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Astelehen arratsaldean burutu zuten Amankomunazgoko osoko bilkura, Astolan.

Iazkoa baino %2,9 gutxiago jaso
dute aurrekontuan: 6.893.000
euro. "Gastu eta sarreren arte-

ko oreka landuz udalen diru ekar-
pena arintzea gura izan dugu",
adierazi du Oskar Zarrabeitia pre-
sidenteak. 3,5 milioi euroko diru-
soberakina dauka Amankomu-
nazgoak, eta horko 589.000 euro
inbertsioetara bideratuko dituzte.
Jantoki soziala, eguneko zentroa

eta aterpetxea barneratuko lituz-
keen egoitza bat sortzen hastea
gura dute –15.000 euro–, besteak
beste. 

Guztira, 3 milioi eurotik gora
jasoko ditu Gizarte Zerbitzuen
atalak. Bilduk, ordea, murrizketa
egotea salatu du. Euskararen alo-
rrean ere, bestalde, "ez da logikoa
Izarren Distira eta Futbola Oina-
rritik Euskaraz egitasmoei kopu-
ruak igotzea eta Berbalaguni jais-
tea", dio koalizioak. Izarren Dis-
tirari buruz, nerabeen artean
lehiakortasuna bultzatzen duela
dio Bilduk, eta bigarrenaren
kasuan gazteek futbola baino kirol
gehiagotan dihardutela. Galdetu

du ea zertarako dagoen 3,5 milioi-
ko diru-soberakina, eta “gauden
krisi egoeran” ea zergatik ez den
behar dutenei laguntzeko erabil-
tzen. Aurrekontuak ez diela Duran-
galdearen “beharrei erantzuten”
salatu du koalizioak.

PSE-EE ere ez da ados azaldu
diru-soberakinagaz. Dena dela,
pozik azaldu da aurrekontuekin eta
hitzartzeko moldeagaz; batez ere
jantoki sozialaren proiektuagaz,
"sozialisten aldarrikapen histori-
koa da-eta". M.Onaindia

Amankomunazgoko aurrekontua onartu dute
EAJk eta PSE-EEk; Bilduk kontra bozkatu du

Jantoki sozialaren
proiektuari ekitea
onartu dute

3,5 milioiko diru-soberakina
dago aurten; Bilduk eta 
PSE-EEk kritikatu egin dute

Zarrabeitia: “Udalen ekarpena
arintzea gura izan dugu, gastu
eta sarrerak orekatuz”

Enpresen diagnostikoa eta bete beharreko pausoak zehaztuko dituztela adierazi dute arduradunek

Ehun enpresa aholkatuko dituzte,
ingurugiro araudiak bete ditzaten
Udalek aukeratu dituzte enpresak, eta Behargintzak bideratuko du zerbitzua

"Ingurugiro araudiak betetzen ez
dituzten enpresen aurrean admi-
nistrazioek bi bide dauzkate: zigor-
tzea eta kontrolatzea, edo araudiak
betetzeko baliabideak bilatzen
laguntzea". Behargintzako zuzen-
dari Augusto Uriarteren berbak
dira horiek. Gaia jorratzeko, Behar-
gintzaren bitartez, Amankomu-
nazgoak enpresa ertain eta txikiei
ingurugiro araudiak betetzeko
aholkularitza eskainiko die.

Duela lau urte egindako diag-
nostikoaren arabera, eskualdeko
enpresen % 50ek ez dauka jardue-

ra lizentziarik, eta egoera legezta-
tzeko beharrezko dute Europako
Batasunak ezarritako ingurugiro
araudiak betetzea. Amankomu-
nazgoak 2010ean esperientzia
pilotu bat garatu zuen enpresa
batzuekin, eta aurten eskualdeko
100 enpresatara zabalduko dute
zerbitzua, Ondoan enpresa ahol-

kulariaren laguntzagaz. Udalek
aukeratuko dute zer enpresari
eman zerbitzua; azaldu dutenez,
"behar handiena daukaten enpre-
sak hartuko dituzte kontutan".

Egoeraren diagnostikoa egin
eta gero, hartu beharreko neu-
rriekin plangintza indibiduala
egingo dute enpresa bakoitzaren-
tzako. Erkuden Arrastua Behargin-
tzako teknikariak azaldu duenez,
"enpresa txikietan batez ere, beha-
rrezkoa da diagnostikoaz gainera
jarraipena egitea, legeak ez dituz-
telako ezagutzen”. A.Ugalde

2008an aztertu zutenez,
Durangaldeko enpresen erdiak
ez dauka jarduera lizentziarik

Orozketarrak kezkatuta
daude argindar linea
indartzeko lanengatik
“Nahitaezko desjabetzea” abiatu dela, eta ezer
ez dakitela salatu dute auzokoek osoko bilkuran

IURRETA

Arduratuta daude Orozketan
argindar linea indartuko dela-
eta. Asteon bertan ikusi dute
argitaratuta “nahitaezko desja-
betze” prozesua abiatu dela, eta
horrek zelan eragingo dien argi-
tzeko eskatu diete udal aginta-
riei. Ingurumenean ez eze, uhin
elektromagnetikoek bizi kalita-

tean eta osasunean izan deza-
keten eragina nabarmendu
dute. “Umeen leuzemia arriskua
handitu ei daiteke”. 

Udalbatzarrari egutegi bat
eskatu diote egitasmoari aurrea
hartzeko pausoak emateko:
“Hilabete dugu, eta albait arinen

Aldaketa edo alegazioak
egiteko denboraz ibili gura
dute Orozketako auzotarrek

hasi behar dugu. Aldaketak edo
alegazioak egiteko denboraz ibi-
li gura dugu, epeen eraginez ez
dadin gertatu ezinbestean lanak
aurrera joatea”. Udalari gaiaz
jarduteko gune  bat sortzea ere
eskatu diote, Tokiko Agenda
21ean, Alborg Gutunean edo
landa inguruen defentsan har-
tutako konpromisoak gogora-
tzeagaz batera.

Elkartzeko konpromisoa
Eurokin batzeko prest dagoela
azaldu die Iñaki Totorikaguena
alkateak: “Beti egin dugu Iurre-
ta eta bertako auzoen interesen
alde, eta gai hau ere aztertu egin
behar dugu, eman daitezkeen
pausoekin batera. Asteon jakin
dugu guk ere horren berri”.
Gueñes-Ezkio goi tentsioko
argindar linearen aurrean, Iurre-
ta  “kalteez berbetan lehenen-
goa” izan zela gogoratu du alka-
teak, eta Bakixan merkantzia
garraiorako zentroa egiteko egi-
tasmoari aurre egin ziola Iurre-
tako Udalak. 

Auzokoekin hartu-emane-
tan jartzeko konpromisoa har-
tu du alkateak. A.Basauri

Totorikaguena alkateak gaia
aztertu eta auzokoekin
hartu-emanetan jartzeko
konpromisoa hartu du
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Aurten 75 urte beteko dira Durangoko bonbardaketetatik. Gerediaga elkartea

Al e m a n i a k  G e r n i k a re n
kasuan egin zuen moduan,
Italiako eta Espainiako

gobernuek Durangoko  bonbarda-
keten egiletza onartzea eta barka-
mena eskatzea eskatu dute, udal-
batzan, Durango 1936 Kultur Elkar-
teak aurkeztutako mozioagaz.

Testua onartuta, bonbardake-
taren ondoren herria berreraiki
zutenei eskerrak ematea ere alda-
rrikatu dute, eta “bonbardaketa-
ko biktimei emandako tratamen-
dua eta Frankismotik hona egon
den isiltasuna" salatu dituzte. 

Mozioko puntu gehienak
adostasun handiagaz onartu
dituzte; PP abstenitu egin da.
Gobernuei barkamena eskatzeko
eskariko puntuan, ordea, PSE-EE
ere abstenitu da. "Gobernu demo-
kratiko batek ez dauka zertan
gobernu faxista batek egindakoa-

gatik barkamenik eskatu", azaldu
du Pilar Rios sozialistak. PPko
Juanjo Gaztañazatorrek esan du
Gerra Zibilean "bi aldeek" sufritu
zutela, eta trantsizioan "elkarbi-
zitzarako zutabeak" eraiki zirela:
"Gertatutakoa memorian izan
behar dugu, gorroto barik eta adis-
kidetasun espirituagaz”.

Bonbek “bereizketarik ez”
Pleno amaieran, Durango 1936
kultur elkarteko Andoni Barreñak
hartu du hitza. Duela 75 urteko
bonbardaketan herritarren % 5 hil
zela nabarmendu du: "Bonbarda-
ketak ez zuen herritarrik bereizi;
krudelkeriak ez du diskriminazio-
rik egiten". Bonbardaketaren egi-
letza luzaroan isilik egon dela sala-
tu du, eta Durango berreraiki zute-
nen lana aitortzeko eta eskertzeko
premia nabarmendu du. A.U.

Aralarreko Dani Maeztuk Ger-
nikako bonbardaketaren 60.urteu-
rrenean Alemaniako presidenteak
eskatutako barkamen berbak ira-
kurri ditu.  Nabarmendu duenez,
"Alemaniak kondolentzia eta
dolua konpartitzen duela adiera-
zi zuenean, gobernua ez zen nazia”.

Bilduk begi onez ikusi du uda-
lak mozioko konpromisoak har-
tzea, baina “pena” adierazi du,
"bonbardaketaren urteurreneko
ekintzetan udal gobernua ez dela-

Espainiako eta Italiako gobernuei erasoan izandako
erantzukizuna aitortzeko eskatu diete mozio bidez

Bonbardaketaren
egiletza onartzea
eskatu dute

PSE-EE: “Gobernu demokratiko
batek ez du gobernu faxista
batek egindakoengatik
barkamenik eskatu behar”

Durango 1936 K.E.:
“Bonbardaketaren egiletza
luzaroan isilik egon da”

ko Durango 1936 elkarteagaz batu,
hain talde aberatsa izanda".

Aitziber Irigoras alkateak sala-
tu du bonbardaketak ez zuela hel-
buru militarrik,  eta "kondenaga-
rria" dela, "orduan eta orain".  Iri-
gorasek senitartean gudariak,
errefuxiatuak eta Durango berre-
raikitzen ibilitakoak izan zituela
gogoratu du: "Ezkerraren eta esku-
maren arteko gerra izan zela esa-
ten da, baina abertzaleen memo-
ria aldarrikatu gura dut".

Aurrekontuak
negoziatzeko baldintzak
ipini ditu PSE-EEk
Urki Hegoaldeko eraztuna amaituko dutela 
bermatzea da sozialisten baldintzetako bat

Gobernu taldeagaz aurrekontuen
negoziazio mahaian jesartzeko
baldintzak ipini ditu, Durangoko
PSE-EEk: besteak beste, Urki
Hegoaldeko eraztuna amaituko
dela eta San Faustoko zentro zibi-
koa egingo dela bermatzea eska-
tu dute. Proiektu bi horiekin bate-
ra, “Montevideon okupatutako
etxearen eraisketa eta Frai Juan

Zumarragako biribilgunea” ere
aipatu dituzte.

PSE-EEren ustez, “atzeko
atea” erabili du EAJk “aurrekon-
tuen luzapena bilatuz euren ino-
perantzia ezkutatzeko”.  Salatu
dutenez, “gutxiengo jeltzaleak
udalbatzarraren gehiengoa zapal-
du” du: “Alkateak aurrekontuen
eztabaida bahitu du, bidegabeki
zirriborroaren aurkezpena atze-
ratuz; horregaz legea hautsi dute,
Ogasun Lokalen Legea, hain
zuzen”. Durangoko alkatearen jar-
dunbide hori “udalaren egoera
ekonomikoa baino arriskutsua-
goa” dela salatu dute. A.B/I.E.

San Faustoko zentro zibikoa
egingo dutela bermatzea ere
eskatzen du PSE-EEk

DURANGO

Legebiltzarrak trenbideko
obrak aurten amaitzeko
eskatu dio Jaurlaritzari

na sinatzeko eskatu diote. Eska-
ria aurrera joan da alderdi guztien
aldeko botoei esker; PSE-EEk kon-
tra bozkatu du.

Hitzarmenean zera zehaztea
gura dute; trenbideko lanetan
izandako “gehiegizko esleipenen-
gatik” gainbalioa udalarentzat iza-
tea, “gaur egun trenbide-sareak
betetzen dituen lurzoruak urba-
nizatzeko lanak ordaintzeko”.
Horrez gainera, ETSk konpromi-

soa hartuko luke udalari lurrak
kutsadura garbituta eta doan ema-
teko, trenbide azpiegituraren ele-
mentu guztiak kenduta.

Legebiltzarrak eskatutakoa-
ren arabera, hitzarmen hori hila-
beteko epean sinatu beharko luke-
te Jaurlaritzak eta udalak. A.U.

Hitzarmena sinatuta, ETSk
udalari doan emango lizkioke
lurrazaleko trenbideak
okupatzen dituen lurrak

Eusko Jaurlaritzari trenbidearen
lurperatzea aurten amaitzeko
eskatu dio Eusko Legebiltzarrak.
Obrak “aurrekontu konpromisoak
betez eta sailburuak jendaurrean
egindako adierazpenekin uztar-
tuz” egin ditzala eskatu du,
“2012an hasi dadin tren-trafikoa
eta lurperatutako trenbide-zati
guztian”.

Legebiltzarreko eztabaidara
EAJk eroan du gaia, erdibideko
zuzenketa baten bidez, eta Ara-
larrek eta PPk sinatu dute testua. 

Hiru konpromiso eskatu
dituzte zuzenketaren bitartez.
Lanak aurten amaitzearen pun-
tua aho batez onartu dute. Obra-
ri dagozkion datak eta lurrazale-
ko zirkulazioa kentzeko data
zehazteko ere eskatu diote Jaur-
laritzari, talde politiko guztien
aldeko botoagaz.

Horrez gainera, trenbide gai-
nean geldituko den lurzoruaren
erabilerari buruz Jaurlaritzari
Durangoko Udalagaz hitzarme-

Trena 2012an lur azpitik
ibiltzea gura dute, eta datak
zehazteko eskatu dute

Hitzarmena sinatu eta udalari trenbide gaineko 
lurrak urbanizatzeko dirua ematea eskatu dute
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DURANGO

Udalak partaidetza
lantzeko kudeaketa
plana egingo du
“Herritarren eta eragileen ekarpena oinarri 
duen eredua” gura dute udal kudeaketarako

Hauteskunde kanpainan agindu-
takoa betetzera datorrela dio
gobernu taldeak, udalaren kudea-
ketarako eredu parte-hartzailea
osatzeko plana onartu denean.
“Herritarren eta eragileen ekarpe-
netan oinarritutako eredua” dela
dio talde jeltzaleak. Tokiko Gober-
nu Batzarrean onartuta osatuko
dute plana, prozesu bat garatuz,
azkeneko ondorio-dokumentua
idazteko. 

Hain zuzen ere, egitasmoa-
ren helburuetako bat dokumen-
tu horretan udal-sailetarako “lan-
lerro estrategikoak definitzea” da;
“herri-kontsulta bidez erabakiko
diren proiektu eta ekintzak zehaz-

tea” ere jo dute begiz. Gardenta-
suna tresna legez erabiltzea pro-
posatzen dute, eta hori sustatze-
ko ekimenak garatuko dituzte.
Informazioa eskuragarri ipintze-
ko web gunean atalak sortzea eta
asanblada zabalak burutzea dauz-
kate aukeren artean, esaterako.

Bildu abstenitu egin zen boz-
ketan, “parte-hartzearen alde egon
arren, ez dakigulako oso ondo
gobernu taldeak nondik nora
bideratuko duen”. Hala ere, “asko
poztu gara gobernu taldea parte-
hartzea bermatzen hasiko dela-
ko; badirudi guk bultzatuz egin-
dako lanak zerbaitetarako balio
izan duela”, gaineratu dute.

Ekarpenak
Partaidetzarako plana idazteko
bidean, teknikari, alderdi eta era-
gileekin batuko dira planaren gai-
neko proposamenak zein emen-
dakinak jasotzeko. M.Onaindia

ATXONDO

Aiako Harriak
bisitatzera eta
sagardotegira
joateko gonbita 
Asuntze mendi taldeak  Aiako
Harrietara eta sagardotegira irtee-
ra antolatu du martxoaren 10era-
ko. Egunpasa horretarako izena
emateko azken eguna domeka
hau da; 50 euro izango da egun-
pasa.

Goizeko 08:30ean irtengo
dute Apatako plazatik. Mendi
irteera 10:00etan hasiko dute,
eta ordu bi inguruko iraupena
izango du. Aiako Harriak deritza-
na Gipuzkoako mendirik zaha-
rrena da, Aiako Harriak natura
parkearen barruan kokatuta
dago. Bazkalorduan sagardote-
gira joango dira eta 19:00etan
dute itzultzeko ordua.

Gaztetxetik irteera
Atxondoko Gazte Asanbladak ere
beste irteera bat antolatu du
sagardotegirako, eta kasu hone-
tan gaur amaitzen da izena ema-
teko epea; Gaztetxean edo Arra-
no Bentamotz elkartean egin-
daiteke.  Martxoaren 24an joango
dira; autobusa goizean irten eta
gauez itzuliko da. Ordutegiak eta
diru kontuak izena ematen dute-
nekin zehaztuko dituzte. J.D.

OTXANDIO

Mainerrota 
zelan mugatu
galdetuko diete
herritarrei
Iturrizaharreko parkina handitze-
ko eta Bolalekutik plazara oinez-
koen bidea zabaltzeko lanak eslei-
tu dizkiete, asteon, Promocio-
nes Ruiz de Infante enpresari.
Guztira, sei enpresa aurkeztu dira
prozesu negoziatura, eta lanak
ekainaren 30erako amaituko
dituzte. Lan horiekin batera, Mai-
nerrotako autoen sarrera-irtee-
rak ere mugatuko dituzte. Baina
oraindik ez dute erabaki zelan.

Lanketa hori herritarren beharri-
zanak eta iritziak ezagutuz egin
gura du gobernu taldeak. Horre-
tarako, oraindino noiz erabaki ez
badute ere, herritarrekin batzar-
tuko dira.

“Inguru hartan bizi diren
bizilagunen zein bertan komer-
tzioak dituzten jabeen iritziak
jaso gura ditugu, sarrera-irteerak
zehazteko ahalik eta informazio
gehien pilatzeko”, azaldu du San-
ti Uribe alkateak.

Iturrizaharreko aparkalekua-
gaz, herritarrei aparkatzeko tokia
bermatu gura zaie eta, era berean,
herrigunean normalean izaten
den trafiko emaria txikitu dadin
ere gura da. J.D.

“Herri-kontsulta bidez
erabakiko diren proiektuak
zehaztea” jo dute begiz

“Inguru hartako bizilagunen
zein komertzioetako jabeen
iritziak jaso gura ditugu”

“Ametsak betetzen” segitu
gura dute Gaztetxean
24. urtemugako ospakizunak dituzte zapatuan

Mende laurdena betetzeko urte-
bete bakarrik falta zaio Elorrioko
Gaztetxeari, 24 egin berri ditu-eta.
Sasoi hartan hasitako bidea gogo-
ra ekarriz, egun osorako ekital-
diak prestatu dituzte biharko. Gure
ametsak dirauen bitartean,zuenak
egin du! lemapean elkartuko dira
gazteak, 12:30etik aurrera.

Harreraren ondoren trikipo-
teoan irtengo dute, eta 14:30ean
omenaldirako tartea hartuko dute.
15:00etan jesarriko dira bazkaltze-
ko, eta arratsaldean familia argaz-
kia aterako dute. 

Musikagaz amaiera
Iluntzetik aurrera, musikak hartu-
ko du protagonismo nagusia Elo-
rrion. Gaueko kontzertuen atari-
ko legez, Anttonek akustikoa eskai-
niko du 19:00etan. Ondoren,
22:30ean hasita joko dute Fiach-
ras eta Vomito taldeek, eta Izargi
taldeak erromeriagaz emango dio
amaiera jaiari. M.O.

15:00etan jesarriko dira
bazkaltzeko, eta arratsaldean
familia argazkia aterako dute

ELORRIO

Asuntze mendi taldeak
egunpasa antolatu du
martxoaren 10ean

Asteburuan 18.000 bisitari itxaroten dituzte Aukera Azokan.

Aukera Azoka “beste urte
batzuetan baino premiazkoago”
Asteburu honetan antolatu du +Dendak elkarteak azoka, Landako Gunean

Gaur goizean zabaldu ditu
ateak Landako Gunean 
7. Aukera Azokak. +Dendak

elkarteko presidente Guillermo
Orbeaskoak nabarmendu duenez,
azokan “normalean baino prezio
merkeagoak" itxaroten dituzte:
“Azken denboraldian krisiak mer-
kataritza txikiari eragin dio batez
ere, eta dendek beste batzuetan
baino premia handiagoa dute
stock-eko produktuak ateratzeko”.

