du, eta gaixotasun horien
gaineko ideia batzuk azal-
duko ditu hitzaldiotan.

Elikadura jokaeren nahastee-
tan kasu bakoitza mundu bat
izango da, baina badaude oro-
kortu daitezkeen ezaugarriak?
Nahaste  asko daude,  baina
gehien ematen direnak anore-
xia eta bulimia direnez, horie-
tan sakonduko dugu. Ezauga-
rr i  orokor batzuk badaude:
Anorexiaren kasuan, adibidez,
oso per fekzionistak  izaten
dira ,  k irola  asko gustatzen
zaie, nota oso onak ateratzen
dituzte... Kanpotik seme-alaba
“idealak” direla esan geneza-
ke, baina barruan dute gaixo-
tasuna. Bulimia dutenak nor-
malean desorganizatuak iza-
ten dira, inpultsiboak, fisikoki
ez da detektatzen hain arin, ez
dutelako zertan argal egon...

Umore aldaketak izaten dituz-
te,  eta etxean konbibentzia
arazoak. Anorexiaren kasuan,
esan genezake eurek dutela
“kontrola”,  eta  bul imiagaz
kontrakoa da;  egoerak ihes
egiten die eskuetatik. Batzu-
tan faseak egoten dira batetik
bestera, baina nik uste dut,
nahiz eta faseak izan, perfila-
gaz argi ikusten dela anorexia
edo bulimia den. 

Anorexia edo bulimia daukazu-
la onartzea pauso garrantzi-
tsua izango da.
Niretzat hori da pausorik gai-
tzena. Pertsona bakoitza des-
berdina da, eta adinaren ara-
bera ere gauzak asko aldatzen
dira; ez da berdin 14 urtegaz
edo 30 ur tegaz kontsultara
etortzea. Gaixotasunagaz urte
askoan bizi direnek onartuta
dute gaixotasuna daukatela,
baina barneratuta dituzten
ohiturak kentzea gaitza da.
Denbora gutxian barneratuta-

ko ohiturak arinago aldatzen
dira normalean. 

Zer pauso ematen dira diag-
nostikatu eta gero?
Lehenengo, elkartera heltzen
direnean, psikologoekin jar-
tzen dira kontaktuan. Osasun
zentrora bidaltzen ditugu, eta
handik bolante bat eskatzen
da, psikiatra bategaz hartu-
emana hasteko espezializatu-
tako osasun zentroan. Ospita-
le bakoitzean espezializatuta-
ko psikiatra bat dago. Psikia-
trak eta psikologoak koordina-
tu  egi ten gara,  norabide
berean lan egiteko. 

Ingurukoek eta familiak asko-
tan galdetuko diote  euren
buruari zelan lagundu.
Ez dute jakiten zer egin. Asko-
tan tabua izaten da,  etxean
mantentzen den zerbait ,
sekretu bat legez, eta lagunek
zerbait arraroa ikusten dute-
nez pertsona hori baztertzera

heldu daitezke.  Hor i  ez  da
sekula egin behar.  Lagunek
asko lagundu dezakete  zer
ger tatzen den dakitenean.
Momentu txarretan, adibidez,
gaixoak bakarrik egon gurako
du, eta bakarrik utziz gero gai-
xotasuna indartu egiten da.
Lagunak beharrezkoak dira,
barneratuta ditugun ohitura
txarrak kendu eta ohitura osa-
sungarriak mantentzeko.

Familiek ere laguntza beharko
dute...
Askotan gurasoek gaixoek bai-
no laguntza handiagoa behar
dute. Batzuetan aurreiritziak
dituzte; hasieran pentsatzen
dute tontakeriak direla, moda
kontuak...  Baina ez, buruko
gaixotasuna da.  ACABEn
badauzkagu gurasoentzako
taldeak,  beste  kasu batzuk
ezagutzeko eta dudak argitze-
ko. Laguntza behar dute; gu
gaixoekin ordubete  egoten

Begoña Charro •

ACABE anorexia eta 
bulimiaren kontrako 
elkarteko psikologoa

Otsailaren 8an, 15ean eta 22an
emango ditu hitzaldiak

Informazioa: www.acabe.net

“Zenbat eta lehenago diagnostikatu, 
hobeto; gaitza da urte askoan 

barneratutako ohiturak aldatzea” 

“Gizarteak ez du
beste gaixotasun

batzuekin 
beste enpatizatzen”

“Ez da sekula gaixoa
bakartu behar;

horrek gaixotasuna
indartzen du ” 
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Urdaspal Bolinaga
Bildu

Otsailean gaude eta hotza handia
izateaz gain aurrekontuak lantze-
ko garaia ere bada, edo, hobeto
esanda, izan beharko litzateke.
Oraindik udal taldeok ez baitugu
ezta lehen zirriborroa ere jaso
gobernu taldeko PNVrengandik.
Badirudi ordenantza fiskalak beza-
la –hau da, herritarrok ordaintzen
ditugun zergekin eta tasekin egin
zuten bezala– bizkor batean –lau-
bost egunetan– burutu nahi dituz-
tela.

Aurreko astean PNVko Duran-
goko alkatea arduratsu agertzen
zen Durangoko herritarren egoe-
ra ekonomikoaren inguruan. Nik
uste dut ardura hori benetakoa
balitz, denbora gehiago eskaini-
ko liokeela, eta ez soilik lau-bost
egun. Beste alde batetik, kontu tri-
bunala pasatu ondoren, hainbat
elkarteri justifikatu gabeko diru-
laguntzak ematea (500.000 euro),
edo bi obratan gastuaren gaine-
tik 4.000.000 euroko igoerak ema-
tea leporatu zitzaien. Honez gain,
krisiaren izenean zerbitzu batzuen
(eskolentzako piszina zerbitzua)
modifikazioaz ere hitz egin dute,
orain arte beste proiektu batzue-
tarako (Durangoko Pasinue, adi-
bidez, 32.000 euro lau egunerako)
diru-laguntzak arazo gabe eman
direlarik. 

Beraz, dirua badago; gutxi
baina badago. Kontua da nola
kudeatu. Gure ustez, diru hori
herritarren beharrizanak asebete-
tzeko erabili behar denez, herri-
tarrei galdetu beharko litzaieke
zeintzuk diren beraien beharriza-
nak, eta proiektu horiek aurrera
eraman. Ez norberaren alderdiak
eskatutako proiektuak edo bule-
goetan kromo trukaketa bailitzan
erabakitakoak.

Azkenik, Donostiako alkateak
aurrekontuak aprobatzeko  beste
alderdiei konpromisoa luzatu zien
moduan, alkate andreak ere kon-
promiso bera eskatzen zigun. Alde
handi bat dago: Donostiako alka-
tea aurrekontuak egiteko Donos-
tiako herritarrekin bildu da eta
denen artean egin dituzte. Zuek
noiz daukazue asmoa durangarrei
galdetzeko?

Herritarrek egindako aurre-
kontuak? Bai. Zuen alderdiaren-
tzako aurrekontuak?  Ez.

IRITZIA gutunak@anboto.org

Humanitates ikastaroek huts! 
Oker ez bagaude, duela hiru urte hasi zen antolatzen
Humanitates izeneko ikastaro eta berbaldi sorta Duran-
goko Arte eta Historia Museoa. Egitasmo benetan inte-
resgarria, historia, artea, literatura, matematika, pen-
tsamendua eta, azken batean, jakintza sustatzeko eki-
men ezin egokiagoa da. 

Lehen edizioaren berri eman zenean, harriduraz har-
tu genuen Museoak antolaturikoa gaztelania hutsean iza-
tea. Ulergaitza zen, baina tira… Iritsi zen 2. edizioa, eus-
karaz arrastorik ez, publizitatean ez bazen. Orduan ere,
ikastaro eta berbaldiak gaztelania hutsean. Antolatzaile-
ekin berba egin genuen eta 3. edizioan, 2012an, zenbait
ikastaro euskaraz ere eskaintzeko konpromisoa, berbaz-
koa, hartu zuten.  

Asteon eman dute ikastaro-berbaldien berri eta,
oraingoan ere, huts. Lotsagarri utzi gaituzte, lotsagarria-
go gelditu dira antolatzaileak eta, beste behin ere, tratu
txarra jasan du euskarak. Larria da udalak onartutako Eus-
kararen Araudia hankartetik pasatzea, izan ere, araudia-
ren 38. artikuluak argi zehazten du hizkuntza irizpidea
ikastaroak, tailerrak eta antzekoak antolatzen direnean. 

19 modulu eta 76 berbaldi eskaintzen dituzte, denak
gaztelaniaz! Penagarria.

Topikoa da, baina esan egin behar dugu: ikusi nahi
ez duen itsua baino okerragorik ez dago.  

Euskaraz bizi nahi dugunok gero eta gehiago gara,
gero eta argiago ageri gara. Herritarrak, zaharrak, gazte-
ak, elkarteak… itzelezko ahalegina egiten ari gara/dira eus-
kara suspertzen. Horregatik ez dugu ulertzen Durangoko
Arte eta Historia Museoak hartu duen jarrera, arduraga-
bekeriaz jokatzea irizten baitiogu. 
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Klik batean

Lore lapurrari idatzitako mezua
Inguruko loreak lapurtu dizkioten elorriar batek ondorengo
mezua idatzita utzi dio handik zehar “besteena hartzen” ibili
den pertsonari. Hiru hizkuntzatan idatzi du, badaezpada, ira-
kurleak aitzakiarik topatu ez dezan. 
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Gutunak @

✑
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MUSIKA ELKARRIZKETA

Khantoria Durangon: musikaren
historia azaltzen duten doinuak

Azalduiguzu, mesedez, zein den
musikaren munduan burutu
duzun ibilbidea.
Umetan Durangoko MusikaEsko-
lan hasi nintzen, lehenago Kon-
tserbatorioa zenean, biolina ikas-
ten. Bilbon burutu nituen Goi
Mailako biolin ikasketak gero, eta
handik Bizkaiko Aldundiaren beka
bategaz Londresera joan nintzen.
Han hasi nintzen antzinako musi-
ka jotzen; han sortu zitzaidan inte-
resa horretan sakontzeko. Ondo-

ren, Aldundiaren diru-laguntza-
gaz, Alemaniako eskola batera
joan nintzen, irizpide historikoe-
tan oinarritutako antzinako musi-
karen ikastaroa egitera. 

Antzinako musika lantzen espe-
zialdua dago eskola hori?
Bai. Goi Mailako musika eskola-
ren barruan dago antzinako musi-
karen departamentua, eta horre-
tan bereziki espezializatuta dagoen
Alemaniako handiena da.

Zelan ikertzen da antzinako
musikaren historia?
Biolina zelan jotzen zen azaltzen
duten XVIII. mendeko tratatuak
daude, esaterako. Baina, askota-
riko iturriak baliatzen ditugu;
entzuleek liburuetan egindako
komentarioak ere bai, esaterako.

Zer proiektutan diharduzu musi-
kari lotuta?
Durangoko Musika Eskolan bio-
lina eta Musikaren Historia erakus-
ten ditut, Zaragozan finkatuta
dagoen orkestra barroko bategaz
XVII eta XVIII. mendeetako musi-
ka jotzen dut, eta Khantoria hiru-
koteagaz ere badihardut. 

Zein da Khantoriaren historia?
2008an eskaini genituen gure lehe-
nengo kontzertuak Euskal Herrian.
Nire moduan Londresen eta Ale-
manian ikasten ibili zen Maider
neska-lagunak biola jotzen du tal-
dean. Alemaniako udako kurtso
batean Virginia ezagutu genuen;
klabezina jotzen du hirukotean. 

