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Konpostatzeko lehenengo
esperientzia Durangaldean

Berrizko udal ordezkariek teknikariekin eta Azterlaneko kideekin aurkeztu dute konpostatze-planta asteon. 

Zaborragaz konposta egiteko esperientzia
martxoan ipiniko dute martxan Berrizen

‘Berriziklatu’ kanpainagaz, 50 familiak
hartuko dute parte proiektuan 
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DURANGO

ATXONDO

Ikastetxea handitzeko
lanak Aste Santurako prest 

Asteon fatxadako lanak amaitzen ibili dira.

Epearen barruan doaz Lehen Hezi-
keta Ikastetxeko eraikin berriari
dagozkion lanak. Ikastetxeko ardu-
radunek adierazi dutenez, hiru
solairuko eraikinaren “obra zibi-
la Aste Santurako amaituko dute-
la esan dute langileek; modu horre-
tara udan altzairuen lekualdatzea
egingo genuke, irailean ikasturtea-
ri gune berrian ekiteko”.

Eraikin berriko gelen bana-
keta honako hau izango da. Behe-

ko solairuan bulegoak, lau gela,
gimnasioa eta jantokia egongo
dira; bigarrena irakasle zein ikas-
leen gelak prestatzeko erabiliko
dute; hirugarrenean 5. eta 6. mai-
lako ikasleentzako gelak, informa-
tika- eta musika-gelak eta liburu-
tegia; baliteke liburutegian  inge-
leserako gela bat egitea ere.

Bitartean, asteon, fatxadako
lanak amaitu dituzte eta gas hodi-
teria ipini dute. J.D.

EAJk dioenez,
650.000 euroko
defizita dago
udal kontuetan
Atxondoko EAJk beren beregi
udalaren egoera ekonomikoa
aztertuko duen Hazienda Batzor-
dea deitzeko eskatu dio gobernu
taldeari. EAJk prentsa ohar batean
salatu duenez, 2011ko likida-
zioen datuetan erreparatuz gero,
“500.000 euroko defizita dago, eta
kopuru horri  2010ekoa gehituz
gero 650.000 eurora heltzen da
defizita”. 

“Ausardiaz” jokatzeko deia
Horren aurrean, “ausardiaz” joka-
tu behar dela adierazi dute, “ez
gastuen murrizketaren bidean
bakarrik, baita kontu publikoen
errendimendu hobea segurta-
tzeko ere”.

Aurreratu dutenez, bestalde,
“herriko komertzioa bultzatze-
ko eta kirol arloko zein kultur ere-
muko ekipamendu berrien gai-
neko” proposamenak aurkezte-
ko asmoa du Atxondoko alderdi
jeltzaleak. J.D.

PSOEko batzorde federala utzi berri du Egigurenek. Argazki Press

Plateruena kafe antzokiak
otsailean antolatzen duen
elkarrizketa zikloa politika-

riei eskaini ko die aurten.Lehenen-
go gonbidatua Jesus Egiguren PSE-
EEko presidentea izango da. Otsai-
laren 15ean Martxelo Otamendi
Berriaegunkariko zuzendaria izan-
go da Egiguren elkarrizketatuko
duena. 

Hurrengo eguaztenean, otsai-
laren 22an, Josune Ariztondo kul-
tur diputatuaren txanda izango da.
Bingen Zubiria ETBko zuzendari
ohiak gidatuko du jeltzalearen
elkarrizketa.

Iñaki Soto Gara egunkariko
zuzendariak, berriz, Pernando
Barrena ezker abertzaleko kidea-
ri egingo dion galdeketa izango da

Platerueneko zikloa itxiko duena,
otsailaren 29an.

“Aurtengo zikloa politikariei
egokitu zaie, baina ez politikaz
berba egiteko bakarrik. Pertsonen
mundu ikuskera eta pertsonaia-
ren ibilbidea ezagutzea ere inte-
resatzen zaigu”, azaldu du Beñat
Gaztelu-Urrutia Plateruena kafe
antzokiko arduradunak. Hala ere,
elkarrizketa guztietan bi ideia lan-
tzeko asmoa dutela azaldu du
Gaztelu-Urrutiak: “Batetik, azken
hamarkadetako Euskal Herriko
jendarte eta politikagintzaren bila-
kaera aztertzea, eta, bestetik, dato-
zen hamar urteetakoa irudika-
tzea”. 

Streaming bidez zuzenean
Berbertaneko elkarrizketak anbo-
to.org-en zuzenean emitituko ditu-
gu datozen eguaztenetan, 20:00eta-
tik aurrera. Beraz, Plateruenean
elkarrizketak zuzenean ikustera
gerturatzeko modurik ez daukate-
nek interneten ziklo osoa jarraitze-
ko aukera izango dute. J.G.

Otsailaren 15ean Martxelo Otamendik Jesus 
Egiguren elkarrizketatuko du Plateruenean

Jesus Egigurenek
zabalduko du
Berbertan zikloa

Plateruenean zuzenean 
eta anboto.org-en streaming
bidez jarraitu ahal izango dira
antzokiko elkarrizketak

Otsailaren 15ean,
20:00etan
Martxelo Otamendik Jesus 
Egiguren

Otsailaren 22an,
20:00etan
Bingen Zubiriak Josune 
Ariztondo

Otsailaren 29an,
20:00etan
Iñaki Sotok Pernando 
Barrena

Erraldeko
beharginak
erregulazio
espedientean
Enplegua Erregulatzeko Espe-
dientea jarri dute martxan Erral-
de hiltegian. Mikel Ansotegi hil-
tegiko presidenteak azaldu due-
nez, “langileen eta Administrazio
Kontseiluaren adostasunagaz
hartu da erabakia”.

Erregulazio espedientea
Durangoko hiltegia berriro zabal-
du arteko neurria da, Ansotegi-
ren berbetan. Ahalik eta arinen
zabaldu gura dute, baina  horre-
tarako Osasun Sailaren baime-
na behar dute.

Plangintza osatzen
Erraldetik kanpoko teknikari bat
kontratatu dute, hiltegia berriro
zabaltzeko Eusko Jaurlaritzak
eskatzen dituen hobekuntzekin
plangintza osatu dezan. Plana
Osasun Sailean aste bi barru aur-
keztu gura dute. 

Urtarrilaren 14an Erraldek
Osasun Sailaren aginduz bere
jarduera bertan behera utzi zue-
netik, langileek mantenimendu
lanak egiten jardun dute. Langi-
leez gainera, hiltegia osatzen
duten udaletako beharginek 
ere mantenimendu lanetan jar-
dun dute, eta “hobekuntzak”
eginda daudela baieztatu du
Ansotegik. J.G.

Sanagustinalden seinalea ipinita dago. 

181 isun Zumalakarregiko
oinezkoen gunean 2011n 
PSE-EEk dio ez dagoela behar bezala seinaleztatuta

Zumalakarregi kaleko oinezkoen
gunean 2011 urtean 181 isun ipi-
ni ditu udaltzaingoak. PSE-EEk
prentsa oharrean jakitera eman
duenez, horietatik %61 ibilgailuak
debekatutako lekuan aparkatzea-
rren ipini dituzte. Lekua ez dagoe-
la behar den moduan seinalezta-
tuta kritikatu dute Durangoko
sozialistek. Hainbat herritarren
kexak gobernu taldeari jakinarazi
arren, ez dutela ezer egin salatu

dute. “Gaur egun Sanagustinal-
den seinale bakarra dago, eta ez
da ikusi ere egiten”, azaldu dute.

Pilar Ríos ordezkari sozialis-
taren esanetan, inguru hori emi-
sio txikiko gune izendatu zuten
2008an, asteburuetan oinezkoen-
dako erabilerara mugatuz: “Hel-
burua gune horretan herritarren-
dako ekintzak antolatzea zen, bai-
na EAJk kontrako zentzuan
dihardu”. J.G.
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BERRIZ

Ibai Otadui, Lucia
Unamunzaga eta 
Erika Garitaonandia
Berriziklatu proiektuko
behargina eta ikerlariak

Zabor-poltsetan botatzen den
%60 hondakin organikoa
denez, sistema berriagaz 26.225
kilo inguru tratatzea itxaroten
dute. Familiek edukiontzi bat
jasoko dute, eta atez ate batu-
ko ditu Ibai Otaduik, egitasmo-
rako hartutako beharginak.

Kotxe elektrikoagaz eroan-
go ditu hondakinak Berrizbu-
rura Otaduik, “egunero edo
egun birik behin, eta han
nahasten joango dira materia
marroia –adarrak, inausteak...–
eta materia begetalagaz”.

Azterlan zentroko Lucia
Unamunzaga eta Erika Gari-

taonandia arduratuko dira
konpostaren kontrolaz. “Pro-
zesu naturala” dela dio Gari-
taonandiak, mikroorganis-
moak dituena aktore. Analiti-
kak egingo dituzte: “Astean
behin materia organikoaren
karbono eta nitrogeno erla-
zioa, ph-a, tenperatura eta
hezetasuna aztertuko ditugu”.
Gainera, “konduktibitatea edo
metal astunak” ere ikertuko
dituzte. Lau hilera amaituko da
prozesua, eta konposta neka-
zaritza ekologikorako edo bes-
te nekazaritza mota baterako
sailkatuko dute. M.O.

IURRETA

MALLABIA

Musika, pilota
eta mozorro
lehiaketa
inauterietan
Egitarau zabala osatu dute Uda-
lak eta Mallabiko kirol eta kultu-
ra elkarteek inauterietan. Bihar,
16:30ean, umeentzako jolasak
eta txitxiburduntzia eskainiko
ditu Guraso Elkarteak, ondoren
Trabaku Goikoan txokolate-jana
egingo dutelarik. Otsailaren 17an,
berriz, Izar Gorri elkarteak herrian
zehar mozorrotuta trikipoteoa
egiteko deia egin du. Mozorrotze-
ko ipini duten gaia Apirileko Feria
da.

Egun berean, baina iluntze-
ko 21:30ean, pilota partida era-
kargarria izango da: Mikel Goñi
eta Olalde, Berasaluze IX.a eta
Aldaperen kontra.

Otsailaren 21eko martitzen
arratsaldean Lotxo taldearen
musikak girotuko du pilotale-
kua; ondoren, mozorro lehiake-
ta egingo dute. Lehiaketa adina-
ren arabera antolatu dute. Horre-
la, 12 urtetik gorakoek 200 eurora
arteko sariak lor ditzakete. J.D.

OTXANDIO

Alkateak ukatu egin du
zabortegiagaz lotutako
erreskusatze-intzidentea
Goiuriako Kofradiak eta Iñaki Totorikaguenak, 
bakoitzak bere probak aurkeztuko ditu orain

Iñaki Totorikaguena alkateak uka-
tu egin du Goiuriako Kofradiak tra-
mitera aurkeztutako errekusatze-
intzidentea. Orain, alde bakoi-
tzak dagozkion probak aurkeztu
beharko ditu bere arrazonamen-
duari eusteko. 

Lukupeko Troka eta Luku Txi-
ki ibarbideak lurrez betetzeko jar-
duerarako eta obretarako lizen-
tzia espedientetik alkatea baz-

tertzea eskatu du Goiuriako Kofra-
diak, “partziala” dela iritzita. 

Bost egun balioduneko epea
Asteon izandako osoko bilkuran
onartu zuen udalbatzarrak alka-
teak errekusatzeko intzidentea
ukatzea; joan zen astean onartu
zuten, aho batez, Goiuriako Kofra-
diaren eskaria tramitera onartzea. 

Jakinarazpena jaso eta bost
egun balioduneko epea dute orain
alde biek euren probak aurkeztu
ahal izateko. Iurretako EAJk babes
“sendoena” erakutsi dio Iñaki
Totorikaguena alkateari; eskaria
“zentzugabe” eta “arduragabe-
tzat” jo du. A.B.

Bost egun baliodun dituzte
orain alde biek euren probak
aurkeztu ahal izateko 

Udal korporazioko kideek eman zituzten Berriziklatu-ren nondik norakoak.

Konpostatzeko esperientzia
pilotua, martxotik aurrera
50 familiaren parte-hartzea behar dutenez, promozioari ekin dio udalak

Hondakin organikoak kon-
postatze bidez birziklatze-
ko proiektua martxan ipi-

niko du udalak, esperientzia pilo-
t u  b a t e g a z .  He r r i t a r r a k
informatuko dituzte datozen egu-
netan, Berriziklatu izeneko kana-
painagaz, eta arduradunen asmoa
50 familia esperientzira atxikitzea
da. Helburua "birziklapena lagun-
tzea, zaborraren faktura murriztea
eta auzotarrek euren zaborrari
ingurugiroagaz begirunezkoa den
etekin bat ateratzea" da, Roland
Isoird alkateak azaldu duenez.

Durangaldean aitzindaria da
Berriz egitasmo honegaz. Berriz-
burun egokitu dute konpostatze-
planta –teilatua ipintzea falta zaio
bakarrik–, eta proiektu osorako
66.000 euroko aurrekontua dute.

Otsailaren 21ean, 20:00etan,
batzar zabala egingo dute ardu-

radunek herritarrei begira Kultur
Etxean. Bertan, azalpen-bideo bat
ere erakutsiko dute, Internet bidez
ere zabalduko dutena. Herriko
alderdi politiko guztietako ordez-
kariek zein bizilagunek parte har-
tu dute ikus-entzunezko horretan.

Inskripzio-epea
Eskuorriak eta inskripzio-fitxak
banatuko dituzte, egitasmora gon-
bidatuz, “herritarren partaidetza
ezinbestekoa” dela ulertuta. Mar-
txoaren 1a da izena emateko azke-
neko eguna. M.Onaindia.

Otsailaren 21ean, 20:00etan,
batzar zabala egingo dute
arduradunek herritarrekin

‘Emakume
langilea’ gaitzat
duen argazki
lehiaketa abian
Giza Eskubideen Udal Batzor-
dearen ekimenez, martxan
dagoen argazki lehiaketak ‘Ema-
kume langilea’ izango du gaitzat.
Parte-hartzaile bakoitzak gehie-
nez argazki bi aurkeztu ditzake,
argazki paperean zein euskarri
digitalean. Argazkiak aurkezteko
azken eguna otsailaren 29a da.

Udalatxean aurkeztu beha-
rreko gutunazalean argazki
bakoitzaren esangura azaldu
behar da, argazkigileen gaineko
datuak gehitzeagaz batera. Lehia-
ketaren irabazleak Zumaiako
talasoterapian lagun birentzako
saio bat izango du sari. Bigarre-
nak Otxandioko jatetxe batean
dohainik afaldu ahalko du. J.D.

Zumaiako talasoterapian bi
lagunentzako saioa da
irabazlearentzako saria
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MAÑARIA

IZURTZA

GARAI ZALDIBAR

Hamabi ume hartuko dituzte
martxotik aurrera Haur Eskolan

Aurrekoetan baino ume gehiago
jaio da azken urteetan Maña-
rian, eta, besteak beste, 2008ko
udaberrian zabaldu zuten Haur
Eskolan ere isla zuzena dauka
horrek: hamar ume hartzen dituz-
te Haur Eskolan orain, eta bi ume

berri gehiago ere onartu ditu dato-
rren hiletik aurrerako Haur Esko-
len Partzuergoak. 

Mañariko Haur Eskolaren
kuota hamar umekoa izan arren,
izena eman duten bi ume berri
horiek ere onartu ditu Haur Esko-
len Partzuergoak; Endika Jaio Bil-
duko alkateak azaldu duenez, uda-
lak hala eskatuta.

Hezitzaile bi  arduratzen dira,
zero eta hiru urte bitarteko hamar
umeetaz —herrian eskolarik ez

dagoenez, bi urte arte barik, hiru
arte egon daitezke Haur Esko-
lan— , eta 07:30etatik 16:00ak arte
ematen dute zerbitzua. I.E.

Bilduren programan jasota zegoen harrobiei buruzko gaia.