Eskualdeko 33 merkatarik
parte hartuko dute azokan, eta
euretako 14k leheengoz. Merkata-

ri gehienak Durangokoak izango
dira, baina Iurreta, Abadiño eta Elo-
rrioko dendari batzuk ere hurre-
ratuko dira Landako Gunera. 

Araceli Guerrero merkataritza
teknikariak nabarmendu duenez,
denetariko generoa egongo da:
arropa, zapatak, koltxoiak, optika,
barruko arropak, altzariak, elektro-
gailu txikiak, autoak... 18.000 bisi-
tari inguru itxaroten dituzte.

Erosketak egiten dituzten per-
tsonen artean, bizikleta bi, 15
motxila, eta erosketetarako 50 gur-
ditxo zozkatuko dituzte. Salmen-

ta postuez gainera, umeei zuzen-
dutako hainbat ekintza antolatu
dituzte; tartean, zapatuan poneyan
ibiltzeko aukera egongo da. A.U.

ORDUTEGIA
Barikuan 

11:00-14:00 eta 17:00-21:00
Zapatuan

10:00-14:00 eta 17:00-21:00
Domekan

11:00-14:00 eta 17:00-19:00
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MALLABIA

MAÑARIA

BERRIZ

IZURTZA

Herritarrei galdetuta, hiru
gelako etxeak salmentan
jartzea da aukera onena 
Frontoi ondoko etxebizitza berrien gaineko 
galdeketari 26 herritarrek erantzun diote

Frontoi ondoan egitekotan diren
etxebizitzen gainean udalak bana-
tu duen galdeketa 26 lagunek eran-
tzun dute. Alokairuko ala eroske-
tako etxebizitzak gurago dituzten
galdetuta, aukera biek antzeko
erantzun kopurua jaso dute; 21
erantzun erosketaren aldekoak
dira, eta 18 alokairuaren aldekoak. 

Gela kopuruari dagokionez,
hiru gelakoek 22 boto jaso dituz-
te; gela biko aukerak 13 erantzun

izan ditu, eta gela bakarrekoak 
lau besterik ez. Argitu behar da
herritar batzuek aukera bat baino
gehiago aukeratu dituztela. Eran-
tzunak eman dituztenen gehien-
goa 20-35 urteko gazteak dira.

Herritarren erantzunak balo-
ratu ondoren, proiektua idaztea-
ri ekingo diote. Udal ordezkariak
pozik agertu dira “erantzun kopu-
ruak eskaria badagoela adiera-
tzen duelako”. J.D.

ZALDIBAR

Gasolindegi parean hasi dituzte biribilgunea egiteko lanak.

Lau biribilgune berri N-634an,
bat Olakuetako bidegurutzean
Trafikoa berrantolatzeko obrak hasita daude; 2013ra arte iraungo dute

Bizkaiko Foru Adundiak N-
634 errepidean lau biribil-
gune berri egingo ditu Aba-

diñotik Berrizerako bidean. Erre-
pide horretako trafikoa lasaitzea
du helburu egitasmoak, eta baita
Eituako industrialderako sarbi-
deak berrantolatzea ere; 2011ko
abenduan ekin zioten lanari, eta
2013ko apirilean amaitzea aurrei-
kusi dute. 2.852.530 euroko aurre-
kontua dauka proiektuak.

Lehenengo biribilgunea Feli-
pe Amezua hiltegia izandakoaren
eta Mafisa enpresaren parean
kokatuko dute. Beharrezkoa izan-
go ei da hiltegiaren eraikina bota-
tzea, aldunditik diotenez. Bigarren
biribilgunea gasolindegiaren
zonaldean eraikiko dute, eta hiru-

garrena 300 metro aurrerago
dagoen bihurgunean; “istripu
gehien gertatzen diren lekuan”,
jakin eragin dutenez.

Olakueta auzoan ezarriko
dute laugarren biribilgunea. Hain
zuzen ere, egungo biribilgune

zatitua osoa izango da lanak gau-
zatu ondoren. N-634 errepideaz
gainera, herriguneko eta Miota-
rako bideei eragingo die. 

Sarbideak
Eituako industrialdeko sarbide
eta irteerak era argiagoan zehaz-
tuko dituzte, eta “posible den hei-
nean murriztu ere bai”, aldundi-
ko arduradunek diotenez. Ibilgai-
luek ezkerrera biratzea saihesteko
babesguneak egokituko dituzte,
eta sartzeko lursail zabala duten
eremu batzuetan hormigoizko
hesiak eta espaloiak altxatuko
dituzte. Gainera, bazterbide zaba-
leko guneak bi metrora murriztu-
ko dituzte, bertan aparkatzea eki-
diteko. M.Onaindia.

Beharrezkoa izango ei da
Felipe Amezua hiltegiko
eraikina botatzea

Olakuetan, gaur egun dagoen
zatitutako biribilgunea 
oso-osokoa izango da

Frontoiaren erabilerari
buruzko arau berriak,
herritarren foroan osatuta

Asteburuetan ezingo da frontoia alokatu 11:00etatik aurrera.

Gaia lantzeko foro irekia burutu dute asteon

Abenduan egin zuten batzarrean
herritarrek egindako ekarpenak
jasota, arautegi proposamenagaz
aurrera egiteagaz ados agertu ziren
udalak martitzenerako deitu zuen
frontoiaren erabilerari buruzko
ordenantzaren gaineko foroan par-
te hartu zuten sei herritarrak. Oga-
sun batzordearen eta plenoaren
oniritzia jaso ondoren ipiniko dute
ordenantza indarrean.

Frontoia, oraingo moduan
egun osoan  barik, ordutegi zehatz
batean ahalko da alokatu: herri-
tarrak eraikina baliatzeko aukera
izan dezaten, asteburuetan, esa-
terako, 11:00etatik aurrera ezingo
da frontoia alokatu, eta herritarren
erabilerarako libre geratuko da.

Araudi berriak jasotzen due-
nez, frontoia alokatzeko zortzi
euro ordainduko dute mañariarrek
edo tartean mañariarren bat dau-
katen taldeek, eta hamar herritik
kanpokoek. Pilota eskolak barik,
udalak kudeatuko du aurreran-
tzean, bestalde, frontoia. I.E.

Gaztetxeak zortzi urte
bete izana ospatuko dute
datorren astean zehar
Zortzi urte dira herriko gazteak Olazar gaineko
eraikinean lehenengo biderrez batu zirela

Zaldibarko Gaztetxeak ateak
zabaldu zituenetik zortzi urte
beteko dira datorren martitze-
nean, martxoaren 6an. Ospakizu-
nerako ekintzak prestatu dituzte,
baina ez egun horretara mugatuz.

Urtemuga egunean arratsal-
deko 19:00etan elkartuko dira
Gaztetxean, luntxagaz eta txapli-

guekin jardunaldiari hasiera ema-
teko. Barikuan umeentzako jola-
sak prestatuko dituzte arratsaldez,
eta gauez Etxeren kontzertua ikus-
teko aukera edukiko dute.

Zapatuan, bazkaria
Martxoaren 10erako herri-bazka-
rirako deia egin eta txartelak sal-
gai ipini dituzte Castet elkartean.
Eguenera arte eskuratu ahal izan-
go dira txartelak, 9 euroan; ikas-
le eta langabetuek 7 euro ordain-
duko dute. Gauez jarraituko du fes-
tak, The Mockers eta Egurra Ta
Kitto musika taldeekin. M.O.

Herri-bazkarirako deia egin
martxoaren 10erako, eta
txartelak salgai ipini dituzte 

Lodosa-Sartagudako
ikastolari laguntzeko
Elkartasun Eguna
Martxoaren 24an tonbola antolatuko dutela-eta
herritarren laguntza eskatu du Mallabiko Udalak

Lodosa-Sartagudako Ibaialde ikas-
tolak egoera ekonomiko larria bizi
du, Nafarroako Gobernuak diru-
laguntzak murriztu eta gero. “Eus-
kararen aurkako beste eraso bat da”,
azaldu dute Mallabiko udal ardu-
radunek. 

Mallabitik ikastolari laguntza
eta bultzada ekonomikoa eman
guran, martxoaren 24an Elkarta-
sun Eguna antolatuko dute. Eki-
menean herriko kultur talde eta

eragileek parte hartuko dutela
aurreratu dute udal arduradunek. 

Egun osoko egitaraurako pres-
tatzen diharduten ekintzetako bat
tonbola da. Herritarrei etxean
dituzten arropa, bitxi... edozein
material Kultur Etxera eramateko
eskaera luzatu diete, martxoaren
22a baino lehenago. Batutako diru
guztia Ibaialde ikastolari emango
diote. J.G.

Herritarrei tonbolarako
materiala Kultur Etxean
uzteko eskatu diete

Ekimenean herriko kultur
talde eta eragileek parte
hartuko dutela azaldu dute
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Durangaldean labur

GARAI

ABADIÑO

Bilduko Saioa Zuazubizkar zine-
gotziak eroan zuen Atxarteko
harrobia berreskuratzeko proiek-
tua martitzeneko plenora. Aba-
diñoko Independienteak taldeko
gobernuakAbiadura Handiko Tre-
naren obrak burutzen diharduen
Adif enpresak aurkezturiko proiek-
tuagaz, “lehiaketa publikorik dei-
tu barik” aurrera egiteko eta “enpre-
sa horri bidea lautzeko” asmoagaz
diharduela dio Bilduk. 

AHT eraikitzeko obretan sor-
tzen dituzten lur soberakinak
Atxarteko harrobia berreskuratze-
ko erabiltzea jasotzen du Adif
enpresaren proiektu horrek. Eus-
ko Jaurlaritzari ingurumenaren
gaineko inpaktuari buruzko txos-
tena ez egiteko eskatzea egotzi
dio Bilduk gobernu taldeari. 

“Jaurlaritza da ingurumen-
inpaktuari buruzko txostenik ez
dela behar dioena, ez gu”, eran-
tzun zuen Navarro alkateak. I.E.

Atxarteko berreskurapen
proiektua salatu du Bilduk

Adif enpresak aurkeztu zuen berreskurapen proiektua.

Ingurumen inpaktuari buruzko txostenik ez dago

Zahar-egoitzetan lekurik
ez dutenentzako laguntza
Udaleko hiru alderdiek prestatu eta onartu dute 
aldundiaren laguntza osatzen duen ordenantza

Aho batez onartu zuten Abadiño-
ko Independienteak, EAJ eta Bil-
du alderdietako zinegotziek zaha-
rren “egoitza zerbitzuetan sartze-
ko udal laguntzen ordenantza”.
“Bizkaiko Aldundiak eskaintzen
dituen zaharren egoitzetako pla-
zetatik kanpo geratzen diren herri-
tarrak, dependentzia maila larri-

rik eduki ez arren beharrizana
badutenak laguntzeko helburua-
gaz landutako arautegia” biltzen
du martitzeneko udalbatzarrean
onartutako ordenantzak. Udala-
ren diru-laguntza jasotzeko zer
baldintza bete behar diren zehaz-
ten du ordenantzak.

“Aldundiaren laguntza boro-
biltzen du ordenantza honek, eta
oso beharrezko ikusten dugu kri-
si sasoian gizarte laguntzak gara-
tzea” esanez, alde bozkatu zuten
Bilduko zinegotziek. Oposizioko
beste alderdiak ere, EAJk, “oso
positibo ikusten” du. I.E.

Aldundiaren zaharren
egoitzetan plazarik lortu ez
dutenei laguntzeko araudia

Bilduk bere aldizkariaren bigarren alea kaleratu
berri du. Xabier Orbegozo zinegotziari elkarrizketa
egin diote, eta Auzo Kontseilua “tresna baliagarria”
izan daitekeela dio, “dauden arazoak hurretik eza-
gutu eta adostutako konponbideekin bideratzeko”.
Legealdi berrian Auzo Kontseilua behin bakarrik batu
dela salatu du: “Ezin esan gobernu taldeak kontsei-
luari dagokion garrantzia ematen dionik”.

Elorrioko Auzo Kontseiluaren
eraginkortasunari buruz

Zuhaitz landareak
eskuragarri Iurretan

Teresa Carreto durangarrak ehun urte egin
berri ditu. Asteon, urtebetetzea ospatzeko,
Durangoko Udaletik eta Bizkaiko Foru Aldun-
ditik bertaratutako ordezkariek lore sorta opa-
ritu diote. Senitartekoak eta ezagunak aldame-
nean zituela, Teresa Carretok irribarrez eta
umore onez hartu zuen lore sorta, eta esker 
oneko berbak izan zituen ingurukoentzat.

Ehun urte egin ditu Teresa
Carreto durangarrak

Zuhaitz Egunaren harira, Iurretako
Udalak 1.241 landara (haritza, pagoa,
urkia…) banatuko ditu herritarren eta
erakundeen artean. Interesatuek
martxoaren 6a baino lehenago Iba-
rretxe kultur etxean eskatu behar
dituzte landarak. Telefono bidez ere
egin daiteke eskaera: 94 620 03 42

Errepideko lanak azkenetan direla, zabortegia ixtean amaituko dute egitasmoa.

Azken lanetan murgilduta
dabiltza beharginak, dagoe-
neko, Gerediagatik Garaira

doan errepidean. Lebarion A8
autobideko aldaketak zein biribil-
gunea sortzeko lanek eraginda
hasi zuten obra, orain hiru urte
luze. Izan ere, Garaiko Aiartzun-
Goitia inguruan zabortegia edo
soberakinen biltegia zabaldu zuten
obra horiei guztiei erantzuteko.

Zabortegira bideak egunean 108
kamioiren bueltan errepidetik iga-
rotzea eskatzen zuen, eta oinez-
koentzako zein zikloturistentza-
ko  segurtasuna bermatzeko hel-
buruagaz hasi zituzten lanak.

Oraindino arduradunek ez
dakite egitasmoa guztiz noiz amai-
tuko den. Azken asteetan, baina,
lanek aurrerakada nabarmena
izan dute. Espaloia, bere zati guz-
tietan, eraikita dago, eta ibilgailuen
abiadura moteltzeko ezarritako
sakangune edo oztopoak estali
dituzte. Asteon, bideko marrak
horitik zurira aldatzen ibili dira
beharginak, eta bidegurutze bate-
ko kanala ere konpondu dutela

jakin eragin dute udal ordezkariek
eta obraren arduradunek.

Zabortegia estali behar
Proiektua amaituta geratzeko, Aiar-
tzun-Goitiako zabortegia itxi
beharko dute. Lurragaz estaliko

dute uneotan dagoen zuloa, eta
ingurunea atonduko ei dute gero.

Trafikoaz gainera, zarata eta
poluzioan ere eragin dute lanek,
eta Garaiko zein Gerediagako bizi-
lagunen kezka iturri izan dira hila-
beteotan. M. Onaindia

Espaloiaren zati guztiak eraiki dituzte, eta
abiadura moteltzeko oztopoak estali ere bai

Gerediagatik
Garairako bideko
lanak amaitzen

Zabortegiko zuloa lurragaz
estaliko dute eta ingurunea
atonduko dute gero

Asteon, bideko marrak horitik
zurira aldatzen ibili dira
beharginak
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BERBAZ
“Biktima guztiek behar dute aitortza eta
euskal gizartearen errekonozimendua”
Barrenak euskal politikagintzari buruz Sotok egindako galderak erantzun ditu Platerueneko oholtza gainean

Fronte zabalaren ondoren fron-
te abertzalea dator?
Guk ez diogu inoiz uko egin-
go ez EAJrekin ez beste ino-
rekin hitz egiteari eta posible
izan daitezkeen denetariko
akordioak erdiesteari.  Posi-
zioak aldatzen ari dira. Ezker
Abertzaleak bigarrengoaren
papera eman dio bere burua-
ri ,  EAJri  begira historikoki,
baina nik uste dut hori erro-
tik aldatu dela. Etengabeko
e s k a i n t z a k  e g i n g o  d i t u g u
akordio  pol i t iko  handitara
h e l d u  a h a l  i z a t e k o.  G a r a i
berri hauetan aldaketak dau-
de taula politikoan, eta EAJk
b e l d u r r e z  b e g i r a t z e n  d i o,
konturatu  delako ez  dire la
joko banatzaile arituko, bes-
teok ere jokatu dezakegulako
bereak baino hobeak diren
kartekin.

Nazioarteko komunitateak zer
eman dio prozesuari?
Bereziki Irlanda eta Hegoa-
frikako mugimenduek lagun-
t z a  h a n d i a  s u p o s a t u  d u t e
E z k e r  A b e r t z a l e a r e n t z a t ,
posizio politikoen garapene-
ra k o.  Ha i e n  a h o l k u e k  a s k o
lagundu digute. J. Guenetxea

Pernando Barrena
(Iruña, 1965) Ezker
Abertzaleko kidea

elkarrizketatu du asteon Iña-
ki Soto Gara egunkariko
zuzendariak Durangon. Ber-
bertan elkarrizketa zikloko
bigarren saioak ikusmina
sortu du asteburuan Ezker
Abertzaleak ‘Konponbide
haizea dabil’ dokumentua
aurkeztu ondoren. Testu
horretan, “trantsiziozko jus-
tiziaren beharra” aldarrika-
tu dute.

Zer egingo du Ezker Abertzaleak
biktimen gaiagaz?
He r r i  h o n e t a n  b o r t x a z k o
egoera bat egon da, eta alde
guzt ietat ik  izan dira  bikt i-
mak. Biktima guztiek behar
d u t e  a i t o r t z a  e t a  b i k t i m a
g u z t i e k  b e h a r  d u t e  g i z a r t e
honek eskaini beharko dien
e r r e p a r a z i o  m o t a r e n  b a t .
Hori kostako da egiten. Den-
bora asko beharko dugu, bai-
na nik uste dut igande hone-
tan Ezker Abertzaleak bazue-
la helburu bat, eta da beste
aldean badagoela komunita-
te zabal bat ETAren biolen-

tzia pairatu duena. Norabide
h o r re t a n  b e h a r re z k o a  z e n
E z k e r  A b e r t z a l e a k  a l d e
b a k a r t a s u n e t i k  u r r a t s a k
ematea, eta min hori aitor-
tzea.

Zeintzuk izan daitezke alde
bakartasunaren mugak?
Epe ertain eta luzera begira-
tu behar dugu. Beste aldean
ez dugu une honetan interlo-

kutore bat aurkitzen, baina
nik uste dut azken hiru urte
h a u e t a n  a l d e  b a k a r r e t i k
egindako bide honek erakus-
ten duela indarrak eta akor-
dioak bilduta eta autodeter-
minazioaren eta konponbi-
dearen aldeko pankartaren
atzean gero eta jende gehia-
go bilduta, gertatzen ari den

bezala, kapazak izan gaitez-
keela egoera politikoa aintzi-
natzeko eta etorkizun ertain
e t a  l a b u r re a n  s o r t u  d a i t e -
keen edozein erronkari aurre
egiteko.  Horixe da azpima-
rratu  behar  den gauzetako
bat. Alde bakartasunak balio
behar du herri presioa gero
eta handiagoa izateko, alde
biko dinamika horretan sartu
nahi ez duten horien jarrera
inmobilista horiek jasangaitz
bihurtu arte.

Joan den asteburuan aurkeztuta-
ko dokumentuak berradiskide-
tzea du berbagai.
Berraskidetzeaz hitz egiten
dugunean, Ezker Abertzaleak
bi gauza esan nahi ditu. Bata,
berradiskidetzea ez dugula
ulertzen denok lagun egitea
bezala, baizik eta hainbeste
faktura pasatu digun gatazka
baten ondorioz lan egin behar
dela Euskal Herrian bizi garen
kultura politiko guztiok elkar
onartu dezagun. Eta bigarre-
nik, Ezker Abertzaleak edo-
zein alderdi politikok bezala
baduela herri hau goberna-

tzeko aspirazioa, baina biz-
tanlego guztiarentzako.

Nola baloratzen duzu une hone-
tan Aralarren posizioa?
Nik uste dut Aralarrek ordez-
katu duen esparrua kuantita-
tiboki erreparatu beharrean
kualitatiboki baloratu behar
dugula. Guztiok dugu iraga-
neko motxila bat.  Hala ere,
tripetatik egiten den diskur-
tsotik haratago joaten jakin
behar dugu, eta buruarekin
pentsatu. Inportanteena ez
da nondik zatozen nora joan
nahi duzun baino. Nora joan
horretan kontatu egin behar
dugu herri honetan ezkertza-
l e  e t a  a b e r t z a l e  s e n t i t z e n
d i r e n e k i n .  B e r a i e n  a r t e k o
gaztazkak beraiei utzi behar
dizkiegu, errespetu osoz.