Khantoria legez,gura beste jotze-
ko aukera daukazue?
Orain arte kontzertu nahikotxo
emateko aukera izan dugu, eta
sarea egiten gabiltza. Egin genuen
apustuetako bat, kontzertuak Eus-
kal Herrian eskaintzea izan zen,
herri txikietako jaialdietara gertu-
ratzea: beste talde batzuekin
hemendik kanpora asko jotzen
dugu, eta Khantoria Euskal Herri-
ra mugatzea pentsatu dugu.

Europako iparraldean hemen
baino gehiago zaintzen dute
antzinako musikaren tradizioa?
Tradizio handiagoa daukate musi-
kari dagokionez. Ipar Europan,
musikari protestanteen eskutik
hasi zen 1960ko hamarkadan
antzinako musikaren iraultza; Ale-
maniako iparraldean, Holandan...
Hemen, askoz geroago, 1990eko
hamarkadan hasi zen garatzen. 
Gaitza izaten da musikariaren-
tzat arlo teorikoa eta praktikoa
uztartzeko astia lortzea?
Taldea eratzean hartutako eraba-
kia da, hain zuzen ere, guretzat ezin
delako bata eta bestea banatu:
batzuetan ikerketan, liburutegian,
pasatu behar duzu denbora, eta
ez jotzen, baina guk jartzen ditu-
gu erritmoa eta lehentasunak.

Durangoko Humanitates ikasta-
roan ere hartuko duzu parte.
Bai, Musikaren Histoariari buruz-
ko sarrera orokorra eskainiko dugu
Maiderrek eta biok, Museoko ikas-
taro horretan. I.Esteban

Zelan ailegatu zinen antzinako
musikan espezializatzera?
Gurasoek bultzatuta, biolina nik
eta pianoa jo izan du anaiak. Gero,
beste interes batzuk sortu zitzaiz-
kidan Bilbon biolina ikasten nen-
goela, eta Historia ikasketak hasi
nituen. Beti eduki dut historian ere
interes berezia, eta antzinako
musikarena interesgarrien egiten
zitzaidan arloa zela ohartu nintzen:
biolina jotzea eta historia ezagu-
tzea dakartza.

Musikaren historia irakasten du Durangoko Musika Eskolan Ander Berrojalbiz durangarrak, eta Khantoria
taldeko biolinista da. Otsailaren 10ean eta 17an Kurutzesantu museoan eskainiko du hirukoteak kontzertua

Ikuslearentzat klabezin bat ikus-
ten duen lehenengo aldia izan dai-
teke Khantoriaren hitzaldi-kon-
tzertua, “jotzen dugun musikak
eskatzen duela uste dugulako, azal-
penak ematen ditugu kontzertu
guztietan”, dio Berrojalbizek. 

“Musika gutxiago eta azalpen
sakonagoak” emango dituzte
Durangon: euskal musika herri-
koiaren jatorriaren gainean egin-
dako ikerketa bat izango da ema-
naldiaren haria. Gai horri buruz,
esaterako, Aita Donostiak idatzi
zuen liburua, eta beste hainbat
lan ikertu eta konparatuz, euskal
musika herrikoiaren eta Erdi Aro-
ko eliz musikaren erlazioari buruz
osatu duten hipotesia azalduko
dute: “Harremana badute; gure
kanta herrikoi asko eliz moduetan,
Gregorianoetan dago idatzita”.   

Antzinako eran konposatuta
dauden euskal kanta zaharren mol-
daketak eskainiko dituzte Kurutze-

santu museoan: Bereterretcheren
Khantoria kantagaz ohartu ziren,
Anderrek dioenez, melodiaren
lehenengo zatia eliz kanta batena
lakoa dela, eta hortik tiraka IV.
mendeko konposizio batera aile-
gatu dira. Hori da otsailaren 10eko
hitzorduaren oinarria.

Hori guztia azaldu eta hain-
bat kanta joko dute: Haika mutil
eta Lelotxo Montañako, esaterako. 

Otsailaren 17ko hitzaldian,
aldiz, 1610ean biolinarentzat beren
beregi sorturiko lehenengo sona-
taren inguruan jardungo dute. Par-
titura azalduta, jendeak musika
“ikustea” lortu gura dute: musika
irakurtzen ez dakienak ere parti-
tura segitu dezakeela erakusteko.

Aintzinako eran konposatutako
euskal kanta herrikoiak ardatz

Alemaniara joan zen
Ander antzinako musika

ikastera, Aldundiaren
diru-laguntzagaz

“Orain arte kontzertu
nahikotxo jotzeko aukera

eduki dugu, eta sarea
egiten dihardugu”
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Antzerkiaren
epaileak
Lehengo batean antzerki konpainia
baten iritzi artikulu batean antzoki
eta aretoetako kudeatzaileok “antzer-
kiaren epaile” bilakatu garela lepo-
ratu ziguten. Litekeena da iritzi par-
tikularra izatea, talde guztiek parte-
katzen ez dutena, baina, egia osoa da,
baita ere, ez dela lehenengo aldia
halako zer edo zer entzuten dudala,
eta jada kontu honekin petraltzen
hasita nago.

Oso kontratazio gutxi duen tal-
deak sinatzen zuen artikulua, eta,
jakina, errua kudeatzaileona da; izan
ere, “ikuslegoak ez omen du erabaki-
tzeko ahalmenik, eta hala, ikuskizu-
nek ikuslegoarentzat gustagarri izan
beharrean, programatzaileen gustu-
koak izan behar dute”. Hain hutsala
eta demagogikoa iruditzen zait hori
guztia! 

Ea ba, euren modura egingo
dugu, utz dezagun bada, publikoak
erabaki dezan: gaur egun Euskadin
bertan 100 ikuskizunetik gora eskain-
tzen dira (gehiago ez badira), antzez
beza bakoitzak bere lana, ondoren
publikoak erabaki dezan. Baina…
nondik aterako da lan hori pagatze-
ko dirua?

Areto publikoetan diru publikoa
kudeatzen dugu; Durangon adibi-
dez, urtean zehar hogeita hamarren
bat emanaldi kontratatzen ditugu.
Zer galbaherekin? Publikoarenare-
kin. Artikuluak esaten duenaren kon-
tra, nire ustez, publikoak erabaki-
tzen du. Zelan? 

Areto bateko ikusle/bezero edo
bazkide egiten denean; ezertaz eza-
gutzen ez duen talde baten espekta-
kulua ikustera joaten denean, aretoa-
ren senari jarraitzen diolako. Eraba-
kitzen du emanaldia ikusi eta gero
bere iritzia ematen duenean. Eta pro-
gramatzaileak horiek guztiak izaten
ditu kontuan bere egunerokoan; izan
ere, publikoak eta aretoak nola kudea-
tu jakiteko programatzaileok eskola
profesionalak jasotzen ditugu. Gu ez
baikara epaileak, herri baliabideen
kudeatzaileak baizik.

GEURE DURANGALDEA

Arantza 
Arrazola
San Agustingo 
kudeatzailea

D antza garaikidearen hainbat moda-
litatetan jarduten duten dantzarien
lehiaketa hartuko du, laugarren

urtez, Elorrioko Arriola antzokiak, otsaila-
ren 4an 18:00etatik aurrera. 

Antolatzaileek azaldu dutenez, zortzi
taldek eman dute lehiaketaren Street moda-
litatean parte hartzeko izena: Iruñea, Elgoi-
bar, Castro, Valladolid, Donostia eta Bilbo-
ko taldeak dira, eta house, new style, hiphop,
edo popping dantzakera eskainiko dituz-
te. Jazz funk estiloa jorratzen duten lau tal-

deren lana ere ikusgai izango da, baina,
Arriolan bihar; eta Gasteiz, Zaragoza, Madrid
eta Valladolideko lau talde lehiatuko dira,
bestalde, Breakdance-an.

Hiru minutuko koreografia bana aur-
keztuko du lehiaketara parte hartzen duen
talde bakoitzak biharko hitzorduan.

Modalitate bakoitzeko epaimahai adi-
tuak “lanen kreatibitatea, musikaren ori-
ginaltasuna, dantzaren kalitatea eta talde
lana” hartuko ditu kontuan, besteak bes-
te, lehiaketako sariak banatzerako orduan.
Hiru modalitatetan, 300 euroko lehenen-
go saria eta 150eko bigarrena eskainiko ditu
antolakuntzak, eta BreakOnStage-n parte
hartzeko sari berezia ere bai. I.E.

Hamasei talde kale dantzen Elorrioko
Aka Dantz lehiaketan, Arriolan bihar 
Otsailaren 4an, 18:00etatik aurrera, Elorrioko Arriolan burutuko dute Aka Dantz lehiaketaren laugarren edizioa

DANTZA LEHIAKETA

Hiru minutuko koreografia bana

aurkeztuko du lehiaketara talde

parte-hartzaile bakoitzak

ARTEA ZIKLOA

IX. Artearen Ezaupidea
zikloari ekin zioten atzo

Edu Lopezek atzo eskaini zuen hitzaldia-
gaz hasi da IX. Artearen Ezaupidea berbal-
di zikloa Durangon. Un juego de parénte-
sis izenburuko berbaldia eskaini zuen Lope-
zek, aurten arte garaikideari begiratuko

dion Artearen Ezaupidea jardunaldia zabal-
tzeko. XXI. mendeko euskal artistak hartu-
ko dituzte otsaileko arte-jardunaldiotako
beste bi hitzaldietan ere ahotan.

Imanol Marrodanen Free solo: la pró-
xima frontera un nuevo límite... el camino
izeneko berbaldia entzuteko aukera izan-
go dugu, esaterako, zikloaren bigarren
hitzorduan, otsailaren 16an.

Otsailaren 23an, berriz, El poder de la
imagen/la imagen del poder, nuevos docu-
mentalismoshitzaldia eskainiko du Begoña
Zuberok, Arte eta Historia museoan.

Artezaleen topagune izateko sortu
zuten orain bederatzi urte Artearen Ezau-
pidea. Aurten, aurkezpen orrian Aitor Aurre-
koetxea antolatzaileak dioenez, “euskal arte
garaikidearen amaraunean aktiboki parte
hartzen dutenekin, gaur egungo egoera
latzean sortzaileek dituzten kezka-iturrien
gainean”, jardungo dute. I.E.

Durangoko Arte eta Historia museoan antolatzen dute Artearen Ezaupidea

XXI. mendeko euskal artistak

hartuko dituzte berbagai 

otsaileko arte-jardunaldietan

BBEERRBBAALLDDIIAAKK

Otsailaren 16an 
Imanol Marrodan: Free solo: la

próxima frontera, un nuevo límite...
el camino 

Otsailaren 23an 
Begoña Zubero: El poder de la

imagen/la imagen del poder,
nuevos documentalistas

Durangoko Arte eta Historia
Museoan, 19:00etan
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“Talde moduan hasi egin gara, jende
gehiago batu da Gau Elektronikora”

Zer prestatu duzue otsailaren
10eko Gau Elektronikorako?
Gonbidatu handia dakargu, bate-
tik: Patt. Euskal Herriko Dj-rik eza-
gunenetarikoa da, Euskal Herriko
aretorik onenean diharduena. 

Lehenago gonbidatu duzue Pat
Gau Elektronikoetara inoiz?
Bai, laugarren aldia da Platerue-
neko Gau Elektronikoan parte har-
tzera gonbidatzen duguna. Urtean
behin, gutxienez, etortzen da.