Harrobien jardunari
tasa ekologikoa
ezartzea aztergai
Udal gobernua aztertzen dabilen aukeretako bat
da industria horiei “tasa ekologikoa ezartzea”

Urteetan herriak jasandako
industria mota honen kal-
tea kontuan hartuta, harro-

biei “tasa ekologiko bat eskatzea”
edo oraindino zehaztu barik dau-
katen bestelako ezarpenen bat
ipintzeko asmoa dauka Bilduko
gobernu taldeak. 

Koalizio horrek hauteskun-
deetara aurkezturiko programan
jasotako puntuetako bat da aipa-
tutako hori. Endika Jaio Bilduko
alkateak azaldu duenez, “oraindik
legalki zer aukera leudekeen azter-
tzen dihardugu, eta ez dakigu zer
forma hartuko duen ideiak”. Neu-
rriak ordenantza batean jasotzea
izan liteke aukeretako bat, edota

araudi berezitu bat osatzea. Jaio
alkateak, baina, ideia hori “zertan
zehaztuko den jakitea gaitz” ikus-
ten du: beste herri batzuetan ere
saiatu direla, baina oztopo han-
diak daudela dio Jaiok.

Eragindako kalte ekologikoa
enpresa horiek beregain hartze-
ko neurriak ipintzea da Bilduko
gobernu taldearen asmoa; “saia-
tuko gara norabide horretan lan
egiten”, dio Endika Jaiok. 

Aldaketak batzordeetan
Hirigintza eta ingurumen gaiak
jorratzeko batzorde berezitu bana
eduki dute legegintzaldi honetan
Mañariko Udalean. Bi gai horiek
batzorde berean batzea eta batzor-
de berezitu berria sortzea propo-
satuko du Bilduko udal gobernuak
gaur iluntzeko udalbatzarrean:
Parte-hartzeari buruzko gaien
batzordea litzateke berria. I.E.

Endika Jaio: “Legalki zer
aukera leudekeen aztertzen
dihardugu oraingoz”

Hezitzaile bi arduratzen dira,
gaur egun, zero eta hiru urte
bitarteko hamar umeetaz

Berez hamar umekoa da kuota, baina bi gehiago hartzea onartu dute

2008an zabaldu zuten Haur Eskola, frontoiaren ondoan udalak atondutako lokalean. 

2011: 11 ume

2010: 3 ume

2009: 7 ume

2008: 10 ume

2007: 3 ume

2006: 6 ume

JAIOTZAK

Internetera
konektatzeko
proba-epea
berriro
Garaiko Udalak internet zerbitzua
proba-epean ipiniko du berriro,
laster, Wi-fi sistemaren bidez.
Azaroan ezarri zuten lehenengoz
aukera hori, baina konexioagaz
arazoak eduki zituzten herrita-
rrek, eta konponketak egiten
dihardute egunotan. Instalazioa
Udaletxean eta Kultur Etxean
egokitu dute, eta frontoikoa hobe-
tzea falta da, azaldu dutenez.

Herrian internet zerbitzua
eskaini gura du udalak, eta herri-
tarren iritzia jakiteko zabalduko
dute epe hau, konexioa librea
delarik.

Interesdunen arabera,
behin-betiko konexioa zelan
barreiatu eta egokitu erabakiko
dute. Abiadurari dagokionez, 256
kb-ko seinalea ailegatuko da,
aurreratu dutenez. J.G.

Azaroan ezarri zuten
lehenengoz, baina arazoak
eduki zituzten herritarrek

Herriko berbetaren
ikerketa interneten
ipiniko dute ikusgai
Iñaki Gaminderen ‘Zaldibar Berbarik berba’ 
lana 2003an argitaratu zuten liburu eta CDan

Zaldibarko hizkeraren gaineko
azterketak interneten ere eskura-
garri egongo dira hemendik aurre-
ra, udalak azaldu duenez. 2002an
herriko berbeta jaso zuen Iñaki
Gaminde hizkuntzalariak, berro-
gei zaldibartarren laguntzagaz.
Berbaldi haiei eskerrak, “gure hiz-
kuntzaren ondarea liburuan eta
CDan argitaratu genuen 2003an”,
diote arduradunek.

Hamar urte igarota, interne-
ten ikusi ahal izango da orduko
lana; paperetik eta diskotik digi-
talizaziorako jauzia egingo du.
“Lozorroan egon den lan horre-
gaz gune bizia egin gura izan
dugu, zaldibartarron berbeta
legez, bizia”, gaineratu dute.

Aurkezpena
Herritarrei egitasmoaren berri
eman gura diete, eta horretarako
aurkezpena egingo dute, otsaila-
ren 23an, liburutegi zaharrean.
Arratsaldeko 18:00etan hasiko den
ekitaldian web gune berria eraku-
tsiko dute, iragarri dutenez. Ber-
tan parte hartzeko gonbidapena
egin du udalak. M.O.

Hamar urte igarota,
interneten kontsultatu ahal
izango da orain Iñaki
Gaminderen orduko lana 

Herritarrei egitasmoaren berri
eman gura diete otsailaren
23ko aurkezpenean

Web gune berria erakutsiko
dute, arratsaldeko
18:00etatik aurrera,
liburutegi zaharrean

Etxanoko ur biltegiko
lanei ekiteko tramitea
Aste gutxi barru ekingo die Ur Partzuergoak 
Etxanoko ur biltegian hodi bat berrizteko lanei

“Etxanoko (Mañaria-Ermua) pon-
paketaren xurgatze-biltegiko hus-
tubide berria” egiteko proiektua-
gaz aurrera dihardu Bilbao-Bizkaia
Ur Partzuergoak. 

Atzo burutu zuten  obra aurre-
ra eroateko beharrezkoa den akten
sinatzea udaletxean: hiru herrita-
rren eta udalaren lursailak okupa-
tu aurreko aktak sinatu zituzten. 

Herriko alkateak azaldu due-
nez, aste gutxi barru ekingo die Ur
Partzuergoak lanei, eta hilabete
inguruan jardungo dute Etxano
auzoan beharrean.

Txitxiburduntzia, domekan 
Udalak antolatu du otsailaren 12an
herriko plazan burutuko duten
Txitxiburduntzi Eguna. Udalak ipi-
niko du edaria eta piztuko sua, eta
hurreratzen diren herritarrek era-
man beharko dute janaria.

Beste urte batzuetan herriko
ermitetan egin duten arren, pla-
zan, 12:00etan, batuko dira aur-
ten, txitxiburduntzira. I.E.

Alkateak azaldu duenez,
hilabete inguru iraungo dute
ur biltegi horretako lanek
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ELORRIO

ABADIÑO

Suteen prebentziorako pro-
grama bi ipini ditu martxan
udalak, 37.050 eurogaz,

gazte eta nagusiei begira. Gazte-
lokalei zuzendatuko programan,
ke-detektagailuak eta su-itzalgai-
luak doan ipiniko dituzte. Aurre-
ko astean gazte-lokalak ikuskatu
zituzten teknikariek, eraikin
horiek udal araudia betetzen ote
duten aztertzeko. 12 lokaletatik
bakarrak zeukan sute-alarma eta
hiruk su-itzalgailua. Egoera hori
ikusita, lokaletan bi neurriak ego-
kitzea erabaki dute, Ana Otadui
alkateak adierazi duenez. 

Nagusien etxeen kasuan, kea
sortzean alarma bidez abisua
emango duen gailua egokitzea
proposatu dute. Ez da derrigorrez-
ko neurria, baina doan eskuratu
ahalko dute 80 urtetik gorakoen
etxeetan, bakarrik edo 75 urtetik
gorako lagunagaz bizi badira.
Asteon gutuna bidali du udalak
ezaugarri horien baitan dauden
350 etxeetara, proposamenaren
zehaztasunak azalduz. Gero tek-
nikari batek deituko du etxera,
hitzordua zehazteko.

Detektagailuak bateriagaz
funtzionatzen du, eta ez du obra-
rik behar. Teknikariek, bestalde,
larrialdi egoeran jarraitu beharre-
ko urratsen krokis bat diseinatu-
ko dute. M.Onaindia. Otadui, lanen ardura duen Atiempo enpresako Jon Ensunzagaz.

Ikertutako 12
lonjetatik hirutan
daukate su-itzalgailua
Gazte-lokalei eta nagusien etxebizitzei begirako
prebentzio neurriak aurkeztu dituzte udalean 

Zarrabeitiaren
eskubideen
aldeko martxa
Poitiersera
Eneko Zarrabeitia abadiñarra
preso dagoen Frantziako Poi-
tiers-Vivonne espetxera martxa
antolatu du Herrira ekimenak,
otsailaren 11rako.

"Kide baten senideei eupa-
da egiteagatik" Zarrabeitia eus-
kal presoari ezarri dioten bi hila-
beteko zigorra "berehala bertan
behera utzi" dezatela aldarrika-
tuko dute otsailaren 11ko mar-
txan parte hartuko dutenek.

Antolatzaileek azpimarratu
dutenez, "kartzelan eguneroko-
tasuna berez da gogorra, baina
bizi baldintzak gogortzea jasan-
gaitza delako" burutuko dute
martxa hori.

Gaur goizaldeko 00:00etan
aterako da autobusa, eta bihar
goizean, Eneko Zarrabeitia pre-
so degoen Poitiers-Vivonne espe-
txeraino joango dira. I.E.

“Kide baten senideei eupada
egiteagatik” ezarri zioten
zigorra bertan behera utzi
dezatela aldarrikatuko dute

Ludoteka,
Berbaro
elkarteak
kudeatuta
Lehen hezkuntzako lehenengo
mailako 29 eskola-ume batuko
dira, otsailaren 11tik ekainaren
16ra arte udalak antolatu duen
eta Berbaro elkarteak kudeatu-
ko duen ludotekan. 

Udaleko Hezkuntza eta Eus-
kara Batzordeburu Argi Abadek
adierazi duenez, Berbaro elkar-
teak diseinatu eta koordinatuta-
ko jolas eta tailerren programa
horren barruan 15 saio daude
aurreikusita; larunbatetan, goi-
zeko 10:00etatik 12:00etara. 

“Aisialdia euskaraz gozatze-
ko aukera eskaintzeko”, papiro-
flexia eta sukaldaritza tailerrak,
kirola eta antzezlan baten mun-
taketa burutuko dute, Errota kul-
tur etxeko saioetan. I.E.

Hamabost saiotan “aisialdia
euskaraz gozatzeko” hainbat
jarduera burutuko dituzte

Abadiñoko 29 eskola-ume,
udalak antolatu eta Berbarok
kudeaturiko ludotekan

Irakurketa eta
sorkuntza
tailerra, Peru
Magdalenagaz
Abadiñoko LHko bosgarren eta
seigarren mailako 26 gaztetxok
hartuko dute udalak bigarren
urtez antolatu duen tailerrean.
Asteon abiatu dute tailerra, eta
ekainera arte batuko dira “ikas-
leak euskarazko irakurketaren
mundura era atsegin eta jostaga-
rrian hurbiltzea” helburu duen
tailerrerako izena eman dute-
nak. Peru Magdalena idazle eta
bertsolari durangarrak gidatuko
ditu ikastaroaren saioak.

Hainbat generotako testuak
irakurri, eta horiek lantzeko
komikiak, idazlanak eta bestela-
ko lanak sortuko dituzte ikasleek.

Hilean behin, Traña-Matie-
nako Errota kultur etxean —aste-
lehenetan— eta Zelaietako udal
mediatekan —eguaztenetan—
elkartuko dira irakurketa eta sor-
kuntza tailerrerako izena eman
duten gazte abadiñarrak. I.E.

Hainbat generotako testuak
irakurri eta horiek lantzeko
euren lanak sortuko dituzte

Bisitari ugari hurreratu zen joan zen barikuan, azokara. Z. Fuertes

Idi-probak, pilota finalak
eta bildots txapelketa

Ehunka lagun batu ziren otsaila-
ren 3an San Blas Azoka gozatzera,
eta datozen egunotan ere jende
asko batuko da jai egitarauak jaso-
tzen dituen ekitaldietara. Idi-pro-
bak, pilota txapelketako finalak
eta burduntziko bildots txapelke-
ta eta bazkaria dira etortzeko dau-
denak. Otsailaren 12an 11:00etan
jokatuko dituzte pilotariek finalak,
eta 13an banatuko dituzte idi-pro-

betako sariak. Otsailaren 18an
batuko dira burduntziko bildots
txapelketarako eta bazkaritarako.

Harri-jasotze errekorra
Euren seigarren errekorra ezarri
zuten joan zen barikuan, San Bla-
setan, Izeta II. eta IV.ak, 125 kilo-
ko harri laukizuzenagaz. Maguna-
zelaia gazteak ere bere marka per-
tsonal berria ezarri zuen. I.E.

Joan zen barikuko azoka egunaren ondoren ere, 
hainbat hitzordu dauzkagu oraindino Sanblasetan 

Kanpoko igerilekuen
azterketa egin dute,
polemika areagotuz
Alkatearen erabakiz garatu dute azterketa; 
Bilduk “isilpean jardutea” leporatu dio EAJri

Kanpoko igerilekuak egitea bide-
ragarria ote den ikertzeko lan tek-
nikoa egin dute. Elizalde inguru-
ko hiru eremu aztertuta, ikerketak
dio hiruretan egin daitekeela ige-
rilekua; piszina ez eze, gune ber-
deak eta aparkalekua ere batzen
ditu proiektuak. Txostenaren ara-
bera, 2,2 milioi euro beharko lira-
teke egitasmoa burura eroateko. 

EAJk lehenago, urrian, kredi-
tu-aldaketa legez aurkeztu zuen
azterketa-proiektua. Aisialdirako
eskaintzaren baitan ikusten ditu
igerilekuak, eta Bilduk kirol-insta-
lazioen hausnarketa orokorra

beharrezko litzatekela dio. EAJko
zinegotzi bi ez ziren udalbatzarrean
egon, eta Bilduk kontra bozkatu
zuen; ez zen aurrera atera propo-
samena. Jeltzaleek “gobernu tal-
dearen  ekimenak galaraztea” ego-
tzi zioten koalizioari. Bilduk sala-
tu du, “gertatutakoa ikusita”
jeltzaleek "euren kontrako triki-
mailua" erabili dutela, “ardura
eurei botatzeko”. Koalizioak dioe-
nez, "EAJk bazekien gure posi-
zioaren berri", eta orain udalba-
tzarrera ekarrita "isilpean aritzea"
leporatu dio.

EAJk dio ez dela "zalantza jar-
tzekoa" eurek eginda lana. Euren
ustez, egon da denbora gauzak
eztabaidatzeko eta aurrerantzean
ere hitz egiteko gertu azaldu dira.
Bildurentzat,  jazotakoak bi alder-
dien arteko konfiantzan "atzera-
pausoa" suposatzen du. M.O.

Ikerketak dio aztertutako 
hiru eremuetan dagoela
igerilekuak egiteko aukera
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Durangaldean labur

DURANGALDEA

Durangoko Udalak hiri-bizikletak erosteko bidera-
tutako 6.000 euroko diru-laguntza hile bat baino lehe-
nago amaitu da. Guztira, 61 laguni eman diete
laguntza eta horietatik %90i 100 euroko laguntza onar-
tu diote. Eskari guztien %13 (zortzi bizikleta, guzti-
ra) bizikleta elektrikoak erosteko izan da. Udal ordez-
karien arabera, Durangoko lau bizikleta saltokietan
egindako inbersioa 32.021 eurokoa izan da.

Bizikletak erosteko laguntza
hilabetean agortuta Durangon

Bertso saioagaz
txarriboda Elorrion 

Eguazten arratsaldean sute bat sortu zen Berriz-
ko Errotatxo auzoko baserri batean. Su-hiltzai-
leen hainbat kamioi gerturatu behar izan ziren
bertara, eta ordu bitik gora behar izan zuten
sua kontrolatu eta itzaltzeko. Udaltzaingoa eta
Ertzaintza ere bertaratu ziren  bestelako kudea-
keta lanak bideratzeko. Sutearen ondorioz ez
zen zauriturik gertatu.