Pernando
Barrena•

Iruinsemea
Ezker Abertzaleko kidea

“Alde bakartasunak
balio behar du 

herri presioa gero
eta handiagoa 
izan dadin  ” 

“Guk ez diogu 
inoiz uko egingo 
ez EAJrekin ez 
beste inorekin 
hitz egiteari ”

“Herri honetan
ezkertzale eta

abertzale sentitzen
diren guztiak hartu
behar dira aintzat” 
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Dani Maeztu
Aralar

Bazen behin eskualde eder bat,
Abiadura Handiko Trenaren
obrez zeharkatua, harrobiz zula-
tua. Herri horretan lanparra bai-
no ohikoagoa zen zintzurra ardo
gorriz bustitzea. Halako batean,
lagun bi elkartu ziren tabernan,
txikito batzuk edateko. Batak
egunkaria irakurtzen zuen; bes-
teak edalontziari begiratzen zion.
Telebista piztuta zegoen, Valen-
tziako Camps presidente ohia-
ren inguruko albisteaz berbe-
tan ari ziren. Ustelkeria politi-
koa gora eta behera ziharduten.
Lagun batek besteari esan zion
orduan, “tamalgarria da alderdi
politiko bateko karneta izatea-
gatik hainbatek  pribilegioak
edukitzea”. 

Edalontziari begira zegoe-
nak begirada altxatu eta hitza
hartu zuen. Ni metro batzueta-
ra nengoen eta elkarrizketa
entzuteko parada izan nuen.
Lagun hark ezagutzen omen
zuen kasu deitoragarri bat:
harrobi jakin baten jarduera bai-
mentzeko arauak aldatu zirene-
koa, eta aldaketa horren atzean
alderdi batean afiliatuta zegoen
enpresari bat omen zegoene-
koa. Alderdi hori boterean izan-
da, arauak aldatzeko aukera
zuen. Kontakizun hori entzun
ostean, besteak kendu zion hitza:
“Aizu, ba nik badaukat beste bat;
sexu indarkeriagatik kondenatu-
ta egon den futbolari bati indul-
tua eman zioten orain dela gutxi,
eta zurrumurrua dago influen-
tzia politikoa ere badagoela
horren atzean, nekez gertatzen
baitira horrelakoak”, bota zuen.
“Eta zer ikusi daukate harrobiek
sexu indarkeriarekin?”, itaundu
zion lagunak azken esaldi hori
entzun ostean. “Harrobiak aipa-
tu dituzu, eta ez dakit zergatik
burura etorri zait”, bukatu zuen
besteak.

Eta hau hala ez bazan… Zori-
txarrez, izan, bada. Eta Euzka-
din, euzkotarren aberrian gerta-
tzen da.

IRITZIA gutunak@anboto.org

Inork ez du gutaz berba egingo
hilda gaudenean
Aurretik daukagun izen ona (hainbat hedabidek ondo elika-
tu dutena), telebista kateen interesik eza, atzeraldi ekonomi-
koa, Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasunaren (UCI) kan-
paina globalizatzailea... gure tradiziozko txirrindularitza ingu-
runea suntsitzeko moduko eragina izaten ari dira.

Urkiolako Igoera, Bira amateurra, pistako Euskadiko 6
Orduak desagertu ziren, badoakigu Igorreko ziklo-kros fro-
ga. Orain Laudioko Sari Nagusirik barik geratuko gara eta aldi
kritikoan sartu dira Euskal Herriko Itzulia eta Donostiako Kla-
sikoa.

La Oreja de Van Gogh da Euskadiren enbaxadore, Gug-
genheim museoa ere badaukagu turismoa erakartzeko eta
Espainiako Vuelta ere pasatzen da azkenaldian Euskal Herri-
tik.

50.000 euskal herritar joango dira Madrilera eta Athle-
tic-en finala ikusiko dute, edo beharbada lehenengoa baka-
rrik egingo dute, Erreinuko hiriburuko hainbat gremioren poze-
rako.

Eman dezagun euro bana gure herriko bi froga izarrak
egiten jarraitu ahal izateko. Ekimen ona da.

Gero eta gehiago dira desagertzen dabiltzan kadeteen
eta jubenilen pelotoiak eta maila horretako frogak, udalak
diruz larri dabiltzalako, zorretan ez bada. 

Eta ez ditzagun ahaztu Durango Emakumeen Saria eta
Emakumeen bira ere, munduko talderik onenak batzen dituz-
tenak. Emakumeak ere lehiatzen dira. Zenbat denbora iraun-
go ote dute nazioarteko bi froga horiek? 

Gu zuhurrak izango gara: euro bat oraintxe bertan 
hasita.

Patxi Torregrosa García - Iurretako Emakumeen Bira Ziklismo Kirol
Elkarteko presidentea
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zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

Klik batean

Askondoko zuhaixkak
Iurretako Askondo kaleko bidegurutzean dauden zuhaixka zime-
lek auto gidariei ikusteko gaitasuna erabat kentzen dietela sala-
tu du herritar batek. “Gasolindegitik datozen autoak ez dira iku-
si ere egiten bidegurutze horretan”, azaldu du.

@

Tamalgarria da alderdi
bateko karneta izateagatik
pribilegioak edukitzea
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IPUIN KONTALARITZA ELKARRIZKETA

“Kontatuko
duzuna zeuri
gustatzea da
garrantzitsuena” 

Durangoko Liburutegi honetan
hainbat ipuin saio eskaintzen
dituzu. Zenbatero?
Hilean behin antolatzen dituzte
umeentzako ipuin kontalaritza
saioak Durangoko Liburutegian,
eta iaz neu ere etorri nintzen ema-
naldi bat eskaintzera. Aurten bes-
te saio bat eskainiko dut, berezia:
martxoaren 31n, bonbardaketaren
urteurrenerako prestatuko dut.

Bonbardaketaren gaia bereziki
landuko duzu, beraz.
Bai, horrela eskatu zidaten: bon-
bardaketaren urteurrenerako saio
berezia prestatzea. Bestela egiten
dihardudan saioa Etxe poxpola
izenekoa da, eta horregaz dihar-
dut, batez ere, orain.

Zelan egiten duzu lan? Zeuk sor-
tzen dituzu istorioak?
Kontatzen ditudan ipuinak libu-
ruetatik hartutakoak dira: album
ilustratuetatik hartutakoak gehie-
nak. Saio baterako hainbat libu-
rutako istoriak uztartzen ditut.

Badaukazu bereziki gustuko
duzun edo umeen harrera ona
jasotzen duen autorerik?
Ez nuke esango autore kuttunik
dudanik. Ipuin klasikoek oso

harrera ona edukitzen dute, bai-
na normalean horiek gurasoek
kontatzen dituztenez, bestelakoak
hautatzen ditut gehienetan. Noi-
zean behin, euskal kulturako ipuin
laburrak sartzen ditut: egunero-
ko gauzetaz berba egiten dutenak.

Zeren arabera aukeratzen ditu-
zu kontatuko dituzunak?
Semeagaz eta bere lagunekin pro-
batzen ditut, normalean, ipuinak:
eurekin esperimentatzen dut, eta
ikusten dut eurek zer eskatzen
duten eta abar. Garrantzitsuena,
baina, kontatuko duzuna zeuri
gustatzea da, istorio horrek zure
barruan, dela barrea dela tristu-
ra, baina zeozer eragitea.

Zer ipuinek dauka, esaterako,
arrakasta gehien?
Ipuin klasikoek oso harrera ona
izaten dute: Errusiako klasiko bat
den Babayaga, esaterako, asko

gustatzen zaie umeei: ez da ohi-
koa, eta umeek oso gustuko dituz-
ten elementuak biltzen ditu.

Zelan joan zen joan zen bariku-
ko Elorrioko emanaldia?
Iaz eskaintzen jardun nuen Txita
polita lanaren azkeneko emanal-
dia izan zen Elorrioko joan zen
barikuko hori. Oso gustura jardun
nuen, eta batu zen ume piloagaz
ere harritu egin nintzen: 40 ume
inguru batu ziren. 

Zelan hasi zinen honetan?
Ama izan nintzen, eta familia eta
lana uztartzeko era bat topatu
behar nuen. Aurretik Atartegaz
liburutegiekin lan egin izan dut,
eta Alaitz Muro laguna ere ipuin
kontalaria da: oso gertuko senti-
tzen nuen hau guztia, eta horrela
ekin nion. Iurretako Liburutegian
egin nuen lehenengo saioa.

Zelan lortzen da pareko 40 umeak
adi mantentzea?
Batzuetan, zelan lortu duzun jakin
barik ere, oso pozik amaitzen ditu-
zu saioak: umeen arreta harrapa-
tzea lortu duzu, eta motibatu egi-
ten zaitu horrek. Baina egunak
eta egunak daude. Adoregabetu
egiten zaituzten saioak ere atera-
tzen dira, baina, noizean behin. Zu
zelan zauden ere, zelako eguna
duzun, eragina du emaitzan.

Zenbat dute zure ipuin saioek
antzerkitik?
Ipuinak kontatzerakoan ni neu
naiz, Saroa, eta errekurtso batzuk
badauzkadan arren, ez dut antzer-
kirik egiten. Badaude zarata eta
gorputza asko erabiltzen duten
kontalariak, baina nik ez dut horre-
la egiten. Nik ez dut nire burua ezer
berezia egitera behartzen, naizen
bezala agertzen naiz. I.Esteban

Bonbardaketaren urteurrenean, martxoaren 31n, saio
berezia egingo duen Durangoko Udal Liburutegiko
umeen txokoan batu gara Saroa Bikandi ipuin
kontalari durangarragaz, bere lanari buruz jarduteko

Ipuin kontalaria eta haur masa-
jeko irakaslea ere bada Saroa
Bikandi, eta zaletasun eta ogi-
bide bi horiek uztartzen dituen
Azalerako ipuinak proiektua
ahalik eta lekurik gehienetan
zabaltzeko helburuagaz dihar-
du: masajeak, ipuinak, kantak,
eskujolasak, magaleko kantak,
etab. uztartzen ditu 0 eta 2 urte
bitarteko umeentzako saiootan.

Bilboko Muxux Muxu den-
dan egiten du hilero saio bat, eta
Aste Santu ostean Durangon ere
eskainiko du Azalerako ipuinak. 

Haur masajea eta ipuin kon-
talaritza uztartzen dituen proiek-
tu berri hau zein azken urteetan
eskaini dituenak lako ipuin kon-
talaritza saioak “ahal den leku
guztietan eskaintzea” du Bikan-
dik helburu, eta proposamen
berrietara ere zabalik dago
(sakoamalakoi@yahoo.com).

“Milaka pelikula eta bideo
eskura izan arren”, dio Bikandik,
“istorioak dira umeei gustatzen
zaizkienak”. Istorio horiek kon-
tatzerakoan, irudirik ez baliatzea
du erronketako bat: liburueta-
ko ilustrazioak baliatu barik,
berbaz bakarrik jardutea. 

Masajeak eta kontuak:
‘Azalerako ipuinak’ 

Aste Santu ostean

Durangon ere eskainiko

du ‘Azalerako ipuinak’

“Semeagaz eta bere
lagunekin probatzen

ditut normalean
ipuinak” 

“Saio baterako hainbat
liburutatik hartutako
istorioak baliatzen
ditut gehienetan” 

“Batzuetan, zelan lortu
duzun jakin barik, 

oso pozik amaitzen
dituzu saioak” 

“Zeu zelan zauden,
kontalaritza saioen

emaitza ere halakoa
izan daiteke” 
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ARGAZKIGINTZA SAN BLAS LEHIAKETA

Ivan Rodriguezen eta Eneka
Larrakoetxearen irudi sarituak

Durangaldeko, Bizkaiko beste herri
batzuetako eta Gipuzkoako par-
te-hartzaileren lanak jaso dituzte
aurten Abadiñoko San Blas egu-
neko argazki lehiaketan; 52, guz-
tira. Ivan Rodriguez durangarrari

eman dio epaimahaiak lehenen-
go saria, eta Eneke Larrakoetxea-
ri herriko argazki onenaren saria.

Eguneko azken argiaren eta
San Blas azokako erakusmahaie-
tako batek ematen zuenaren kon-
trastea islatzen du Rodriguezek
lehiaketara aurkeztutako argaz-
kiak: eguzkia sartu orduko unean,
tripodea erabilita egin zuen Azken
orduko erosketak deitu zuen
argazkia durangarrak, eta 400
euroko saria jaso du. Orain hiru
urte ere San Blas eguneko argaz-
ki lehiaketa honetan saria jaso
zuen Rodriguezek.

Eneke Larrakoetxearen Belau-
naldi aldaketa izeneko argazkia-
ri egokitu dio, bestalde, Abadiño-
ko parte-hartzaile batek aurkez-
turiko argazki onenaren 150
euroko saria epaimahaiak. Ardiei
begira dauden alabaren eta alda-

meneko gizonaren tamainaren
kontrasteagaz jokatu zuen  Larra-
koetxeak zuri-beltzeko irudian.

Otsailaren 3ko San Blas egu-
neko argazki lehiaketara aurkez-
tutako lanetariko batzuen auke-
ra-sortagaz erakusketa ipini dute,
Txanporta kultur etxean, mar-
txoaren 9ra arte. I.E.

Orain hiru urte ere saria

jaso zuen Rodriguezek

lehiaketa honetan

Bizkaiko eta Gipuzkoako

52 parte-hartzaileren

lanak jaso dituzte

Martxoaren 9ra arte,

Txanportan daude 

ikusgai lanetako batzuk

Rodriguez durangarrak jaso du lehiaketako lehenengo saria eta Larrakoetxeak herrikoa

Bide polita irudi daiteke, zenbaitetan erromantikoa ere bai. Gorriz
margoturiko horren gainean ari naiz eta horren gainetik noa, asti-
ro, metalezko nire maitale gurpildunari eraginez. Sigi-saga noa,
ezeroso; oinezkoak paseoan, gurditxoekin errekaduetan, umeak
olgetan… Gorri lau leuna atsegina ei zaigu denoi, harlauza latza
baino gozoagoa da-eta. Ibilbide laburra egin behar dut, hala ere,
luze-zabalak dira burutazioak. Horietako batek ekarri nau gaur-
koan Geure Durangaldera.  

Oinezkoak eta txirrindulariak batera espazioa estuan…; elka-
rrenganako tirania sentitu daiteke. Gizatalde bakoitzak berea ei
duen eremua defenditzen du kosta ahala kosta, inoiz bortizki.   

Ozta-ozta libratu dut! Kontxo, ez zaitut ikusi… Ene, aspaldi-
ko laguna da, nire artean. Berriketan hasteko gogoa du. Atzera
egin du denboran, autoa botere sinbolotzat hartzen zen garaie-
tara. Orduan, autoa izatea maila sozialaren adierazlea zen, ahal-
guztiduna ere irudikatzen zuen, neurri batean. Bizikleta zaleak
baziren, askok beharrera joateko erabiltzen zuten. Aisialdirako
gutxi batzuk, errepideetako txinurri gogaikarriak auto-gidarien-
tzako. Nabaria zen autoen tirania.

Hizkuntzara ekarri gura dut tirania usain hori. Konturatu bai-
naiz zenbait (auto)gidarik, oraindik, euskararen bidetik igarotze-
ko arazoak dituztela, ez ei dago eurentzat eginda. Badirudi gaz-
telaniaren itzal handiak trafiko arazoak eragiten dizkiotela. Bide-
gorri txukun samarrak eraiki dizkiogu euskarari, lauak, leunak,
muga-markak ondo margotuta, astiro ibiltzeko, jakina; baina han-
dik eroso joan gura duenari oztopoak baino ez zaizkio agertzen
han eta hemen. Halabeharrez hasi ginen euskararen eta gaztela-
niaren arteko sigi-sagan trebatzen. Bidegorriak, aldiz, estu sama-
rrak dira, arriskutsuak, are gehiago oinezko zein (auto)gidari askok
aintzat hartzen ez dituztenean. 

GEURE DURANGALDEA

Fernan Ruiz
Berbaroko kidea

Sigi-sagan

Martxoaren 8ko Elorrioko
Hilean Behin jaialdia-
ren emanaldian eskaini-

ko dute, 19:30ean hasita, Iturri
kultur etxeko areto nagusian, Eve-
rardo Gonzalezek 2010ean zuzen-
duriko El cielo abierto.

1980ko martxoaren 24an
meza ospatzen zebilela, El Salva-
dorren hil zuten Oscar Arnulfo
Romero apaiza ardatz, biolentzia
politikoaren eta giza eskubideen
urraketaren kontrako borrokaren
kontakizuna da dokumentala.

Ondoren etorriko zen hamar
urte baino gehiagoko gerra zibi-
laren iragarle izango zen abadea-
ren hilketaren gertakizunaren
inguruan sortutako lana da, beraz,
Hilean Behin zikloan martxoan
emateko aukeratu dutena.

Ertameriketako herrialde har-
tan pobreziak eta errepresioak
eragindako injustiziak salatu
zituen elizgizonaren figuraren gai-
neko dokumentala da El cielo
abierto. I.E.

El Salvadorreko
historiari buruzko
‘El cielo abierto’
1980ko hamarkadan hil zuten Oscar Arnulfo Romero
apaiz iraultzaileari buruzko pelikula, Elorrioko Iturrin

ZINEMA EMANALDIA

Martxoaren 8an,

19:30ean, eskainiko dute

dokumentala Iturrin
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Emakumeek ekarpen garrantzi-
tsuak egin izan dituzte zientzia-
ren arlorik gehienetan, baina kasu
askotan ez dute merezitako oihar-
tzunik eta aintzatespenik jaso
gizartearen aldetik. Zientzia ema-
kume horietako asko ezezagu-
nak dira gutako gehienontzat
gaur egun ere. Euren lana eza-
gutzera aman guran erakusketa
berezia antolatu izan da azken
urteotan Durangon, eskola ume-
entzat, eta aurten ere atonduko
dute erakusketa.

Emakumeak zientzian izene-
ko erakusketa Ezkurdiko erakus-
keta aretoan egongo da zabalik
martxoaren 12tik 16ra, eta Duran-
goko ikastetxeetako 6 eta 7 urte-
ko umeekin bisita gidatuak egin-
go dituzte.

Gai honetan trebatuta dago-
en ipuin kontalari batek modu uler-
terraz eta dinamikoan azalduko
die eskola umeei hainbat ema-
kumek zientziaren arloan izan
duten garrantzia, eta eurek egin-
dako ekarpen nagusien berri
emango du.

Erakusketa Teresa Nuñoren
(EHUko Zientzia Esperimenta-
len Didaktikako katedraduna)
txosten batean oinarrituta dago,
eta Durangon ikasleei aurkezten
zaien hirugarren aldia da. 

Honako emakume ezagunen
gaineko infomazioa jaso ahal
izango dute bisita gidatu horie-
tan: Mary Engle Pennington,
Marion Donovan, Emili de Bre-
teuil, Sophie Germain, Catherine
Littlefield, Caroline Htschel, Ada
Augusta Byron, Mileva Maric,
Alejandriako Hypatia eta Marie
Curie.

Aurreko urteetan ikastetxe
batzuk baino ez zuten parte har-
tu bisita gidatuetan, eta aurten
Durangoko ikastetxe guztietako
umeek edukiko dute emakume
zientzilari horiek ezagutzeko auke-
ra. Kety Arrabal berdintasun tek-
nikariak nabarmendu duenez,
“aurreko urteetan oso ondo irten
den bisita izan da. Erantzun oso
ona izan du, eta horregatik era-
baki dugu ikasle berriei ere auke-
ra hori eskaintzea”. 

Emakume zientzilarien lana
agerian ipintzeko erakusketa
Durangoko ikastetxe guztietako 6 eta 7 urteko umeek Ezkurdiko erakusketa aretoa
bisitatuko dute martxoaren 12tik 16ra,  ‘Emakumeak zientzian’ erakusketa ikusteko

Mileva Maric eta Marie
Curie lako zientzilarien
berri jasoko du
erakusketara doanak

Aurten Durangoko
ikastetxe guztiek
parte hartuko dute
bisita hauetan

Gaian trebatutako
ipuin kontalari baten
eskutik jasoko dute
informazioa

Kaleak
aldarrikapenez
beteko dituzte
Lilakrosean

Azken sei urteetan legez, dato-
rren domekan, martxoaren 11n,
hainbat herritar batuko da arine-
ketan egiteko, lila koloreko kami-
seta soinean. 