Zeuek ere ipiniko duzue, baina,
datorren barikuan musika!
Bai, noski. Gugaz batera beste lau
Dj gazte ere izango dira, gainera.
Batetik, gogo handiz dabiltzalako
gonbidatu ditugu. Eta bestetik,
guk biok jende gehiagoren kola-
borazioa behar genuelako.

Nongoak dira Gau Elektronikoa-
ren fitxaje berri horiek?
Laudiokoa da bata, abadiñarrak
beste bi, eta Durangokoa da lau-
garrena. Urteak dira ezagutzen
ditugula, eta gogotsu eta etorki-
zunerako apustu moduan ikusten
ditugulako gonbidatu ditugu. Gau-
za berriak ekarri ditzakete.

Aurretik entzule izan dira zuen
Gau Elektronikoetan?
Denak etorri izan dira gure saioe-
tara. Hamazazpi-hamazortzi urte-
gaz, geu hasi ginen moduan, musi-
ka honen ingurukoak ikasten
dabiltza; elektronikaren eta gaua-
ren mundua ezagutzen.

Zabaldu egin duzue Gau Elektro-
nikoaren lan-taldea...
Gu biok, Gau Tv-ko kamelari biak,
lau kolaboratzaile, manager berria
eta aretoko arduraduna dauzka-
gu taldean. Talde moduan hasi egin
da Gau Elektronikoa, eta proiek-
tura jende asko batzea lortu dugu-
lako oso pozik gaude.

Azaldu egiguzue zertan datzan
GauTv proiektua...
Proiektu oso berritzailea da, Eus-
kal Herrian orainarte inor ez dena
ausartu aurrera eroaten. Kamera-
lari bi dabiltza gugaz. Etorkizuna-

ri begira, atzerrian ere gure lana
ezagutzera emateko baliabide
bezala apustu inportantea da: You-
tube-ren bitartez asko zabaldu
dezakegu gure lana. Web gunea
(www.gauelektronikoa.com) ere
badihardugu martxan ipini guran.
Laster bistaratuko dugu.

Zelako bideoak izaten dira osa-
tzen dituzuenak?
Telebista formatuan eta irudi
bereizpen handiagaz osatutako
bideoak izaten dira: gure proiek-
tuagaz lotutako gai bat aukeratu,
eta erreportajea osatzen du zuzen-
dariak. Bost kapitulu dauzkagu
gure Youtubeko kanalean ikusgai.
Gau Elektronikoan parte hartu
zuten Dj valentziar biri egindako
elkarrizketagaz osatu dugu bideoe-
tako bat, Lekeition egin genuen
emanaldi batean, etab.

Zer helburu dauzkazue etorkizu-
nari begira?
Gau Elektronikoaren marka Pla-
teruenetik haratago ere zabaltzea
da daukagun helburuetako bat.
Ildo horretatik, Tour bat egiteko
asmoa daukagu. EAE eta Nafa-
rroako aretorik onenak bisitatze-
ko indar nahikoa hartu dugula
pentsatzen dugu: martxo ingu-
ruan gura dugu tour hori abiatu.

Ipintzen duzuen musikari dago-
kionez,desberdintasunik igarri-
ko dute barikuan zaleek?
Trantsizio urte bat eduki dugu
musikari dagokionez: txipa apur
bat aldatu dugu. Elektronikaren
barruko estiloetan beti, baina dan-
tzagarriena ez den deep-house
arloan jardun dugu azken hilabe-
teetan, eta hemendik aurrera berri-
ro bueltatuko gara gure tech-house
jatorrira: dantzagarriagora. Entzu-
learengana bueltatuko gara: Gau
Elektronikora ondo pasatzera
datorren publikoarengan ipiniko
dugu berriro fokua. Horixe baita
Dj baten lana: jendea dantzaraz-
tea, jendeak ondo pasatu dezan
musika ipintzea. Bestalde, musi-
ka sortzaile, ekoizle moduan ere
haztea da etorkizunerako dauka-
gun helburua. I.Esteban

Otsailaren 10ean Durangoko Plateruenean ospatuko dute Gau Elektronikoaren hirugarren urteurrena.
Jai berezia prestatu dute datorren barikurako antolakuntzan jarduten duten Iker Undersound eta Ruben
Costas Dj-ek: Txitxarro diskotekan aritzen den Patt eta lau Dj gazte gonbidatu dituzte jaialdi horretara

“Gau Tv-ko kameralariak,
lau kolaboratzaileak,

manager berria... jende
berri asko batu zaigu”

“Dena hobera joan dela” eran-
tzun digute Iker Undersoun eta
Ruben Costas gazteek, Duran-
goko Platerueneko Gau Elek-
tronikoa proiektuak martxan
daramatzan hiru urteetako
balantzeaz galdetu diegunean.
Emanaldietan batzen den publi-
koa asko aldatu, “berritu” egin

dela ere azpimarratu digute:
“Hasieran publiko gehiena
Durangaldeko herrietatik gertu-
ratzen zen, eta orain, aldiz,
hemendik kanpoko jendea etor-
tzen da gehiago: entzule berriak
erakartzea lortu dugu”.

Gau Elektronikoa, musika
baino gehiago, “ikuskizuna, sor-

tzen den giroa” dela azpimarra-
tu gura izan dute Iker eta Rube-
nen antolatzaileek.

Otsailaren 10eko Gau Elek-
tronikoan ere ikuskizuna segur-
tatuta dagoela aurreratu dute:
lagun duten eta Dj moduan
beharrean hamabost bat urte
daramatzan Pat gonbidatu dute.
“Hasi ginenean oso gogotsu
geunden gazte bi ginen, baina
baliabide gutxi geneuzkan, eta
bere esperientziatik asko lagun-
du zigun Patt-ek”, diote.

Durangaldetik kanpoko
jendea erakartzea helburu

“Euskal Herriko aretorik
onenean diharduen Patt

Dj-a etorriko da”

“Telebista formatuan eta
irudi bereizpen handiagaz

egindako bideoak
dauzkagu Gau Tv-n”
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ZZuurree  hhaaiinnbbaatt  llaagguunn  jjooaann  zzeenn
MMiirraannddaarraa..  ZZeerr  eessaann  zziizzuutteenn  ppaarr--
ttiiddaa  hhaassii  aauurrrreettiikk??
Nire koadrilako denak Athletic
zaleak dira. Bihotza erdibiturik
zutela esango nuke, baina denak
Mirandeseko kamiseta jantzita
joan ziren, eta ez da gutxi. Kopa-
ko finalera joateko asmo finkoa
dute. Ni neu ere Athletic zalea
naiz, eta Kopako finalera joateko
asmoa dut: Mirandesegaz zelaian
ez bada, Athleticegaz harmaile-
tan egongo naiz, entrenamen-
duek modurik ematen badidate. 

MMaarrttiittzzeenneekkoo  ppaarrttiiddaa  bbeerreezziiaa
iizzaann  bbaazzeenn,,  EEssppaannyyoolleenn  kkoonnttrraa--
kkooaa  mmaaggiikkooaa  ssuueerrttaattuu  zzeenn..
Bartzelonan galdu eta etxean ere
galtzen hasita, kanporaketa gaitz
ikusten genuen, baina azkenera
arte borrokan jarraituta ezinez-
koa zirudiena lortu genuen. Imaji-
natu zelako poza!

KIROLAK@anbotokirola

Futboleko konpromisoek ahalbidetzen diotenean, ingenieritza teknikoko ikasketak burutzen dihardu Iñaki Garmendiak. K.Aginako

“Kopako finalean egongo naiz seguru;
Mirandesegaz ez bada, Athletic animatzen”

Ilusioa zelaian eta zurrunbiloa handik kanpora:
horixe da Mirandeseko jokalarien azken aste-
etako bizimodua. Elkarrizketa egin diogun 
bitartean, mugikorra jo eta jo zebilkion. 
Eta San Mames etortzeko dago oraindino.

LLiiggaakkoo  ttaallddeerr iikk  hhaannddiieenneenn
mmoodduuaann,,  hheeddaabbiiddeeeenn  jjoommuuggaa
zzaarreettee  aasstteeoottaann..
Gure artean ez dugu hainbeste
komentatzen, baina inguruko
giroa berezia da; entrenamendu-
ra etortzen den zale kopurua,
prentsa aretora batzen diren
kamara guztiak, mugikorrean iza-
ten ditudan dei eta mezu kons-
tanteak… Balentria txiki bat egi-
ten gabiltzala sumatzen dugu.

ZZeellaaiiaann  eerraakkuusstteenn  dduuzzuueennaa  eezz
ddaa  gguuttxxiiaaggoorraakkoo..  MMaarrttiittzzeenneeaann
eerree,,  aazzkkeenn  mmiinnuuttuuaann  ggoollaa..
Azken segundora arte ez etsitzea
da gure lema. Nik uste gol horre-
gaz kanporaketa oraindino zaba-
lik geratzen dela.

CCaarrllooss  PPoouussoo  eennttrreennaattzzaaiilleeaarreenn
aarraabbeerraa,,  SSaann MMaammeesseerraa  eezz  zzaarree--
ttee  eegguunnppaassaa  jjooaannggoo..
Ezta gutxiago ere! Kanporaketa
hau sari bat da guretzat eta dis-
frutatzeko prest gaude, baina ez
gara denborapasa joango, dau-
kagun dena ematera baino.

SSaann  MMaammeesseenn  jjookkaattzzeeaakk  eerree
bbaaddaauukkaa  bbeerree  xxaarrmmaa..
Mirandeseko taldekide erdiak
Athletic zaleak gara, eta bai: San
Mames zelaian jokatzea sari ede-
rra da guretzako.

GGaauu  hhaarrttaann  bbaaii,,  bbaaiinnaa  hhuurrrreennggoo
eegguunneeaann  eezz  zzeennuueenn  ggoozzaattzzeekkoo
aassttiirriikk  iizzaann..
Ingenieritza teknikoa ikasten
nabil, eta azterketa bat presta-
tzen ibili nintzen. Futbola eta
ikasketak bateratzea ez da beti
erraza, baina ikasketak amaitze-
ko animoz nago. Futboletik bizi
daiteke jokatzen duzun artean,
baina gerorako bideak zabaltzea
garrantzitsua da. 

GGaauurr  eegguunn,,  kkrriissiiaaggaazz  ffuuttbboollaa  eerree
llaarrrrii  ddaabbiill..  HHoorrttxxee  dduugguu  LLeemmooaa--
rreenn  kkaassuuaa..  AAnnttzzeekkoorriikk  bbiizzii  iizzaann
dduuzzuu  iinnooiizz??
Gogoan dut Extremaduran egon
nintzenean sei hilabete eman
genituela kobratu barik. Ni baka-
rrik bizi nintzenez, egoerari eutsi
ahal izan nion, baina seme-ala-
bak eta familia zituzten batzuek
txarto pasatu zuten. 

DDuurraannggookkoo  KKuullttuurraalleeaann  jjookkaattuu
zzeennuueenn  22000022//0033  ddeennbboorraallddiiaann..
ZZeerr  ggoommuuttaa  ddaauukkaazzuu??
Asko gazte mailatik elkarregaz
jokatzetik gentozen. Gora igotzen
beteranoagoak zirenekin ondo
elkar hartu genuen, eta, zelanbait
esatearren, familia handi bat
ginen. Oso gomuta onak dauzkat,
egia esanda.

AAnnaaiiaa  AAnnddeerrrreekk  KKuullttuurraalleeaann
jjookkaattzzeenn  dduu..  LLoorrttuukkoo  oottee  dduuttee
aauurrtteenn  ppllaayy  ooffff  ppoossttuuaa??
Gaitza da. Esperientzia eta diru
gehiago daukaten taldeak dau-
de; Barakaldo eta Portugalete
kasurako. Hala ere, dena da
posible; iaz Amorebieta igo egin
zen, eta aurten ederto dabiltza 
2. B mailan. Beraz, lortu daiteke.