Baserri bat erre egin da
Berrizko Errotatxo auzoan

Txarriboda dute asteburuan Porta-
lekuan. Zapatuan Alkartun bertso afa-
ritarako batuko dira, 21:00etan. Maia-
len Lujanbio, Arkaitz Estiballes eta
Miren Amurizak onartu dute afari-
rako gonbita.Domeka eguerdian odo-
loste-dastaketa prestatuko dute Por-
talekua tabernan.

Alfako beharginak
“mehatxatuta”
daudela dio LABek

LAB sindikatuak jakitera eman du
Alfa enpresa taldearen egoera eko-
nomikoa ez dela ona, eta Abadiño,
Berriz eta Mallabian enpresak iza-
nik –Dinalot, Mafisa eta Mecáni-
cas Mallabi, hurrenez hurren–,
kezka agertu du jazo daitekeena-
gatik. Izan ere, Eibar inguruan
dauzkan enpresetako beharginek
“mehatxua” jaso dutela dio sindi-
katuak, soldataren %10eko jai-

tsiera edo kaleratzeak planteatuz.
Eibarko langileek zapatu honeta-
rako manifestazioa deitu dute
12:00etan, eta bertara joateko deia
egin du Durangaldeko LABek.

Duela hilabete jaso zuten
Alfaren egoeraren berri, “diru-
arazoak” dituztela esanez. LABek
dio “galerak baino, arduratzekoak
egindako inbertsioekin dituzten
zorrak” direla. “Momentuko eta
presazko erabakiekin ez da ara-
zoa konponduko”, dio. Behargi-
nen eskubideak errespetatuko
dituen etorkizuneko plan bat eska-
tu dute. Datozen egunetarako
Durangaldean mobilizazioak ira-
garri ditu LABek. M.O.

Datozen egunetarako
mobilizazioak iragarri ditu
LABek Durangaldean

Alfa Dinaloteko beharginen protesta, 2009an, Durangon. I. Gorriti

Enpresa taldeko egoera ekonomikoa ez da ona 

Iurretako ikastetxeetako langileek hainbat gurasoren babesa jaso dute elkarretaratzean.

Ikastetxe eta udaletxe guztiek
egin dute bat grebagaz

Irakaskuntzan, administrazio
publikoan eta osasun zentroe-
tan erantzun zabala izan du

atzorako deitutako lanuzteak
Durangaldean. Murrizketen kon-
tra, Kalitatezko zerbitzu publi-
koen alde lemapean egin dute
greba deialdia ELA, LAB eta EILAS
sindikatuek. 

Eskualdean, udaletxe guz-
tietan egin dute bat greba deial-
diagaz. Elorrioko Udalean eta
Amankomunazgoan langileen
%50ek baino gehiagok egin du
greba, ELAren datuen arabera.
Beste udaletxeetan lanuzteak %
90eko babesa baino handiagoa
izan du.

Ikastetxe askotan ere igarri da
greba. Beharginak Bilboko mani-
festaziora deituta egon dira, eta
Iurretan, esaterako, elkarretara-

Udaletxe gehienetan
langileen %90ek baino
gehiagok egin du lanuztea,
ELAren datuen arabera

tzea egin dute Maiztegi eta Juan
Orobiogoitia ikastetxeko langi-
leek, Hezkuntzan murrizketarik
ez lemapean. Pankarta beste bate-
rako gorde beharko dutela aipa-
tzen zuten langileek: “Ez da azken
protesta izango”. Ikastetxe publi-
koek ez eze, beste zentro batzuek
ere egin dute bat grebagaz; Elo-
rrioko eta Durangoko ikastolek,
esaterako.

Osasun zentroetan zerbitzu
minimoak eskaini dituzte, eta
garraio publikoan, Euskotreneko
langileek greba egin dute. Sindi-
katuen arabera, Bizkaia, Gipuzkoa
eta Araban 100.000 langilek egin
dute lanuztea A.Ugalde.

Sektore publikoko murrizketen kontrako lanuzteak erantzun zabala izan du

‘Kalitatezko zerbitzu
publikoen alde’ lemapean
egin dira mobilizazioak
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“Euskarara hurreratu gura duenari bidea
errazteko lanean hankamotz gabiltza”
Etorkinek euskalduntzean sakontzea gaitza da Ruizen ustez: “Euren lehentasuna lana da, eta lan mundua elebakarra da”

Fernan Ruiz •

Berbaroko lankidea

Durangoko Udalaren
Euskara Zerbitzuan
egiten du beharra

Euskara errefortzuak behar dituzten
eskola-umeei ere laguntzen diezue Ber-
baroren bidez.
E s k o l e t a k o  e s k a r i a r i  e ra n t z u t e k o
ematen dira errefortzu horiek. Uda-
lak  Berbaror i  eman dio programa
horren ardura,  eta  hiru hezitzai le
dabiltza lanean; batez ere, etxerako
l a n a k  e g i t e n  l a g u n t ze n .  Ha s i e ra n
ludoteka baten antzeko funtziona-
mendua zeukan egitasmoak, baina
ikastetxeetako arduradunek etxerako
lanetan laguntzeko premia nabar-
mendu dute.  Funtzionatzen duen
egitasmoa da; gaur egun 120 eskola-
ume inguru dabiltza. 

Zer dago euskaldunon esku?
A s k o t a n  g e r t a t z e n  d a  e u s k a ra ra
hurreratu gura duenak ez duela jaki-
ten zelan egin.  Guk bidea erraztu
beharko genuke, baina ez dugu zelan
zabaldu jakiten. Etorkinen uholde
hau 2000ko hamarkadan hasi  zen.
Desberdina da, baina gerra ostean
hemen egon ziren etorkinak, Espai-
niako eskualdeetatik etorrita. Haiek
ere afrikarrak eta hegoamerikarrak
g a u r  e g u n  e t o r t ze n  d i re n  a n t ze ra
etortzen ziren:  beharra egitea zen
euren lehentasuna. Lehen ez genuen
lortu euskarara hurreratzea, eta gaur
e g u n  b a l i a b i d e  a s k oz  h o b e a k  e t a
gehiago dauzkagu, eta euskarak arlo
askotan aurrerapenak egin ditu, bai-
na ez gara gai jendea guregana hurre-
ratzeko. Arlo horretan, oraindik han-
kamotz gabiltza. A.Ugalde 

Euskararen bidez etorkinei
harrera egitea da AISA
ikastaroen helburua. Eus-

ko Jaurlaritza eta HABEren elkar-
lanetik sortutako egitasmoak
zortzi urte daramatza martxan.
Eskualdean hainbat saio egin
dira ordutik, eta duela gutxi Zal-
dibarren ipini dute abian. Duran-
gon udalak 2005etik urtero anto-
latu ditu ikastaroak. Etorkinak
euskarara hurreratzeko ahalegi-
nei buruz egon gara berbetan
Fernan Ruiz Berbaroko eta
Durangoko Udaleko Euskara zer-
bitzuko lankideagaz.

Zelakoak dira AISAko ikastaroak?
Etorkinei euskara aurkezteko ikasta-
roak dira; hona datozenean badakite
hemen gazteleraz berba egiten dela,
baina badaukagu gure hizkuntza, eta
a u rk e z t u  e g i n  g u ra  d i e g u .  H A B E k
prestatutako mater ia lean,  Euskal
Herriari buruz eta bere administra-
zioei buruz berba egiten zaie... Irudi
b i d e z k o  h i z t e g i a  e re  b a d a g o,  e t a
orduak, norbere burua aurkezteko
moduak, zenbakiak eta hizkuntza bat
ikasten hasten garenean ikasten ditu-
gun oinarr izko esaldiak irakasten
zaizkie 60 orduko ikastaroan. 

Zerk bultzatzen ditu etorkinak euska-
rara?
Perfil askotako etorkinak daude, eta
motibazioak ere denetarikoak dira:
batzuk gurasoak dira eta seme-ala-
bak euskaraz ikasten dutenez, ikus-
t e n  d u t e  e u s k a ra  h o r  d a g o e l a  e t a
umeek eskolan behar dutela. Horre-
gatik etortzen dira informazio bila.
Baina normalean, gehienak lan barik
dauden etorkinak izaten dira, gizo-
nezkoak. Euskara badela badakite,
eta askotan ahoz ahokoaren bidez
heltzen dira ikastaroetara.

Ikastaroek harrera ona daukate?
Durangon beti osatu izan dira bi-hiru
talde.  Baina ez dute izena ematen
duten guztiek amaitzen; urteotan ia
300 pertsonak eman du izena. Ikasta-
roa hasi dutenak gutxiago dira: 201.
Eta guztiek ez dute amaitzen: 111k
amaitu dute. 

Konstantzia falta da, beraz.
Euren lehentasuna,  eta  ez  eurena
bakarrik, denona, beharra edukitzea
da, bizi ahal izateko. Ikusten badute
e u s k a ra  i k a s i t a  b e h a r ra  t o p a t z e a
errazagoa dela, ikasiko dute. Adibi-
dez,  Lea-Ar t ibain lan mundurako
behar dutela ikusten dute, eta ikasten
d u t e.  He m e n ,  z o r i t x a r re z ,  e r o s o
s a m a r  b i z i  d a i t e k e  e u s k a ra  j a k i n
barik; lan mundua elebakarra izan

ohi da. Konstantzia dela-eta, pasatu
izan zait ikastaroan izena emanda-
koei astebete lehenago deitzea, eta
eurek Durangon barik Castellonen,
Galizian... lanean dabiltzala esatea.
Euren egoera ez da egonkorra; gaur
Durangon daude, baina lana eskain-
tzen badiete, bihar-etzi Bartzelonan
egon daitezke.

Euskalduntzean sakontzea gaitza da.
Bai, eta ez diot eurek gogorik ez dute-
lako denik hori; guk dauzkagu ara-
zoak,  ez  dugu asmatzen jarraipen
hori zelan bideratu. Formula berriak
topatu behar dira. Udalak beste egi-
tasmo bat dauka, Hitz Egidazu izene-
k o a ;  B e r b a l a g u n  l a k o a  d a ,  b a i n a

bikoteka egiten da.  Iaz gaztelania
ikasteko bakarr ik  eskaini  zen,  eta
aurten euskaraz edo gazteleraz egite-
ko aukera dago. Bolondresen zerren-
da dago mintzapraktika egiteko. Bes-
talde, egon zen aurrera irten ez zuen
ideia bat ere, tutoretza lako bategaz
lan egitekoa. Azken finean, AISA ikas-
taroak data zehatz batzuetan ematen
dira, eta apirilean informazio eske
badatoz  urr ira  ar te  i txaron behar
dutela esatea... ez gara gai berehala-
ko erantzun bat emateko. Euskalte-
gietan ordutegi bategaz autoikaskun-
tzarako laguntza ematea pentsatu
genuen, baina egitasmo hori ez zen
aurrera irten. Buelta gehiago eman
behar zaizkio gaiari.

“Etorkinen egoera oso desegonkorra da; gaur
Durangon daude, baina lana eskaintzen badiete

bihar-etzi Bartzelonan egon daitezke” 

“Gaur egun 120 eskola-
ume dabiltza euskarazko
errefortzu programan”

“Hemen gaztelera egiten
dela badakite; euskara
aurkeztu gura diegu” 



anboto 2012ko otsailaren 10a, barikua PPublizitatea 9



Dani Maeztu
Aralar

Enpresario indartsuen lobbya
pozik egongo da. 2009an lanpos-
tuen galera gelditzeko aitzakiare-
kin, alderdi sasi-sozialistak inda-
rrean sartu zuen lan erreformaren
gainean erreforma berria jarriko
du Espainiako Alderdi Popularrak;
aitzakia berarekin. 2009tik hona,
18.900 langabetu gehiago dago
EAEn. Beraz, agerikoa da herrita-
rrei emandako aitzakiak ez duela
balio. Erreforma enpresario indar-
tsuen poltsikoak berotzen jarrai-
tzeko egingo dela dirudi. 

Gai ekonomikoen inguruko
aditurik ez dagoela ere agerian
geratu da krisi sozioekonomiko
honetan. Hala ere, gehienak ados
daude diagnostikoa egiterakoan:
merkatuaren erregulazio ezak eta
banketxe batzuen espekulazioak
ekarri gaituzte egoera honetara. 

Gauzak horrela, 2010ean San-
tanderrek 8.180 milioi euroko ira-
baziak izan ditu; BBVAk 4.606; La
Caixak 1.307; eta zerrenda luzea-
goa da. Eta gobernuek, banke-
txeen osasuna zaintzeaz gain,
herritarrena okertzeko lan egiten
dute: sektore publikoko langileen
eskubideak murrizten dituzte;
pentsioak izozten dituzte; zerbi-
tzu publikoak pribatizatuz doaz…
Horixe da paradoxa! Krisia sortu
dutenek irabaziekin jarraitzen
dute, eta krisia pairatzen dutenek
galerei aurre egiteko zailtasunak
dituzte. 

Hamaika arrazoi daude bihar
kalera ateratzeko; bakoitzak bereak
izango ditu, nik neureak bota ditut.
Bilduko alderdiek eta Aralarrek
manifestaldira deitu dugu aski
dela esateko, eta gonbita luzatzen
dizuet mobilizazioetan parte har-
tzeko; bai biharko manifestaldian
bai 25ean sindikatuek eta eragile
sozialek deitu dutenean. Kapita-
laren agenda hustu eta gurea bete
egin behar dugu, aldarrikapen eta
mobilizazioekin! Eta ahaztu gabe,
bestelako eredu bat posible dela.

Mugagabeko garapena gura
duen eredutik harago badago alter-
natibarik!

IRITZIA gutunak@anboto.org

Paul Abasolori emandako
indultua, emakume guztion
kontrako bortxaketa! 
Nola da posible emakumeen aurkako indarkeria-
ren kontra agertzen den erakunde batek indultu
hau eman izana? 

Diskurtso eta praktikaren arteko inkoheren-
tziak ez dira nobedade  horrelako espazioetan, bai-
na gertakari hau inkoherentzia bat baino askoz
gehiago da. Indultu hau, emakume guztion kon-
trako eraso bat da; Paul Abasolok eraso egin zien
emakumeen kontrakoa, eta beste guztion kontra-
koa ere bai. Izan ere, kasu honek aurrekari bat sor-
tu du. Erasoen inguruko permisibitate sinboliko
bat marraztu du.

Horregatik, jendarteari dei egiten diogu kasu
honen inguruan hausnartzeko. Isolaturik ematen
den egoera bat bezala ikusi beharrean, estruktu-
ra patriarkalaren ondorio baten modura ulertze-
ko. Ondorioz, estrukturatik eraldatu behar den ego-
era baten aurrean gaude berriro ere. 

Bilgune Feministak gonbidatzen ditu emaku-
me guztiak autodefentsa feministaren diskurtso
eta praktikan murgiltzera. Biktima bihurtzen gai-
tuen sistemari iseka eginez, gure buruen jabe izan
gaitezen!

Erasoen aurrean, emakumeok autodefentsa
feminista! 

Durangoko Bilgune Feminista
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Klik batean

Konponduko ote dute azkenean?
Azken asteetan Berrizko Eituako gasolindegien arteko errepide zati
honetan obretan dabiltzala ikusita, azken urteetan gidari askori sus-
to bat baino gehiago eragin dizkion errepide zatia konpontzeko eska-
tuz argazkia bidali du herritar batek. “Urteak dira euri asko egiten
duenean putzua eta hotz handia egiten duenean izotza sortzen dela
errepideko leku berean”, dio herritarrak. “Orain arte, gidarien segur-
tasunaren alde egin duten guztia pibote bi ipintzea izan da”, dio.

@

Gutunak @

✑

Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten
izenean sinatuta eta ANBOTOren erizpideak

jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure eritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org
Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.
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Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Hamaika arrazoi daude bihar
kalera ateratzeko; manifestazioa
deitu dugu aski dela esateko
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MUSIKA ELKARRIZKETA

“Saiatuko naiz kanta
berriren bat besapean
ekartzen Durangora”  

Urte hasierarako hainbat kontzertu dauz-
kazu lotuta. Bira emankorra doa...
Badaukagu lan apur bat, bai. Lehenengo
hiru hileetakoa, behintzat, polito jarri zai-
gu. Gaur egun —egia esan, musikaren mun-
duan beti da horrela— epe motzean bizi
gara, eta urte hasiera honetan gutxienez lana
badaukagu, eta hori ez da gutxi. 