Lilakrosak Ezkurdi plazatik
irtengo du, 12:30ean, eta aurten
ibilbidea zuzentzen bizikletaz ibi-
liko direla azaldu du Kety Arra-
bal Durangoko berdintasun tek-
nikariak: “Jasangarritasunagaz
konpromisoa hartzeaz gainera,
egokia iruditu zaigu bizikleta,

emakumeek geroago eta gehia-
go erabiltzen dute-eta kalean bizi
eta espazioa okupatzeko”.

Parte-hartze handia izaten
duen krosa izaten da emakume-
en eta gizonen berdintasunaren
aldekoa. Antolatzaileek azaldu
dutenez, aurten Durangoko 20
elkartek parte hartuko dute tes-
tigua elkarri pasatzen. 

IIbbiillbbiiddeeaa
Ezkurditik irten eta Madalenarantz
joko dute Lilakrosean parte har-
tuko duten arineketalariek. Mada-
lena, Landako etorbidea, Monte-
video kalea eta Kurutziaga zehar-
katuko dituzte. Ondoren, Alde
Zaharrerako bidea hartuko du Lila-
krosak. Alde Zaharrean itzuli bat
emanda, Santa Anan jarriko dute
helmuga, Andragunean.

Herri lasterketa hasi aurre-
tik kamisetak banatuko dituzte
Ezkurdin, urtero legez. Kamise-
tak saltzen batutako dirua Bate-
ginez Gobernuz Kanpoko Erakun-
dearentzat izango da aurten.
Aurreko urteetan Haitira edo
Saharako emakumeengana bide-
ratu dute diru hori.

Martxoaren 11n VII. Lilakrosa egingo dute Ezkurdi pla-
zan hasita. Parte-hartze handia izaten duen lasterketan
berdintasunaren aldarrikapenak kaleratuko dituzte 

Eguerdiko 12:30ean
irtengo du lasterketak
Ezkurdi plazatik

Durangoko Bateginez
GKEari emango diote
kroseko kamisetekin
batutako dirua

Aurten Durangoko 20 elkartek parte hartuko dute elkarri testigua pasatzen.

Martxoaren 8ko aldarrikapenek
jai kutsua edukiko dute aurten
ere. Eguenean bertan, Duran-
goko Plataforma Feministak
manifestazioa deitu du arratsal-
deko 20:00etan. Santa Ana pla-
zan hasiko da manifestazioa eta
Plateruena kafe antzokiaren
kanpoaldean amaituko dute,
bertan hasiko da-eta ondoren-
go jaia ere.

Platerueneko kanpoalde-
an ekitaldi txiki bat egingo dute-
la aurreratu dute, eta gero,

22:00etan, kontzertuak hasiko
dira kafe antzokian. Usue Mar-
tinez kantari durangarrak eta
bertako Ullanah folk taldeak
eskainiko dituzte kontzertuak.
Usue Martinezek joan den Aza-
roaren 25eko kanta lehiaketa
irabazi zuen. 

Plateruenean jaia, Usue
Martinez eta Ullanah-gaz
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Maila bi daude,eta
martitzen eta
eguenetan batzen
dira Pinondon

Literatura, kultura askotako
emakumeen zubi moduan
Jabekuntza ikastaroetan, ‘Topaketak kontatzen’ deritzona kultura eta jatorri askotako emakumeen esperientziak
elkarnabatzen saiatzen da. Ezagutzaren bitartez, integrazioan eta emakumeen jabekuntzan eragin gura dute

Errealitate desorekatu bat alda-
tzeko lehenengo iraultza balan-
tzaren behealdean daudenen
kontzientzietan eman behar da.
Emakumeek gizartean duten par-
te-hartzea orekatzeko “prestakun-
tza falta dela” deritzo Josune
Muñoz irakasleak. Horretarako
dira, hain zuzen, jabekuntza ikas-
taroak: “Emakumeek euren burua
beste era batera hartzeko eta
ondoren hori gizartean aplikatze-
ko gai izateko sortu ziren”. Lan-
keta hori hamaika modutara egin
daiteke; literaturaren bidez, bes-
teak beste. Era berean, literatu-
ra eremu aproposa da integrazio
prozesurako, munduko kulturak
literaturan jasota baitaude, non
bilatu jakiten bada eta horreta-
rako borondatea baldin badago.
Muñozek  esparru biak elkarren
zerbitzura ipini ditu Tokapetak kon-
tatzen izeneko ikastaroan.

Emakumeak eta Euskal Lite-
ratura ikastarotik eratorri den
urrats berria da Topaketak kon-
tatzen. Lanketarako eremu geo-
grafikoa ez da Euskal Herria
bakarrik, mundu osoa baino. Mun-
duko emakumeak euren kultu-

raren eta bizipenen berri ema-
ten: “Gure iragana eta besteena,
gure nortasuna eta mundukoa
hobeto ezagutuz, gure etorkizu-
na eta bertan izango dugun par-
te-hartzea hobea izango da; ikas-
taroa bertako eta kanpoko ema-
kumeen arteko zubia izan dadin
nahi dugu”, definitzen du Muño-
zek borobil eta esaldi bitan ikas-
taroaren nortasuna.

Hainbat euskaldunez gaine-
ra, Maroko, Taiwan, Errusia zein
Txileko emakumeek osatzen dute
taldea. Literatura da guztiaren
garraiobidea, gero gaiak bide
batetik edo bestetik eraman ditza-
keen arren: “Demagun emaku-
me bat marokoarra dela. Zer
dakigu hango literaturari buruz?
Ikerketa lan bat eskatzen du
horrek. Tokian tokiko literatura bil-
du eta hona ekartzen saiatzen
naiz”. Orduan, eztabaida zabaltzen
dute; marokoarrak, esaterako,
kontatu denagaz identifikatuta
sentitzen den ala ez azalduko du,
eta hari horri tiraka errazago kon-
tatuko du bere istorio propioa.
Horrela, kulturak ezagutzeko  eta
alderatzeko eta bizipenak elkar-
banatzeko gune bihurtzen da
ikastaroa. Eta sinergia hori natu-
raltasunez ematen da: “Emaku-
meok munduarekiko eta beste-
ekiko interes handia izaten dugu,
eta hori literaturen bitartez ase-
tzen saiatzen gara”. Musikaren
bitartez ere bai, ahal denean.

Mariam marokoarra da eta
zazpi urte daramatza Durangon.

“Ikastaroagaz ideiak, kulturak eta
ikuspuntuak alderatzen ditugu;.
Niri nire istorioa kontatzeko ere
balio izan dit, nor naizen eta non-
dik natorren; arretaz entzuten
naute eta horrek animatu egiten
nau”. Marisa Rodriguez euskal-
duna da, bertakoa: “Alde batetik,
kontatzen dutena entzuteko prest
gaudela erakutsi gura dugu.
Batzuetan istorio gogorrak entzu-
ten ditugu, baina beti dira abe-
rasgarriak. Guk eurena jakinda
eta eurek gurea entzunda, elka-
rren ezagutza aberasten dugu”.

Ikastaro baten arrakasta ikas-
leen asebetetze mailak neurtzen
du. Eta gustura dabiltzan seina-
le da bigarren ikastaro bat anto-
latzeko eskatu izana: “Iazko espe-
rientzia oso aberatsa izan zen,

norabide guztietan, gainera, eta
parte-hartzaileek eskatuta eraba-
ki genuen aurten bigarren maila
bat sortzea”. Bigarren maila horre-
tan parte hartzeko beharrezkoa
da lehenengoa eginda izatea.
Helburu berekin euren jarduna
gizartera ere zabaldu gura dute:
“Esperientzia honetatik abiatuz,
Durangori zer ekarpen  egin
geniezaiokeen aztertzen dugu.
Zelan zabaldu dezakegun kultu-
ra askotako emakumeek elkar
ezagutzea eta elkarrekin aritzea
posible den mezua”.

Horrela, martxoaren 7an
Andragunearen zazpigarren urteu-
rren ekitaldian parte hartuko dute:
“Literaturan mestizajeari buruzko
hausnarketa eta aipu interesga-
rriak daude, eta esanguratsuenak
iruditu zaizkigunak batu eta dene-
kin konpartituko ditugu”.

Ikastaroa zabalik
Lehenengo mailako ikasleak
eguenetan batzen dira Andragu-
neak Pinondon duen egoitzan,
17:00etatik 19:00etara.  Biga-
rren mailakoak martitzenetan
elkartzen dira, ordu eta toki bere-
an. Izena-ematea  94 465 70 92
telefonoan edo Pinondo Etxean
egin daiteke.

Andragunearen
urteurren ekitaldian
parte hartuko dute
martxoaren 7an

Josuñe Muñozek esperientzia
zabala du jabekuntza ikastaro-
ak ematen. Estatu osoan zehar
ibili izan da, eta “estatu mailan
Euskal Herriko jabekuntza ikas-
taroak aintzindari” direla dio. Are-
ago: “Kanpotik hona etorri eta
hemengo ikastaroen maila ikus-
ten dutenean, mirestuta gera-
tzen dira”. Ermua eta Getxo lako
herrietan txertatu zuten lehe-

nengoz jatorriz Hego  Ameri-
ketakoa den programa. Gero-
ra zabaldu zen Durangora eta
beste hainbat herritara.

Topaketak kontatzen
moduko ikastaroak antolatzea
ez da erraza. Metodologia ikas-
taroa garatu den heinean mol-
datzen, aldatzen zein aberas-
ten joan dela dio: “Hamaika tek-
nika berri sortu eta ikasi behar

izan dut, ikastaroek merezi
duten kalitatera heltzeko”. Mal-
gutasuna da ikastaroaren ezau-
garrietako bat, “ez baita ahaz-
tu behar oso ondo pasatzea
dugula helburuetako bat”.

Lan handia eskatu arren,
Muñozek altxor moduan har-
tzen du lan karga hori: “Ema-
kume harrigarriak eta zoraga-
rriak ezagutu izan ditut. Nik
gehiago ikasi dut ikasleengan-
dik ikasleek nigandik baino;
seguru nago. Tartean ez banen-
go, ordaindu egingo nuke par-
te hartzeagatik”.

Euskal Herriko jabekuntza
eskolak aitzindari dira“Bertako eta kanpoko

emakumeen arteko
zubia izan gura du
ikastaro honek”
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Hurrengo egunetan prestatutako ekintze-
tan parte hartzeko mugarik ipini ez eta ema-
kumeei legez gizonei ere ekitaldietara
hurreratzeko gonbita egin diete antolatzai-
leek. Udalaz gainera, Helmuga elkarteak
pisu handia izan du eraketan. Martxoaren
6rako dute lehenengo hitzordua. Izan ere,
Loredi Salegi Emakumea naiz eta harro
nago berbaldia eskaintzera etorriko da

Liburutegi Zaharrera. Arratsaldeko
18:00etatik aurrera garatuko da berbaldi
hori.

Martxoaren 8an Donostiarako txan-
goan murgilduko dira, Akuariuma eta San
Telmo museoa bisitatuz. Goizeko 08:30ean
irtengo dute udaletxeko plazatik. Arratsal-
dean, bestalde, triki-bertso-poteoan batu-
ko dira herritik osteratxoa egiteko.

MMaahhaaiiaarreenn  bbuueellttaann
Martxoaren 9an segituko dute, etenik
barik, ekitaldiek. Goierriko auzo-etxea izan-
go da eguneko topaleku, afaria eta dan-
tzaldia bertan burutuko dituzte-eta. 20 euro-
tan ipini dute sarrera, eta parte-hartzaile-
ek autobusean joateko aukera edukiko dute,
udaletxetik irtengo du-eta 21:15ean. Txo-
ko Gozo, Bitxiak eta Gure Lekun eskura-
tu daitezke afarirako txartelak.

Amaitzeko, hilaren 10ean eta 11n era-
kusketa zabalduko dute Liburutegi zaha-
rrean. Helmuga elkarteko kideek landu-
takoak egongo dira ikusgai goizez; zapa-
tuan, arratsaldez ere bai.

Emakume zein gizonei
parte hartzeko deia
egin diete Zaldibarren
‘Emakumea naiz eta harro nago’ izeneko berbaldiagaz ekingo diote 
Zaldibarren egitarauari; irteera eta bilkurarik ez da faltako egunotan

Martxoaren 8an
Donostiarako txangoan
murgilduko dira

Hilaren 9an afaria eta
dantzaldia burutuko dituzte
Goierriko auzo-etxean

Zine-foruma eratu
dute martxoaren
8aren bezperarako
‘Buda explotó por verguenza’ pelikula ikusiko dute 
martxoaren 7an, 18:00etatik aurrera, eta ondoren 
eztabaidarako tartea zabalduko dutela iragarri dute

Zaldibarren Emakumeen Nazio-
arteko Eguna dela-eta antolatu-
tako ekitaldien baitan hilaren
7ko zine-foruma azpimarratu
daiteke. 18:00etan izango da eki-
taldia, Liburutegi Zaharrean,
Buda explotó por verguenza
lana ikusi eta komentatzea hel-
buru dutela.

2007an Iran eta Frantzian
ondutako filma da Zaldibarren
eskainiko dutena, 81 minutukoa.
Donostiako Zinemaldian saritua
izan zen urte horretan bertan,
epaimahaiaren sari berezi bat
jasoz. Afganistango neskato txi-
ki bati buruzko ikus-entzunez-
koa da: eskolara bidean doala
mutilen irainak jaso behar iza-
ten ditu ume horrek.

Neska inguratzen duen
gizarte krudelaren isla ezagutu-
ko dugu eskolara bidean jasan-
go duen esperientziagaz. Ikas-
tea helburu, oztopoak gainditzen
ahaleginduko da neskatoa.

Donostiako
Zinemaldian saritua
izan zen pelikula
hau, 2007an
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Parekidetasunaren bidean, har dezagun
testigua leloa ipini diote Berrizen Martxo-
aren 8aren bueltako egitarauari. Emaku-
meen eskubideak eta euren parte-hartzea
aldarrikatu gura dituzte, baita kirolean ere.
“Emakumeen aldeko aurrerapauso sozial
ugari eman dira arlo guztietan, kirolean ere
bai, baina emakumeen eta gizonen arte-
an ustez berdintasuna dagoen arren, orain-
dino benetako berdintasuna eskuratzeko
oztopoak dauzkagu”, azaldu dute prentsau-
rrekoan.

Ekitaldi garrantzitsuenetako bat Añe-
ketan herri-lasterketa izango da. Hiruga-
rren urtez jarraian irtengo dute herriko ema-
kumeek korrika egiten; aurten martxoa-

ren 10erako ipini dute hitzordua. Eguer-
diko 12:00etan elkartuko dira futbol zelaian,
zenbakiak banatu eta txapliguaren ondo-
ren arineketan hasteko. Ibilbidea etapa labu-
rretan bananduta egongo da, eta bakoi-
tza udalerriko elkarte edo talde bateko ema-
kume batek ordezkatuko du. Hori dela-eta,
antolatzaileek erakunde bakoitzeko ema-
kume baten parte-hartzea eskatu dute, eta-
petako lekukoa eramateko. Aurreko urte-
etan arrakasta lortu izan du lasterketak.

SSppiinnnniinnggeeaann  eerree  bbaaii  
Txirrindularitzarekiko afizioa herrian han-
dia dela-eta, spinningean jardungo dute
martxoaren 9an, 19:00etan, Olakueta pla-
zan. Kiroldegian herritar askok parte har-
tzen du mota honetako saioetan, eta kale-
ra atera gura dute, emakumeen parte har-
tzea bultzatzeko helburuz, azaldu dutenez.
Doan izango da izen-ematea, udaletxean.

Kirolagaz jarraituz, martxoaren 10ean
Ginkana eratuko dute hainbat elkartek,
Amaraune eskalada taldeak eta Hiltegi-
xe gaztetxeak, esate baterako.

‘Katmandú, un 
espejo en el cielo’
ikusgai bi egunetan
Icíar Bollaín zuzendariaren ‘Katmandú, un espejo en 
el cielo’  izeneko filma eskainiko dute Berrizko Kultur
Etxean, martxoaren 9an 22:00etan eta 11n 19:00etan

Kirolari garrantzia berezia eman
arren aurtengo ospakizunen bai-
tan, kultura ez dute albo batera
utzi, inondik ere. Katmandu, un
espejo en el cielo pelikula izan-
go da menu osoko plater nagu-
sia, gainerako ekintzek ere euren
ekarpena egingo dutela ahaztu
barik. Icíar Bollaín zinegileak
zuzendutako lana da Berrizen aur-
keztuko dutena.

Katmandura joandako ema-
kume katalan baten istorioa kon-
tatzen du Bollaínen sorkuntzak.
Protagonistak, Verónica Echegui-
ren azalean, hango errealitate gor-
dina ezagutuko du heldu eta
berehala, bertako eskola batean
beharrean hasten denean. Hor-

tik aurrera, txabola-auzoetan bar-
neratuko da, hango hezkuntza-
proiektu batean buru-belarri lan
eginez. Maitasuna eta lagunta-
suna ezagutuko ditu hango gizar-
tean zeharreko zein bere baita-
rako bidaia sakonaren bidez.

Martxoaren 9an 22:00etan
proiektatuko dute pelikula, eta 11n
arratsaldeko 19:00etan. Helduek
bost euro ordaindu beharko dute,
eta umeek hiru.

AAnnttzzeezzllaannaakk
Antzerkiaren alorrean, aipatzekoa
da Txintxaun kolektiboak kaleko
ikuskizuna eskainiko duela hila-
ren 8an, kontzentrazioa hasi
aurretik. Zapatuan, bestalde,
Negra antzezlana izango da tau-
la gainean.

Egun horretan bertan, mar-
txoaren 10ean, bertso eskolako
umeek herritarren aurrean abes-
tuko dute, eguerdiko 13:00eta-
tik aurrera. Olakueta plazan buru-
tuko dute saioa.

Katmandura
joandako emakume
baten istorioa dakar
Bollaínek

Kirolaren bitartez ere
parekidetasuna 
bultzatu gura dute
‘Añeketan’ ekimenaren hirugarren edizioaz gainera, spinning saioa 
egingo dute kirol arloan emakumeen parte-hartzea sustatzeko asmoz

Antolatzaileek erakunde
bakoitzeko emakume baten
parte-hartzea eskatu dute

Maitasuna eta
laguntasuna
ezagutuko ditu bere
baitarako bidaian

Pelikula ikusteko
helduek bost euro
ordaindu beharko
dute eta umeek hiru
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Zelan bizi dute Martxoaren 8a
hiru belaunalditako emakumeok?

Badaukazue ohiturarik Mar-
txoaren 8an antolatzen diren
ekimenetan parte hartzeko?
MMaarrii  CCaarrmmeenn:: Lehenago ez nuen
parte hartzen, gazte-gaztetatik
alarguna naizelako eta hiru ume
txiki aurrera ateratzeko behar egin
behar izan dudalako. Baina orain
hamar urtetik hona, hartzen dut par-
te gehiago, eta oso sartuta ez nago-
en arren Iurretako Anderebide
elkarteko kide ere banaiz.

GGooiiuurrii:: Gaztetatik bizi izan dugu
mugimendu feminista. Gu gazte
ginela, nerabe ginela hasi zen har-
tu-eman sexualez, abortuaz, etab.
gehiago berba egiten, eta berdin-
tasuna txikitatik landu dugu ikas-
tolan. Gu baino nagusiagoak ziren
Maritere, Purita, Amaia, Bittori eta
beste hainbat andrek lan asko egin
zuten alor honetan, eta gazte gine-
la hasi ginen batzarretara eta mani-
festazioetara-eta joaten.

GGeeaaxxii::Ezin dut askorik kontatu, ze
uste dut gauza asko eginda eto-
rri zaizkigula nire belaunaldikooi:
borroka egina zeukaten. Lortu
gura izan dena badaukagu ia, eta
orain arte ez dugu kalera atera eta
aldarrikapenak egiteko beharrik
sentitu. Uste dut asko aldatu dela
pentsakera: askoz liberalagoak
gara denok, eta mutilak ere kon-
tzientziatuago daude.

Zer uste duzue dagoela 
berdintasunaren arloan orain-
dik egiteko?
GGeeaaxxii:: Badaude gauza asko egi-
teko daudenak, emakumeak orain
ere menpean gaude zentzu bate-
an. Gizartean goian daudenak
gizonak dira oraindino ere: ema-

kumeari asko kostatzen zaio gizar-
teko botereguneetara ailegatzea.
Emakumeak, ikasi eta lan egin, gizo-
nak legez etxetik kanpo egiten du
gaur egun, baina botere lekuetan
emakume horiek non dauden da
galdera. Gaur egungo emakume-
ak hor egotea gura du, eta argi
dauzka bere lehentasunak. Gizar-
tea hain indibidualista izanik, ema-
kumeak ere konturatu gara hor
egon behar dugula.