AAmmoorreebbiieettaa  aaiippaattuu  dduuzzuu..  AAssttee--
bbuurruuaann  eeuurreenn  kkoonnttrraa  jjookkaattuukkoo
dduuzzuuee  eettxxeeaann..
Berriro gora egin dute, eta indar-
tsu datoz. Kopa apur bat alboratu
eta partida horretan zentratu
beharko dugu, irabaztea gura
badugu.

IIbbiillbbiiddee  lluuzzeeaa  ddaauukkaazzuu  22..  BB  mmaaii--
llaann..  TTooqquueerroo  eettaa  KKooiikkiilliirreenn  aaddiibbii--
ddeeaakk  eezzaagguuttuuttaa,,  zzeeuurree  bbuurruuaa
ggoorraaggookkoo  mmaaiillaann  aarriittzzeekkoo  eessppee--
rraannttzzaarriikk  bbaaddaauukkaazzuu??  

Horrelako mailetan une egokian
toki aproposean egoteak asko
esan gura du. Batzuetan 1. mai-
lako eta 2. B mailako taldeen
artean ez dago hainbesteko
alderik; berdin 2. mailakoekin.

EEzzaagguuttzzeenn  dduuzzuu  KKooiikkiillii??  
Bai bera eta bai Toquero. Ni Ala-
ves Bn nengoenean ezagutu
nuen Gaizka. Koikiligaz ez naiz
aspaldian egon; Gabonetan elkar
ikusi genuenean, eta ordurako
Kopan egiten genbiltzan lana
itzela zela aipatu zidan.

IIaazz  ddeennaa  aallddee  zzeennuutteellaa,,  uusstteekkaa--
bbeeaann  iiggooeerraa  bbaarriikk  ggeerraattuu  zziinneetteenn
MMiirraannddeesseenn..  KKiirrooll  iibbiillbbiiddeekkoo
uunneerriikk  ggooggoorrrreennaa  iizzaann  zzeennuueenn??  
Duda barik. Gol gehiago sartzeko
aukerak izan genituen, eta igoera
oso gertu ikusten genuen. Des-
piste txiki batek utzi gintuen kan-
poan. Bost egun egin nituen
telefonorik hartu barik, eta ia ino-
gaz berbarik egin barik; oso
gogorra izan zen.

3300  uurrttee  ddaauuzzkkaazzuu..  AAuurrrreerraannttzzee--
aann  zzeerr  eesskkaattzzeenn  ddiioozzuu  ffuuttbboollaarrii??  
30 urtegaz fisikoki beheranzko
joera hasten dela diote, baina ni
ondo sentitzen naiz; alde horreta-
tik gustura nago. Etorkizunari zer
eskatzen diodan? Bigarren mai-
lan urtetxo bat eskatzen diot,
balio dudan ala ez bertatik berta-
ra konprobatzeko. J.Derteano

DDAATTUUAAKK

Izen-abizenak:
Iñaki Garmendia

Herria eta adina:
Otxandio, 30 urte

Ibilbidea:
2002/03: Kulturala
2003/05: Alaves B
2005/06: Extremadura
2006/08: Real Jaen
2008/09: Amurrio
2009/12: Mirandes

Etorkizunari
bigarren mailan urte
bat eskatzen diot,
balio dudan ala ez

konprobatzeko

Inguruan sortu
den zurrunbiloa
ikusita, badakigu
balentria txiki bat
egiten gabiltzana

Bideoa: www.anboto.org

Espanyolen kontrako partidua magikoa izan zen.
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Liga amaitzeko partida baten faltan, jaitsierako play-offa jokatu
beharko dugula ia ziurra da. Erabakitzeko dagoena da nor izango
dugun aurkari: Madrileko Arquitectura edo Sevillako Helvetia.

Non egon da egoera honetara heltzeko gakoa? Hainbat fak-
tore daude, eta bi nabarmenduko nituzte. Alde batetik, lesioak.
Bigarren itzulian, batez ere, ezinezkoa izan zaigu hamabostekoa
errepikatzea. Hori partida batean nabaritzen bada, gehiago itzuli
osoan; batez ere, lesionaturik dauden jokalariak taldearen arda-
tza direnean.

Bestetik, azpimarratuko nuke taldeak orokorrean duen
antsietatea. Partida askotan irabazteko aukerak sortu ditugu,
baina gauzatzeko momentuan, lehen aipatutako antsietate
horrek, irabazteko behar horrek, erabaki txarrak edo behintzat
zuzenak ez direnak hartzera eraman gaitu.

Harmailetan eta aldageletan epaileen kontua ere entzun dut
nik, batez ere, azken partidetan, baina epaileen lanari ez nioke
duen baino garrantzi handiagoa emango, azkenean beraien lana
ona izatea ez dagoelako gure esku; ziurrenik, lehen aipatutako
hutsegiteak gauzatu izan bagenitu, beste kontu batzuetaz arituko
ginateke berbetan.

Lesionaturik dauzkagun jokalariak errekuperatzea ezinbes-
teko dugu hurrengo finaletarako. Entrenatzaile garen heinean,
gure erronken artean dago aipatutako antsietatea lantzea ere,
eta ahal dugun neurrian leuntzea.

Bi arlo horiek aurrera ateratzeko moduan bagina, datorren
denboraldian ere onenen artean egongo ginateke, inongo
dudarik gabe!

ADITUARENTXOKOA

Gotzon Gomez
Errugbi entrenatzailea

Azkenera arte sufritu behar

Durango Ilarduyak jaitsiera
promozioa jokatuko du

Ohorezko B mailan jaitsie-
ra promozioa ekiditeko
eginda zituzten kabala eta

kalkulu guztiak ezerezean gera-
tu ziren, joan zen asteburuan Hos-
pitaleten kontra etxean galdu
ondoren: “Lehenengo baldintza
geratzen ziren partida biak irabaz-
tea zen, eta horretan huts egin
dugu” aitortu du Zorion Zabala
entrenatzaileak. 

Hala ere, hemendik astebu-
ru bira Hercesaren kontra joka-
tuko duten azken part idan
badute zerbait jokoan: azkenak
beharrean azkenaurreko gera-
tzea, horrela beste multzoko
azkenekoaren kontra jokatzeko;
liga osoan puntu bi bakarrik
batu dituen Sevillako Helvetia
ahularen aurka; gainera itzuliko

Hori ekiditeko lehenengo baldintza geratzen ziren partida biak
irabaztea zen, eta horretan huts egin dute DRTko errugbilariek

partidua Arripausuetan jokatze-
ko eskubidea ere lortuko lukete.
Horretarako, bost puntuko aldea
jan behar diete Hercesari parti-
da horretan; garaipenaz batera,
bonus puntua behar dute.

Ondoren, Helvetiaren edo
Madrilgo Arkitekturaren kontra-
ko promozioko kanporaketa hori
galduz gero, goren mailara jaitsi-
ko lirateke. Irabazita ere salba-
zioa ez zen ziurtatuta egongo.
Oraindik beste neurketa bat

jokatu beharko lukete goren
mailako talde baten kontra.

Promozio eskuragarria
Espainiako Errugbi Federazioak
datorren urterako egingo dituen
moldaketak ederto etorriko zaiz-
kio DRTri. Hurrengo denboral-
dian talde bi gehiago egongo
dira ohorezko mailan zein oho-
rezko B mailan. Ondorioz, segu-
ruenik, goren mailako lau mul-
tzoetako lehenengo sailkatuek
euren arteko kanporaketen
bidez erabakiko dute zer bi talde
igoko diren ohorezko B mailara.
Ondoren, neurketa horietan
kanpoan geratu diren taldeen
artetik irtengo litzateke ohorez-
ko B mailako taldearen kontra
jokatuko lukeen arerioa. J.D.

Hospitaleten kontra ez zen maila onean aritu Durango Ilarduya. Kepa Aginako

Onenen trenera igo da
berriro Durangoko Kulturala

Bolada ona amaitu bezain laster
beste hobe bati hasiera eman
dio Durangoko Kulturalak. Sei
partidatan golik jaso barik zeu-
den Mikel Agirregomezkortaren
mutilak, harik eta joan zen aste-
buruan Elgoibarrek durangarren
atea zulatu zuen arte. Hala ere,
Kulturalak 2-1 irabazi zuen, eta
ondorioz azkeneko hamabi pun-
tuak bata bestearen atzetik batu
dituzte, arerioei play-off postuen
borrokan egon gura dutela garbi
erakutsiz. 

Orain hiru puntura dute lau-
garren postu desiratua. Astebu-
ruan puntuetara berdinduta eta
postu beraren borrokan dabilen
Beasain bisitatuko dute. J.D.

Hercesaren kontra
azkenaurreko geratzea
dute jokoan

Azkeneko lau partidak segidan irabazita,
onenen artean kokatu dira berriro ere 

Elgoibar, Baskonia, Laudio eta Alaves Bri irabazi diete. K.A.

Zaldua-Berriz,
behar larrian
daudenen derbia
Futboleko goren mailan puntu
behar handian dauden Zaldua
eta Berrizen arteko derbia
jokatuko da asteburuan. Biga-
rren itzulia hasi berritan talde
biak jaitsiera postuetan daude.
Zaldua azken aurreko dago
eta zazpi puntura du salbazioa.
Berrizen panorama beltzagoa
da. Azken postuan, 12 puntura
du salbazioa.

Maila berean, bestelakoa
da Iurretakoren egoera. Igoera
postuan dago, bigarren, nahiz
eta joan zen astean galdu egin
zuen Basurtoren aurka. J.D.

Mendi lasterketen
blog edo web
onenaren bila
Oier Ariznabarreta korrikalari
durangarrak trail edo mendi
lasterketen inguruko web edo
blog onena zein den jakiteko
inkesta hasi du bere blogean:
oariznabarreta.260mb.com.
Arlo horri lotutako 10 webgu-
ne edo blog ipini ditu hauta-
gaien artean, eta gura duen
edonork eman dezake bere
botoa blogean. Oraingoz,  
euskaltrail.com eta lasterke-
tak.com guneak dira botorik
gehien lortu dituztenak inkesta
horretan. J.D.

Elorrio kanpoko
lehen garaipen
baten bila
Elorriok etxetik kanporako
lehen garaipena lortu gura du
asteburuan Sodupen. Etxean
sendo dabi l tzan moduan
(porrot bakarra Getxo liderra-
ren aurka), kanpoan puntuak
batzea kostatzen ari zaie: bost
berdinketa eta lau porrot. Golik
gutxien sartu duten taldea da
Elorrio (13 gol 18 partidutan),
baina baita gutxien jaso duen
bigarrena ere (12). Ohorezko
mailan estreinako urtea dute-
nez, nota onagaz amaitu dute
lehen itzulia, jaitsiera zazpi
puntura dutela. J.D.

Elorriokoren
erreakzioa areto
futbolean
Elorrioko Buskantzak azken
hamabi puntuetatik bederatzi
batu eta jaitsiera postuetatik
irtetea lortu du. Azken astee-
tan Santurtzitik eta Donostiatik
hiru puntuak ekarri ditu, eta
etxean Sasikoaren kontrako
derbia irabazi du. Naturgasen
kontra ere punturen bat batze-
ko zorian egon zen. Astebu-
ruan Zarautz azkenaurrekoa
bisitatuko du. Areto futboleko
hirugarren mailan Mallabia
Hierros Servando dugu orain-
dik ordezkaririk onena. J.D.