Zelan joan dira orainartekoak?
Aspaldiko kontzerturik beroenak bizi izan
ditugu. Esaterako, Donostiako Victoria
Eugenian eta Bilboko Kafe Antzokian eman-
dakoen oroitzapen benetan ona daukat.
Zuzenean 2010/12/30 diskoaren birako
hamabost kontzertuekin oso pozik gaude.

‘Zuzenean 2010/12/30’diskoa ez eze,‘Nora’
proiektua ere zuzenean eskaintzen ere
badiharduzu azkenaldian.
Bai. Orain bi urte aurkeztu genuen Nora
proiektua: Traspasos dantza taldeagaz sor-
tutako ikuskizuna da, dantza garaikidea eta

kantak lotzen dituena. Bost-sei kontzertu
dauzkagu ekainera arte lotuta.

Durangon ‘Zuzenean 2010/12/30’ disko
horren aurkezpena da egingo duzuena?
Orain arte Donostian eta Bilbon egin dugun
moduan, disko horretan oinarrituta eskai-
niko dugu zuzenekoa. Dena den, Zuze-
nean 2010/12/30 disko horretako kantez
gainera, beharbada, kanta berriren bat
eskaini ahalko dugu. Izan ere, konposatzen,
sortzen jarraitzen dugu. Zabalik egongo den
zer edo zer izango da kontzertua; ez zehatz-
zehatz disko bikoitz horren aurkezpena.

Azkeneko hileetan sorturiko kantaren bat
ere joko duzue Plateruenean, beraz.
Bai (barrez)... Ez dakit ailegatuko naizen,
baina saiatuko naiz Durangora kanta berri-
ren bat besapean dudala etortzen. Disko
bikoitza da Zuzenean 2010/12/30, kanta
asko daude hor: aukeraketaren bat egin
beharko dugu... Zer joko dugun, baina, ez
da gauza oso zehatza izaten nire kasuan:
beti egoten da aldaketaren bat edo beste
errepertorioan. Aspaldiko kanta zaharrak,
ez hain zaharrak, eta beharbada berriren
bat izango dira kontzertuaren oinarria.

Zelan doa sorkuntzaren alor hori?
Urtebete edo gehitxoago daramat kanta
berriekin ere, baina isilpean; bakarkako

moduan, etxeko lanean. Badaukat kanta-
sorta bat eskuartean, eguneroko lan lasaian
jorratzen dihardudana. Denborak aurrera
egin ahala erritmoak azkartzen joango naiz,
baina oraingoz beste batzuk dira dauzka-
dan ardurak: Zuzenean 2010/12/30 aurkez-
tea, batetik, eta Nora ikuskizunari amaiera
ona ematea, bestetik. Kanta berriei dago-
kienez, ikusiko dugu udaberri-uda zelan
datorren, eta zer abiadura ematen diodan
sortze-lan horri. 

Zelakoak datoz, zer ezaugarri daukate
kanta berri horiek?
Berri diren ilusio horregaz datoz kanta
horiek: bizi-bizi eta fresko dauzkazu, eta azal-
tzen zaila den indar berezi bat, ilusio bere-
zia sortzen dizute. Baina, kantak egin berri
edo oraindino egiteko dauden denbora tar-
te horretan, puntu oso gaseosoan, aldakor
dagoz oraingoz. Neure intimitatean, etxean,
gitarra eta ahotsagaz sortutako kantak dira
oraindino; gerora zelan jantziko ditudan,
zer forma hartuko duten ez dakit. 

Zer taldekidek lagunduta zatoz Platerue-
neko kontzertura?
Aspaldiko taldekideekin nator: bederatzi
urteetan ondoan dauzkadan Bingen Medi-
zabalegaz, zazpi sokako biolinean, eta Rafa
Ruedagaz, gitarra elektrikoan, batetik, eta
azkeneko zazpi urteetan finkatu dugun
bandagaz nator: Koldo Uriarte teklatuetan,
Nika Bitchasvilli biolinean eta Saihela Gaz-
maier baterian. Azkeneko zazpi-zortzi urtee-
tan elkarregaz dihardugu, bidelagun fide-
lak, lagunak ditut, zuzenekoetarako ezin-
besteko piezak dira. I.Esteban

Azaroan aurkeztu zuen ‘Zuzenean 2010/12/30’ diskoko kantak eta
“beharbada kanta berriren bat” ere eskaniko du Mikel Urdangarinek
otsailaren 17an Durangoko Plateruenean eskainiko duen zuzenekoan

Azaroan aurkeztu zuen 2010eko abendua-
ren 30ean Bilboko Kafe Antzokian graba-
tutako kontzertuko doinuak biltzen dituen
diskoa Mikel Urdangarinek. Bertan,
“hamabost urte kantatzen daramadan
abestiak daude”, azaldu du Urdangarinek:
“Haitzetan lehenengo disko hartako kan-
ta batzuk oraindino ere kantatzen ditut:
oso gogo biziz, gainera, oso bizirik dau-
delako nigan”. Diskoan bildutako beste
hainbat kantek, baina, eraldaketa jasan
dute: “Jatorrizko haien berrinterpreta-
zioak dira; beste ikuspegi batekoak”. 

“Sekulako opariak izan dira azkene-
ko kontzertuak”, dio zornotzarrak, lehe-
nengo kantatik azkenekora arte babes
handia sumatu dute zuzenean: “Aspaldi
bizi bako giro beroa gozatu dugu azke-
neko kontzertu horietan”. 

Dagoenik eta gauzarik handiena da
Mikel Urdangarinentzat hori: “Gure eta
publikoaren artean dagoen zubi ikusezin
hori sortu dela ikustea, kanta batzuek jen-
dearengan eragina izan dutela ikustea
sekulakoa da, jende batentzat kanta horiek

zeozer esan gura dutela ikustea baino han-
diagorik ez dago niretzako musikan”.

Azken lau-bost urteetan taula gainean
inoizko gehien gozatzen dabilela ere kon-

tatu digu Urdangarinek. Inglaterrara doa
martxoan: Liverpool eta Birminghamen,
Kirmen Uribek eta biek kontzertu errezi-
taldia eskainiko dute hiri bi horietan. 

“Sekulako opariak izan dira
azkeneko hileetako kontzertuak”

“Badaukat kanta-sorta bat
eskuartean, eguneroko lan

lasaian jorratzen
dihardudana” 

“Aspaldiko beroenak 
izan dira bira honetako
azken hilabeteetako

kontzertuak” 
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Lehengo batean zur eta lur gelditu ginen La Sexta-ko aur-
kezle bat euskaraz  entzun genuenean. Bat-batean mutil biren
solasaldiaren bideoa sartu zuten: “Ni Maitetaz ondo apro-
betxatu nintzen, kikia bota nion eta hantxe utzi nuen tra-
pu zahar  baten modura” esan zuen batek. “Neskak horre-
tarako daude”, erantzun besteak. Ondoren, neska ilehori bat
agertu zen, eta euskara zeharo artifizial batean mintzatzen
ziren artean, elkar biluztu zuten. Ikusten ari ginena saioko
gustu txarreko esketx bat izango zelakoan, kontuari buelta
gehiago eman gabe aldatu genuen katez.

Biharamunean are gehiago harritu nintzen, Internet
bidez irudi haien berri jasotzean. Dakizuenez, ondorengo
egunetako polemikaren sorburu izan zen bideo hura Lei-
zaola fundazioak egin zuen, Eusko Jaurlaritzaren Kultura
Sailaren diru laguntzarekin, eta Vocento taldeko egunka-
riek beren web-guneetan bideoaren lotura jarri bezain las-
ter zabaldu zen haren oihartzuna. Sortzaileen esanetan,
beraien asmoa gazteei euskararekiko grina piztea zen, mezu
berritzaile bat helaraziz. 

Asmoak asmo, emaitza negargarria izan da. Erotismoa
oso modu zabarrean erabiltzeaz gain, karga sexista nabar-
mena du bideoak, eta pertsonaien hizkera nahiz jarrerak
lotsagarriak dira. Pizturiko eztabaidaren ondoren Jaurlari-
tzak berak ere irudiok kritikatu arren, bai Kultura Saila bai
Leizaola fundazioa, bideoaren bukaeran mutilak geratzen
diren bezala geratu dira: eperdi bistan.

GEURE DURANGALDEA

Miren Amuriza
Bertsolaria

Eperdi bistan

DANTZA LEHIAKETA

Iruñea, Castro eta
Valladolidera joan
dira sari nagusiak

Iruñeko Class taldeak jaso zuen
zapatuko Elorrioko Arriolako dan-
tza lehiaketako Street modalitate-
ko lehenengo saria, eta Castro eta
Valladolideko taldeei eman zizkien
epaimahai adituak Jazz Funk eta

Breakdance modalitateetako lau
sari nagusiak.

Hamasei taldek eman zuten
aurrez Elorrioko Aka Dantz lehia-
ketan parte hartzeko izena, baina
eguraldiagatik talde bik ezin izan
zuten Elorriora ailegatu. 

Hiru minutuko koreografia
bana aurkeztu zuen talde bakoi-
tzak, eta, antolatzaileek azaldu
zutenez, bete-bete egin zuten
Arriola kale dantzen lehiaketa ber-
tatik bertara jarraitzera hurreratu
ziren ikusleek.

“Koreografien kreatibitatea,
musikaren originaltasuna, dan-
tzaren kalitatea eta talde lana”
kontuan hartuta banatu zituen
epaimahaiak, hiru modalitatetan,
300 euroko lehenengo saria eta
150eko bigarrena.

Zapatuko emanaldi horretan
jakinarazi zuten, bestalde, Iruñe-
ko Delirium Tremens, Zaragoza-
ko Born Free, eta Bilboko Alehop
taldeek irabazi dutela Aka Dantz
lehiaketako sari berezia: apirila-
ren 21eko Bilboko BreakOnStage
jaialdian parte hartzea. I.E.

Joan zen zapatuan, hamalau taldek hartu zuten parte
Arriolako Aka Dantz lehiaketaren laugarren edizioan

Iruñeko Class taldeak

jaso zuen lehen saria

Street modalitatean

Hiru talde aukeratu

zituzten BreakOnStage

jaialadian parte hartzeko  

Ikusle asko batu zen

Arriolan, lehia bertatik

bertara jarraitzera

B artolome Ertzilla Musika
Eskolako eta Kontserba-
torioko hamalau ikasle

aukeratu dituzte EIO (Euskadiko
Ikasleen Orkestra) eta EIO Gazte
orkestretan parte hartzeko.

Durangoko musika eskolako
eta kontserbatorioko ikasleak dira,
EIOrako aukeratutako sei, eta ikas-
tetxe horietako beste zortzi ikas-
le aukeratu dituzte, bestalde, EIO
Gazte Orkestrarako. Azaldu dute-
nez, “Durangoko eskola eta kon-
tserbatorioa dira aipaturiko bi
orkestretan ikasle gehien izango
dituen ikastetxeetako bat”.

Besteak beste, Prokofief, Lau-
zirika eta Weber-en obrak inter-
pretatuz, hainbat kontzertu eskai-
niko dituzte musikari gazte duran-
garrok, datozen hilabeteetan.
Apirilean, gainera, Kolonbian
zehar bira burutuko du Euskadi-
ko Ikasleen Orkestrak. 

Bilboko eta Gasteizko kon-
tserbatorioetan eta Irungo Amaia
antzokian ere kontzertuak eskai-
niko ditu, bestetik, Euskadiko Ikas-
leen Orkestra Gazteak.

Laugarren urtez antolatu du
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak
hautaketa prozesu hau, Euskadi-
ko Ikasleen Orkestra osatzeko.

EAEko kontserbatorio eta
musika eskoletako 18 urtetik behe-
rako ikasleei zuzenduriko hauta-
keta prozesua izaten da aipaturi-
koa, eta EAEko 20 kontserbatorio
eta musika eskoletako 250 ikasle
aurkeztu dira aurten. I.E.

Durangoko Musika Eskolako 14 ikaslek
gazte eta ikasle oskestretan joko dute
Euskadiko Ikasleen Orkestran jarduteko hautatu dituzte sei, eta Gazte Orkestrarako zortzi

MUSIKA EMANALDIA

Apirilean Kolonbian

zehar bira burutuko du

Ikasleen Orkestrak

Egunotan, otsailaren 6tik 12ra
arte, Bilbon burutzen dihardu-
ten Zinegoak jaialdiaren (gay-les-
bo-trans zinema eta arte esze-
nikoen nazioarteko jaialdiaren)
bederatzigarren edizioan aur-
kezturiko lanetariko bi izango
dira, otsailaren 17an 20:30ean,
San Agustinen ikusgai.

Miriam Ortegak zuzenduri-
ko hamar minutuko iraupene-
ko Mikel laburmetraia, eta Bra-
silen ekoitziriko Como esquecer
(Ezin ahaztu) eskainiko dituzte
Durangoko kulturgunean: Zine-
goak jaialdian estreinatuko dituz-
ten filma biak.

Lehendakaritza eta zuzen-
daritza berriagaz ekin diote Zine-
goak jaialdiaren bederatzigarren
edizioari, Bilbon: “Munduko
zinema jaialdietatik pasatu diren
gay-lesbo-trans  ikus-entzunez-
ko ekoizpen garrantzitsuenak
Bilbora”, Bizkaira, ekartzea du
jaialdiak helburu. I.E.

ZINEMA EMANALDIAK BERTSOLARITZA

Zinegoak
jaialdiko bi filme,
otsailaren 17an,
San Agustinen 

Miriam Ortegaren

‘Mikel’ eta ‘Como

esquecer’ Brasildarra

Gogaikarri bertso eskolak urta-
rrilaren 27rako antolatu zuen
bertso afariaren ondoren egin
zuten Abadiñoko bertso eskola
horrek antolaturiko lehiaketa-
ren sari banaketa. Eñaut Urubu-
ru abadiñarrak jaso zuen helduen
mailako lehenengo saria. 

Aitor Servier-Etchechury
azkaindarrari eman dio epai-
mahaiak gazteen mailako saria,
eta Txaber Altube abadiñarrari
gaztetxoen mailako lehenengoa. 

Oreretako Iñigo Legorburu,
Aitor Bizkarra abadiñarra, Ane
Peñagarikano zarauztarra, eta
Bittor Altube abadiñarra dira II.
Koipelustre sariketako beste sari-
tuetako batzuk. I.E.

‘blogak.com/gogaikarri’

helbidean daude saritu

dituzten koplak irakurgai 

Eñaut Urubururen

koplek jaso zuten

helduen saileko saria 

Koipelustre
sariketako koplak
bertso eskolaren
blogean irakurgai 
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Gizartean hedaturiko estereotipoak islatu
eta barre eragiteko helburua duen obra

A lejandro Licona antzerki-
gile mexikarraren testuan
oinarrituta Abadiñoko

Banarte antzerki taldeak sorturi-
ko obra da Abuelita de Batman.
Otsailaren 11n, 20:00etan hasita,
eskainiko dute abadiñarrek Duran-
gon, joan zen urteko ekainean
estreinatu zuten obra.

Antzezlanaren aurkezpen
orrian Banarteko kideek azaltzen
dutenez, Mexikon “jakina” esate-
ko baliatzen duten esaera da fil-
mari izenburua ematen dion Abue-
lita de Batman.

Bost atal desberdinduko obra
da: Lasaitasuna eta pazientzia,
Sidaharta, Orduan izango gara
zoriontsuak, Diozunagatik ere
maite nauzu etaSasoi modernoak
izenekoak dira bost atalak.

Gizartean hedaturiko este-
reotipoak eta sarritan geure buruak
islatuta ikus ditzakegun egoerak
azaltzen dituzte antzezlana osa-
tzen duten aipaturiko bost istorio
labur horiek.

Eva Guerrero bilbotarrak
zuzendu du otsailaren 11n Duran-
goko San Agustin kulturgunean
ikusgai izango dugun obra. 