Zer aldarri egiten zenituzte n
orain urte batzutako martxo-
aren 8ko ekitaldietan?
GGooiiuurrii:: Sexualiteateari zein beste
alor askori dagokienez askatasu-
na aldarrikatzen genuen, batez
ere: elizak isilarazitakoa azaleratu
eta gizarteko arauak ezbaian jar-
tzea gura genuen. 

MMaarrii  CCaarrmmeenn::Guk bestelako hezi-
keta eduki genuen; ama oso ona,
baina oso elizarakoa geneukan.
Nire seme-alaben belaunaldiagaz
etorritako aldaketa itzela izan zen
berdintasun aldarrikapenari dago-

kionez: aldaketa handiena sasoi
hartan bizi izan genuen.

Zer motako lanbideetan ibi-
li zarete edo zabiltzate?
MMaarrii  CCaarrmmeenn:: Iurretan okindegia
zabaldu nuen duela 37 urte, eta
Gorabiden sukaldari jardun nuen
beste hainbat urtean. 66 urtegaz
jubilatu egin naiz, zorionez.

GGooiiuurrii:: Oso gaztetan hasi nintzen
lanean, ikasi eta lan egiten nuen
aldi berean hasieran, jatetxeetan
zerbitzari moduan.    

GGeeaaxxii:: Integrazio soziala ikasten
dihardut nik. 

Berdintasunaren arloan zerk
arduratzen zaituzte? Bide
onean goaz?
MMaarrii  CCaarrmmeenn::  Nork jakin bide one-
an goazen! 

GGooiiuurrii::  Nik uste dut gizonezkoa edo
emakumezkoa barik, pertsona
begiratzen ikasi behar dugula: nor-
beraren askatasuna bilatu behar
genuke, berdintasunaren kontra-
ko joera inkontzienteak apurtzen
ahaleginduz. 

Hurrengo belaunaldiei zer
trasmititu behar genieke?
Geaxi: Emakume eta gizonezko-
en roletan, aurreko belaunaldien
banaketa horregaz hazi naizela uste
dut. Nire belunaldikook, baina,
gure seme-alabak heztean horre-
kin apurtzen jakingo dugula pen-
tsatzen dut. Heziketan dago oina-
rria, eta uste dut kapaz izango gare-
la berdintasunaren balioa
trasmititzeko: bai gizon eta ema-
kumeen artean, bai sexualitate
aniztasunari dagokionean.

Emakumeari oraindino
ere asko kostatzen zaio

botereguneetara
ailegatzea

Sexualitatean zein beste
alor askotan askatasuna

aldarrikatzen genuen

Hiru belaunaldiren ordezkaritzat hartu ditugu 72 urteko Mari Carmen Abasolo,  1964an
jaiotako Goiuri Sarobe eta 23 urteko Geaxi Gomez iurretarrak. Martxoak 8a eta ema-
kumeen askapena zelan bizi zuten eta duten galdetu diegu amama, ama eta bilobari

Zaloa Fuertes
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ANTZERKIA EMANALDIA

Antzokia ikusle gaztez beteta
‘Des-berdinak’ estreinatzeko

Karrika antzerki taldeko 18
eta 21 urte bitarteko bost
gazte izan ziren joan zen

barikuan San Agustin kulturgunea
lepo bete zuen emanaldiaren pro-
tagonistak. Ekainaren 28an, Sexua-
litate Askearen Egunean, gertuko
lagunentzat aurrestreinatu zuten
Des-berdinak antzezlana, eta are-
toa betetzen zuten 170 lagunen
aurrean eskaini zuten oraingoan.

Maite Lopezek burutu zituen
lanaren prestaketetako zuzenda-
ritza lanak, eta Izaro Andes, Jule-
ne Bernaola, Markel Ganboa, Yeray
Gomez, eta Eneko Sagardoy dira
obrako bost antzezleak. 

Ikusleen berbetan “oso hurre-
koa” den Eneko Sagardoy taldeki-
dearen testua da Des-berdinak lan
honen oinarri: sexualitate askata-
sunaren gainean gizartearen “tra-
batzearen” metafora da ez gora ez

behera geratzen den igogailua
Karrikako gazteen obra honetan.
“Blokeo egoera horretatik atera-
tzeko giltza”, gazteek diotenez,
“egia” dela erakutsi gura dute.

Elkarrengandik oso desberdi-
nak diren bost pertsonaia biltzen
dira antzezlaneko igogailu horre-
tan, eta “ikusle bakoitza euretari-
ko batenbatekin identifika daite-
la, obra amaitzen denean gogoe-
ta egin dezala” gura dutela azaldu
du Markel Ganboa taldekideak:
obra ikusi aurretik pertsonaje
bakoitzarekiko zeuzkaten jarrera
eta aurreiritziak eta amaieran dau-
katena alderatu ditzatela.

Jendeak hurbil sentitzen duen
era batean kontaturik, komikotik
gutxi duten egoerei “buelta eman,
eta era freskoan azaltzen” jakin
dutela aipatu diete joan zen bari-
kuko emanaldian batu ziren ikus-
leek taldekideei. Publikoan gazte
asko batu zirelako oso pozik ager-
tu dira taldekideak eurak, eta
aurrerantzean, lana ahalik eta
lekurik gehienetan erakustea dute-
la helburu ere aipatu digute. I.E.

Durangoko San Agustin kulturgunean, 170 ikusleren aurrean eskaini zuten
Karrika antzerki taldeko gazteek sexualitate askatasunari buruzko antzezlana  

Ikusleen berbetan, “oso

hurrekoa” da Eneko

Sagardoy-ren testua

Maite Lopezek burutu

zituen prestaketako

zuzendaritza lanak

Igogailu bat ez gora ez

behera, “gizartearen

blokeoaren metafora” 

DANTZA ZORNOTZAN

Eliraleren ‘Ninika’ dantza
garaikideko ikuskizuna,
familia osoarentzat

Pantxika Telleria Donibane Lohi-
tzuneko koreografoak 2001n mar-
txan ipinitako Elirale taldeak iaz
estreinatu zuen Ninika dantza
ikuskizuna da, zapatu arratsal-
dean, Zornotza Aretoan ikusteko
aukeran izango duguna. “Hiru
dantzarirentzako koreografia-lan
horretan mintzaira garaikidea eta

euskal mintzaira tradizionala
nahasten dira”, ikuskizunaren aur-
kezpen orrian diotenez. 

Lau urtetik aurrerako ikus-
leei zuzenduriko ikuskizuna da
Ninika,poesia eta absurdoa balia-
tzen dituena eta eguneroko bizi-
tzako mugimenduen azterketan
oinarrituta dagoena. 

“Jantzien eta horien historia-
ren bitartez, denboraz kanpoko eta
denboraz haratagoko bidaia” pro-
posatzen du Joseba Irazokiren
musikagaz eta Pantxika Telleria-
ren koreografiagaz burututako
Ninika lan honek. I.E.

Joseba Irazokiren musika

eta Pantxika Telleriaren

koreografiagaz egina

Zornotza Aretoan, martxoaren 3an 18:00etan da hitzordua
lau urtetik gorako ikusleentzat pentsatutako obra ikusteko

Ane Barcena
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“Seguru nago hainbat begirale dabilela
Axier Intxaurragaren lana hurretik zaintzen”

OOttssaaiilleeaann  uurrtteebbeettee  jjooaann  ddaa  OOssaa--
ssuussaann  CCaammaacchhoo  oorrddeezzkkaattuu
zzeennuueenneettiikk..
Iaz taldea sufritzen zebilen, eta
azken hamabost partidetatik zor-
tzi irabazita mailari eustea lortu
genuen azkenean. Aurten taula-
ren erditik gora ibili gara orain
arte. Beraz, balantzea ona da,
baina badakigu hiru partidatan
egoera erabat aldatu daitekeela
hain liga parekatuan. 

LLeehheenneennggoo  iittzzuulliiaa  ppoossttuu  eerroossoo--
aann  aammaaiittuu  dduutteenn  ttaallddeeaakk  ssaarrrriittaann
iikkuussii  ddiittuugguu  lliiggaakkoo  aazzkkeenneekkoo
ttxxaannppaann  ssuuffrriittzzeenn..
Niri ere horixe gertatu zitzaidan
Valladolid taldeagaz. Hamar par-
tida geratzen zirela, bat irabaz-
tea nahikoa genuen salbatzeko,
eta hiru berdinketa bakarrik lor-
tu genituen, horietako bat azke-
neko jardunaldian, gainera; Beti-
sen aurka, jaitsiera euren edo
gure artean zegoela. Justu-justu
eutsi genion mailari.

HHoorrrr ii   hheeddaabbiiddeeeekk  eerraaggiitteenn
dduutteenn  pprreessiiooaa  ggeehhiittuu  bbeehhaarr  zzaaiioo..  
Horrelakoa da futbola, astero-
astero azterketa bat izaten
dugu. Irabaziz gero, Europara
begiratu behar da, eta galduz
gero txarrak gara. Entrenatzaile-
ok badakigu mundutxo honek
zelan funtzionatzen duen.
Horregatik, gauzak normaltasu-
nez hartzen ahalegintzen gara.

PPrreessiioo  hhoorrrreeggaazz  gguuzztt iiaaggaazz
aauurrrreerraa  eeggiitteenn  iikkaassii  eeggiitteenn  ddaa??  
Bai, ikasi egiten da. Jendeak
uste du “partidaz partida joan
behar dugu” esaldia bestelako
helburuetan ez zentratzeko era-
biltzen dugula entrenatzaileok,
baina esaldi hori, berbaz berba,
egia biribila da. Liga honetan,
hiru-lau talde kenduta, besteok
mailari eusteko adina puntu
batu behar dugu lehenengo, eta
ondoren hasi beste helburuetan
pentsatzen.

BBaaiinnaa  iiggaarrttzzeenn  dduuzzuu  zzaalleeeenn  aarrttee--
aann  iilluussiiooaa  ppiizzttuu  ddeellaa??    
Zaleek ilusioa edukitzea gauzak
ondo irteten dabiltzan seinalea
da. Gu gara hankak lurrean edu-
ki behar ditugunak, eta egoerari
normaltasunez aurre egin behar
diogunak.

BBaarrttzzeelloonnaakk  kkaannppoorraattuu  zziinnttuuzztteenn
EErrrreeggee  KKooppaattiikk,,  bbaaiinnaa  iittzzuulliikkoo
nneeuurrkkeettaa  iirraabbaazzii  eeggiinn  zzeenniieetteenn..
EErrrreezzeettaarriikk  bbaaii  AAtthhlleettiicceennttzzaatt??    
Horretarako ez dago errezetarik,
zoritxarrez. Bartzelonari irabaz-
teko ez da nahiko norberak

gauzak ondo egitea. Sarritan
alderantziz izaten da; eurak fin
ez dabiltzanean izaten dute
aukeraren bat aurkariek. Aukera
asko sortu ohi dute, eta ate
aurrean kamuts badabi l tza,
orduan izaten dugu besteok min
egiteko aukera.

AAtthhlleettiicceenn  DDuurraannggaallddeekkoo  hhaaiinn--
bbeessttee  jjookkaallaarrii  eeggootteeaa  ((AAmmoorree--
bbiieettaa,,  IIttuurrrraassppee,,  CCaassttiilllloo,,  KKooiikkiillii
eettaa  UUssttaarriittzz))  ppoozztteekkooaa  ddaa......    
Harro egoteko moduan gaude.
Athleticen jokatzen duten biz-
kaitar gehienak Durangaldeko-
ak dira. Lana ondo egiten dabil-
tzan seinale da. Gainera, eskual-
deko gaztetxoentzat ere asko
esan gura du horrek. Eredu
moduan ikusten dituzte, eta
auzoko bat Athleticen jokatzera
heldu dela ikusita eurek ere ilu-
sio bera izan dezakete. Motiba-
zio hori inportantea izaten da
gaztetxoengan.

EEzz  nniiookkee  iinnoorrii  pprreessiioorriikk  ssaarrttuu
gguurraa,,   bbaaiinnaa  DDuurraannggaallddeekkoo
hhuurrrreennggoo  JJoossee  LLuuiiss  MMeennddiilliibbaarr
AAxxiieerr  IInnttxxaauurrrraaggaa  iizzaann  ddaaiitteekkee??    
Gauza on asko egin ditu. Iaz
Durangoko Kulturala play offe-
tarako sailkatu zuen, eta aurten
Amorebietagaz begiratu zelan
dabilen. Askok uste zuten Amo-
rebietak ezingo ziola maila horri
denboraldi osoan eutsi ,  eta
oraindino lehia betean sartuta
dabi l .  Futbolean zortea ere
behar da, baina dohainak
badauzka. Seguru nago bere
lana ez dela oharkabean pasa-
tzen ari, eta talde bat baino
gehiago dabilkiola jarraitzen.

BBaaiinnaa  zzeeuukk  eessaann  dduuzzuunn  mmoodduuaann,,
zzoorrtteeaa  eerree  bbeehhaarr  ddaa..    
Bai, eta horrez gainera, Euskal
Herritik irtetea ere ez dator txar-
to batzuetan. Bizkaian Athleti-
cek jasotzen du harreta ia osoa,
Gipuzkoan Errealak… Zamoran,
Salamancan edo antzeko talde-
ren batean orain Amorebietagaz

egiten dabilen lan berak oihar-
tzun handiagoa izango luke.
Garrantzitsuena zoazen taldea
ondo aukeratzea da.

BBeehheekkoo  mmaaiilleettaann  ddaabbiillttzzaann  eeuuss--
kkaall  ttaallddeeeenn  ppaarrttiiddaarriikk  iikkuusstteekkoo
ddeennbboorraarriikk  iizzaann  dduuzzuu??    
Ez askorik. Lemoa eta Eibarren
partida bana ikusi dut.

LLeemmooaa  aaiippaattuu  dduuzzuunneezz,,  llaarrrrii
ddaabbiillttzzaa,,  kkiirrooll  aarrllooaann  eezz  eezzee,,  eekkoo--
nnoommiikkookkii  eerree  bbaaii..    
Arlo ekonomikoa da larriena,
horri buelta ematea ez da-eta
erraza izaten. Ez dakit zer gerta-
tuko den, baina hain herri txikia
hainbeste denboran bigarren 
B mailan egotea, denboraldi
onak eginez, gainera, mirari txiki
bat da eta errekonozimendua
merezi du.

Iazko otsailean hartu zuen Jose Luis Mendilibarrek Jose Antonio Camachoren tokia Osasunan.

NNaazziiooaarrtteeaann  eennttrreennaattzzeeaakk  eezz
zzaaiittuu  tteennttaattzzeenn??    
Horretarako, zoazen estatuko
hizkuntza dominatu beharra
duzu. Futbola hizkuntza uniber-
tsala dela diote, baina komuni-
kazio naturalak asko laguntzen
du. Ezeri ez diot aterik ixten, bai-
na oraingoz ondo nago nagoen
tokian.

TTxxiirrrriinndduullaarriittzzaa  gguussttuukkoo  dduuzzuu??
JJaarrrraaiittzzeenn  ddiittuuzzuu  RRuubbeenn  PPeerreezz
zzaallddiibbaarrttaarrrraarreenn  iibbiilleerraakk??    
Oso gustuko dut txirrindularitza,
eta asko pozten nau Ruben
Perez hor goian egoteak. Tou-
rrean espezialista bihurtu dela
ematen du; iaz maila handian
ibili zen. Txirrindularitza oso dis-
ziplina gogorra da, eta ez da
erraza onenekin ibiltzea; meritu
handia du Rubenek. J.Derteano

DDAATTUUAAKK

Izen-abizenak:
Jose Luis Mendilibar,
zaldibartarra, 50 urte

Entrenatzaile ibilbidea:
Arratia (94-95), Athletic
Club kadeteak (96-99),
Bilbao Athletic (99-01),
Aurrera Vitoria (99-01),
Lanzarote (02-04), Eibar
(04-05), Atheltic Club
(05), Real Valladolid 
(06-10), Osasuna (11-)

Behe-behetik hasi eta mailarik gorenean egonkortu den entrenatzaile moduan, ondo ezagutzen du bide malkartsu 
horretako gorabeheren berri. Osasunari eta bertan bizi duen une gozoari buruz ere galdetu diogu zaldibartarrari.

Sarritan oihartzuna
lortzeko ona da

Euskal Herritik irten
eta beste talde batzuk

entrenatzea 

Bartzelonari
irabazteko ez dago

errezetarik zoritxarrez;
eurek egun txarra
izan behar dute 
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Goizeko 10:00etan hasiko da lasterketa, Herriko Plazan. 

Domekan mendi bizikleta
ibilaldia egingo dute Elorrion

Sokatiran zilarra
eta brontzea
abadiñarrentzat
Eskozian jokatutako Munduko
Sokatira Txapelketan zilarrezko
eta brontzezko domina bana
irabazi ditu Abadiñok. 560koan
irabazi zuten zilarra. Finalerdie-
tan Txina Taipei kanporatu
ondoren, finalean ezin izan
zuten ezer egin Ir landako
Country Club taldearen aurka;.
600 kiloko artekoan, Kilroe tal-
de ingelesak kanporatu zituen.
St Pats taldearen kontra esku-
ratu zuten brontzea.

Orain urte bi, pisu horietan
urrea irabazi zuen Abadiño
Sokatira Taldeak, baina aur-
tengo maila handia ikusita oso
gustura daude emaitzagaz.

Tiraldi mistoetan ere parte
hartu zuen Abadiñok, eta
Badaiotzegaz talde osatuz
bigarren geratu ziren. J.D.

Elorrioko Txirrindulari Elkarteak
XIII. Mendi Bizikleta Martxa ibi-
laldia antolatu du domekan.
Lasterketa 10:00etan hasiko
dute Herriko Plazan, eta ibilbide
bi prestatu dituzte: 29 eta 18
kilometrokoak. Gaztetxoentza-
ko zazpi kilometroko beste ibil-
bide bat ere prestatu dute.

Izen-ematea 09:00etan
hasiko da, plazan bertan. Fede-
ratuentzako euro bi da izen-
ematea, eta federatu bakoen-
tzako 14 euro, lizentzia eta egu-
neko asegurua izan dezaten.
Dutxak eta bizikletak garbitzeko

guneak egongo dira, eta ondo-
ren jan-edana banatuko dute
parte-hartzaileen artean. 

Ibilbide luzea egitea auke-
ratzen dutenek 900 metroko
desnibel positiboa gainditu
beharko dute.Besteak beste,
Betsaidetik igaroko dira. J.D.

Estatu Batuetan, N.C.A.A liga unibertsitarioan, March Madness
delakoan sartzen dira egunokin. Zer esan nahi du horrek? Ba,
hilabete honetan jokatzen direla, Unibertsitate Ligako talde guz-
tietako finaletara heltzeko play-offak eta bertatik irtengo direla
Zortziko Final Nagusia jokatuko duten unibertsitateak.

Hemen ere, egunotan denboraldi bukaerara begira jartzen
gara, eta momentu erabakior asko izaten dira.

Hala nola, Tabirakoko mutilen talde nagusia, azkenean, jai-
tsiera postuak ekiditeko A-2 taldean sailkatu da, nahiz eta 
A-1ean sartu diren batzuekin berdinduta geratu; ‘average’-ak
zulora bidali ditu. Ez da erraza izango, zeren eta,datorren urtera
begira taldez murriztu nahi dute lehenengo maila, eta 7 talde jai-
tsiko dira Autonómica mailara. Jaitsiera ekiditeko, hamar taldeko
multzo honetan Tabirako argi eta zuhur aritu beharko da, denbo-
raldi bukaeran sorpresa eskasik ez izateko.

Nesken taldeak, ordea, Atletico SSri irabazi ondoren, orain
kanpoan irabazteko partida dauka Burlataren aurka. Zazpigarren
postuan finkaturik eta jokalari guztiak berreskuraturik, lesioak
eta bestelakoak atzean utzita, denboraldi bukaera ona egiteko
aukera dauka; eta goiko postuetara igotzeko aukera ere badu,
horrela, datorren urtera begira eta taldea mantenduz, lehengo bi
postuengatik borrokatzera irteteko aukerekin aritzeko. Litekeena
da-eta.

Azkenik, nire Zornotza: azken bi partidetan bi garaipen eta
sailkapenean bosgarren. Nik uste dut hartu dugula martxa, eta
orain edonori irabazteko edo gutxienik gauzak zail jartzeko gai
gara. Ia Donostian sorpresa ematen dugun larunbatean!