Asteburuan puntuetara
berdinduta dagoen
Beasain bisitatuko dute
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FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
ZZaalldduuaa  --  BBeerrrriizz
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
EElloorrrriioo  BB  --  AAmmoorreebbiieettaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden
IIuurrrreettaakkoo  BB  --  BBeettoollaattzzaa
Zapatuan, 17:30ean, 
Larrakozelain
BBeerrrriizz  BB  --  EExxttrreemmeeññoo
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak)
EElloorrrriioo  --  LLeeiiooaakkoo  
eemmaakkuummeeaakk
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden
IIuurrrreettaakkoo  --  BBiizzkkeerrrree
Zapatuan, 19:30ean, 
Larrakozelain

ARETO FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
MMaallllaabbiiaa  HHiieerrrrooss  SSeerrvv..--
SSaannttuurrttzzii
Domekan, 17:45ean, 
Zaldibarko kiroldegian
SSaassiikkooaa  --  AAuurrrreerraa  VViittoorriiaa
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
GOREN MAILA
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --  
AAllttaammiirraa  BBaarr  TTxxuuttxxii
Zapatuan, 17:15ean, 
Berrizburun
SSaappuubbeerrrrii  --  AAuurrrreerraa  BBeettii
Zapatuan, 16:30ean, 
Landako kiroldegian
AAbbaaddiiññookkoo GGaazztteettxxiiee  --
PPoozzggaarrrrii
Domekan, 18:00etan, 
Traña-Matienako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA
TTaabbiirraakkoo  --  
FFuunnddaacciioonn    BBaasskkoonniiaa
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONAL
BEREZIA
AAnnbboottooppeekkoo  --  
TTaabbiirraakkoo
Zapatuan, 18:00etan, Tabiran

PILOTA
NESKEN EUSKAL HERRIKO
LIGA (palan)
--  MMaarrttiinneezz  --  MMaarrttiinneezz  //
MMaanncciissiiddoorr  --  SSeemmppeerr
-- GGaarrmmeennddiiaa--MMeennddiizzaabbaall
//  MMaarrttiinn--IIttssaassmmeennddii
--  GGooiikkooeettxxeeaa--HHuuiiccii  //
EEttxxaarrrrii--MMaarriiññeellaarrrreeaa
Zapatuan, 16:30ean, 
Mallabiko pilotalekuan

Agenda640 kilora arteko txapela
Durangon jokatuko dute

Durangok Euskal Herriko
goma gaineko sokatira
txapelketako finala hartu-

ko du zapatu honetan. Gizonez-
koak 640 kilo arteko kategorian
lehiatuko dira, eta emakumezko-
ak 500 kilo artekoan. Gizonen ata-
lean Abadiñok txapela janztea
izango du helburu; A eta B talde-
ek parte hartuko dute. 

Abadiñarrez gainera, Arrigo-
rriagako Sokarri, Nafarroako
Amaiur eta Basaburua, eta
Gipuzkoako Ibarra etorriko dira
Durangora. Amaiur, Ibarra eta
Sokarri izan daitezke Abadiño-
rentzat arerio gogorrenak, tirala-
riek aurreratu dutenez. Aurreko

Zapatuan 17:00etan Ezkurdi Jai-Alai pilotalekuan jokatuko den
finalean, irabaztea du helburu Abadiño Sokatira Taldeak

aldiren batean legez, pilotale-
kuan giro ona izatea itxaroten
dute antolatzaileek.

Emakumeen txandan,
berriz, Badaiotz eta Bizindar ara-
barrak, Ibarra gipuzkoarrak eta
Berriozar eta Sakana nafarrak
ahaleginduko dira irabazten.
Badaiotz aurreikusi daiteke
faborito legez.

600 kilora artekoan talde bi
Bestalde, otsailaren 11n, 600
kilo arteko finala jokatuko dute
Berriozarren, eta Abadiñok talde
bi sailkatu ditu. Talde nagusiaren
helburua pisu horretan ere txa-
pela janztea da, baina Sokarrik
garesti salduko die txapelketa.
600 kilora arteko finalera sail-
katzeko kanporaketa bi jokatu
dituzte, eta lehenengoan Abadi-
ño nagusitu bazen ere joan zen
asteburuan, Idiazabalen, Soka-
rrik tiraldi biak irabazi zizkion,
lehenengo tokia eskuratuz.

Berriozar, Amaiur eta Ñapu-
rrak taldeek osatuko dute fina-
leko seikotea. J D.

Gizonetan 640 kilora arteko finala jokatuko dute, eta emakumeetan 500 kilora artekoa.

Aurreikuspenak
betez, Abadiño
indartsu dabil
xake ligan
Euskal ligara itzultzeko asmoa
benetakoa dela erakusten dabil
Abadiño Xake Taldea. Asteburu
honetan Bizkaiko goren mailako
ligako erdibidera helduko dira,
eta bigarren tokian daude San-
turtzi liderrarengandik puntu
erdira. Hain zuzen ere, Santurtzi-
ren kontra lehenengo jardunal-
dian jokatutako lehia bina amai-
tu zen. Ondorengo bietan irabazi
egin dute.

Lehen mailan Larrasoloeta
azkeneko dago, lau puntugaz,
baina puntu erdira du salbazioa.
Zaldi Baltza finago dabil, eta
sailkapenaren erdian kokatuta
dago. Elorriarrek Balmaseda
liderra izango dute arerio aste-
buruan; Larrasoloetak, berriz, ez
jaisteko borrokan arerio zuzena
den Endroke. J.D.

Erasoko jokoa nagusituko da
Anbotopeko-Tabirako derbian
Lehen erregional berezian punturik gehien
egin dituztenak dira Durangoko talde biak 

Zapatuan ikuskizuna segurtatu-
rik duen derbia jokatuko dute
Anbotopekok eta Tabirakok,
Tabiran. Durangoko talde biak
lehen erregional bereziko goial-
dean daude, eta punturik
gehien sartu dituztenak dira.
Anbotopeko da lau zifrako mar-
kara heldu den bakarra orain-
goz: orain arte jokatutako 14
jardunaldietan 1.006 puntu
sartu dituzte; partidako, 72 pun-
tu batez beste. Tabirakok gerta-
tutik jarraitzen dio 991 puntu-
gaz: 71 batez beste.

Denda dela, Tabirako gora-
go dago sailkapenan; 11 garai-
penegaz, hirugarren daude
Mungia bigarrenegaz berdindu-
ta. Gainera, sasoi betean dabil-
tza azkeneko sei partidak segi-

dan irabazi dituztelako. Anboto-
peko bosgarren dago sailkape-
nean, bederatzi garaipenekin,
eta denboraldi gorabeheratsua
darama. Azken aldian berriro
sasoia hartu dute, garaipen bi
jarraian lortuta. Lehenengo
itzul iko derbian Tabirakok 
86-66 irabazi zuen.

Tabirakoko gazteak
Bestalde, joan zen astean gazte
mailetako Lauko Finalak jokatu
zituzten, eta emaitza bikainak
lortu zituen Tabirakok. Ondorioz,
nesken kadeteetan zein nesken
gazteetan euskal ligan jokatze-
ko eskubidea irabazi dute. Talde
horiei lehendik dabilen nesken
kadeteena (2. urtekoa) gehitu
behar zaie. J.D.

Erorketa batek
aukera barik
utzi du Egoitz
Murgoitio
Murgoitiok ez du amestutako
denboraldi amaiera izan. Ilusio
osoz eta helburu sendoekin
joan zen Belgikako Munduko
Txapelketara, baina eroriko
batek lasterketatik kanpora
utzi zuen. Hasi eta berehala
jausi zen, gainera; lasterketari
ekin eta 50 metrora, postuak
irabazteko lehenengo pedalka-
dak ematen zebilela, katea
irten zitzaion eta ezin izan zuen
erorketa ekidin. 

Lasterketa uzteko unea
“gogorra” izan zela onartu du,
“baina behintzat ez zen nire
huts bategatik gertatu” dio.
Eskumako hankako behatz
lodian min hartu ei zuen, eta
asteon Bilboko klinikan probak
egin dizkiote. J.D.

Berasaluze VIII.a
eta Irujoren
arteko dema
gaur Idiazabalen
Gaur, 18:30ean, Idiazabalen
Berasaluze VIII.ak eta Albisuk
Irujo eta Barriolaren aurka
jokatuko dute. Bikote biak sail-
kapenaren goialdean daude,
eta atzelariek eurena ematen
badute jardunaldiko partidarik
ikusgarr iena izan daiteke.
Horretarako, ordea, Albisuk
bizkarra erakutsi behar dio
Barriolari. Berasaluze-Albisu
bikoteak lau garaipen lortu ditu
orain arte; Irujok eta Barriolak
bost garaipen dituzte.

Bestalde, Promozio Txa-
pelketan, Iñaki Larrinaga elo-
rriarrak eta Olazabalek Tainta-
ren eta Argoteren kontra joka-
tuko dute, domekan Gernikan.
Orain arte Larrinagak eta Ola-
zabalek hiru neurketa irabazi
eta bakarra galdu dute. J.D.

Eskumako hankako
behatz lodia minduta
dauka erorketagatik

Amaiur, Ibarra eta
Sokarri izango ditu
areriorik indartsuenak
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“Protestatzeak bakarrik ez du balio,
gero ez bada erreklamaziorik jartzen”
Amakomunazgoak OMIC kontsumitzaile bulegoaren ardura dauka. Erreklamazioen erdiei arrazoia ematen diete.

Kontsumitzaileon eskubi-
deak defendatzeaz ardura-
tzen da Durangoko Aska-

tasun etorbidean kokatuta
dagoen OMIC bulegoa. Alazne
Balentziaga zerbitzu horren ardu-
raduna elkarrizketatzea proposa-
tu diogu Oskar Zarrabeitia Duran-
goko Merinaldearen Amanko-
munazgoko presidente berriari.

Zein motatako kexak heltzen dira
OMICera?
Guk kontsumo arloko gaiak lan-
tzen ditugu. Ez gara autonomoen
eta enpresen auziez arduratzen.
Herritarrek erreklamatzen dituz-
ten gorabeherarik gehienak tele-
foniagaz, hornikuntzagaz (gasa,
elektrizitatea, ura) eta garantie-
kin lotuta daude. 

Telefonia arloan zertaz kexatzen
dira?
Alde batetik, fakturazioa txarto
egin izanaz kexatzen dira batzuk.
Bestetik, altak ematea oso erraza
da, baina baja ematea ez hain-
beste. Telefonia konpainiek egin
beharko lukete beharra bezeroei
bajak emateko, baina geuk egiten
dugu sarritan. Beste kasu batzue-
tan telebistako edo Internet
bidezko lehiaketetan parte har-
tzerakoan SMS Premium eta
antzeko zerbitzuak jakin barik
aktibatzen ditu jendeak, eta gero

ditugu. Sinatzen duguna irakurri
egin behar dugu, behin sinatuta
erreklamatzeak ez du-eta ezerta-
rako balio. Hornitzaileekin eta
bankuekin honelako kasu asko
gertatzen dira.

Sasoiaren arabera izaten du gora-
beherarik kexa kopuruak?
Beti izaten dugu jende asko, bai-
na Gabonetako erosketen ondo-
ren eta udako bidaietatik bueltan
erreklamazio gehiago izaten
ditugu.

Kasu berezirik izan duzue inoiz?
Behin garraio enpresa batek ani-
maliak garraiatzen zituela iragar-
tzen zuen. Animaliak bidali zituz-
ten, eta hilik heldu ziren. 