Besteak beste, Banarte talde-
ko Bego Garcia, Rafa Herce, Lui-
sa Miguel, Eduardo Pombar, Dol-
ma Romera, Jon Urbano eta Vane-
sa Rodriguezek hartzen dute
sketxetan parte, eta Fernando Bor-
ges eta Loli Reñónek burutzen
dituzte ekitaldiartekoak.

Liconak idatzi zuenetik, Mexi-
kon eta AEBetan ere Abuelita de
Batman obraren  hainbat bertsio
osatu eta eskaini dituzte.

Abadiñon, 2007an sorturiko
taldea da Banarte, eta, besteak
beste, Vuelve bigotillo, vuelve
antzezlana estreinatu du aurretik
Bizkaiko oholtzetan. I.E.

Otsailaren 11n, Durangoko San Agustin kulturgunean eskainiko du Abadiñoko Banarte antzerki taldeak
Abuelita de Batman lana. “Errealitatearen isla den komedia dibertigarria” da, egileen berbetan, antzezlana

Liconak idatzi zuenetik,

Mexikon eta AEBetan

egin dituzte bertsioak

Eguneroko bizitzako

pasadizoei buruzko bost

atalek osatzen dute obra

Eva Guerrero bilbotarrak

zuzendu du Banarte-ren

lanik berriena den hau

MUSIKA ELORRION

‘Ortzemugak begietan’ diskoaren
birako azken zuzenekoetako bat 
Otsailaren 17an hasita jardungo du Ken Zazpik Elorrioko Arriolan, 22:30ean

Otsailean eskainiko dituzten
biak iragarri ditu Ken Zazpi
taldeak 2010ean disko berria
kaleratu zutenetik burutu
duten birako azken kontzertu
moduan: Elorrion otsailaren
17an eskainiko dute kontzer-
tua, eta Zarauzko Polikirolde-
gian 25ean.

Euskal Herrian grabatu eta
Los Angelesen nahastu eta
masterizatu zuten diskoa,
Ortzemugak begietan izena-
gaz 2010ean kaleratu zutena,
aurkeztuko dute, otsailaren

17an, Elorrioko Arriolako kon-
tzertu horretan.

Eñaut Elorrieta gitarra eta
ahotsean, Igor Artzanegi
baxuan,  Beñat Serna gitarran,
Jon Fresko baterian eta Iñaki

Zabaleta trikitixagaz eta pia-
noagaz dira diskoko kantak
zuzenean eskaintzera etorriko
direnak Durangaldera.

Ken Zazpiren seigarrena
den Ortzemugak begietan dis-
ko horretan Joseba Sarrionan-
dia, Jon Maia, Maialen Lujan-
bio, Julen Gabiria eta Uxue
Alberdiren kolaborazioagaz
egindako kantak bildu zituzten,
besteak beste. Aipatuko bost
horiek zein taldearen kanta
ezagunak izango dira entzun-
gai Elorrion. I.E.

Amaitutzat emango

dute 2010ean 

kaleratu zuten 

diskoaren bira 
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KIROLAK@anbotokirola

goiz-goizetik hasiko dituzte, eta
mozorrotu ondoren Lagara joan-
go dira han surf egitera.

Ondoren, 14:00ak aldera,
kafe antzokian batuko dira baz-
kaltzeko. Aurten surfaren ingu-
ruko tailerrak antolatu dituzte,
17:00etatik 19:00etara, nobe-
dade legez. Surfeko taula egile-
ak, taulen funda egileak, kami-
seta egileak… hainbat espezia-
listek zelan lan egiten duten
ikusteko modua egongo da. 

Ondoren, hiru dokumental
eskainiko dituzte. Lehenengoan,

Mozorrotu eta goizean zehar Lagara joango dira Durangaldeko surf zaleak, iaz egin zuten moduan. Zutundu

Surf zaleen itsasoan, Kepa Acero lako
olatuek bizituko dute Platerueneko jaia 
Biharko II. Surf Jaialdiak surf zaleen eta surflari adituen arteko hartu-emanak sustatzeko bilgune izan gura du

Zutundu elkarteak eta Duran-
galdeko hainbat surflarik
otsailaren 11n Plateruene-

an antolatuko duten jaialdiko pro-
tagonistetako bat Kepa Acero
surflaria izango da,  eta Patago-
nian zein Alaskan bizitako espe-
rientziekin osatu duen La última
frontera dokumentala eskainiko
du bertatik bertara.

Iaz hasitako bideari jarraituz,
Durangaldeko surflarien bilgu-
nea bihurtzeko asmoz antolatu
dute zapatuko jaialdia Platerue-
na kafe antzokian. Ekitaldiak

Gastrologging izenekoan, kos-
taldeko hainbat herri ezagutu
ahalko dira, tokian tokiko ola-
tuak eta gastronomia uztartuz. 

Ondoren, Kepa Acero sur-
flari algortarraren La última
frontera lana ikusi ahalko da.
Acero bera ere Plateruenean
izango da, bertaratutakoen
zalantzak argitu eta kuriositate-
ak asetzeko. Acerok Patagonia
eta Alaska aldean surfaren
inguruan bizitako abenturen tes-
tigantzek jarraitzaile asko izan
dituzte Interneten.

Amaitzeko, Asier Muniainek
Islandia,  Gal iz ia eta Euskal
Herrian hartutako olaturik ikus-
garrienekin osatutako doku-
mentala erakutsiko du. Muniain
bera ere etorriko da, “hor non-
bait olatu i tzelak dabi l tzala
entzun ez badu”, dio Txomin
Magdalena Zutunduko kideak
broman. Guztira 500 bat lagun
batzea itxaroten dute. 

Aurtengo surf jaialdiagaz
amaitzeko, 22:00ak inguruan,
Loonvagos taldeak kontzertua
eskainiko du. J.Derteano

EKITALDIAK
10:00etan: Surfa
Surf saioa Lagan

13:30ean: Poteoa
Durangoko tabernetan

15:00etan: Bazkaria
Plateruena kafe antzokian

17:00etan: Tailerrak
- Salvador Artaza (Alaia) 
- Hiucif Rahim (surf taulak)
- Trevol (handplane) 
- Sew ‘n’ Sing 
- Alternative Collectiv
- Oficina da hechos

19:00etan: Dokumentalak
- Julen Reentry 
- ‘El Dorado’
- ‘Gastrologing’
- ‘La última frontera ‘
(Kepa Acero)

- ‘Negu Gordinean’
(Manex Aranburu eta 
Asier Muniain)

21:00etan: Luntxa
‘Come hell or hig water’
dokumentalagaz batera

21:45ean: Zozketa
Errifaren zozketa: Hiucif
Rahimek egindako taula 

22:00etan: Musika
Loonvagos taldea

Surfaren arloko
espezialistek tailerrak
eskainiko dituzte

Dokumentalak eta
euren egileak batuko
dira bihar Plateruenean

Durangaldeko Zutundu sup eta
surf eskolak eta Irlandako The
Surf Project elkarteak kirolaren
bidez kultur elkartrukea susta-
tzeko programa sortu dute.
Zutunduko kide Txomin Magda-
lenak azaldu duenez, “kultura
bien arteko zubia izan gura du”
Cross Culture Surf izeneko eki-
menak. 

Horrela, apirilaren 7tik 14ra
Euskal Herritik 15 gazte joango
dira Irlandara (County Clare
herrira); kontrara, abuztuaren
18tik 25era beste hainbeste
irlandar gazte etorriko dira Eus-
kal Herrira (Zarautzera).

Ekimena 15 eta 17 urte
arteko gazteei zuzenduta dago.
Otsail osoan zehar zutundu.com
web gunean izen-ematea hasi-
ko dute. Ekimenenan parte har-
tzeko aukeratuko dituztenetatik
5 Durangaldekoa; Gipuzkoa,

Araba, Nafroa, Iparralde eta Biz-
kaiko gainerako herrietatik bina
aukeratuko dituzte. 

Ekimena osatzeko Europar
Batasuneko laguntza jaso dute,
kostuen %60a beteko duena.
Beraz, parte hartzaile bakoitzak
400 bat euro ordaindu beharko
du. Hala ere, Zutundukoen
asmoa ekimena dohainik
eskaintzea denez, antolatzaile
eta parte hartzaileen arteko
batzarretan finantziazioa elka-
rrekin zelan lortu hausnartuko
dute, diru kontuengatik inor
joan barik geratu ez dadin.

Surfaren bidez, kultura
trukaketa Irlandagaz
Hainbat irlandar gazte etorriko dira apirilean;
euskaldunak abuztuan joango dira Irlandara

EKIMENARI BURUZKO HAINBAT DATU
Ekimenaren izena: ‘Cross Culture Surf’
Antolatzaileak: Zutundu SUP eta Surf Eskola eta Irlandako 

The Surf Project
Nori zuzenduta: 15-17 urte bitarteko surfzaleei
Izena emateko webgunea: zutundu.com / crossculturesurf.com
Izena emateko epea: Otsail osoan zehar
Irlandatik Euskal Herrira noiz: Apirilaren 7tik 14ra
Euskal Herritik Irlandara noiz: Abuztuaren 18tik 25era
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Telebista piztu eta kirol albisteak ikustera jartzen denak, badaki
ez duela eskubaloi, areto futbol edo errugbi albiste askorik ikusi-
ko, eta talde kirol horiek adibide batzuk bakarrik dira. Normaltzat
ematen dugu egunero futbolari edo saskibaloiari buruz hitz egin
behar dutela, ikusle gehienek hori eskatzen dutelako. Askotan
beste kirol askotako berriak faltan botatzen ditugu. Horren ordez,
Bartzelonaren eta Madrilen arteko “guden” jarraipenarekin
aspertzen gaituzte. 

Areto futbolari dagokionez, hobera egin dugu, eta horren
eredu da EITBk egindako apustua; areto futboleko lehen maila-
ko partiden emanaldiak eskaintzen ari baitira. Gainera, poliki-
poliki areto futbolaren munduko pertsona gehiagori bere iritzia
komunikabideetan emateko aukera zabaldu zaio, bai irratian bai-
ta aldizkarietan ere, eta hori eskertzekoa da, baina ezin gara
horrekin konformatu. Momentu honetan Kroazian areto futbole-
ko Europako Txapelketa jokatzen ari dira, eta telebistetan txapel-
keta horrekin zerikusia duen ezer gutxi ikusi dezakegu. Baina
hor daukagu bilbotar bat, Jose Venancio Lopez espaniar selek-
zioko gidari eta beste behin Europako txapeldun izateko bidean
dena (lerrook idaztean finalaurrekoetan zeuden).

Ez dakit inoiz Durangaldeko areto futboleko entrenatzaile
bat kapaz izango den lehen mailako talde batean arrakasta izate-
ko, beste espainar batzuk egin duten bezala (Jose Venancio
Espainian, Luis Fonseca Kuwaiten, Sito Ribera Rumanian edo
Jose Maria Pazos Uzbekistanen), baina hori gertatzen bada,
espero dut Euskal Herriko komunikabideak horren berri ematea;
gustatuko litzaidake haren arrakastaz gozatu ahal izatea.

ADITUARENTXOKOA

Iker Saenz de la Cuesta
Areto futbol entrenatzailea

Areto futbola hedabideetan

Liderren arteko berdinketa
apurtu gura du Abadiñok

Orain sei urte sortu zen
Abadiñoko Lagun, eta
harrezkero igoera bi lortu

ditu. Aurten estreinako denboral-
dia du goren mailan eta lider dago,
Ermuko Alkideba Saltzaileak tal-
deagaz 40 puntura berdinduta;
Presion Break hirugarrena12 pun-
tura dute. Ematen du euren arte-
an daudela igoera eta promozio
postua.  Asteburuan elkarren kon-
tra ariko dira Ermuan, eta bipo-
lioa euren aldera eramaten saia-
tuko dira abadiñarrak, igoera zuze-
na ematen duen lidertzaren bila. 

Lehen itzul ian,  etxean,
Lagunek 2-1 menderatu zuen
Alkideba eta averageari eustea
ere garrantzitsua litzateke. Aba-
diñoko taldeak zortzi garaipen
daramatza segidan, eta sasoian

Abadiñoko Lagun eta Alkideba Saltzaileak taldeek 12  puntuko
abantaila dute hurrengoekiko; bihar elkarren aurka jardungo dute

daude, baina Jon Jimenez talde-
ko kideak “sufrimendua” berba
darabil bolada definitzeko, batez
ere, izandako lesioengatik:
“Sarritan aldaketa bigaz bakarrik
ibili gara, jokalariei atsedenik
eman ezinik; partidak irabazi
ditugu, baina ederto sufrituz”.

Kantxa negargarria
Salatu dutenez, jokalarien ongi-
zatea zaintzeko ez du askorik
laguntzen Traña-Matienan
entrenatzeko darabilten kantxa
berriak ere; jokatu, Berrizen
jokatzen dute. Negu partean
han egiten duen hotza itzela
bada ere, zoru klasea da Jime-
nez haserretzen duena: “Orpoak
txikitu egiten ditu. Taldekide
batek orpoan hiru zaintiratu

eduki ditu dagoeneko, aurreko
bost urteetan izan ez dituen
guztiak. Beste hiru-lau taldekide
ere antzeko minekin dabiltza”.
Abadiñoko alkateagaz berba
egiteko asmoa iragarri du.

Elorrioko eta Mallabia
Maila bi gorago, Elorrioko Bus-
kantzak eta Mallabia Hierros
Servandok derbia jokatuko dute.
Elorrioko bolada onean dabil.
Mallabia liga hasieran baino
apalago ari da, baina joan zen
astean Santurtziren kontra lortu-
tako garaipena (6-1) ondo eto-
rriko zaie konfidantza hartzeko.

Bestalde, lehen erregiona-
lean, Sapuberrik igoera postua
defendatuko du Iurretako Dan-
txariren kontrako derbian. J.D.

Abadiñoko Lagunek argi du asteburuko taktika: defentsa gogorra eta kontraerasoa. Kepa Aginako

San Blas txapelketan inoiz
baino maila parekatuagoa

San Blas Trinkete Txapelketaren
aurtengo ezaugarri nagusia
emozioa da. Lehen maila bere-
zian lehiatzeko etorri diren Ipa-
rraldeko bikoteek maila handia
dute, aurreneko finalerdian ikusi
zenez. Uriartek eta Antxiak
azken txanpa itzel baten ondo-
ren lortu zuten finalerako txarte-
la. Bielle eta Dicassouren aurka
30-35 galtzen zihoazela,  
10-1eko partziala sartu zieten.

Ikusitakoak ikusita, gaur,
18:30etik aurrera, Mikel Gonza-
lez berriztarrak eta Inhar Ugar-
tek ez dute finalerdi samurra-
goa, Inchauspek eta Arizmendik
(Aspegaz profesional izana)
ederto ezagutzen baitute ofizioa.

Finalak domeka honetan
jokatuko dira Tornosolon,
12:00etatik aurrera. Lehen mai-
lan Larralde eta Duccassou II.a
sailkatuta daude, eta bigarren
bikotea gaur irtengo da Baran-
diaran-Martin eta Gandiaga-
Larrazabal lehiatik. J.D.

Iparraldeko bikote biak maila handikoak dira:
Uriarte-Antxiak latz sufritu zuten finalerdian

Finalak domekan 12:00etan jokatuko dira, Tornosolon.

Duatloian Gorka
Uribeetxebarria
gogoratuko dute
Mugarra Triatloi Taldeak mar-
txoaren 31n antolatuko duen
duatloiak oroimenaren kaxa
zabalduko du aurten. Horrela,
hainbat urtean Mugarrako kide
izan eta iaz hil zen Gorka Uri-
beetxebarriaren oroimenezkoa
izango da aurten seigarren
aldia izango duen duatloia. 

Mugarrak duatloia iragar-
tzeko sortu duen blogean
(durangokoduatloia.blogspot.com)
datorrenez, izena emateko
epea martxoaren 29ra arteko
da, edo 350 parte-hartzaile
izan artekoa. J.D.