ADITUAREN
TXOKOA

Unai Zamalloa
Saskibaloi entrenatzailea

Martxoan, azkenari begira

Dutxak, bizikletak
garbitzeko gunea eta
jan-edana egongo dira

29 eta 18 kilometroko ibilbide biez gainera,
gaztetxoentzako beste bat prestatu dute

Iurreta Txirrindulari Elkartearen
denboraldiko lehenengo irteera

Lehenengo irteera ofizialagaz ekin dio denboraldi berriari
Iurreta Txirrindulari Elkarteak. Asteburuetako  irteerez gainera,
hainbat ekimen prestatzen dituzte urtean zehar: Bizikleta Fes-
ta, Ahari Iurreta martxa, Kofradietako Irteera… 2013an 30
urte egingo ditu Iurretako elkarteak. J.D.

Itsaskirriaren erdian,
esperantzarako taldea

Errepidean izango dira, eta
ez da gutxi azken aspaldian
txirrindularitzaren inguruan

entzuten direnak entzunda. Cafés
Baquék txirrindulari taldeak 34.
urtez lehiatuko du aurten. Atzo aur-
keztu zuten 23 urtez azpiko tal-
dea; guztira, 12 txirrindulari dau-
de hainbat adin eta deneriko espe-
rientziadunak. Horietako bat 20
urteko Jon Gonzalez amorebie-
ta-etxanoarra da; aurten hiruga-
rren denboraldia du taldean.

Aurtengo staff teknikoa
Ruben Gorospek —bederatziga-
rren denboraldia izango du—
Marino Lejarretak eta Joseba
Belokiren tokia hartuko duen
Alberto Leanizbarrutia txirrindu-
lari ohiak osatuko dute. Belokik

Hainbeste talde eta proba desagertzekotan diren sasoian, 
Cafés Baquék 34. denboraldia egingo du errepidean

urtebete iraun du zuzendari
laguntzaile lanetan; beste kon-
promiso laboral batzuk medio,
taldea utzi beharrean aurkitu da.
Leanizbarrutiaren esanetan,
“gaztez osaturiko proiektu hone-
tan bakoitzak barruan daroan
onena atera dezan saiatuko
gara”. Postuak gomuta onak
dakarzkiola ere onartu du berriz-
tarrak, Cafés Baqué taldeko txi-
rrindularia izan baitzen orain
dela 30 urte.

Hasiera ona
Ruben Gorospek aurtengo hel-
buruak laburbildu ditu: “Hain-
beste talde indartsuren artean,
postu onak lortzea dugu helbu-
ru. Jakina, aukera dugunetan
garaipena ere bilatuko dugu”.
Joan zen asteburuan ekin zioten
Euskaldun Torneoari  eta
Zumaiako lehenengo lasterke-
tan zortzigarren amaitu zuen
Cafés Baqué taldeko Jon 
Quintanillak.

Jon Gonzalezek lehenengo
sasoi puntu egokia hartu behar-
ko du, belauneko lesio batek sei
hilabetez lehia ofizialetik kanpo-
ra eduki duelako. J.D.

Eguenean aurkeztu zuen Cafés Baquék aurtengo talde ofiziala. Kepa Aginako

Alberto Leanizbarrutiak
Joseba Belokiren tokia
hartuko du aurten

Bideoa: www.anboto.org
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ERRUGBIA
OHOREZKO B MAILA
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa  --
AArrkkiitteekkttuurraa
Domekan, 12:00etan, 
Arripausuetan 

FUTBOLA
GOREN MAILA (gizonak)
ZZaalldduuaa  --  IIuurrrreettaakkoo
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
(gizonak)
EElloorrrriioo  BB  --  MMoorraazzaa  BB
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden
EEzzkkuurrddii  --  BBeettoollaattzzaa
Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan
IIuurrrreettaakkoo  BB  --  
TTxxuurrnnddiinnaaggaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelain
BBeerrrriizz  BB  --  SSaalleessiiaannooss
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak)
IIuurrrreettaakkoo  --PPaauullddaarrrraakk
Domekan, 11:45ean, 
Larrakozelain
EElloorrrriioo  --  UUggaaoo
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden

ARETO FUTBOLA
GOREN MAILA (gizonak)
MMaallllaabbiiaa  HHiieerrrrooss  SSeerrvv..--
SSoollooaarrttee
Domekan, 17:45ean, 
Zaldibarko udal kiroldegian
EElloorrrriiookkoo  --  SSeessttaaoo
Domekan, 11:45ean, Elorrioko
udal kiroldegian

AgendaItsaso Pradera Euskadiko
hirugarren txapelaren bila

Herritarren animoen artean
Euskadiko Paleta Goma
Txapelketa hirugarrenez

irabazten saiatuko da Itsaso Pra-
dera, zapatuan, 17:00etatik aurre-
ra. Laura Saez bizkartzain duela,
Amaia Irazustabarrena eta Aria-
ne Arrieta izango dituzte arerio.

Iaz protagonista berak hel-

Paleta gomako finala jokatuko dute zapatuan Mallabian; orain arte
txapelketa jokatu den aldi bietan Pradera izan da txapeldun 

du ziren finalera, eta Praderak
eta Saezek 30-20 menderatu
zituzten. Aurten, ordea, aurka-
riek gora egin dute, iaz baino
sendoago dabiltza eta f inal
estua aurreikusi daiteke. Atzean
belaunaldi eta jokatzeko modu
bi egongo dira ,  parez pare.
Arrietak 16 urte besterik ez ditu

eta jotzailea da. Adinean ia
bikoiztu egiten duen Saezek (31
urte) bonbardaketari eustea eta
partida gogortzea bilatuko du.

Bigarren mailako finalean
ere Durangaldeko protagonista
bi daude. Amaia Araistegi malla-
bitarrak —Lejarragoitiagaz biko-
tea osatuz— Gaxi Gallastegi
atxondarraren eta Leire Etxani-
zen aurka lehiatuko du. 

Iurreta eta Berriz trinketean
Trinketeari dagokionez, joan zen
asteburuan argi geratu zen, bes-
te behin, Durangaldeak espezia-
listarik onenetakoak dituela.
Bizkaiko txapelketa irabazi
zuten Iurretako Olaburu eskola-
ko Otaduik eta Callejak kadete-
etan eta Berrizko Oizpe eskola-
ko Perosanzek eta Urkijok biga-
rren mailan.  

Lehenengo mailako finalak
gaur, 18:30ean jokatuko dituzte
Abadiñoko Tornosolon. Uriarte
era Antxia abadiñarrek Gordon
eta Ugarte izango dituzte arerio.

Bestalde, Kluben Arteko
Euskadiko Txapelketako finalak
jokatuko dituzte asteburuan,
hainbat maila eta modalitatetan.
Eneko Perosanz eta Asier Bera-
saluze berriztarrek eskuz bina-
kako txapela lehiatuko dute
Bergaran, gaur 19:00etan.

Fronteniseko finalak Maña-
rian jokatuko dituzte zapatuan,
10:00etan. Mikel Iraurgi abadi-
ñarrak eta Alberto Alvarez izur-
tzarrak jokatuko dute finaletako
bat. Azkenik, zestako finalak
Durangon jokatuko dira, zapa-
tuan, 16:00etan. J.D.

Aurrean bere aukerak sortzen saiatu beharko du Pradera mallabitarrak. Kepo Aginako

Atzean belaunaldi bi
lehiatuko dira: 31 urte
dituen Laura Saez eta
16 urteko Ariane Arrieta

Pista estaliko Espainiako Atle-
tismo Txapelketan zilarrezko
domina irabazi du Bidezabalgo
Alicia Varasek, Sabadellen.
Finalean kaskar irten arren,
atzetik aurrerako bidea eginda
7.70eko denboran zeharkatu
zuen helmuga. Segundo, ehu-
nen eta milaren berak behar
izan zituen Maria de Frutosek
ere, eta epaileek biei eman zien
zilarra. 60 metrotan Ana Torri-
jos izan zen txapeldun.

1.500 metrotan Bidezabal-
go Iraia Garciak eta 400 metro-
tan Ane Miren Martinezek ere
parte hartu zuten, eta lan txu-

kuna eginagatik ezin izan zuten
finalerako sailkatu.

Kros txapelketa asteburuan
Irati Sarriugarte, David Garcia,
Iraia Garcia, eta Betit Solar
Espainiako Bakarkako Kros
Txapelketan lehiatuko dira aste-
buruan. Garcia kros laburreko
Euskadiko txapelduna da, eta
Solar  kros luzeko Euskadiko
txapelduna; lehenengo hogeien
artean sailkatzea dute helburu.
Ibilketa proban Eva Maria Igle-
siasek eta Javi Ontosok parte
hartuko dute, eta biek podiu-
mean egon gura dute. J.D.

Zilarra jantzita itzuli da Varas
Espainiako Txapelketatik
Pista estalian eta nagusietan lehenengo
domina eskuratu du 19 urteko durangarrak

Durangoko Institutuko nesken
taldea kroseko Euskadiko txa-
peldun atera zen, joan zen
domekan, haurren kategorian.
Elgoibarren jokatutako lasterke-
tan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa-
ko selekzio indartsuei ere
aurrea hartu zieten.

Bizkaiko Txapelketako lau
lasterketak irabazita, nagusita-
sunez sailkatu ziren Euskadiko
txapelketera, eta hor ere maila
handia dutela erakutsi zuten.

Hauek dira taldea osatzen
duten gaztetxoak: Nerea Costa,
Naroa Martinez, Ines Pinaga,
Amaia Renobales, Jone Calleja,
Irati Arrieta, Irati Cubero eta
Aitana Merino. Nerea Costak
Espainiako banakako kros txa-
pelketan ere parte hartuko du,
martxoaren 10ean Coruñan.

Bestelakoan, hemendik
aurrera pista gaineko txapelke-
tetan zentratuko dira Durango-
ko Institutuko neskak. J.D.

Institutuko gaztetxoak
Euskadiko txapeldun krosean
Haurren kategorian, podiumeko gorenera
igo ziren neskak Elgoibarko lasterketan

Hemendik aurrera pistako txapelketetan zentratuko dira. 

Distantzia berean urrea ere lortu du oraintsu promesetan. 

Mailari eusteko
lehen asaltoa du
etzi Ilarduyak
Arripausuetan 
Ohorezko B mailako A multzo-
an azkeneko postuan geratu
da Durango Ilarduya; ondorioz,
B multzoko azken aurrekoaren
kontra jokatuko du jaitsiera
fasea, Madrilgo Arkitektura tal-
dearen aurka, hain zuzen ere.
Joaneko part ida domekan
12:00etan jokatuko dute, Arri-
pausuetan. Madrilgo bueltakoa
martxoaren 18an izango da. 

Lehia estua itxaroten du
DRTko lehendakari  Juan
Manuel Ir iondo “Txapo”-k:
“Antzeko maila dutela esango
nuke. Lehia estua izango da,
eta gauzak ondo egin beharko
ditugu irabazi gura badugu”.

Kanporaketa gainditzen
badute ohorezko B mailan
jarraituko du Durango Ilardu-
yak. Galduz gero, lehen nazio-
nal mailako bosgarren sailka-
tuaren kontra jokatuko dute
azken kanporaketa erabakio-
rra. Izan ere, datorren denbo-
raldian ohorezko B maila han-
ditu egingo dute, eta horrega-
tik lehen laurak automatikoki
igoko dira. Esan beharrik ez
dago, estuasunik larrienean
ere maila bat beheragoko bos-
garren sailkatuaren kontra
jokatzea abantaila polita dela
durangarrentzat. J.D.
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Berotegietako plastikoak eta
belar-siloak baserririk baserri
batzen dituzte urtean bi bider

Durangaldean 2010etik dago
martxan hondakin bilketa
programa; Urkiola Landa
Garapenak kudeatzen du

Baserriko hondakinetan 700 ontzi huts
eta 25 tona plastiko bildu dituzte

Hurrengo bilketan animalien eta landareen osasuna zaintzeko
produktuen ontzi hutsak batuko dituzte, martxoaren 19 eta 20an

Baserrietan sortzen diren hon-
dakinak gaika batzeko ekimena
2010ean hasi zen Durangalde-
an eta Urkiola Landa Garapena
elkartea arduratzen da progra-
maren kudeaketaz.

Urkiola Landa Garapenetik
nabarmendu dutenez, "parte-
hartzea handitu egin da, baina
oraindino parte hartzen ez duten
ustiategiak gehiengoa dira".
2011n landareen eta animalien
osasuna zaintzeko erabiltzen
diren produktuen 700 ontzi huts
baino gehiago batu zituzten.
Plastikoak ere batzen dituzte,
negutegiko plastikoak eta belar-
siloak, eta iaz 25 tona inguru
batu zituztela azaldu dute.
Artzain elektrikoen pilak ere bil-
tzen dituzte.

Azaldu dutenez, batez ere
txakolin ustiategiek parte hartu
dute hondakinen bilketan.

Hurrengo bilketa martxoan
Hurrengo hondakin bilketa mar-
txoaren 19an eta 20an izango
da. Hondakin fito eta zoosanita-
rioak batuko dituzte orduan,
DIBA kooperatiban. Parte hartu
gura duten baserritarrei edu-
kiontzi berezi bat emango diete,
eta bertan gorde beharko dituz-
te hondakinak, gero DIBAn
uzteko. Hondakin horiek hiru
hilabeterik behin batzen dituzte.
Besteak beste, ongarrien, herbi-
z iden eta fungiziden ontzi
hutsak, eta baita xiringak eta
parasitoen kontrako txertoen
ontzi hutsak ere.

Berotegiko plastikoen eta
belar-siloen hurrengo bilketa
apirilaren 26an egingo dute. Bil-
keta hori baserririk baserri buru-
tuko dute, eta parte hartzeko
izena eman beharko da Urkiola
Landa Garapena elkartean. Api-

rilean eta urrian egingo dute bil-
keta hori.

Artzain elektrikoen pilak
urteko edozein egunetan batzen
dituzte; nahikoa da DIBA koo-
peratiban dagoen edukiontzi
berezian uztea.

Bilketak

OOnnttzzii   hhuuttssaakk:: hiru hi ler ik
behin DIBA kooperatiban.
Hurrengo bilketa: martxoaren
19an eta 20an

BBeerrootteeggiikkoo  ppllaassttiikkooaakk  eettaa
bbeellaarr--ssiillooaakk::  Urtean bi bider,
baserririk baserri. Hurrengo
bilketa: apirilaren 26an

AArrttzzaaiinn  eelleekkttrriikkooeenn  ppiillaakk:: edo-
zein egunetan DIBA koope-
ratiban
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Amankomunazgoaren aurrekontuaren
erdia gizarte laguntzara bideratu dute
Behargintzaren bitartez, gizartetik baztertuta geratzeko arriskuan daudenak lan-munduan txertatzeko proiektua bultzatuko dute

Durangaldeko Merinaldeko
Amankomunazgoak aste-
lehenean onartu zituen

2 0 1 2 r a k o  a u r re k o n t u a k .
6.893.017,99 euroko aurrekontua-
gaz egingo diote aurre urteari.
Aurreko urteagaz alderatuta,
%2,90eko jaitsiera izan dute. Uda-
lek egiten dituzten ekarpenetan
ere, %6,23ko beherapena izan dute
batez beste. Oskar Zarrabeitia
Amankomunazgoko presidenteak
jakitera eman duenez, 2012an gas-
tu eta sarreren diru-atalak doitu
gura izan dituzte. Zarrabeitiak argi-
tu gura izan duenez, beherapen
horrek ez du esan gura oinarrizko
zerbitzuak murriztu direnik. 

“Gizarte zerbitzuak berma-
tzea eta enplegu eta sustapen eko-
nomikoa bultzatzea izan dira aurre-
kontu hauek lantzerakoan erabili
ditugun irizpideak”, azaldu du. 

Martxan jarri gura izan dituz-
ten proiektuak finantzatzeko sobe-
rakineko baliabideak erabili dituz-
te aurten. Soberakinetik 590.000

zelan martxan jarri aztertzeko
proiektua lantzen dabiltza. Proiek-
tua lantzeko 15.000 euro bideratu
dituzte.

Euskara
Euskara zerbitzuaren aurrekontua
%70 igo dela azpimarratu du Zarra-
beitiak. Durangaldeko Beharsarea
eta Euskararen Ataria sortzeaz gai-
nera, Izarren Distira eta Berbala-
gun lako proiektuak ere bultzatu-
ko dituzte. 

Kirol instalazioak
Atletismo pistan konponketak egi-
teko baliabide propioetatik 335.756
euro inbertituko dituzte. Gainera,
koltxoia eta jaurtiketako kaiola ero-
siko dituzte.

Zabor bilketa
Zaborraren arloan, zerbitzua opti-
mizatzeko herritarren foroa sortu-
ko dute. Bilketa puntuak berregi-
turatzea eta zerbitzua hobetzea
dira asmoak. 50.000 eurogaz 60
zabor ontzi berri erosiko dituzte. 

Airearen kalitatea
Durangaldeko Udaltalde 21en dau-
den 11 herrietako airearen kalita-
tea aztertzen ere badihardute. Aur-
ten ere ikerketa horrek jarraipena
izatea gura dute.

Zerbitzuak
Amankomunazgoak hainbat zer-
bitzu eskaintzen ditu:  Drogomen-
pekotasun Saila, interbentzio sozia-
leko taldea, emakume eta familiei
zuzendutako arreta juridiko eta
psikologikoa, hirugarren adina
(Zaindu programa), Behargintza,
Okupazionala eta OMIC. 

ren bitartez, pertsona horiek lan
arlora bideratzea da helburua. 

Enpresei lehiakortasun arloan
laguntasuna emateko ere hainbat
proiektu garatuko dituzte; lehiakor-
tasun poloa, kasurako. Aurtengo
proiektu berri bat ingurumen
arloan enpresei emango dieten
aholkularitza zerbitzua da. 

Erosketen zentrala
Merkataritza bultzatu guran, eros-
keten eta zerbitzuen zentrala jarri-
ko dute martxan. Erosketak bate-
ratzea da asmoa merkatarien gas-
tuak murriztu daitezen.

BTT zentroa
Abadiñoko Trinketean BTT zentroa
jartzeko lehenengo pausoak ema-
ten hasi da Mankomunitatea.Men-
di bizikleta arloan Durangaldean
dagoen zaletasuna eta turismoa
bultzatu guran, puntu estrategiko
horretan informazio gunea egoki-
tu gura dute. Informazioa emateaz
gainera, bizikletak alokairuan jar-
tzeko aukera eskaini gura dute,
baita bizikletak garbitu eta txirrin-
dulariak dutxatzeko zerbitzua
eskaini ere. Proiektuaren diseinu-
ra bideratuta 80.240 euroko diru-
atala aurreikusi du Amankomunaz-
goak bere baliabide propioetatik. 

Jantoki soziala
Jantoki soziala, eguneko zentroa eta
aterpetxe zerbitzua eskaini gura
ditu Amankomunazgoak. Hainbat
eragile sozialekin zerbitzu horiek

Soberakinagaz egingo dituzten
inbertsio eta programa batzuk

(589.691 euro)

Euskara: 
Izarren Distira: 23.946 euro
Futbola oinarritik euskaraz: 10.620 euro
Nerabeak eta sare sozialak: 15.000 euro

Atletismo pista:
Eraikinaren konponketa: 260.000 euro
Koltxoia eta jaurtiketa kaiola: 75.756 euro

Trinketea:
BTT zentroa (diseinu fasea): 80.240 euro

Gizarte zerbitzuak:
Sahara elkartasun karabana: 3.000 euro
Eguneko zentroa, jangela eta aterpetxea: 15.000 euro

Behargintza:
Erosketa eta zerbitzuen zentrala: 30.000 euro

euro hainbat inbertsio eta proiek-
tutara bideratu ditu 2012an.

Gizarte zerbitzuak
Bederatzi gizarte laguntzaile eta
hiru administrarik osatzen dute
Amankomunazgoko lan-taldea
(3.066.340 euro). Diru-sarrerak ber-
matzeko errenta eta etxebizitzara-
ko prestazio osagarria orain Lan-
bidek kudeatzen dituenez, haus-
narketa egin eta baliabideak
“egokitu” egin behar dituzte, Zarra-
beitiaren berbetan. Gainera, etxez
etxeko laguntza eskatu beharrean
diru-laguntza eskatzen dute hain-
bat herritarrek, eta horrek ere aurre-
kontua doitzen “lagundu” du. 