Krisiaren eragina igarri duzue?
Lehen gutxik erreklamatzen
zuten euro batengatik. Orain bai,
eta egin beharreko pausoa dela-
koan nago, komisio txikiekin
dirutza egiten dute-eta batzuek.

Erreklamazioek zer bide jarrai-
tzen dute?
Guk enpresari erreklamatzen
diogu, eta erantzun egiten digu-
te. Bitartekaritza ez bada lortzen,
arbitrajera joaten gara, Eusko-
Jaurlaritzara. Audientzia baten
erantzuna loteslea da. Bestela,
epaitegietara joateko aukera
dago. Infrakzioren bat badago,
Osasun eta Kontsumo Sailera
doa, eta espediente zigortzailea
ipintzen diote. 

Erreklamazioak bidean geratzen
dira edo batzuk aurrera doaz?
Erreklamazioen erdiei baino
gehiagori arrazoia ematen diete.
Protestatzeak ez du ezertarako
balio gero konforme ez zauden
hori erreklamatzen ez bada. 

Bulegora datozenei zer gomen-
dio ematen diezu?
Garrantzitsuena informatuta
egotea da. Oinarrizko eskubideak
ezagutzen ditugu, baina proze-
dura eta epeak ere ezagutu behar

mezu batzuk jasotzeagatik
ordaindu egin behar dute; 1.500
euroko faktura heldu zaion per-
tsona bat izan dugu bulegoan. 

Hornikuntzekin zelako arazoak
sortzen dira?
Gas hornitzaile batek urtebetean
ez du fakturarik pasatu, eta bat-
batean denak batera fakturatu
ditu. Tarte horretan BEZ portzen-
tajea igo egin da, baina konpai-
niak urte osoari aplikatu dio.

Zenbat erreklamazio jasotzen
duzue?
Geroago eta gehiago erreklama-
tzen da. 2011n 1.065 erreklama-
zio jaso genituen.

Batzuek fakturagaz ez badaude
konforme atzera botatzen dute
erreklamazio orririk bete barik.
Zer deritzozu?
Faktura bategaz ez bazaude kon-
forme, faktura atzera botatzea ez
da nahikoa. Argindarraren
kasuan, kentzeagatik 70 euro

Erreklamazio
orriak: 102

Bitartekaritzak: 
Durango 609
Abadiño: 156

Iurreta: 54
Garai: 4

Elorrio: 77 
Zaldibar: 31
Mañaria: 8

Atxondo: 18
Izurtza: 6

1.065
erreklamazio 
bideratu ditu

OMICek 2011n

OMIC
kontsumitzaile bulegoa

Telef. 94 620 2707
Askatasun etorbidea 2, behea

48200 Durango
omic-mdurango@kontsumo.net

Astelehenetik barikura
09:30etik 13:30era

Eguenetan:
16:00etatik 18:30era

kobratzen dizkizute, eta berriro
ipintzeagatik beste 70 euro. Erre-
klamazioa beti jarri behar da.

Arropa denden inguruan kexu
izaten da hainbat jende.
Jendeak arropa erosten du, eta
etxean probatzerakoan ez zaio
gustatzen. Dendara doazenean
balea ematen badiete dirua  itzuli
beharrean, haserretu egiten dira.
Baina dendek ez dute zertan
dirurik itzuli; eta legez, balea
eman beharrik ere ez, erositako
produktuak akatsik ez badu.

Spanair konpainiak hondoa jo
du eta jende askok hartuta zeuz-
kan hegaldiak. Erreklamaziorik
heldu da OMICera?
Bai, aste honetan bost lagun eto-
rri dira erreklamazioa jartzera.
Pertsona batek martxorako
hegaldia hartuta zeukan. Dirua
itzuliko diote, baina orain hartu
duen hegaldiak 50 euro gehiago
balio duenez, aldea erreklama-
tzera etorri da.

Hegazkin konpainiek kexa asko
izaten dituzte?
Kontroladoreen greba izan zene-
an kexa asko jaso genituen bule-
goan. Erreklamazioa AENAn
dago. Kaltetuei dirua itzuli diete,
baina jendeak kalte-ordaina
eskatzen du orain. 

Jaso ditugun kexa
gehienak telefonia
eta hornikuntza
arlokoak dira

“Spanairren
itxieraren eraginez,
hainbat kexa jaso
ditugu egunotan”
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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
bolibarren. 34 m2 x 3. Teilatu
berria eta proiektuagaz. 3
gela eta 40 m2ko terraza.
150.000 euro. 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.

Atxondo. 200 m2-ko txale-
ta salgai. Sukaldea, bi egon-
gela, lau logela, hiru bainuge-
la(bata logela baten ba-
rruan),trastelekua. Altzairuz
hornitua. Berogailua,zoru
erradiantea eta aspirazio zen-
trala. Terraza eta 4.000 m2-
ko terrenoa. Prezioa:
900.000 euro (negoziaga-
rriak). Tel.: 615-70 12 23.

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. 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.
Eguzkitsua da. 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.
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!.
Tel.: 615-75 59 85 (goizez)
636-22 49 02 (arratsaldez).

Gasteiz. 57 m2. Egoera one-
an. Kalefakzioa eta ura elek-
trikoak dira. Hegoaldera begi-
ra. 1. solairua, igogailua. Erai-
kinak 20 eta 30 urte bitartean
ditu. 2 logela, 2 komun, su-
kaldea, balkoia, moketa loge-
letan, parketa egongelan eta
baldosak. Banakako garajea,
itxia. Piszina eta belardia. Au-
rrean plaza, kolunpioekin
etab. Orain dela urte bat hor-
mak margotu ziren eta zorua
aldatu zen altzariekin.  Telefo-
noa: 665757807. Posta: ma-
rian.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.  680-42 77 02

Durango. Logela bat aloka-
tzen da 3 logelako pisu bate-
an. Emakumea nahiago. 
Tel.: 600-45 83 16.

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. 687-58 66 37

ERRENTAN HARTU

Elorrio. Alokatzeko pisu bila.
Altzariekin. 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. 
Tel.:  619-66 58 57.

LOKALAK

SALDU

Elorrio. Elorrion 170 m2-ko
lokala alokagai edo salgai.
Oso toki onean, erdialdean.
Eskaparate handiekin. Edo-

zein negozio ipintzeko apro-
posa. Tel.: 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 mugikorta-
sun urriko pertsonei molda-
tua. Hiri erdigunekiko komu-
nikazio onak ditu. Autobus
geltokiak hurbil daude. Alo-
katzea ere posible da:
800euro/hil. Telefonoa:
665757807 (ana)

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Garaje itxia salgai. 42
m2. Ate automatikoagaz. Ura
eta argiaren instalazioak, iaz-
tik. Komuna eta bodega txiki
bat. 2-3 kotxe. Txokoa sukal-
deagaz. Tel.: 615-75 21 36.

Berriz. Berrizen, learreta-
markina kalean garajea sal-
gai. Eskola aurrean. Sarrerak
errepidera ematen du. 30 m2.
Tel.: 663-39 75 88.

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

Otxandio. Garaje itxia salgai
otxandion, 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.

Berriz. Berrizen, legaño au-
zoan garajea alokagai. Handia
eta toki lasaian. 25 m2. Ko-
txea zein beste hainbat gauza
sartzeko. Tel.: 663-39 75 88.

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 otxandion. Tel.:
675-71 72 83

LURSAILAK

SALDU

Abadiño. Lursaila salgai
matienan (abadiño), arzubia
kalean, 2.000 m2, erreka on-
doan eta bide ertzean. Apro-
posa ortua hartzeko. Hainbat
fruitu arbolaz hornitua. Ma-
tienatik hiru minitutara oinez.
Tel.: 658-75 65 12.

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria urturin salgai dago, ber-
nedon. Gasteizetik 40km-
tara dago, eta izkiko golfetik
3minututara baino ez.
308m2 eraikitzea posible da,
7ml-ko eta bi solairuko altue-
ra maximoarekin. Inguruan
beste lursail eta etxebizitza
batzuk ditu; baita golfeko ho-

tela ere. Telefonoa:
665757807 (ana)

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria urturin salgai dago, ber-
nedon. Gasteizetik 40km-
tara dago, eta izkiko golfetik
3minututara baino ez.
308m2 eraikitzea posible da,
7ml-ko eta bi solairuko altue-
ra maximoarekin. Inguruan
beste lursail eta etxebizitza
batzuk ditu; baita golfeko ho-
tela ere. Telefonoa:
665757807 (ana)

Teknologia
GAINERAKOAK

Bidali zure ordenagailua
boliviara. Ordenagailua
hondatuta badaukazu, zaha-
rra bada edo zaborretara bota
behar baduzu, nik jaso, kon-
pondu eta kainaberaren bitar-
tez bialduko dugu boliviako
bigarren mailako eskoletara.
Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. Bulegoen, etxeen,
portalen... garbiketerako edo
nagusien zaintzarako lan bila.
Jardunaldi erdian, aukeran
goizez, astelehenetik zapatu
eguerdira. Esperientzia. 
Tel.: 676-54 66 91 (Lola).

PERTSONAK ZAINDU

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
edota gauez pertsona nagu-
siak 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 garbiketarako.
Pertsona nagusien zaintzan
esperientzia.  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. 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. Jardunaldi osora-
ko, asteburuetan,... Errefe-
rentziak eta esperientzia. 
Tel.: 681-21 82 30.

Durango. Nagusien zein
umeen zaintzan edo garbike-
tarako lan bila. Interna, exter-
na, orduka edo asteburuetan.
Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel.: 619-15 58 04.

IRAKASKUNTZA

Durango. Umeak zaintzeko
edo partikularrak emateko
prest. Magisteritzan diplo-
matua. Ingeleseko eta euske-

razko titulazioekin. Esperien-
tzia. Tel: 657-77 61 71.

Durango. Ingeniaritzako
ikaslea lh, dbh eta batxilergo-
ko ikasleei eskola partikula-
rrak emoteko prest. 
Tel: 666-20 78 45.

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

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. Haur hezkun-
tza eta hezkuntza berezia
eginda. Kotxea. 69575 23 25.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Markina-Xemein. Zerbi-
tzari laguntzailea. Ezinbeste-
koa: inklusio hitzarmena iza-
tea, malgutasuna, urte bete-
ko esperientzia, euskara,
gidabaimena, autoa. Lanaldi
osoa. Sartu. Erref.: 330. 
Tel.: 94-620 04 49

GAINERAKOAK

Durangaldea. Ileapaintzai-
lea behar da. Heziketa izatea
beaharrezkoa. Ordutegia eta
soldata negoziagarri. Langi-
learen aurretiazko lanak eta
esperientzia kontutan hartu-
ko da. Tel: 94-621 64 91

Arrasate. Harategi saltzai-
lea. Ezinbestekoa: gutxienez
urte beteko esperientzia. La-
naldi osoa zatituta. Hileko
soldata: 1.136 x 15 paga. Sar-
tu. Erref.: 760. 94 620 04 49

Arrasate. Erizain laguntzai-
lea. Ezinbestekoa: %33 mi-
nusbaliotasuna, prestakun-
tza, gidabaimena, autoa. La-
naldi partziala %81,18. Hileko
soldata: 1.133 euro x 14 paga.
Sartu. Erref.: 823. 
Tel.: 94-620 04 49

Azkoitia. Harategi saltzai-
lea. Ezinbestekoa: urte beteko
esperientzia. Lanaldia zatitu-
ta (30 ordu). Sartu. Erref.:
790. Tel.: 94-620 04 49

Bergara. Aseguru agente
esklusiboa. Ezinbestekoa:
DBH edo LH, esperientzia, gi-
dabaimena, autoa. Lanaldia:
osoa, zatitua. Hileko soldata:
1.000euro. Sartu. Erref.: 547.
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia. Lanaldi osoa zein erdia.
Hileko soldata: 500 euro  +
komisioak. Sartu. Erref.: 582.
Tel.: 94-620 04 49.