Ibai Zabala,
astebetean
jokatzeko prest
Atzamar bitan odolaren zirku-
lazioa falta z i tzaiola-eta,
2011ko azaroan ebakuntza
egin zioten Ibai Zabala pilota-
riari. Anbotori adierazi dionez,
“asteburu honetan ez, baina
hurrengorako bueltatzeko
prest” egongo delakoan dago.

Errekuperazioa bide hone-
tik doa. Atzamarrek ez diote
aparteko arazorik eman, eta
gehien kostatu zaiona eskuak
gogortzea izan da, bigunduta
zituelako. Orain hiru aste hasi
zen pilotagaz lanean Tolosako
pilotalekuan. J.D.

Iurreta balentria
egitera Elezkano
anaien aurka
‘Berr ia ’  pi lota txapelketan
Iurretako Olaburu klubak Gal-
dakaoren kontra jokatuko du
barikuan, 19:00etan Galdaka-
on bertan. Final-laurdenetara
sailkatzea benetan gaitz dute.
Kadeteetan aukerak dituzte
Calleja eta Otaduigaz. Hortik
aurrera komeriak; gazteetan
Bereinkua eta Elordik aurrelari
Danel Elezkano duen bikotea-
ren aurka jokatuko du. Nagu-
sietan Aurtenetxe eta Bilbaok
Ander Elezkano aurkituko dute
parez pare. J.D.

Irunen kontra
lehiatuko da
Elorrio errugbian
Euskal ligako bigarren faseari
dagokion bosgarren partida
jokatuko du Elorr io-Parra
Taberna taldeak zapatuan,
16:00etan, Zaisa Irunen kon-
tra. Elorriok orain arte lau parti-
datik bat irabazi du, eta sei tal-
deko multzoan bosgarren pos-
tuan dago. Irunek, aldiz, hiru
partida jokatu ditu orain arte,
eta horietatik bi irabazita, biga-
rren dago sailkapenean. Univ.
Bilbao taldea da multzoko lider
nagusitasun handiz, jokatutako
denak irabazita. J.D.



anboto 2012ko otsailaren 10a, barikua Kirolak 17 Ki

FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  BBaallmmaasseeddaa
Domekan, 17:00etan, 
Tabiran
OHOREZKO MAILA
EElloorrrriioo  --  SSoonnddiikkaa
Zapatuan, 16:30ean, 
Eleizalden
GOREN MAILA
BBeerrrriizz  --  OOttxxaarrkkooaaggaa
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
IIuurrrreettaakkoo  --  TTrraappaaggaarraann
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññoo  --  IIttuuggaarrppee
Domekan, 12:45ean, Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
EEzzkkuurrddii  --  AAmmoorreebbiieettaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Arripausuetan
EExxttrreemmeeññoo  --  IIuurrrreettaakkoo  BB
Zapatuan, 18:15ean, Tabiran
ZZaalldduuaa  BB  --  LLaa  MMeerrcceedd
Zapatuan, 16:30ean, 
Solobarrian

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
EElloorrrriiookkoo  --  MMaallllaabbiiaa
Zapatuan, 18:00etan, Elorrion
EUSKAL LIGA
SSaassiikkooaa  --  GGooiieerrrrii
Domekan, 12:00etan, Landakon
LEHENENGO ERREGIONALA
DDaannttxxaarrii  --  SSaappuubbeerrrrii
Zapatuan, 17:00etan, Iurretan
Lanbide Heziketa Institutuan
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee  --
IIttuurrrriioonnddoo
Zapatuan, 15:10ean, Elorrion
BIGARREN ERREGIONALA
GGuu  LLaagguunnaakk  --  
BBiiaarrkkoo  GGiizzoonnaakk
Zapatuan, 19:00etan, Landakon
MMeennddiibbeellttzz  --  FFrreeuunnddee  BB
Zapatuan, 17:30ean, 
Landako kiroldegian
EMAKUMEEN LIGA
SSaassiikkooaa  --  MMuusskkiizz
Zapatua, 16:00, Landakon

SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA
(emakumeak)
TTaabbiirraakkoo  --  SSaann  IIggnnaacciioo
Zapatuan, 19:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONAL MAILA  
TTaabbiirraakkoo  --  SSaalllleekkoo
Zapatuan, 16:45ean, Landakon
AAnnbboottooppeekkoo  --  LLaa  SSaallllee
Zapatuan, 18.00etan, Tabiran

PILOTA
SAN BLAS TXAPELKETA
(finalerdiak)
--  GGaannddiiaaggaa--LLaarrrraazzaabbaall  //
BBaarraannddiiaarraann--MMaarrttiinn
--  GGoonnzzaalleezz--UUggaarrttee  //
IInncchhaauussppee--AArriizzmmeennddii
Barikuan, 18:30ean, Tornosolon
SAN BLAS TXAPELKETA
(finalak)
--  LLaarrrraallddee--DDuuccaassssoouu
((ggaauurrkkoo  iirraabbaazzlleeaakk))
--  UUrriiaarrttee--AAnnttxxiiaa  //  
((ggaauurrkkoo  iirraabbaazzlleeaakk))
Domekan, 12:00, Tornosolon

ERRUGBIA
EUSKA LIGA
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa  BB  --
BBeerraa  BBeerraa
Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan

AgendaBolantean erakutsi duten
trebeziari dagokion saria

Euskadiko zein Bizkaiko
federazioak jaialdi bana
egin dute 2011 denboral-

dian nabarmendutako pilotu eta
kopilotuak saritzeko. Tartean
Durangaldekoak diren edo Duran-

Euskadiko eta Bizkaiko automobilgintza federazioen sari banaketa
jaialdietan Durangaldeko hainbat pilotu eta kopilotu saritu zituzten

galdeko eskuderietan dabiltzan
hainbat pilotu daude.

Euskadiko Automobilismo
Federazioaren jaialdia Zallako
Zine Antzokian egin zuten, eta
Durangalde Racing Elkarteko

sarituak honako hauek izan
ziren: Rallyetan, Axier Kortak
gazte mailako kopilotuen saria
eskuratu zuen eta Igor Ampu-
diak lehenengo klasekoa; rallys-
printetan, Ander Barainka biga-
rren klasean saritu zuten; igoe-
retan, Oier Gorrotxategik For-
mula Libreko hirugarren sailka-
tuari dagokion garaikurra jaso
zuen, eta Rafael Diaz Pulidok,
berriz, historikoak saileko txa-
peldunarena.

Bizkaiko Automobil ismo
Federazioaren gala Gran Casino
Bilbaon gauzatu zen. Han ere ez
zen falta izan Durangaldeko

kiderik: Igor Urien abadiñar gaz-
teak Prototipoen Espainiako
Txapelketari dagokion garaiku-
rra jaso zuen; Iñigo Olabegoge-
askoetxea pilotuari eta Aketza
Santakoloma kopilotuari Espai-
niako Rally Txapelketako hiru
lasterketetan lehiatu izana ain-
tzatetsi zieten; German Agreda
rallyetan (bigarren klasean) Biz-
kaiko onena izan da aurten.
Azkenik, Gorka Silva zaldibarta-
rrak rallyetako kopilotuen atale-
an hirugarren sailkatuari dago-
kion garaikurra jaso zuen.

Igor Ampudia,  Ander
Barainka eta Asier Korta, Eus-
kadikoa Automobilismo Federa-
zioaren aldetik ez eze, Bizkaiko
Federazioaren aldetik ere sari-
tuak izan ziren. J D.Bizkaiko federazioak antolatutako jaialdia goian, eta Euskadikoa behean.

Kadeteen mailan
Espainiako Kros
Txapelketan ariko
da Bidezabal
Hilaren 18tik 19rako astebu-
ruan, Espainiako Kros Txapelke-
tan lehiatuko dira nesketan
Bidazabalgo kadeteak. Bizkaian
eta EAEn goi-mailan ibili ondo-
ren lortu dute Oropoesa del
Mar-en jokatuko den txapelke-
tan lehiatzeko txartela.

Garazi Lekunberri ,  Izaro
Tel ler ia ,  Ane Pinaga, Nerea
Aranburu, Eider Gorritxategi eta
Nahikari Legina dira Bidezabal-
go kamiseta defendatzeko aur-
keratuak. Aurtengo garaipenen
zerrenda luzea dute kadeteek.
Garazi Lekunberrik, esaterako,
jokatu dituen proba denak ira-
bazi ditu. Gogoratu beharra
dago iazko urrian Kluben Arteko
Espainiako Txapelketan ere
lehiatu zirela neska kadeteak;
lan txukuna egin ondoren zortzi-
garren amaitu zuten. J.D.

Tabirako-Sukia
udako eskolan
izena emateko
epea hasi dute
Ekainaren 25etik uztailaren
6ra Tabirakok udako eskola
antolatuko du bosgarrenez, eta
dagoeneko hasi dute izen-
ematea. 7-14 urte arteko gaz-
teei zuzendutako aurtengo
aldia oinarri bitan sustraitu
dute. Alde batetik, dibertimen-
dua baztertu barik, goizetan
entrenamendu serioagoak
egingo dituzte. Bestetik, udako
eskoletan erabiliko duten hiz-
kuntza bakarra euskara da.

Plazak mugatuak dira .
Izen-ematea hiru modu daude:
tabirako@tabirako.com helbi-
dean, 688 646 415 telefonora
mezu bat bidalita edo klubeko
bulegoan. Datu hauek jakina-
razi behar dira: gaztetxoen
izen-abizenak, jaiotze data,
ikastetxea eta kontakturako
telefonoa. J.D.

Aitor Urien prototipoen
Espainiako txapelduna
izan zen sarituetako bat

Ampudia, Barainka eta
Kortak federazio bien
sariak jaso zituzten

Erdi-lanetara berdinduta heldu
dira Ibarra eta Abadiño 

“Atsedenaldian” bana daude Abadiño eta Ibarra: zortziko txa-
pelketaren erdi-lanetara heldu garenean, Abadiño 680koan
nagusitu da eta Ibarra 640koan: txapel bana bakoitzarentzat.
Oraindino bigarren zatia falta da –600eko eta 560ko txape-
lak–, eta indarrak oso parekatuta daude. 600eko finala
Berriozarren jokatuko dute asteburuan. Talde bien parekota-
sunaren seinale da joan zen asteburuan Durangon jokatu zen
640ko finala: kitarako hiru tiraldi behar izan zituen Ibarrak
Abadiño mendean hartzeko. J.D.

G.Larrinaga 
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AISIALDIA gazte gara gazte!

Planeta zaintzeko gazteen ekarpena,
Iurretako Juan Orobiogoitiatik

Ortu ludikoak, Sukarrietarako irteera, Azterkosta egitasmoa... naturagaz lotutako hainbat proiektutan
parte hartu dute Juan Orobiogoitiako ikasleek. Gasteizen, Planeta zaindu dezagun lemapean egin
den CONFINT gazteen konferentzian izan dira berriki, 12 eta 14 urte bitarteko beste 100 gaztegaz

te gazte batzuekin. 12 eta 14 urte
bitarteko 101 gazte batu dira.

Brasilgo Konferentzia
Munduko gazteak etorkizun jasan-
garri baten alde elkarlanean:lema
horregaz laburbildu dute Gasteiz-
ko konferentzian landutakoa.

Gasteizkoa 2010ean Brasilian
egin zen Gazteen Nazioarteko
Konferentziaren haritik antolatu
dute. Brasilian gazteek ingurugi-
roagaz lotutako bederatzi kon-
promiso adostu zituzten, eta
horiek izan dira Gasteizko CON-
FINT konferentziako oinarriak.
Bertan,  Bruselan egingo den Euro-
pako Konferentziara eroateko
ardurak eta konpromisoak ados-
tu dituzte.

Ingurumen balioak 
Bederatzi puntutan, hainbat ekin-
tza daude Brasilgo Gutunean ados-
tuta. Bosgarren puntuak horrela
dio: “Ingurumena zaindu eta gaz-
teei horren informazioa ematea,
berarekiko errespetua exijituz”.  

Zazpigarren puntuari jarrai-
tuta, gazteek kontsumo egokia
sustatzeko konpromisoa hartzen
dute. Horretara bidean,  besteak
beste,  kontsumitzen denaz haus-
nartzea, kontsumoa murriztea,
berrerabilpena eta birziklapena
sustatzea adostu dute.

Bosgarren eta zazpigarren
ardura horiek aipatzen ditugu,
eurak aukeratu dituztelako Iurre-
tako ikasleek, ikastetxean landu eta
kartelak egin eta gero konferen-
tziara eramateko. 

Informazioa zabaltzea
Brasilgo Gutunaren berezitasun
bat inguruan informazioa zabal-
tzeko konpromisoa da. Iurretako
ikasleen karteletan, besteak bes-
te, kostaldea aztertzeko Azterkos-
ta programari buruzko informa-
zioa, Iurretako Ortu Ludikoen gai-
nekoa, parke naturaletara egindako
irteerak eta Sukarrietan egindako
egonaldia ipini dituzte. Ekintza
horien guztien berri ikastetxeko
blogean ematen dute ikasleek.

Ingurugiroa zaintzeko gaz-
teek dituzten aukera eta tresnak
eduki dituzte berbagai konferen-
tzian. Emmak eta Ikerrek kartel eta
esperientzien elkar trukea egin
dute Galizia, Katalunia, Madril,
Kanariar Uharteak eta EAEko bes-

Planeta zaindu dezagun lemapean
CONFINT gazteen estatu mailako
I. konferentzia antolatu dute Gas-
teizen. Bertan izan dira Iurretako
Iker Blanco eta Emma Villena, Juan
Orobiogoitia ikastetxeko gazteak
ordezkatzen. 

Naturagaz lotutako 9
ardura batzen dituen

Brasilgo Gutuna
eduki dute oinarri

Konferentziara
ikasgelan

prestatutako
materiala eroan dute

Bruselan egingo den
nazioarteko
konferentzia
prestatu dute

Gasteizen
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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. Berogailua.
Berriztatua eta altzairuz hor-
nitua. 180.000 euro. 
Tel.: 655-73 74 47.

Atxondo. 200 m2-ko txale-
ta. Sukaldea, 2 egongela, 4
logela, 3 bainugela, trastele-
kua. Altzairuz hornitua. Bero-
gailua,zoru erradiantea eta
aspirazio zentrala. Terraza eta
4.000 m2-ko terrenoa.
900.000 euro (negoziaga-
rriak). Tel.: 615-70 12 23.

Berriz. Herri erdian.71 m2:
egongela, sukaldea, 3 logela,
komuna eta ganbara. Bi hor-
ma-armairu, berriztua eta
eguzkitsua. Aurrealde mar-
gotu berria, eta komunitateko
gasturik gabe. 193.000 euro.
Tel.: 679-86 17 30.

Berriz. Herri erdian. 80 m2.
Oso kokapen ona. Guztiz jan-
tzita. Sukaldea, egongela, ko-
mun handia, 2 logela (bat zu-
rezko ganbaratxoagaz, bal-
koiagaz, despentsa txiki
bategaz). Berogailua, zoru
erradiantea da. Oso eguzki-
tsua da. Tel.: 607-52 24 26.

Durango. Muruetatorren.
90 m2. Sukaldea eskegito-
kiarekin, egongela, balkoia, 
3 logela, 2 komun. Guztiz be-
rriztua (ateak, leihoak, hor-
ma-armairuak...) eta jantzia.
Eguzkitsua, bista eta kokapen
ederrekoa. Ganbara eta gara-
jea. Tel.: 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, berogailuaren
galdara jarri berria, hormako
lau armairu, aluminiozko
leihoak, ateak eta zorua alda-
tuta. Garaje eta igerilekuare-
kin. Tel.: 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 aukeran. Prezioa: 38 mi-
lioi. Tel.: 634-45 72 01.

Elorrio. Estreinatzear dago-
en 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. Hegoaldera begira. 1.
solairua, igogailua. 2 logela, 2
komun, sukalde ekipatua,
balkoia. Moketa eta parketa.
Garajea itxia. Piszina. Altza-
riekin. Tel.: 665757807. 
marian.formigal@gmail.com

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

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

Zaldibia. 81 m2. 3 logela, 2
komun, 3 armairu enpotratu,
sala, sukaldea eta terraza
ederra. Garaje itxia. 199.000
euro. Tel.: 626-62 37 92.