Lana eta enpresak
Pertsonen prestakuntza alorrean,
14 ikastaro eskainiko ditu Behar-
gintzak. Batzuk gizarte-bazterke-
ta arriskuan daudenei zuzenduta
egongo dira. Tartean 272 orduko
iraupena duen formaziorako ikas-
taroa eskainiko dute. Formazioa-

Amankomunazgoak
BTT zentroa jarri gura
du martxan
Abadiñoko trinketean 

Jantoki soziala,
eguneko zentroa eta
aterpetxe zerbitzua
eskaini gura dituzte

Merkataritza
bultzatzeko, erosketa
eta zerbitzuen
zentrala sortuko
dute Durangaldean



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.
• MARKINA: (Iruzubieta). 55.000 m2-ko lursaila
salgai, erdi prest dagoen eraikinarekin.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MARTXOAREN 8KO: AZKENEKO etxebizitza
estreinatzeko, beherapen handiagaz obrak likidatzeko.
2 logela. Garaje itxia. 
• EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbat
orientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.
301.979 € + bez. Garajea eta ganbara. 
• HERRIKO GUDARIEN: 140 m2. 3 edo 2 logela. 
3 terraza. 2 komun. Garajea. Azkeneko solairua.
Eguzkitsua. Ikuspegi politak.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Promozio berriak. 1,2,3
eta 4 logelakoak.
- Logela bakarra garajea eta ganbararekin 185.000€

+ BEZ
- 2 logela garajea eta ganbararekin 233.000€ + BEZ
- 3 logela garajea eta ganbararekin 350.000€ + BEZ

• MARTXOAREN 8KO: Beheko solairua 90 m2-ko
terrazarekin. 2 logela. Garaje itxia. 
• ASKATASUN ETORBIDEA: 108 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara. Balkoi handia.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.
Garajea eta ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 95 m2. 4 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea 
eta ganbara.
• IPARRAGIRRE: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea
eta 2 komun. Berriztatua.
• MADALENA: 96 m2. 4 logela, egongela, sukaldea
eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara.
• KANPATORROSTETA: Erdi berria. 92 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. 
• PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun,
bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea. 
• LANDAKO – TXIBITENA: 93 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.
Garajea. Handia. Orientazio ona.
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Ganbara. Prezio ona.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• MURUETA TORRE: 91 m2. 3 logela, egongela eta
sukaldea eskegitokiarekin. Balkoia. Garajea eta
trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du.
• MATXINESTARTA: 93 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 
• SAN IGNAZIO:( Parkea ). 90 m2. 3 logela, egongela
terrazarekin, sukalde barria eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• MADALENA: 80 m2. 2 logela, egongela balkoiare-
kin, 2 komun, sukaldea eta jangela. Ganbara eta
garajea.
• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia,
sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Guztiz
berriztatua.
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• FRANTZISKO IBARRA: 105 m2. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta 2 komun. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Garajea aukeran.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela.
Altuera ona. Garaje itxia aukeran.
• KURUTZIAGA: 80 m2. 2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoi handia. Ikuspegi ederrak.
• TXIBITENA: Erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.
• JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• Apartamentu berriak eraikitzen. 119.000€-tik
AURRERA. EZ GALDU AUKERA HAU.
• ERDIALDEAN: 2 logela, 2 komun, egongela eta
sukaldea. Berria eta guztiz jantzia. Garajea eta
trastelekua.
• EZKURDI: 2 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela. Garajea eta trastelekua.
• SAN IGNAZIO: 3 logela, 2 komun, egongela
terrazarekin, sukaldea eta eskegitokia. Ganbara eta
garajea.
• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 
2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• HERRIKO GUDARIEN: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komun
eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta
terraza izugarriak.
• BARRENKALE: Duplexak. Eraikuntza berria.
Berehalako banaketa. 

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra,
egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garaje
bikoitza eta trastelekua.
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.
Ikusgarria..

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

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

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

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

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

ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai.

ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

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

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

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

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

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

AUKERA
• DURANGO: 3 logela eta komuna. Polita. 139.000€.
• ZALDIBAR: BIZITZEN SARTZEKO PREST! 2 logela, 
2 komun eta terraza. 171.000€. Garajea eta
trastelekua.
• ZALDIBAR: BIZITZEN SARTZEKO PREST! 3 logela, 
2 komun eta terraza. 201.000€. Garajea eta
trastelekua.
• FRAY JUAN de ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela,
sukaldea eta egongela handiak. 184.500€.
• ERRETENTXU:(San Franzisko). 3 logela eta
egongela-jangela. Jantzia. Ganbara. POLITA.
• INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun. 
27 m2-ko ganbara. Garaje itxia aukeran. Terraza.
Eguzkitsua. 260.000€.
• MADALENA: 3 logela eta egongela. 2 terraza.
Igogailua. 168.300€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MURUETATORRE: 2 logela eta 2 komun. Alokai-
ruan. 700€ erosteko aukerarekin. 
• MADALENOSTE: 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
Erdi berria. Alokairuan. 800€ erosteko aukerarekin.
• BARRENKALEA: Berriak. Duplexa. 2 logela eta 
2 komun. Estreinatzeko. Alokairuan erosteko
aukerarekin.
• EZKURDI: Alokairuan, 400€. Salgai, 180.000€.
• MATXINESTARTA: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
• MAÑARIA: BERRIAK. 189.500€-tik aurrera.
• DANTZARI: 3 logela. Jantzia. 180.000€.
• MIKELDI: 95 m2. 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
jangela-egongela. 2 terraza. Eguzkitsua. 225.000€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 124 m2. 4 logela eta 
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• MURUETATORRE: 3 logela. Terraza handia. Ganbara
eta garajea. Etxe osoak kanpora ematen du.
• HERRIKO GUDARIEN: Pisu altua. 110 m2. 3 logela,
2 komun, egongela terrazarekin eta eskegitokia.
Ganbara eta garajea.
• ANTZO EZTEGIZ: 120 m2. 4 logela eta 3 komun. 
2 terraza. Ganbara eta garajea. ARGITSUA.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. ATIKOA. 
40 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ZEHARKALEA: 3 logela. Igogailua. 180.300€.
• MIKELDI: 105 m2. 3 logela, egongela eta sukalde-
jangela. 2 terraza. Igogailua. BERRIZTATUA.
• SASIKOA: 70 m2. 3 logela. Eguzkitsua. 
• TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.
Ikuspegi politak.
• EZKURDI: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Berogailua. Igogailua. Ikuspegiak. 297.140€.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.
• ALLUITZ: 2 logela eta sukalde-egongela. 
Eguzkitsua. Ganbara. Garaje itxia.
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta 2
komun. Eguzkitsua. Ganbara eta garajea. 299.900€.
• MATIENA: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Balkoia
eta terraza. 14 m2-ko ganbara.
• MATIENA: 3 logela eta egongela. Polita. 179.800€.

BESTE ZONALDE BATZUK 
• IURRETA: Bidebarrieta. 85 m2. 3 logela. Ganbara.
205.000€.
• IURRETA: Bixente Kapanaga: 2 logela, egongela eta
sukalde-jangela. Igogailua. Berria. 210.000€.
• IURRETA: 2 logela. Igogailua. Polita. 201.300€.
• MASPE: 3 logela, sukaldea eta egongela. Igogailua. 
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Jantzia. Terraza.
Igogailua. Etxe osoak kanpora ematen du. 199.000€.
• ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
• BERRIZ: Iturriza. Erdi berria. 3 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea.
• BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. Terraza
eta 700 m2-ko lursaila.
• ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.
• GARAI: Unifamiliarra. 2.900 m2-ko lursailarekin.

GARAJEAK
• IURRETA: 2 kotxerentzako eta trastelekua. Salgai.
30.900€.
• JESUITAK: Garaje itxia. 1. solairua. Salgai.
• ALLUITZ: 19.000€. 50€ hileko.
• MENDIZABAL: Garaje itxia. Salgai edo alokairuan.
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ETXEBIZITZAK SALGAI
ELORRIO
• 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, egongela 
eta sukaldea. Jantzia. 145.000€.
• Labakua kalean garajea salgai; 22.500€.
• 130 m2-ko pisua. 4 logela, 2 komun, egongela 
eta sukaldea. Garajea.
• 70 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, egongela 
eta sukaldea. 155.000€.
• 70 m2-ko pisua. 2 logela, 2 komun eta egongela-
jangela. Balkoia.
• 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna eta egongela-
sukaldea. Balkoia. 150.000€.
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 
121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko
aukera.
• 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, egongela 
eta sukaldea. Balkoia. Jantzia. 191.500€.
• Eraikuntza osoa salgai, berriztatzeko.
• 53 m2-ko apartamentua. Logela, komuna eta
sukalde-egongela. 
• 120 m2-ko pisua. 5 logela eta komuna. Trastelekua
duplexa egiteko aukera. Eguzkitsua. 230.000€.
• 140 m2-ko lokala salgai. Taberna jartzeko
proiektuarekin.

ATXONDO
• 90 m2-ko pisua. 3 logela eta komuna. 2 balkoi.
210.000€.
• 72 m2-ko pisua. 3 logela eta komuna. Garajea.
175.000€.

ABADIÑO
• MUNTSARATZ: 90 m2. 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Trastelekua.
• ETXEBIZITZA BERRIAK: 1,2 eta 3 logela. 161.400€

-tik aurrera.
• MATIENA: 72 m2. 3 logela, komuna, egongela 
eta sukaldea. 155.000€.

DURANGO
• KALEBARRIA: 65 m2. 2 logela, komuna, egongela-
ukaldea. 149.000€.
• IPARRAGIRRE: 90 m2. 3 logela, 2 komun,
egongela-sukaldea. 
• TRONPERRI: 78 m2. 3 logela, 2 komun, egongela
eta sukaldea. 210.000€.
• JOSE ANTONIO AGIRRE: 90 m2. 3 logela eta
2komun. Balkoia. Trastelekua. 294.000€.
• DUPLEXA: 75 m2. 2 logela, 2 komun eta egongela-
sukaldea. Balkoia. Garajea.

BERRIZ
• 74 m2-ko pisua. 2 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Berriztatzeko. Aukera paregabea zure
gustura jartzeko. 119.500€.
• 60 m2. 2 logela, komuna eta egongela berria.
155.000€.
• 115 m2-ko duplexa. 3 logela, 3 komun, egongela
eta sukaldea. Eguzkitsua.
• Lursailak: 4 lursail salgai eraikitzeko aukerarekin.

MALLABIA
• 20.000 m2-ko lursaila duen baserria salgai.
300.000€

ZALDIBAR
• 78 m2. 3 logela, komuna, egongela eta sukaldea.
168.500€.
• 41 m2. Logela, komuna, egongela eta sukaldea.
100.000€.

ALOKAIRUAN
• ELORRIO: 85 m2. 3 logela eta komuna. Jantzia.
525€.
• ELORRIO: BERRIA. 70 m2. 2 logela eta 2 komun.
Jantzia. 600€.
• ELORRIO: BERRIA. 50 m2. Logela eta komuna.
Jantzia. Kontsultatu.
• ZALDIBAR: Berriztatua. 3 logela eta komuna.
Jantzia. 600€.
• BERRIZ: 3 logela eta komuna. Jantzia. 575€.

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu  www.anboto.iragarkilaburrak.com webgu-
nean eta jarri zure iragarkia (paperean argitaratu aukerari eman behar zaio eta bertan anboto
aukeratu) edo bidali mezua: 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.

Eguazteneko 17:00ak arte jasotako iragarkiak bariku horretako
alean argitaratuko ditugu. Beranduago jasotakoak hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Bolibar. 34 m2 x 3. Teilatu
berria eta proiektua. 3 gela,
40 m2ko terraza. 150.000
euro. Tel.: 660-35 80 67

Atxondo. 200 m2-ko txa-
leta. Sukaldea, 2 egongela, 4
logela, 3 bainugela,trastele-
kua. Altzairuak. Terraza.
4.000 m2-ko terrenoa.
900.000 euro. 615 70 12 23.

Berriz. 71 m2: egongela, su-
kaldea, 3 logela, komuna eta
ganbara. Berriztua eta eguz-
kitsua. 193.000 euro.  
Tel.: 679-86 17 30.

Berriz. 80 m2. Oso koka-
pen ona. Guztiz jantzita. Su-
kaldea, egongela, komun
handia, 2 logela. Berogailua
zoru irradiatzailea da. Eguz-
kitsua.  607-52 24 26.

Durango. Muruetatorren.
90 m2. Sukaldea, egongela,
balkoia, 3 logela, 2 komun.
Guztiz berriztua eta jantzia.
Eguzkitsua. Ganbara eta ga-
rajea. Tel.: 686-13 89 09.

Durango. 98 m2. 3 logela,
sukaldea-jangela, egongela,
bainugela eta komun leiho-
dunak, 2 terraza partikular
(12 m2 eta 8 m2). Guztiz jan-
tzia. Garaje eta igerilekuare-
kin. Tel.: 655-70 46 84.

Elorrio. 162 m2-ko terraza
duen atikoa (73 m2). 2 loge-
la, egongela, sukaldea eta 2
bainugela. Igogailua eta tras-
telekua. 615-75 59 85 (goiz)
636-22 49 02 (arratsalde).

Gasteiz. 57 m2. 2 logela, 2
komun, sukaldea ekipatua,
balkoia. Banakako garajea,
itxia. Piszina eta belardia. Al-
tzariekin. Tel.: 665 75 78 07.  

Iurreta. Arriaundin.
78.000 euro. 685 72 80 42.

Otxandio. Apartamentu
jantzia trastelekuarekin. Igo-
gailua. Tel.: 675-71 72 83.

EROSI

Durangaldea. Baserri bifa-
miliar osoa erreformatzen di-
zut, baserri erdiaren truke.
Tel.: 618-93 62 14. 

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Zelaietan.72 m2
karratu. Tel.: 946-81 87 20 

Elorrio. Sukalde-egongela,
logela bat, bainugela. Altza-
riz hornitua, kalefakzioa-
gasa.  94-682 04 38 (gauez)

ERRENTAN HARTU

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

PISUA KONPARTITU
Durango. Logela bila. Du-
rangon edo iurretan. Deitu
lasai. Tel.: 658-42 86 12 edo
658-71 16 42 (Malick/Iñaki).

PISUKIDE BILA

Berriz. Logela alokagai ba-
serri batean. Nahiago ema-
kumea. Tel.: 619-66 58 57.

Durango. Logela bat aloka-
gai. Tel.: 630-76 18 28.

Iurreta. Logela alokagai
neska euskaldun batentzat.
200 euro. T 633-23 38 48.

GARAJEAK

SALDU

Berriz. 42 m2. Ate auto-
matikoa. Ur eta argi instala-
zioak. Komuna, bodega, txo-
koa. 2-3 kotxe. 615-75 21 36.

Berriz. Learreta-markinan.
Eskola aurrean. Sarrerak
errepidera ematen du. 30
m2. Tel.: 663-39 75 88.

Durango. Montorretan. 2
lerro, autokarabana sartzeko
aproposa. Tel.: 652-76 81 31.

Elorrio. Erdialdean,
20.000 euro. 660 45 87 56. 

Otxandio. Pertsianarekin.
Tel.: 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Durango. Askatasun etor-
bidea 11n. Tel.: 94-681 39 32.

Durango. Sasikoan. 75
euro.  Tel.: 688-80 70 92

Durango. 50 euro hilean.
Tel.: 675-71 95 54.

LURSAILAK
Abadiño. Matienan, arzu-
bia kalean, 2.000 m2, erreka
ondoan eta bide ertzean.
Tel.: 658-75 65 12.

Teknologia
Bidali ordenagailua Boli-
viara. Zaborretara bota be-
har baduzu, jaso, konpondu
eta kainaberaren bitartez
bialduko dugu 2. mailako es-
koletara. Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska gaztea,
zerbitzari lanak egiteko prest,
lan-erdi, lan oso edota aste-
buruetarako, esperientzia-
duna. Tel.:615 716 232

ETXEKO LANAK

Durango. Bulegoen, etxe-
en, portalen... garbiketerako
edo nagusien zaintzarako lan
bila. Jardunaldi erdian, auke-
ran goizez. Esperientzia. 
Tel.: 676-54 66 91 (Lola).

Durango. Durangoko ema-
kumea orduka etxeko lanak
egiteko prest, informeekin.
Tel.: 94-466 89 26 edo
688-65 90 90.

Durango. Emakume eus-
kalduna etxeko lanak egiteko
prest. Esperientzia handi-
koa.Tel.: 675-70 32 61.

Durango. Garbiketan zein
ume edo nagusien zaintzan
lan bila. Tel.: 618-35 37 18

Durango. Emakume ardu-
ratsua pertsona nagusiak
zaintzeko prest, baita garbi-
keta  eta sukalde lanetarako.
Tel.: 94-466 82 12 edo 653-
33 06 05. Genevieve.

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Emakume
arduratsua umeen edo nagu-
sien zaintzan edota garbike-
tarako prest. Interna, externa
edo orduka.  659-73 92 65

Durangaldea. Garbiketa
lanetarako edota gauez per-
tsona nagusiak zaintzeko.
Tel.: 690-68 73 95

Durangaldea. Interna edo
orduka umeak edo pertsona
nagusiak zaindu eta garbike-
tarako prest. 646-20 72 71

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

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako edota
garbiketarako lan bila.
14:00etatik 20:00etara.
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. Tel.: 697-12 64 38

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

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko lan bila.
Interna edo externa. Lanaldi
osoa. Tel.: 637-14 62 42

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edo gar-
biketan lan bila.  Tel.: 659-73
92 65 edo 697-12 64 38

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

Abadiño. Umeak zaintzeko
edo etxeko lanetarako es-
kaintzen dut neure burua.
Tel.: 697-25 87 24.

Durango. Psikologian li-
zentziatutako Durangoko
neska euskalduna umeak or-
duka zaintzeko prest edota
klase partikularrak emateko.
Tel.: 646-53 83 90.

Durango. Neska arduratsua
eta esperientziaduna nagu-
sien zaintzarako lan bila. In-
terna/externa. 683 4728 05.

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

Durango. Etxeen edo por-
talen garbiketa, ospitaletako
edo etxeko zaintzak,... Jardu-
naldi osoa edo erdia, gauez,
orduka,... Esperientzia. 
Tel.: 690-68 73 95.

Durango. Garbiketa edo
nagusien zaintzarako lan bila.
16:00etatik 20:00etara. Es-
perientzia.  646-92 52 15.

Durango. Nagusien, umeen
zaintzarako edo garbiketara-
ko lan bila.  681-21 82 30.

Durango. Nagusien zein
umeen zaintzan edo garbike-
tarako lan bila. 619-15 58 04.

Durango. Nagusien zain-
tzan interna modura lan bila.
Esperientzia alzheimerdun
eta dementziadun nagusien
zaintzan. Tel.: 630-25 32 25.

Durango. Pertsona nagu-
sien zaintzan edo garbiketa-
rako lan bila. 603-95 41 94.

Durango. Pertsona nagu-
sien zaintzarako lan bila. In-
terna. Tel.: 632-86 92 82.

Durango. Neska pertsona
nagusien edo umeen zaintza-
rako prest. 678-80 96 01.

Durango. Neska pertsona
nagusien edo umeen zaintza-
rako prest. 603-07 13 83.

Durango. Pertsona nagu-
sien zaintzan edo garbikete-
tan lan bila. 09:00etatik
13:00etara. 633-03 86 09.

Durango. Nagusien edo
umeen zaintzan edo garbike-
tan lan bila.  650-61 01 94

Iurreta. Pertsona nagusiak
zein gaixo daudenak zaintze-
ko prest. Urteetako esperien-
tzia. Tel.: 699-74 57 23. Ines.

IRAKASKUNTZA

Durango. Umeak zaintzeko
edo partikularrak emateko
prest. Magisteritzan diplo-
matua. Tel: 657-77 61 71.

Durango. Irakasle euskal-
duna klase partikularrak
emateko prest; 1. hezkuntza
zein dbh. Tel.: 653-70 20 49.

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

GAINERAKOAK

Durango. Pertsona nagu-
sien zaintzan, garbiketan, se-
gurtasunean, lorezaintzan,
okintzan, gurdi-garraiolari,...
lan bila.  622 47 39 41. Julian.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durango. Zerbitzari lagun-
tzailea. Ezinbestekoa: inklu-
sio hitzarmena, malgutasu-
na, urte beteko esperientzia,
euskara. Lanaldi erdia. Sartu.
Erref.: 1352. 94-620 04 49.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Ileapaintzai-
lea behar da. Heziketa izatea
beharrezkoa. 94-621 64 91

Abadiño. Igeltseroa behar
da, 1. mailako ofiziala, Matie-
nako denda baterako. 
Tel.: 605-74 01 76.

Abadiño. Administrari ko-
mertziala. Ezinbestekoa: es-
perientzia, ingelesa, bidaia-
tzeko malgutasuna, gidabai-
mena, autoa.  Sartu. Erref.:
1373. Tel.: 94-620 04 49.