Ermua. Odontologoa behar
da hortz klinika batean 2-3
arratsalde astean, 2 urteko
esperientzia minimoaz. Bidali
kurrikuluma: clinicaden-
talcd@gmail.com helbidera.

Iurreta. Tornulari konben-
tzionala. Ezinbestekoa: pla-
noen interpretazioa menpe-
ratu, 3 urteko esperientzia.
Lanaldi osoa zatituta. Sartu.
Erref.: 731. 94-620 04 49.

Lemoa. Garbileku langilea.
Ezinbestekoa: %33 minusba-
liotasuna. Lanaldi osoa. Hile-
ko soldata: 883,67 x 14 paga.
Sartu. Erref.: 30. 
Tel.: 94-620 04 49

NEGOZIOAK
Abadiño. Mekanizazio en-
presa salgai, ezin diogulako
behar den arreta eskaini. Lan
kartera eta onura garrantzi-
tsuarekin. Prezioa: 192.000
euro. Tel.: 615-70 12 23.

Denetarik
SALDU/EROSI

Egongelarako aulkiak
salgai. 5 aulki zoragarri.
Egoera ona. Prezio ezin ho-
bea: 60 euro.  615-72 62 52.

Furgonetako jarlekuak
salgai. Hiru plazakoa da.
Erabili gabea. 400 euro. Ar-
gazkiak ditut.  650-73 51 56.

Piano elektrikoa salgai.
Yamaha clavinova clp 150.
Kontaktua: 650-17 22 85 edo
stratokaster@gmail.com

Ibilgailuak
AUTOAK

Smart kotxea salgau.
Coupe passion salgai. 62cv.
48.000 km. Ia berria eta oso
egoera onean. Tel.: 676-61 71
54 edo 676-98 33 06

Suzuki sj 410 salgai. Hard
top (samurai) salgai. Gasoli-
na. 1000 cc. 45 zaldi. 667-48
51 66 edo 667-48 54 36.

MOTORRAK
125eko motorra salgai.
Yamaha ybr 125. Kotxeko kar-
neta behar da.  10.000 km
eta egoera ezin hobea. Deitu
eta probatu. 676-90 01 05.

Bmw f 650 gs 2004
33.000km. Gutxi erabil-
tzen dudalako. Abs, kalefak-
zioa eskuetan, pantalila altua,
warning, givi maletategia,
3.000 km dituzten errube-
rak. Iat-a 2013a arte. 44-
45eko botak eta xl neurriko
kaskoa opari. Tel.:665712931

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

Autokarabana salgai. Be-
nimar sport 310.50.000 km.
3 urte. 6 pertsonentzako. Eki-
pamendu osoa. 31.000 euro.
676-61 71 54 /676-98 33 06

Autokarabana salgai.
2002. urtekoa. 100.000 km.
21.000 euro. 607-86 32 24.

Harremanak
KOTXEA KONPARTITU

Durangotik tolosara au-
toa konpartitzeko. Duran-
gon bizi naiz eta tolosan egi-
ten dut lan. Kotxea konparti-

tzeko pertsona bila nabil. du-
rangotolosa@gmail.com.
Tel.: 680-58 41 25.

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

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

Mountain bike-a salgai.
Horia. 3 plato eta 8 pinoi. 6tik
10era urteko ume batentzat.
75 euro. 94-682 07 67. Igor

ANIMALIAK
Ahuntzumeak salgai.
Mallabiko elgetzu baserrian.
Tel.: 606-70 91 18.

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

EMAN

Artzai txakurra opari. Bi
hile. Tel.:  94-681 43 24 

Txakur kumeak opari.
Azaroan jaiotakoak. Ama la-
bradora. Bat, marroia, arra
da. Bestea,beltza, emea.
Tel.: 638-98 59 30

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

GAINERAKOAK

GAINERAKOAK

72 urteko kintoen afaria
elorrion. Elorrioko 72 urte-
ko kintoen afaria, otsailak
4an. Izena emateko: kinto-
ak72@hotmail.es. Animatu
zaitezte!

Familia/etxea
ALTZARIAK

Altzariak salgai. 1,50m-ko
haritzeko ohea  bi ohe-mahai-
rekin: 400 euro. Koltxoi be-
rria: 100. 6 kajoidun sinfonie-
rra: 150. Banak markako apal
rustikoak: 400. Mahai rusti-
koa: 100. Tel.: 610-41 55 11  

Beheko sua, kristalduna,
salgai. Erdi berria. Haize be-
roa botatzeko zuloekin. 66x
80x50zm.  619-48 50 58.

Hozkailu konbinatua sal-
gai. Hile baten bakarrik era-
bilia. Ecron markakoa. No
frost eta 2 urteko garantia.
300 euro. Tel.: 691-35 40 31

HAURREN TXOKOA
Bikiendako firstwheels
karro urdina. Oso gutxi era-
bilia. Bi jesarleku, bi kapazo,
plastikoak, bi zakutxo zuri (pi-
kezkoak)eta moskitoendako
sareak. Ia berria. 390 euro.
Tel.: 659-34 72 81.

Esnea ateratzeko gailua
salgai. Medela swing mar-
kakoa, merkatuko onena.
Egoera ona. 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. 119.000€-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.
• SAN IGNAZIO: 3 logela, 2 komun, egongela
terrazarekin, sukaldea eta eskegitokia. Ganbara eta
garajea.
• 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.
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.
Ikusgarria..

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..

LUR SAILAK SALGAI
IURRETA
• 2.000 m2-ko lursaila salgai. Leku zoragarria.
Sarbide ona.
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera
dago.

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

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

ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai.

ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

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
solairua berriztatuak.

DIMA
• Baserria salgai. 4.000 m2-ko lursaila. Balzola-ko
kobetatik gertu. 

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
• MATIENA: 3 logela. Polita. 179.800€.
• F.J. de Zumarraga: 4 logela eta egongela. Balkoia.
204.350€.
• Matxinestarta: 3 logela eta 2 komun. Ganbara 
eta garajea.
• 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.

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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tan. Idi-probak, 17:00etan. Tor
magoa, 18:00etan, Txanporta
kultur etxean. Gero, txokolate-
jana. Done Zezili abesbatza
Santa Ageda koplak kantatzen,
19:30ean, kalerik kale. Idi
probak, 22:00etan. Kruders,
Arkada Social eta Itziarren
Semeak taldeen kontzertua,
23:00etan, txosnagunean. 

›› Otsailaren 5ean, San Blas pilota
txapelketako aurre-finalak,
eskuz, Tornosolo trinketean. Idi-
probak, 18:00etan. 

›› Otsailaren 6an, Idi-probak,
22:00etan. 

JAIALDIA
DURAGO 
›› Otsailaren 11n, Durangaldeko II.

Surf jaialdia, 17:00etan,
Plateruenean.

LEHIAKETA
ABADIÑO
›› Otsailaren 17ra arte aurkeztu

daitezke lanak, Berdintasun
sailak Emakumeen Nazioarteko
eguna iragarriko duen kartela
aukeratzeko deitu duen lehiaketa-

ra. Herriko kultur etxeetan jaso
daitezke lanak.

MUSIKA
DURANGO
›› Otsailaren 10ean, Gau elektroni-

koa, 22:00etan, Plateruenean.

›› Otsailaren 10ean, Khantoria
taldea, 19:00etan Kurutzesantu
museoan.

ZORNOTZA
›› Otsailaren 3an, Jabier Muguruza

Bikote bat diskoa aurkezten,
21:00etan, Zornotza Aretoan.

ZINEFORUMA
ABADIÑO
›› Otsailaren 8an, Elikadura

portaera arazoei buruz Anboto
Azpiko Damak elkarteak antolatu-
riko zineforuma, 17:30ean,
Errota kultur etxean.

BERRIZ
›› Otsailaren 3an, Drive, 22:00etan,

Kultur Etxean.

›› Otsailaren 5ean, Drive,
19:00etan, Kultur Etxean.

ANTZERKIA
BERRIZ
›› Otsailaren 3an, Markeliñe

taldearen Hareazko ipuinak,
18:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Otsailaren 3an, Las mariposas

del estómago no han muerto,
19:00etan, San Agustinen.

›› Otsailaren 4an, Las mariposas
del estómago no han muerto,
20:00etan, San Agustinen.

ELORRIO
›› Otsailaren 10ean, Kulunka Teatro

taldearen André y Dorine,
22:00etan, Arriolan.

AURKEZPENA
ZALDIBAR
›› Otsailaren 9an, Gaizka Zabarte-

ren Zaharrak ez zuen hil nahi
liburuaren aurkezpena,
19:00etan liburutegian.

BERBALDIA
ELORRIO
›› Otsailaren 10ean, Cristobal

Gutierrezen Alaitasunaren

eramaileak-Haurraren arima
zaintzeko begirada bat (CAI)
berbaldia, 18:30ean Iturri kultur
etxeko areto nagusian.

DANTZA
ELORRIO
›› Otsailaren 4an, Kale dantzen IX

Aka Dantz lehiaketa, 18:00etan,
Arriola antzokian.

IRTEERA
IURRETA
›› Otsailaren 6ra arte eman daiteke

izena, Zaldai Mendi Taldeak
otsailaren 10etik 11rako Jaca-
Astunera eskiatzera joateko
antolatu duen irteeran parte
hartzeko. Izen ematea:
‘zaldai@hotmail.com’.

JAIAK
ABADIÑO (San Blas)
›› Otsailaren 4an, (San Blas Txiki

eguna). Eskola arteko krosa
(Bizkaiko txapelketa), 11:00etan,
Traña-Matiena auzoan. Emaku-
me baserritar eta artisauen
bazkaria, 14:30ean, Soloa
jatetxean. V. Eskola Igeriketa
liga, 16:30ean, udal igerilekue-

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

Otsailaren 3an, 21:00etan
Zornotzan

JABIER MUGURUZA

Hamaikagarrena duen Bikote bat
diskoa aurkeztera dator Jabier
Muguruza irundarra Zornotza
Aretora. Azken urteetan jorratu duen
giro intimistan haratago doa
Muguruza, eta hainbat diskotan
kolaboratzaile izan dituen idazleen
testuekin –besteak beste, Atxaga,
Cano edo Markuletaren testuekin–
osatu dituen kantak zuzenean
eskainiko ditu Zornotzan.   

AGENDA

ZINEMA
DURANGO

Zugaza
Los descendientes
Zuzendaria: Alexander Payne  

barikua 3: 19:00/22:00

zapatua 4: 19:30/22:30

domeka 5: 19:30/22:30 

astelehena 6: 19:00/22:00 

martitzena 7: 20:00 

Umeentzako zinea     

Win 3D
Zuzendaria: Iginio Straffi 

zapatua 4: 17:00

domeka 5: 17:00    

Zineforuma     

Maktub
Zuzendaria: Paco Arango 

eguena 9: 20:30  

ELORRIO

Arriola

Drive
Zuzendaria: N. Winding Refn  

zapatua 4: 22:30

domeka 5: 20:00 

astelehena 6: 20:00 

Umeentzako zinea     

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

domeka 5: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Drive
Zuzendaria: N. Winding Refn

domeka 5: 20:00

astelehena 6: 20:00

Umeentzako zinea     

Alvin y las ardillas
Zuzendaria: Mike Mitchell 

domeka 5: 17:30

Otsailaren 10ean, 22:00 etan, Arriolan

ANDRÉ Y DORINE
Hitzen beharrik barik elkarri eta antzokian parean dituzten ikusleei
adierazi beharrekoak, besteak beste, keinuen eta musikaren bitartez
helarazten dizkieten aiton-amonak eta semea dira Kulunka antzerki
taldearen obra honetako protagonistak: besteak beste, alzheimerrari
buruz, sentsibilitate handiz diharduen lana da. 