EROSI

Durangaldea. Baserri bifa-
miliar osoa erreformatzen di-
zut, baserri erdiaren truke.
Beste proposamenen bat ba-
daukazu, kontutan hartuko
dut. Tel.: 618-93 62 14. 

ERRENTAN EMAN

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

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

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

Elorrio. 50 m2-ko pisua, al-
tzariekin. Tel.: 618-10 92 09.

Iurreta. Gelak alokatzen dira
Maspe kalean. 687-58 66 37

ERRENTAN HARTU

Elorrio. Alokatzeko pisu bila.
Altzariekin. 94-658 21 91.

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

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).

PISUKIDE BILA

Berriz. Logela alokagai ba-
serri batean. Estreinatzeko
eta leku paregabean. Auke-
ran, nahiago emakumea. 
Tel.: 619-66 58 57.

Durango. Logela alokagai 3
logelako pisu batean. Emaku-
mea nahiago. 600-45 83 16.

Durango. Logela alokagai.
Tel.: 630-76 18 28.

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

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. Learreta-markina
kalean. Eskola aurrean. Sa-
rrerak errepidera ematen du.
30 m2. Tel.: 663-39 75 88.

Durango. Montorretan,
simply supermerkatuaren
ondoan. 2 lerro, autokaraba-
na sartzeko toki aproposa.
Tel.: 652-76 81 31.

Elorrio. Garaje itxia  erdial-
dean, 20.000 euro. 
Tel.: 660-45 87 56. 

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

ERRENTAN EMAN

Berriz. Legaño auzoan.
Handia eta toki lasaian. 25
m2. Kotxea zein beste hain-
bat gauza sartzeko. 
Tel.: 663-39 75 88.

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

Durango. Garaje itxia Sasi-
koan. 75 euro. 688-80 70 92

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

LURSAILAK
Abadiño. Lursaila salgai
matienan, arzubian, 2.000
m2, erreka ondoan eta bide
ertzean. Aproposa orturako.
Fruitu arbolak. Matiena on-
doan. Tel.: 658-75 65 12.

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria Urturin. Gasteizetik
40km-tara. 308m2 eraiki-
tzea posible da. Inguruan
beste lursail eta etxebizitza;
baita golfeko hotela . 
Tel.: 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).

Durango. Durangoko ema-
kumea orduka etxeko lanak
egiteko prest, informeekin.
94466 89 26/688 65 90 90

PERTSONAK ZAINDU

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. 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. Goizean,
10:00etatik 14:30ak arte.
Tel.:633-03 86 09

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

Durangaldea. Interna edo
orduka lan bila dabilen neska.
Nagusien edo umeen zain-
tzan edota garbiketa laneta-
rako. Nagusien zaintzan es-
perientzia. 689-98 72 06

Durangaldea. Asteburue-
tarako lan bila. Garbiketan,
umeen edo nagusien zain-
tzan. Esperientzia eta errefe-
rentziak. Tel.: 697-12 64 38

Durangaldea. Emakume
arduratsua nagusien edo
umeen zaintzan edo garbike-
tan lan bila. Interna, externa,
orduka edota asteburuetan.
Erreferentziak eta esperien-
tzia. Tel.: 680-29 66 76

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  umeak orduka
zaintzeko prest. Klase parti-
kularrak emateko prest ere
bai. Tel.: 646-53 83 90.

Durango. Neska arduratsua
eta esperientziaduna nagu-
sien zaintzarako lan bila. In-
terna, externa. 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 garbiketa, ospitaleta-
ko, etxeko zaintzak,... Jardu-
naldi osoa, erdia, gauez, or-
duka,... Tel.: 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 batxiler-
goko ikasleei eskola partiku-
larrak 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 berezian diplomatua.
Kotxea. Tel.: 695-75 23 25.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

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

GAINERAKOAK

Durangaldea. Ileapaintzai-
lea behar da. Heziketa izatea

beaharrekoa da. Ordutegia
eta soldata negoziagarri.
Langilearen aurretiazko lanak
eta esperientzia kontutan
hartuko da. Tel: 94-621 64 91

Arrasate. Harategi saltzai-
lea. Ezinbestekoa: urte beteko
esperientzia. Lanaldi osoa za-
tituta. Hileko soldata gordina:
1.136 euro x 15 paga. Sartu.
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 gordina: 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. Sartu. Erref.: 790. 
Tel.: 94-620 04 49

Bergara. Aseguru agente
esklusiboa. Ezinbestekoa:
DBH edo LH, jendearen arre-
tarako lanpostuetan espe-
rientzia, gidabaimena, autoa.
Lanaldia: osoa, zatitua. Hile-
ko soldata gordina: 1.000
euro. Sartu. Erref.: 547. 
Tel.: 94 620 04 4

Berriz. Berrizen pagotxa
kultur eta aisialdi elkartea be-
girale bila dabil, lan poltsan
sartzeko (eskolaz kanpoko
ekintzak, udalekuak ...). Bidali
curriculumak: pagotxakultu-
relkartea@gmail.com.

Bilbo. Telekomunikazio tek-
nikaria. Ezinbestekoa: teleko-
munikazio heziketa (goi maila
gutxienez), esperientzia. La-
naldi osoa. Urteko soldata
gordina: 17.000euro. Sartu.
Erref.: 997.  94-620 04 49

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia. Lanaldi osoa zein erdia.
Hileko soldata: 500 euro (la-
naldi osoarengatik) + komi-
sioak. 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, 3 urteko
esperientzia. Lanaldi osoa za-
tituta. Sartu. Erref.: 731. 
Tel.: 94-620 04 49.

Lemoa. Garbileku langilea.
Ezinbestekoa: %33 minusba-
liotasuna. Lanaldi osoa. Hile-
ko soldata gordina: 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.

Gasteiz. Tailer mekanikoa.
Garbitzeko, engrasatzeko eta
ibi lizentzia ditu. Bulegoko al-
tzariak eta garajeko atea.

Portero automatikoa eta alar-
ma. 2 komun, bat mugikorta-
sun urriko pertsonei molda-
tua. Hiri erdigunekiko komu-
nikazio onak. Autobus
geltokiak hurbil. Alokatzea
ere posible da: 800euro/hil.
Telefonoa: 665757807 (ana)

Denetarik
SALDU/EROSI

Egongelarako aulkiak
salgai. Egongelarako zora-
garriak diren 5 aulki  saltzen
dira. Oso egoera onean eta
prezio ezin hobean: 60 euro
bostak. Tel.: 615-72 62 52.

Furgonetako jarlekuak
salgai. Traffic furgonetako
atzekoak. Hiru plaza. Erabili
gabea. 400 euro. Argazkiak
ditut. Tel.: 650-73 51 56.

Mahaiak eta aulkiak sal-
gai. Egurrezko lau mahai eta
aulkiak salgai. Txoko baterako
egokiak. Tel.: 695-76 84 21

Txakurrak salgai. Urtarri-
leko pitbull kumeak. Arrak eta
emeak. Beltzak eta tigre itxu-
rakoak. Gurasoak ondo hezi-
takoak, jatorrak eta mantso-
ak. Tel.: 688-69 87 56.

Ibilgailuak
AUTOAK

Fiat punto salgai. 2007.
48.425 km. 8.000 euro. 
Tel.: 665-74 56 03.

Opel kadett-a salgai. 
Tel.: 679-68 92 07.

Smart kotxea salgai. Fort-
wo coupe passion. 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). Gasolina.
1000 cc. 45 zaldi. Iat-a urte-
ro. Tel.: 667-48 51 66 edo
667-48 54 36.

MOTORRAK
125eko motorra salgai.
Yamaha ybr 125. Karneta be-
har da. 10.000 km eta egoera
ezin hobean. 676-90 01 05.

Bmw f 650 gs 2004
33.000km. Gutxi erabil-
tzen dudalako. Abs, kalefak-
zioa eskuetan, givi maletate-
gia (bi kasko gordetzeko),...
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. 6 plaza. Egoera onean.
Tel.:652-76 81 31.

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

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

Harremanak

KOTXEA KONPARTITU
Durangotik tolosara au-
toa konpartitzeko. Lane-
rako kotxea konpartitzeko
pertsona bila nabil. durango-
tolosa@gmail.com. 
Tel.: 680-58 41 25.

Aisia/kirola
KIROLAK

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

SALDU

Ahuntzumeak salgai.
Ahuntzume bi saltzen dira
Mallabin. Tel.: 606-70 91 18.

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

Hauntzumak salgai.
Hauntzumak haurdun. Azpi-
zuri eta azpigorria. 688-60
95 60 edo 94-466 81 37

EMAN

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

Txakur kumeak opari.
Azaroan jaiotakoak. Ama la-
bradora da. Arra marroia,
emea beltza. 638-98 59 30

Txakurra erdi opari. Mas-
tin arraza. 4 urte, arra. Oso
esanekoa, ona. 616-91 90 61.

MUSIKA
Piano elektrikoa salgai.
Yamaha Clavinova CLP 150.
Tel.: 650-17 22 85 edo  stra-
tokaster@gmail.com

EMAN

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

Familia/etxea
ALTZARIAK

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

HAURREN TXOKOA
Bikiendako firstwheels
karro urdina. Oso gutxi era-
bilia. Bi jesarleku, bi kapazo,
plastikoak, bi zakutxo zuri eta
moskitoendako sareak. Ia be-
rria. 659-34 72 81.

Esnea ateratzeko gailua
salgai. Medela swing mar-
kakoa, merkatuko onena.
Egoera onenean. Automati-
koa. Avent markako  gailu
manuala oparitzen da. 60
euro. Tel.: 607-86 32 24.

Umea eramateko motxi-
la. Vaude jolly light. Estreina-
tzeko, etiketa eta guzti. 100
euro. Tel.: 94-603 25 02.
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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. 
174.500€-tik aurrera.
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.
• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna.
• 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. Lursailarekin.
• 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.
• TXATXIENA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta despentsa. Balkoia. Ganbara eta garajea.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Balkoia. 
• 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.
• 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, 2 komun. Eskegitokia. Trastelekua. 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. 

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MURUETATORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Garajea. 240.000€. SALTZEKO PREMIA.
• TABIRA: Erdi berria. 2 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea.
• IPARRAGIRRE: 3 logela eta 2 komun. Trastelekua
eta garajea.  
• SAN IGNAZIO: Etxebizitza altua. 95 m2. 3 logela eta
2 komun. Ganbara eta garajea. Igerilekua. Terraza
handia. Eguzkitsua. 290.000€.
• KOMENTUKALEA: Apartamentua. Argitsua.
• MATXINESTARTA: 3 logela eta 2 komun. Ganbara
eta garajea.
• FRANZISKO IBARRA: 100 m2. 4 logela eta 
2 komun. Ganbara eta garajea. 288.500€.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 90 m2. 3 logela.
Terraza.
• SAN FAUSTO: 2 logela. Berriztatua. 132.000€.
• ARAMOTZ: 3 logela. Oso polita. 155.000€.
• ERRETENTXU: 75 m2. Sukaldea eta egongela
handia. Garajea.
• MIKELDI: 4 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara.
• PLATERUEN PLAZA: 120 m2. 3 logela eta 
2 komun. Trastelekua eta garajea. 299.900€.
• ZEHARKALEA: Atikoa terraza handiarekin. Ikuspegi
politak Durango eta mendietara. 179.900€.
• URIBARRI: 102 m2. 4 logela. Eguzkitsua.
Ikuspegiak. Etxe osoak kanpora ematen du. 179.700€

• TXIBITENA:(Landako). 95 m2. 3 logela eta 
2 komun. Trastelekua eta garajea.
• DANTZARI: 3 logela. ORAIN 15.000  gutxiago.
• MONTEBIDEO: 80 m2. 3 logela eta egongela.
Igogailua. Ganbara. 210.300 .
• ERDIALDEAN: (Maristak ingurua): 90 m2. 3 logela
eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 
• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela, egongela 
eta sukaldea. Igogailua. Ganbara. 205.000€.
• FRANZISKO IBARRA: 2 logela. Ganbara eta garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Eguzkitsua. Ganbara eta 2
kotxerentzako garaje itxia. 288.500€.
• F.J. de ZUMARRAGA: DUPLEXA. 2 logela, 2 komun
eta egongela. Terraza. EGUZKITSUA.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.   
• OÑITURRI: (Ezkurdi). Erdi berria. 80 m2. Eguzki-
tsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailako
materialak. Ganbara eta garajea.
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: AZKENEKO etxebizitza. 3
logela, eta 2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. Etxebizitza edo bulegoa. 
180.000€.
• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ASTXIKI: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. 
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• LANDAKO: 90 m2. 2 terraza. Ganbara eta garajea.
Polita. Altuera ona. 312.500€.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• IBAIZABAL: Negozioa traspasoan. 50 m2-ko lokala.

ERAIKUNTZA BERRIAK
• ZALDIBAR: Berriak. %100-eko finantziazioa. 1, 2, 3
logelakoak eta atikoak. Trastelekua eta garajea barne.
Orain: 126.000€.
• MAÑARIA: Estreinatzeko dauden etxebizitzak
189.500 -tik aurrera.
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak, garajea
eta trastelekua barne. 247.000€-tik aurrera.
• IURRETA: Maspe. ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3 eta
4 logelakoak. 210.500€.
• DURANGO: ETXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 
1,2,3 eta 4 logelakoak. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Berehala banatzeko. 2 eta 3 logela. 
30 m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. Sukalde
jantzia. 265.000€-tik aurrera.

ABADIÑO-MATIENA 
• MATIENA: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Balkoia
eta terraza. 14 m2-ko ganbara.
• FERIALEKU: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Ganbara. Ikuspegiekin. 171.300€. 
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LEHIAKETA
ABADIÑO
›› Otsailaren 17ra arte aurkeztu

daitezke lanak, Emakumeen
Nazioarteko eguna iragarriko
duen kartela aukeratzeko
lehiaketara. Herriko kultur
etxeetan jaso daitezke lanak.

MUSIKA
DURANGO
›› Otsailaren 10ean, Gau elektroni-

koaren III. urteurrena,
22:00etan, Plateruenean.

›› Otsailaren 10ean, Khantoria
taldearen berbaldi-kontzertua,
19:00etan Kurutzesantun.

›› Otsailaren 16an, Eguen Zuriko
kontzertua, 18:00etan eta
19:30ean, Musika Eskolan.

›› Otsailaren 17an, Mikel Urdanga-
rin, 22:00etan Plateruenean.

ELORRIO
›› Otsailaren 17an, Ken Zazpi,

Ortzemugak begietan diskoa
aurkezten, 22:30ean, Arriolan.

TAILERRA
DURANGO
›› Otsailaren 13an eta 15ean,

surrandien maskarak egiteko
tailerra, Berbalagun-ek eta
Kriskitinek antolatuta, 18:30ean,
Kriskitin dantza taldearen
merkatu plaza osteko lokalean.

ELORRIO
›› Otsailaren 12an, antzerki

tailerra, 10:30ean, Kiroldegian.

URTEURRENA
BERRIZ (Gaztetxea)
›› Otsailaren 10ean, 20:00etan,

afari-merienda, eta 22:00etan,

ANTZERKIA
BERRIZ
›› Otsailaren 11n, Kukubiltxo

taldearen Inorako bidaia,
20:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Otsailaren 11n, Banarte antzerki

taldearen La abuelita de
Batman, 20:00etan, San
Agustin kulturgunean.

›› Otsailaren 12an, Ados Teatroa
taldearen WILT (panpina
puzgarriaren hilketa),
19:00etan, San Agustin
kulturgunean.

ELORRIO
›› Otsailaren 10ean, Kulunka Teatro

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

›› Otsailaren 12an, El Teatre de
L’home taldearen Harriz harri
antzezlanaren emanaldi bikoitza,
17:00etan eta 18:00etan,
Arriolan.

ZORNOTZA
›› Otsailaren 11n, Behi Bis taldea-

ren Murren bidaia, umeentzako
txotxongiloak, 18:00etan,
Zornotza Aretoan.