Abadiño. Tornularia. Ezin-
bestekoa: planoen interpre-
tazioa, 3 urteko esperientzia.
Lanaldi: osoa zatituta. Sartu.
Erref.: 1406. 94-620 04 49

Abadiño. Mig-mag bidezko
soldatzailea. Ezinbestekoa: 3
urteko esperientzia.Sartu.
Erref.: 1413.  94-620 04 49

Arrasate. Harategi saltzai-
lea. Ezinbestekoa:esperien-
tzia.Sartu. Erref.: 760.  
Tel.: 94-620 04 49

Arrasate. Erizain laguntzai-
lea. Ezinbestekoa: %33 mi-
nusbaliotasuna, prestakun-
tza, gidabaimena, autoa. La-
naldi partziala. Sartu. Erref.:
823.  Tel.: 94-620 04 49

Bergara. Aseguru agente
esklusiboa. Ezinbestekoa:
DBH, esperientzia, autoa.
Lanaldia: osoa.  Sartu. Erref.:
547.  Tel.: 94 620 04 49

Berriz. Pagotxa kultur eta
aisialdi elkartea begirale bila
dabil, lan poltsan sartzeko.
Bidali curriculuma: pagotxa-
kulturelkartea@gmail.com. 

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia. Lanaldi osoa zein erdia.
Sartu. Erref.: 582. 
Tel.: 94-620 04 49.

Ermua. Odontologoa behar
da hortz klinika batean 2-3
arratsalde astean, 2 urteko
esperientzia minimoaz.
clinicadentalcd@gmail.com.

NEGOZIOAK
Abadiño. Mekanizazio en-
presa salgai ezin diogu behar
den arreta eskaini. Lan karte-
ra eta onura garrantzitsuak.
192.000 euro.  615-70 12 23.

Durango. Harategia aloka-
gai zein salgai. 605-77 36 11.

Denetarik
Agria motokultorea sal-
gai. Diesela.  94-682 45 90. 

Egongelarako aulkiak
salgai. 5 aulki, 60 euro. 
Tel.: 615-72 62 52.

Isolatzailea salgai. Teila-
tuak, paretak eta lurra aisla-
tzeko.  Tel.: 661-82 93 59.

Mahaiak eta aulkiak sal-
gai. Egurrezko lau mahai eta
aulki. Tel.: 695-76 84 21

Pastore belgiar malinois
txakur kumeak salgai.
Tel.:  667 74 65 27

Txakurrak salgai. Urtarri-
lean jaiotako pitbull kumeak.
Tel.: 688-69 87 56.

Zilarra erosten dut. Txan-
ponak, etxeko kuberteria eta
abar. Tel.: 657-70 43 16

Ibilgailuak
AUTOAK

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

Smart Fortwo coupe
passion salgai. 62cv.
48.000 km.  676-61 71 54
edo 676-98 33 06

MOTORRAK
125eko motorra salgai.
Yamaha ybr 125. Karneta be-
har da, 10.000 km eta egoe-
ra ezin hobean. 6769001 05.

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

Autokarabana salgai.
Benimar sport 310. 50.000
km. 6 pertsona. Ekipamendu
osoa. 31.000 euro. Tel.: 676-
61 71 54 edo 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. 
durangotolosa@gmail.com.
Tel.: 680-58 41 25.

Aisia/kirola
KIROLAK

Lasterka egiteko zinta.
Pro-form 360 pultsazio.
400 euro.  688-64 05 05.

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

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

Ardiak salgai. Gorbeiako
larrean ibilitakoak. Tel.: 94-
631 71 17/ 690-73 27 01. 

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

Hauntzumak salgai. Az-
pizuri eta azpigorria. 688-
60 95 60. 94-466 81 37

Txakur kumeak opari.
Ama labradora. Arra  eta
emea. Tel.: 638-98 59 30

Txakurra erdi opari. Mas-
tina. 4 urte, arra. Oso esane-
koa, ona. Tel.: 616-91 90 61.

MUSIKA
Piano elektrikoa salgai.
Tel.: 650-17 22 85 

Soinu txikia erosiko
nuke. Tel.: 650-72 27 47

Biodantza klaseak. Osti-
ralero Elorrion ume zein na-
gusientzako. 626-66 12 92.

Familia/etxea
HAURREN TXOKOA

Esnea ateratzeko gailua
salgai. Medela swing. Auto-
matikoa. Avent markako
manuala oparitzen da. 60
euro. Tel.: 607-86 32 24.

Monty 202 kamel bizi-
kleta salgai. Pedalik ez du-
ten bizikleta. Oreka di-da ba-
tean ikasten dute. Urte bate-
ko erabilpena.  615795185.

Umea eramateko mendi-
ko motxila. Vaude jolly
light. Estreinatzeko. 100
euro. Tel.: 94-603 25 02.
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Aiako Harrira eta sagardotegira
irteeran parte hartzeko,
martxoaren 4 arte eman daiteke
izena 690 771 328 zenbakian.  

OTXANDIO
›› Martxoaren 3rako sagardotegira

irteera antolatu du Otxandioko
Gaztetxeak. Herriko tabernetan
eman daiteke irteera horretan
parte hartzeko izena.

MUSIKA
DURANGO 
›› Martxoaren 3an, Corizonas,
22:00etan, Plateruenean.

›› Martxoaren 8an, Usue Martinez
eta Ulannah, Emakume Langilea-
ren Eguneko kontzertuan,
22:00etan, Plateruenean.

URTEURRENA
ELORRIO 
›› Martxoaren 3an, Elorrioko

gaztetxearen 24. urteurrena

ospatzeko egitaraua. Txupina-
zoa, txotx-a eta luntxa,
12:30ean. Trikipoteoa,
13:30ean. Omenaldia San
Josen, 14:30ean. Bazkaria,
15:00etan. Argazkia eta bideo
emanaldia, 18:00etan. Antton-en
kontzertu akustikoa, 19:00etan.
Fiachras eta Vomito taldeen
kontzertuak, eta Izargi taldearen
erromeria, 22:30ean.

ZINEFORUMA
DURANGO
›› Martxoaren 9an, Vete y vive,

19:45, San Agustinen.  

ELORRIO
›› Martxoaren 8an, El cielo abierto

dokumentala, 19:30ean, Iturrin.

ZORNOTZA
›› Martxoaren 9an, Emakume

zuzendarien El cortejo, Hemen
nago, Corpo Giusto, Lejos del
Mar, eta The storyteller filmak,
21:00etan, Zornotza Aretoan.

ANTZERKIA
BERRIZ
›› Martxoaren 2an, Marie de Jongh

taldearen Alabatxo, 18:00etan,
Kultur Etxean.

BERTSO AFARIA
DURANGO
›› Martxoaren 2an, Euskaraz Bizi

bertso afaria, 21:30ean,
Kurutziaga ikastolan. 

DANTZA
DURANGO
›› Martxoaren 3an, Andaluziako

Zentroak Tabira antolaturiko
dantza alardea, 19:00etan, San
Agustin kulturgunean.

ZORNOTZA
›› Martxoaren 3an, Ninika,

familientzako dantza, 18:00etan,
Zornotza Aretoan.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Martxoaren 9ra arte, San Blas-

etako argazki lehiaketara

aurkezturiko lanen erakusketa,
Txanporta kultur etxean.

ELORRIO
›› Martxoaren 5era arte, Sonia

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

IKASTAROA
ELORRIO
›› Martxoaren 17 eta 24rako Erreka

Mari panpin elkarteak antolatu
duen panpinak egiteko ikasta-
roan izena emateko epea zabaldu
dute: errekamari8@gmail.com.
Martxoaren 17an eta 24an,
Elorrioko Herri ikastetxean,
09:00etatik 14:00etara.

›› Barikuro, Biodantza klaseak
umeentzat (Txintxirri ikastolan,
13:20etik 14:20ra; eta 17:15etik
18:15era, eta 18:30etik
20:30era, Lourdesko Ama
ikastetxean), zein nagusientzat
(Lourdesko Ama ikastetxean,
18:30etik 20:30era). Izen
ematea: 626 66 12 92.

IRTEERA
ATXONDO
›› Martxoaren 10erako Asuntze

Mendi Taldeak antolatu duen

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

Martxoaren 3an, 22:00etan,
Plateruenean

CORIZONAS

Arizona Baby eta Los Coronas
taldeen elkartzetik sortutako taldea
da martxoaren 3an Plateruenean
kontzertua eskainiko duen eta rock
eta folk doinu eta erritmoak
uztartzen dituen Corizonas. Iazko
udazkenean Subterfuge diskoetxea-
gaz kaleratu zuten The News Today
diskoko kantak eskainiko dituzte
Durangoko emanaldian.

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza
Luces rojas
Zuzendaria: Rodrigo Cortés   

barikua 2: 19:00/22:00

zapatua 3: 19:30/22:30

domeka 4: 19:30/22:30 

astelehena 5: 19:00/22:00 

martitzena 6: 20:00 

Umeen zinema     

Viaje al centro de
la tierra 2 3D
Zuzendaria: Brad Peyton  

zapatua 3: 17:00

domeka 4: 17:00

Balleta (HD-an)     

Manon
eguaztena 7: 20:00

Zineforuma     

Nader y Simin
Zuzendaria: Asghar Farhadi 

eguena 8: 20:30

ELORRIO

Arriola

El topo
Zuzendaria: Asghar Farhadi  

zapatua 3: 22:30

domeka 4: 20:00 

astelehena 5: 20:00 

Umeen zinema     

El gato con botas
Zuzendaria: Chris Millar 

domeka 4: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Arrugas
Zuzendaria: Ignacio Ferreras

domeka 4: 20:00

astelehena 5: 20:00

Umeen zinema     

Copito de nieve
euskaraz
Zuzendaria: Andrés G. Schaer

domeka 4: 20:00

Martxoaren 5era arte, Elorrioko Iturri kultur etxean

HARRESI LOTSAGARRIAK
Astelehenera arte, martxoaren 5era arte dago aukera Elorrioko Iturri
kultur etxean ipini duten Sonia Ruedaren erakusketa bisitatzeko.
Munduko hainbat lekutako irudiekin osaturikoak, “pertsonen
mugimendu askatasunerako oztopoei” buruzkoak dira Ruedak
Lotsakizunaren harresiak bilduma honetan batu dituen lanak.
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zorionak@anboto.org•Eguazteneko arratsaldeko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Otsailaren 5ean 55 emakume izan ginen sagardotegian, Anderebide elkarteak antolatutako irteeran.

Zorionak amama Tere, zure 100. urtebetetzean! Zure biloba eta birloba guztien partez. Asko maite zaitugu!

Zorionak Marek! 15 egunero jasotako zorion agur guztien artean zotz egiten
dugun tarta zuri egokitu zaizu oraingoan. Oparia eskuratzeko txartela gura
duzunean jaso dezakezu, Iurretako Bixente Kapanaga 9an daukagun
egoitzan.

Zorionak Ainhoa! Musu potolo bat
eta belarritik tirakadak Dubiken
lagunen partez! Leire, Aritz, Urtzi eta
Unai & Donetes!

Zorionak Andu, 10 urte! Futbolista,
barbalapiko, erretxin, maitagarri...
Jarraitu horrela. Besarkadak,
musuak eta opari pila zuretzat!

Datorren igandean etxeko kirolari fin
eta gogor eta futbolzale amorratuak
10 urte beteko ditu. Zorionak Elene
denon partez! Musu pila!

Datorren martxoaren 5ean Luis Mari
Ugaldeak urteak betetzen ditu eta
familia osoaren partez zorionak opa
deutsuguz! Ondo pasa oporretan!

Bihar, zapatua, Gontzalen urteguna
da. Peio, Larraitz eta Maddiren
partez, zorionak! Ondo pasa zure
eguna, musu erraldoi asko!

Martxoaren 5ean Arantzaren
urteguna da. Musu pila Mariana,
Mari Carmen eta Carmenen partez!
Gehiago bete ditzazula, zoriontsu.

Pilar eta Javierrek martxoaren 1ean 50 urte egin dituzte ezkonduta.
Zorionak bikote eta ia domekan ondo pasatzen dugun! Musu handi
bat, Astolako familiaren partez!

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, 2
09:00-09:00 
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Zapatua, 3
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
09:00-13:30
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Domeka, 4
09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
Astelehena, 5
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Martitzena, 6
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Eguaztena, 7
09:00-09:00
• Navarro (Artekale, 6, Durango)
Eguena, 8
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)

EGURALDIA

1

9o

4

14o DOMEKA

4

9o ASTELEHENA

7

17o ZAPATUA

7

18o 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:
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Sukaldaritza eta
Zientzia

Goi-mailako sukaldaritzan
izugarrizko dimentsio publi-
koa hartu duten pertsonaiak
sortu dira. Sukaldari horien
ospea hain da handia, batzuei
Honoris Causa doktore-izen-
dapena eman baitiete. Aipa-
men horiek ohorezkoak dira,
eta kito. Hala ere, beti dago nor
edo nor uste duena ohore
horrekin batera munduari
mezu garrantzitsua emateko
jakinduria etorri zaiola. Hori
da, hain zuzen ere, sukaldari
ospetsu horietako batek egi-
ten duena, diru larregi gasta-
tzen dela ikerkuntzan eta diru
publiko hori hobeto inberti-
tuta legokeela diseinu eta
modan plazaratzean.

Hasieran,  sukaldar i
horren atrebentziak txunditu-
ta geratu nintzen, baina, ondo
pentsatuta, ez da harritzekoa.
Erakunde publikoek zientzia-
rako partidatik etorrita eman
diete diru mordoa sukaldari
ospetsuenei, eta, noski, horie-
tako batzuk zientzialariak
direlakoan dabiltza. Sortzai-
le zein enpresaritzat jota,
sukaldariek nire errespetu
osoa daukate, eta erakunde
publikoen bultzada eta babe-
sa merezi dutelakoan nago.
Baina janaria prestatzeari
kategoria zientifikoa ematea
zentzugabekeria iruditzen
zait. Nitrogeno likidoa edo
gelifikazio-prozesu bat era-
biltzeak ez zaitu bilakatzen
transformazio fisiko-kimiko
horietan aditu. Gainera, zien-
tziaren misioa gizarte-ongiza-
tea handitzea da, eta nik ez dut
ikusten zelan egin daitekeen
hori luxuzko jatetxe batetik. 

Ik e rk u n t z a n  g e h i e n
inbertitzen duten lurraldeak
aurreratuenak dira, eta hori
datu objektiboa da. Eta amai-
tzeko, beste datu bat: Oprah
Winfrey, Kylie Minogue eta
Pedro Almodovar, besteak
beste, Honoris Causa dokto-
reak dira. Interpreta ezazue
azken datu hau gura duzuen
moduan…

LAUHORTZA

“Josten dutenek ulertzen
dute ondoen nire lana”

Ingurukoak-eta pasatuko ziren
zure erakusketatik...
Bai. Guztiak harrituta geratu dira.
Nik neuk ere sekulako poza
hartzen dut amaituta ikus-
tean. Hau egiteko kapaz
naizela ikustea polita da.
Kalean ere lehenago era-
kutsiak dauzkat lanak,
jaietako artisauen azokan.

Kultur Etxean eskegitako
koadro asko banderak
dira. Zergatik?
Bilbokoa hemen gaudela-
ko, eta ikurrina geurea
delako. Galiziakoa lagun
bat daukadalako, eta sal-
tzen ez badut oparitu
egingo diot. Errumania-
koa pertsona batek eska-
tuta egin dut. Kanta-
briakoa alboan dagoe-
l a k o  e g i n  d u t ,  e t a
Extremadurakoa bi koi-
natu dauzkadalako hangoak.
Beste bat iloba bati emango diot,
ezkondu egingo da-eta. Berrizkoa
alkateak bultzatuta egin nuen.
Durangokoa ez dut egin, ez dau-
katelako banderarik.

Zer ekarpen egiten dizu afizio
horrek?
Denborapasa legez hartzen dut.
Minengatik, gehienez hiru-lau
ordu egiten ditut lo egunean.
Beraz, beste 20 ordu geratzen zaiz-
kit nonbait emateko, eta tabernan
ezin da. Etxean ere ez, telebista
ikusten. Horrela hasi nintzen eta
azkenerako berotu egin naiz, asko
eta asko eginez. 

Ideia berriren bat ere edukiko
duzu buruan...
Beti nabil gauza berrietan fija-
tzen. Orain Realaren ezkutua egi-

ten nabil, enkarguz. Sekula ez dut
landu ezkuturik, baina animatu
egin naute. Athleticena buruan
daukat, hurrengoa izango da-eta.
Ez da erraza, baina egingo dut,
zelan edo halan.

Berez gipuzkoarra zara. Zer
moduz bizi zara Berrizen?
Oso herri lasaia da, baita doto-

rea ere. Herri
txikia da,  eta
niretzat prime-
ran dago, horre-
lakoak gusta-
tzen zaizkit-eta
herriak.

Z u r e  l a n a k
herrian erakus-
tea ederra izan-
go da...
Itzelez-
koa da
n i r e -
tzat, bai
Berrizen
b a i
Z u m a -
r r a g a n .
Nire sor-
t e r r i a n

Santa Luzietako ferian egon nin-
tzen koadroekin.

Bateren batek
aspaldi har-

tutako koa-
dro batez
berba egi-
teak poztu
egiten nau.

Z e n b a t
ordu sar-

tzen dituzu
egunean? 

E g u n a r e n
arabera izaten

da, baina hasi
eta berotu izan

naizen batzuetan 20
ordura ere heldu naiz.

Beste batzuetan, egunez
iltzeak sartu izan ditut, eta

gauez haria lotu, lo ezin egina
aprobetxatzeko. Gogoa beharrez-
koa da afizio honetan jarduteko,
baita pazientzia eta lasaitasun
handia ere. 

Zer prozedura da koadroak egi-
teko jarraitzen duzuna?
Lehenengo, buruan egiten dut iru-
dia. Gero marraztu egiten dut,
iltze bakoitza non joan behar den
zehaztuz eta neurriak kokatuz.
Iltzeak sartzen ditut ondoren, guz-
tiak aldi berean. Amaitzeko, haria
ondo tenkatua dagoela, ttipi-tta-
pa, batetik bestera txirikordatzen
joaten naiz. Kosta egiten da, eta
lasai ibili behar duzu. Iltze bat
txarto sartzen baduzu, egurra zula-
tzen da, eta ateraz gero hutsunea
geratzen da hari artean. Ordutik
aurrera ez du balio egindakoak.
Josten ibiltzen direnek ulertzen
dute ondo nire lana.

Nondik datorkizu afizio horreta-
rako grina?
Soldaduskako kide bati ikusi nion
egiten. Niri beti gustatu izan zaiz-
kit eskulanak, eta esan nuen: “Hau
nik egin behar joat!”. Horrela hasi
nintzen, eta beharrean hasitakoan
utzi egin nuen, honek ordu asko
eskatzen ditu-eta. Orain, lanik
egin ezin dudanez, denbora asko
ematen dut honetan.

Zenbat ordu ematen duzu,bada,
halako lan bat sortzen?
Erakusketan ipini dudan batek
320 ordu dauzka, adibidez. Baina
ez dira kobratzen. Materiala eta
sartutako orduekin 4.000 eurotan
saldu beharko nuke; prezioan
beherantz jotzen dut salgai ipin-
tzerakoan.

AAzzkkeenn  bbii  aasstteeeettaann  eerraakkuusskkeettaa  iippiinnii  dduu  JJoossuu BBaallzzaatteeggiikk  BBeerrrriizz--
kkoo  KKuullttuurr  EEttxxeeaann,,  iillttzzeezz  eettaa  hhaarriizz  oossaattuuttaakkoo  kkooaaddrrooeekkiinn..  HHuurrrree--
ttiikk  iikkuussii  bbaarriikk  eezziinn  ddaaiitteekkee  bbaalloorraattuu  bbeerree  eessffoorrttzzuuaa..  LLeeppoo--

kkoo  eettaa  hhaannkkeettaakkoo  mmiinneennggaattiikk  bbeehhaarrrraa  uuttzzii  bbeehhaarr  iizzaann  zzuueenn;;  hhaattzzaa--
mmaarr  bbaattzzuukk  eerree  ffaallttaa  zzaaiizzkkiioo..  OOrrdduuaakk  eemmaatteenn  ddiittuu  eesskkuullaanneeaann..

Ikurrina asko miresten du, eta lau ikurrina barnebiltzen dituen berezia ondu du; Berrizko banderaren koadroa dakar esku artean

Zumarragan jaioa da; 26
urtean bizi da Berrizen

Josu Balzategi •

Gotzone
Barandika

EHUko
irakaslea