ELORRIO
›› Otsailaren 9an, Ithemba

dokumentalaren emanaldia,
19:00etan Iturri kultur etxean,
Hilean Behin zikloan.
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TELEFONO INTERESGARRIAK
SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
Osakidetza ............94 600 72 00
Ertzaintza ............94 466 93 00
Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

Euskotren ..............902 54 32 10
Bizkaibus ............94 448 40 80
Pesa ....................902 10 12 10
Continental Auto ....945 286 466

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470
Matiena ..................606 459 988 
Durango Geltokia ....946 811 001
Elorrio Geltokia ......946 820 040 

J.L. Uriarte ........670 402 002
I. Estebez ..........670 678 273

M Galeano..............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, 3
09:00-09:00 
• Navarro (Artekale, 6, Durango)
Zapatua, 4
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-13:30
• Navarro (Artekale, 6, Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Domeka, 5
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Astelehena, 6
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(J.A. Abasolo 2 -Durango) 
Martitzena, 7
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Eguaztena, 8
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Eguena, 9
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)

EGURALDIA

1

7o

3

8o DOMEKA

2

7o ASTELEHENA

4

5o ZAPATUA

-4

3o BARIKUA

MARTITZENA

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

Kimetz Barrena Etxaburuk
bihar 4 urte beteko ditu.
Zorionak eta ondo pasa! Aita,
ama eta anai Anderren partez! 

Santa Ageda bezpera
egunean, Peio Arresek 12
urte egingo ditu. Zorionik
beroenak etxekoen partez!

DENBORAPASAK

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

Letxuga............................... 0,80 euro
Tomatea.............................. 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:

Juan Pablok otsailaren 1ean
53 urte egin zituen. Zorionak
guapisimo! Koadrila osoaren
partez, musu handi bat!

Leire Preguntegik urtarrila-
ren 30ean 9 urte egin ditu.
Zorionak eta musu bat,
Iurretako laguntxoen partez!

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

Zorionak Indira, eta ondo
pasatu eguna! Eskerrik asko
egunero zoriontsu egiten
nauzulako! Amz. 

Gaur, otsailaren 3an, Eiderrek, gure etxeko neska
polit honek 7 urte beteko ditu jada. Zorionak eta
musu haundi bat aita eta amaren partez!

Aratz Intxaurragak otsailaren 5ean urtetxo
bat egingo du. Zorionak eta musu handi
bat etxeko guztion partez, mutil haundi!
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Eskerrik asko domekan Auzorik Auzo ibilbidean parte hartu zenuten guztioi. Hamabi Herri auzo elkartea
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AKUILUAN Markel Onaindia   

Juanito 
Gallastegi
Abadea

Atzerakoiak

Ez dot telebistaren aurrean
mahi-inguruetako iritziak
entzuten ordu asko galtzen.

Ondo jantzita eta orraztu-
ta egoten den eta itxuraz ertz
batekoa be ez den bati hauxe
entzun deutsat, jokerak eta tal-
deak eta alderdiak sailkatzean:
eskumako ertzekoen sailean,
beraz, atzeratuen, itxien, antzi-
natean geratuta dagozanen…
artean jarri behar dira katoli-
koak. 

Bai gero? Egia da katoliko-
en artean eskumatarrak, ertze-
koak, atzeratuak… dagozala,
ugariegi behar bada, baina uka-
tu ezina da bestetarakoak be
badirela, eta ez gitxi. Jesusen
jarraitzaile izateak ez gaitu bul-
tzatzen hori izatera, gaurkota-
sunez beterik egotera eta mun-
duko arlo guztietan iritzi zabal
zabalekoak izatera baino. Zein
beste ondoren izan behar dau
gizaki guztiak Jainko seme-ala-
batzat hartzeak eta itxaropen
eraginkorra ezinbestekotzat
izateak?

Historian zehar ez dela
holan izan? Ezin ukatu, sasoi
bakoitzeko bereiztasunak kon-
tuan izanik, beti izan direla
batekoak eta bestekoak.

Gaur egun be holan ez
dela? Larregi ikusten dira, mai-
la guztietan, atzeratuak, itxiak,
eskumako ertzekoak diren eliz-
tarrak. Larregi benetan! Baina
itsua izan behar da aurrera-
koiak, iritzi edegikoak, gaur-
gaurkoak diren eliztarrak ere ez
ikusteko.  

Ezin daiteke mikrofonoa-
ren aurrean gaurkotasun itxu-
ra emonez eta jakitun aurpe-
gia jarriz, beste barik, arrazoi-
rik jarri barik, orokorrean
sailkatu anitza den taldea. Uga-
riak dira holako alkarrizketetan
iritzi merkeegiak, baina ez dakit
nongo jakituriak eragindakoak
balira lez saltzen direnak.

LAUHORTZA

“15 urte egin aurretik 180
kilokoa altxatu gura dut”

tan igotzen joan naiz, eta iazko
urrian 170 kiloko harria berdindu
nuen Algortan.

Zein da zure hurrengo helburua?
Zer marka daukazu begiz jota?
15 urte egin baino lehenago, uda
partean-edo, 180 kilokoa altxa-
tzea. Ikusiko dut, oraindik asko
geratzen da-eta; ondo prestatu
beharko da.

Ba al daukazu gogoko harririk?
Era askotako harriak daude, eta
bakoitza erraztasun handiagoa
ematen dionera moldatzen da.
Batzuek txikiak gura izaten dituz-
te; zilindrikoa edo kubikoa, esa-
terako. Beste batzuek handiagoak;
errektangularra, adibidez. Nire
kasuan, zilindrikoa da ez zaidana
ondo etortzen, baina berez harri
guztiak gustatzen zaizkit.

Nor da zure erreferentea harrija-
sotzaileen artean?
Denerik dago, eta, gainera, bakoi-
tzak bere helburu eta markak dauz-
ka. Esaterako, Izetak kubikoan
erakutsi izan du gaitasuna, Goe-
natxok ere kubikoan baina pisu
handietan, Zelaik harri txikiekin
jasoaldi asko egin ditu... Ez dau-
kat erreferente bat bakarrik.

Mallabiko taldeagaz zabiltza
orain entrenamenduetan.
Hiru gazte gabiltza batera, eta gus-
tora jarduten dugu taldean. Lagu-
nekin-eta beste gauza bat da. Gai-
nera, batak besteari gauzak era-
kusten dizkiogu.

Zelakoak dira zure lan-saioak?
Bi entrenamendu mota egiten
ditut, normalean. Bat arnasa lan-

tzekoa, jasoaldi asko egin eta gor-
putzari astindua ematekoa. Bes-
tea gorputzera indarra ekartze-
koa, harri handiagaz.

Zaindu ere egin beharko duzu
apur bat, ezta?
Marka bat egiterakoan prestatu
beharra izaten duzu, bai. Ni errug-
bian ere banabil, eta tarteka errug-
bia utzi behar izaten dut, marka
egin aurreko astean-edo. Musku-
luak lasai eduki behar dira hala-
koetan, kargatu barik. Bestela, ez
zaude %100ean harria altxatzera-
koan.

Errugbian ere bazabiltza, beraz.
Zer kirol duzu gurago?
Biak datozkit ondo, eta ondo bate-
ratzen ditut, antzekoak dira-eta.
Errugbiak arnasa edukitzen lagun-
tzen dit harria altxatzeko; oso gus-
tura nabil. Harriak gehiago tiratzen
nau, edozelan ere.

Zer sentitzen duzu harria altxa-
tzea lortzerakoan?
Hileetan eta hileetan prestatzen
egon zarena betetzea esan gura du,
eta oso momentu pozgarria da.
Nahiz eta jakin entrenamendue-
tan altxatu duzula, plazak beste
giro eta emozio bat ematen du; bai-
ta nerbioak ere.

Eta altxatzen ez duzunean?
Oraingoz ez zait gertatu ez altxa-
tzea, eta gero ere ez pasatzea itxa-
roten dut.

Aurrera begira ere ikusten al duzu
zure burua kirol honetan?
Oraingoz oso gogotsu nabil, eta
lesiorik-eta ez badaukat jarraitze-
ko asmoa daukat.

Zer lan egingo dozu Abadiñoko
jaialdian?
Abadiñon marka berri bat egite-
ko asmoa daukat; 175 kiloko harria
altxatzea gura dut. Azkenean, Aba-
diñokoa naiz, eta gustura jaso-
tzen dut harria nire herrian.

Zelan murgildu zinen harri-jaso-
tze munduan?
Batez ere, etxean herri-kirole-
tarako afizio handia beti egon
delako hasi nintzen, bedera-
tzi urtegaz. Lehengusua ere
ibilia zenez, beti eduki nuen

p r o b a  e g i t e k o
gogoa. Hasi eta

gustatu egin
z i t z a i d a n .
Jo l a s a  z e n
hasieran, bai-
na orain kirol

m o d u a n
hartuta

aurre-
r a n -
t z a

n o a ,
apurka-

apurka.

Dagoeneko bost
urte daramatzazu...

Eduki ditut gorabehera
batzuk ere. Lehenengo-
tan aitagaz ibili nintzen

entrenatzen. Baina aita
hil zitzaidan, eta Zelai-
gaz-eta hasi nintzen

gero. Oso gustura
nabil eurekin.

Makina bat erre-
k o r  e r e  o n d u
duzu...
2007an 75 kiloko
harria altxatu
nuen. 10 urtegaz
100 kiloko mar-

ka ondu nuen,
eta 11 urtegaz

1 1 4 k o a ,
Otxandio-

k o  p l a -
z a n .

Urteo-

OOttxxaannddiioonn  bbiizzii  ddaa  bbaaiinnaa  aabbaaddiiññaarr  sseennttiittzzeenn  ddeellaa  ddiioo,,  hhaannddiikk
ddaattoorr--eettaa..  HHaarrrrii--jjaassoottzzeenn  mmaarrkkaa  gguuzzttiiaakk  aappuurrttzzeenn  ddaabbiill  1144
uurrtteekkoo  mmuuttiill  ggaazzttee  hhaauu,,  eettaa  aassmmoo  bbeerrrriiaakk  eerree  bbaaddiittuu..  IInnddaarr--

ttssuuaa  ddaa  UUrrddaaxx;;  iinnddaarrrraa  ddaauukkaattee  bbeerree  mmuusskkuulluueekk,,  eettaa  bbeerree  bbuurruuaakk
eerree  bbaaii..  PPllaazzaaggiizzoonnaa  ddeellaa  eerraakkuuttssii  ddiigguu  gguurree  ggaallddeerreeii  eerraannttzzuutteeaann..

Abadiñoko San Blas Azokako herri-kirol jaialdian 175 kiloko harria altxatu gura du gaur Urdax Magunazelaiak, errekor berri bat ezarriz

14 urte dauzka; Otxandion
bizi da

Urdax Magunazelaia •

Ezin daiteke arrazoirik jarri
barik orokorrean sailkatu
anitza den taldea