BEHAKETA
DURANGO
›› Otsailaren 18an, Izarra astrono-

mia elkarteak antolaturiko
behaketa astronomikoa,
21:00etan, Zuhatzolako parkean
(monumentuaren aldean).

BERBALDIA
DURANGO
›› Otsailaren 15ean, Berbertan

elkarrizketa zikloan, Martxelo
Otamendi Jesus Egiguren
elkarrizketatzen, 20:00etan,
Plateruenean.

›› Otsailaren 16an, Imanol Marro-
dan-en Free solo: la próxima
frontera, un nuevo límite... el
camino berbaldia, 19:00etan,
Arte eta Historia Museoan.

ELORRIO
›› Otsailaren 10ean, Cristobal

Gutierrezen Alaitasunaren
eramaileak-Haurraren arima

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

DEIALDIA
GARAI
›› Otsailaren 12an, Trumoitte

elkarteak antolaturiko txitxibur-
duntzia, 17:00etan, frontoian.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Martxoaren 2ra arte, Josu

Baltzategiren eskulan erakuske-
ta, Kultur Etxean.

ELORRIO
›› Martxoaren 5era arte, Sonia

Ruedaren Muros de la vergüen-
za argazki erakusketa, Iturri
kultur etxean.

JAIAK
ABADIÑO (San Blas)
›› Otsailaren 10ean, Idi-probak,

22:00etan. 

›› Otsailaren 11n, Idi-probak,
17:00etan eta 22:00etan. 

›› Otsailaren 12an, San Blas 2012
Pilota Txapelketako finalak
eskuz, 11:00etan, Tornosolon.
Idi-probak, 18:00etan. 

›› Otsailaren 13an, Idi-probak,
17:00etan eta 22:00etan.
Ondoren, txapelketaren sari
banaketa ekitaldia. 

›› Otsailaren 18an, XXIV. Burdun-
tziko Bildots Txapelketa,
10:00etan. Bildots bazkaria,
14:00etan, probalekuan.

JAIALDIA
DURANGO 
›› Otsailaren 11n, Durangaldeko II.

Surf Jaialdia, 17:00etan,
Plateruenean.

KONTALARIA
DURANGO 
›› Otsailaren 17an, Bego Alabazan

ipuin kontalariaren De acá pallá,
sin movernos del sitio helduen-
tzako saioa, 20:00etan, udal
bibliotekan.

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

Otsailaren 12an, 17:00etan eta
18:00etan, Elorrion

HARRIZ HARRI

Bi eta zortzi urte bitarteko umeei
zuzenduriko obra da Castellóko El
Teatre de L’home Dibuixat taldeak
Elorriora dakarren Pedra a Pedra.
Einsteinen aipu bat jarraituz,
imajinazioaren aldarria egiten dute
obra honetan: ezagutza mugatua
izanik, imajinazioak mugarik ez
daukala erakusten du Castellóko
taldeak Pedra a pedra obra honetan. 

AGENDA

ZINEMA
DURANGO

Zugaza
Katmandu
Zuzendaria: Icíar Bollaín   

barikua 10: 19:00/22:00

zapatua 11: 19:30/22:30

domeka 12: 19:30/22:30 

astelehena 13: 19:00/22:00 

martitzena 14: 20:00 

Umeentzako zinea     

Jack y su gemela
Zuzendaria: Dennis Dugan 

zapatua 11: 17:00

domeka 12: 17:00    

Zineforuma     

La dama de hierro
Zuzendaria: Phyllida Lloyd 

eguena 16: 20:30  

ELORRIO

Arriola

Sherlock Holmes:
juego de sombras
Zuzendaria: Guy Ritchie  

zapatua 11: 22:30

domeka 12: 20:00 

astelehena 13: 20:00 

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

El topo
Zuzendaria: A. Jodorowsky

domeka 12: 20:00

astelehena 13: 21:30

Umeentzako zinea     

Happy feet 3D
Zuzendaria: George Miller 

domeka 12: 17:30

Otsailaren 12an, 19:00etan, San Agustinen

WILT
Garbi Losadaren zuzendaritzagaz, Mikel Laskurain, Isidoro
Fernandez, Aitziber Garmendia, Miren Gojenola, Koldo Losada
eta Fernando Ruiz aktoreek gorpuzten dute Thom Sharpe-n
testuaren gaineko Ados Teatroa-ren egokitzapena. Zuzentasuna-
ren eta kulturaren estereotipoekin jokatzen du testuak.

Inproborroka antzerki borroka
inprobisatua.

›› Otsailaren 11n, Kilauea, The
Mocker’s, eta A.D taldeen
kontzertuak, 22:30ean.

ZINEMA
DURANGO
›› Otsailaren 17an, Zinegoak

jaialdiko film bi, 20:30ean, San
Agustin kulturgunean.



anboto 2012ko otsailaren 10a, barikua A23

zorionak@anboto.org•Eguazteneko arratsaldeko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Haitzek 4 urte egin zituen otsailaren 1ean eta Liherrek 6 egingo
ditu bihar. Zorionak eta musu potolo bat nire bi anaitxo maiteei!

Zorionak hirukote! Musu handi handia familiaren partez!

Gazteenak 65 urte, eta Arriandiko Beti Ondo elkartean San Blas hurrengo zapatuan elkartzen
dira joan den 41 urtean. Osasun eta apetito ona mantenduz, urte askoan segitu daiela egun
hau umore horregaz ospatzen.

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 28 64 66

TAXIAK

Abadiño ............................94 681 44 70
Matiena ............................606 45 99 88 
Durango Geltokia ..............94 681 10 01
Elorrio Geltokia..................94 682 00 40 

J.L. Uriarte ..................670 40 20 02
I. Estebez ....................670 67 82 73

M Galeano ........................670 40 93 30
Iurreta ..............................94 620 15 65

Taxi auzunea..................688 61 86 90

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, 10
09:00-09:00 
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Zapatua, 11
09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-13:30
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Domeka, 12
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)
Astelehena, 13
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
Martitzena, 14
09:00-09:00
• Navarro (Artekale, 6, Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Eguaztena, 15
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Eguena, 16
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)

EGURALDIA

4

8o

-2

4o DOMEKA

-1

6o ASTELEHENA

-3

5o ZAPATUA

-3

4o BARIKUA

MARTITZENA

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

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

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

ASTEKO SALNEURRIAK:

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

Otsailaren 13an Yaizak urteak
beteko ditu. Zorionak Alba, Carmen
eta Estelaren partez. Oso ondo
ospatu zure 18. urtebetetzea!

Zorionak Iara Martin Muñoz!
Otsailaren 8an bi urte. Musu pila
etxeko polit eta alaienari. Aita, ama
eta maite zaitugunen partez!

Otsailaren 11n Mikelek urtetxo bat
beteko du. Zorionak txikitxu eta
patxo pilo bat Axpeko eta Mañariko
familien partez!

Xabier Astondoa Undagoitiak 12
urte beteko ditu bihar. Zorionak eta
ondo pasatu zure egunean! Musu
handi bat lehengusuen partez!

Zorionak Ander eta musu pila eta
besarkada haundi bat etxeko
guztion partez!

Ines Otxoantesanak urteak bete
zituen atzo. Argazkian dago,
ilobaren ezkontzan ondo pasatzen.
Zorionak ama denon partez!

Amaiaren urteguna heltzen den aldiro, bihotza sutan jartzen zaiola esaten dio
Felixek. Paris sutan? Paris... maitasunaren hiria? Ez da ba Matiena izango?
Eskerrak euria hasi duen. Zorionak!

Eiharren 4. urtebetetzea Santa
Ageda egunean giro politean ospatu
genuen. Holan jarraitu dantzari txiki!
Musutxuak denon partez!

Fernando Garciak gaur urteak bete
ditu. Bihar familia osoagaz ospatuko
du. Zorionak aitita martxosoenari!
Asko maite zaitugu!

Momentu txarrei aurre eginez,
momentu onak gogoratuz aurrera
goaz. Beti bezain gogor, irribarretsu
eta guapa! Zorionak etxekoen partez!



AKUILUAN Markel Onaindia   

Aitor 
Aurrekoetxea
EHUko irakaslea

Irakurketa
Noraezean garamatzan kri-
sialdi hau ez da krisialdi eko-
nomiko soila, baita politikoa
ere; jende askok onartzen bai-
tu, gaur egun, batez ere,
balioen krisialdi baten aurrean
gaudela.

Ni ere bat nator azkene-
ko gogoeta honekin, eta apal-
tasun osoz esan nahiko nuke
balioen galera horrekin zeri-
kusi handia duela gizartean
irakurketa gero eta gehiago
baztertzeak. Izan ere, batzuen
ustez, bizitza postmodernoa
arinegi doa eta oso zaila da ira-
kurtzeko denbora ateratzea.
Jakin badakit irakurtzeko era-
biltzen dugun denbora kalita-
tea eskasa dela ere. Adibidez,
lokartzen ari garenean loari
lapurtzen diogun ordu erditxo
horrek plazera ematen digu,
baina ezertaz jabetu ez baga-
ra, hurrengo egunean berriro
ere liburuaren hasierara buel-
tatu beharko dugu.

Zintzoak bagina onartu-
ko genuke liburuekin dauka-
gun hartu-emana aitzakiaz
beteta dagoela, eta zalantza
barik esan dezakegu gureak eta
bi egiten ditugula gure bakar-
dadearekin soilik ez hitz egi-
teko.

Afarietara edota taberne-
tara joateko beti bilatzen dugu
tartetxo bat; baina, jakina, hori
beharrezkoa da: hau Euskal
Herria da eta gu horrelakoak
gara! Bai, ondo dago, baina
gero ez kexatu ditugun gabe-
ziez!

Nik badakit ez didazuela
sinetsiko, baina liburu gabe-
ko etxe batera sartzen naizen
bakoitzean asko sufritzen dut,
eta batzuetan tristezia horrek
aztoratu ere egiten nau. Ezin
dut sinetsi goi mailako ikas-
ketak dituzten pertsona azkar
batzuek horrelako portaera
izatea.

Eta tristura ematetik apar-
te, izugarrizko lotsa ere senti-
tzen dut liburutegiko apaletan
liburuak izan beharrean
ezkontzetako oroimenak
lizunkiro jarrita ikusten ditu-
danean.

LAUHORTZA

“Inork inori entzuten ez
dion sasoian bizi gara”

edo Isa Novoa, kasurako. Azken
hori ama lakoa da niretzat. Inoiz
ez dut arazorik eduki.

Noiz eta zelan murgildu zinen
yoga munduan?
Bederatzi urtegaz hasi nintzen.
Txikitatik izan dut besteei lagun-
tzeko beharra, eta elizara asko
joaten nintzen. Abadeari esan nion
moja izan gura nuela, eta artean
txikia nintzela erantzun zidan. Ez
nintzen gehiago bueltatu. Behin,
amagaz Maracaibon República
plazan nengoela, indiarrak zeuden
euren herriko jaiegun bat ospa-
tzen. Intsentsuaren usainak era-
karri eta eurengana hurreratu nin-
tzen. Batek esan zidan domeka-
tan batzartzen zirela, eta parte
hartzera gonbidatu ninduen. Den-
bora batera, maisu espirituala eto-
rri zen behin eta botoak egitea
eskatu nion. Baiezkoa eman eta
tenplura joan nintzen.

Kontaiguzu hango bizimodua-
ren berri.
Emakume bakarra nintzen, eta
tenplutik aparte egiten nuen lo.

Goizeko 04:00etan esnatzen ginen.
Mantrak abestu, ariketak egin,
gosaldu eta eskolara joaten nin-
tzen. Dendaren ardura eman zida-
ten, gainera. Han ikasi nuen yoga
egiten, meditatzen, masajeak ema-
ten eta daroadan bizitza eroaten.
Gero neska gehiago sartu ziren.

Filosofia bat barneratu zenuen,
beraz....
Filosofia polita, gainera. Zoriona
guztiaren aurretik jartzea esan
gura du. Hemen, hiltzera gatoze-
la eta bizitzeko hiltzen garela esa-
ten dut nik. Hiltze hori ametsa
lakoa da; hala sentitzen dut. Izae-
ra hau beste bizitza batzuetatik
datorrela uste dut.

Beste bizitza batzuk?
Txikitatik eduki dut izaera hau.
20:00ak heltzean lurrean etzan
eta zerura begiratzen nuen.
Egunero liluratzen nintzen
zeruaren formekin. Nire ize-
bak zoratuta nengoela zioen.
Ilargi betea zegoenean, hilda-
koen arimak handik irtetzen
zirela nioen.

Z e l a k o a k  d i r a  y o g a
saioak?
Ez dut inor zuzentzen,
eta ez dut ezer eginda
ematen. Gauzek na-

tural irten behar dute. Nik esku-
mako eskua altxatzea eskatu eta
zuk ezkerrekoa altxatzen baduzu,
ez da ezer gertatzen; zure gorpu-
tzak eskatzen duelako da. Konfian-
tza izan eta entzuten ikastea da
garrantzitsua. Inork inori entzu-
ten ez dion sasoian bizi gara.
Antsietatea eta depresioa ez nituen
ezagutzen hona etorri arte. “Tris-
te zaude eta ez dakizu zergatik?”;
ez nuen ulertzen. Euren azalean

sartuta, ulertu
d e z a k e t

orain. 

Hamar urte badira Elorriora bizi-
tzera etorri zinenetik.
Elorrioko mutil bategaz maite-
mindu nintzen, eta guztia uztea
erabaki nuen. Hasieran bera izan
zen Venezuelara joatekoa, baina
Chavezegaz arazoa sortu zen
sasoia zen, eta atzerritar batzuk ere
hil zituzten. Beldurra eman zidan
berari zer edo zer gertatu ahal iza-
teak, eta hona etortzeko esan
zidan. Ez nuen birritan pentsatu. 

Eta integratzen hasi zinen...
San Agustinetik paseatzen nenbi-
lela, Venezuelan misiolari ibilita-
ko Trinigaz egin nuen topo. Uni-
bertsitatean soziologia eta filoso-
fia ikasi nituen, baina yoga egiten
nuela ere aipatu nion. Azken hone-
tan taldeak osatzen animatu eta
lagundu ninduen, etxean geratuz
gero ez nintzela integratuko ohar-
taraziz. Eskolako Bixenegaz batu
nintzen berari eskerrak.

Euskara ikasten ere hasi zinen.
Heldu eta segituan eman nuen ize-
na AEKn. Interesa piztu zidan.
Hemen euskaraz berba egiten
dute, eta ni ere behartuta sentitu
nintzen; nahiz eta eurek
ere gazteleraz berba
egin, ez nuen nire hiz-
kuntza inposatu gura
komunikatzerakoan.

Zelan hartu zaituzte?
Oso ondo. Asko lagundu naute
eta lagun onak dauzkat, Bixen

LLuurrrraallddee  mmeennddiittssuurreenn  bbaatteeaann  bbiizziittzzeeaa  ddeessiirraattuu  eettaa  uunniibbeerrttssooaakk
EElloorrrriioorraa  eekkaarrrrii  dduueellaa  ddiioo,,  hhaaiinn  ggooggookkoo  dduueenn  UUddaallaattxxeenn  mmaaggaa--
lleerraa..  EEzz  dduu  kkaassuuaalliittaatteeaann  bbaatteerree  ssiinneesstteenn  yyooggaa  iirraakkaasstteenn  dduueenn

vveenneezzuueellaarr  hhoonneekk..  BBiizziittzzaa  kkuurriioossooaa  iizzaann  dduueellaa  ddiioo,,  lliibbuurruu  bbaatt  iiddaazz--
tteekkoo  mmoodduukkooaa;;  hhaauuxxee  ddaa  bbeerree  iissttoorriiooaarreenn  hhaarriiaa..

Buruari beharrean, gorputzari egin behar zaiola kasu dio Xochitlek; yogagaz horretan ahalegintzen da, Lourdesko Ama ikastetxean

Venezuelarra da jaiotzez;
Elorrion bizi da

Xochitl Valbuena •


