
“Erraldek engainatu egin
gaituela sentitzen dugu”
Hiltegia berriro irekitzea eskatzeko, plangin-
tza aurkeztu dute Osasun Sailean, baina
auzokideen batzordeko kide Angel Longar-
tek ez du uste irekiera posible denik. 

Abian da Umerri, haur-heziketa
eredu berriak bilatzeko asmoz
Urriaz geroztik hamazazpi lagunek dihardute Umerri
ikas eta jolas espazioan. Umeak euren erritmoaren
arabera heztea da asmoa, eta helduentzako gunea ere
badela azaldu dute proiektuaren bultzatzaileek.
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garbitu behar duen galdetuta, alderdiek ez dute iritzi bateraturik

Kepa Aginako



DURANGO

Bonbardaketako urtemuga gogo-
ratzeko ekitaldien barruan, Txelu
Angoitia argazkilariak gune bere-
zi bat prestatukodu Santa Susana
komentuko elizan. Italiako Avia-
zione Legionariaren bonbek era-
sotutako “espazio historiko” horre-
tan M 31 In memoriam izeneko
ikus-entzunezko muntaia egongo
da martxoaren 20tik 31ra. Duela
75 urte bizitakoak gogoratzeko
ahaleginetako bat izango da, bes-
te hainbat ekitaldigaz batera. 

Aste honetan aurkeztu dute
bonbardaketako urtemuga dela-
eta antolatu duten egitaraua, uda-
lak, Kriskitin dantza taldeak eta
Gerediaga elkarteak.

Bere ekitaldietarako Santa
Susanako eliza aukeratu du Gere-
diagak. Angoitiaren lanaz gaine-
ra, martxoaren 27an Pablo Gari-
tonandiak bonbardaketari buruz
egindako dokumentala aurkeztu-

ko dute. 1987an Juan Mari Arrua-
barrenak egindako lanean oina-
rritu dute dokumentala.  Ekitaldi
hori Jon Irazabalek idatzitako
Gerra Zibila Durangaldean 1936-
1937 liburua aurkezteko aprobe-
txatuko dute Santa Susanan ber-
tan. Liburuari buruz Irazabalek
azaldu duenez, “askori gustatuko
ez zaion liburua da, izen asko
agertzen direlako”. Gerran alde
bietako pertsonen ekintzak egon
zirela nabarmendu du.

Egitarau zabala
Martxoaren 14an hasiko dira egi-
tarauko ekitaldiak Durango, el
bombardeo silenciado lanaren gai-
neko zine klub saioagaz. Zerutik
sua dator!, testigantzez osotutako
dokumentala ere egongo da zine
klubean hilaren 20an, eta ekime-
naren aurkezpena egingo dute
Foru Aldundiak eta Baleuko ekoiz-
tetxeak hilaren 30ean, Andra Mari
elizpean. Poesia, kontzertuak, eta
antzerkia ere egongo dira; Karrika
Antzerki Taldeak Lurra astinduz
lana aurkeztuko du martxoaren
30ean eta apirilaren 1ean. A.U.

Egitarau zabala prestatu dute Durangoko Udalak, Gerediaga elkarteak eta 
Kriskitin dantza taldeak bonbardaketaren 75. urteurrenerako, 20tik 31ra

Bonbardaketa gogoratzeko,
ikusentzutekoak prestatu dituzte

‘Zerutik sua dator!’
testigantzez osatutako lana
aurkeztuko dute hilaren 30ean

Aitziber Irigoras eta Jon Irazabal, egitarauaren aurkezpenean.

Martxoaren 20tik 31ra 
‘M31 in memorian’ erakusketa
antolatuko dute Santa Susanan

Gerediaga elkarteak
‘Durangoko bonbardaketa’
dokumentala aurkeztuko du
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Dani Maeztu eta Iker Urkiza, martitzeneko prentsaurrekoan.

Durangoko alkateak kontra-
tu bi adjudikatu dizkio
InMediobai enpresari. Bat

18.000 eurokoa, publizitate eta
komunikaziorako, eta bestea
10.000koa, protokolo eta katering
zerbitzurako. Aralarreko Dani
Maeztu eta Iker Urkizak diotenez,
"aurrekontuak onartu arte hain-
bat elkarteren hitzarmenak geldi-
tuta daude”, eta dekretu bidezko

kontratazio horien espedientea
eta justifikazioa eskatu dituzte
prentsaurrekoan. “Inmediobai
enpresako kudeatzaile nagusia
Durangoko Uri Buru Batzarreko
kide bat da”, jakinarazi dutenez.

Aralarren ustez, "lege iruzu-
rra" egon daiteke: "Kontratu txi-

kiak esleipen zuzenagaz emateko
muga 18.000 euroan dago; badi-
rudi gehiago eman gura izan dio-
tenez bi lotetan banatu dituztela
zerbitzuak". Inmediobai komu-
nikazio enpresaren estatutuetan
"ez da protokolo eta katering kon-
turik azaltzen", gaineratu dute
Maeztuk eta Urkizak.

Justifikazio eske
Espedienteez gainera, Aralarrek
zerbitzuen justifikazioa eta "enpre-
saren gaitasun teknikoak" eskatu
ditu: "Ez dakigu zein irizpide jarrai-
tu duten diru hori emateko".

Azaldu dutenez, ez daude
urtean zehar horrelako kontra-
tuak egitearen kontra, "baina aurre-
kontu bako testuinguruan kon-
tratu horiek egiteko oso premia
handikoa izan behar dute”. Gaine-
ra, publizitate eta komunikazio
irizpideak adosteko "hausnarke-
ta egiteko beharra dago”, Aralarre-
ko zinegotzien ustez. A.Ugalde

Protokolo eta komunikaziorako kontratu bi sinatu ditu alkateak, eta
Aralarrek “aurrekontu bako testuinguruan” egin izana kritikatu du

EAJko kide baten enpresari
28.000 euro dekretuz eman
izana salatu du Aralarrek

“Badirudi gehiago eman gura
izan diotenez bi lotetan
banatu dituztela zerbitzuak”

EAJko kideak "jazartzeko" bidea
uztea eskatu dio Aralarri EAJko
bozeroale Goizti Diazek, ohar
bidez. “Egia osoa esatea" eska-
tu dio, enpresa bategaz "itsu-
tu" barik. EAJk dio protokolo eta
publizitate gastua "modu bidez-
koan" bideratzen dutela Duran-
galdeko enpresen artean. 

Diazen idatziak dakarre-
nez, krisiak eta gastu murrizke-

tek "horrenbeste arduratuz
gero",  Aralarrek alderdiaren
bertan hasi beharko lukeela dio
EAJk: "Kideetariko baten libe-
razioak, batetik, eta, bestetik,
zinegotzi eta parlamentari
moduan besteak jasotzen
dituen dietek diru publiko kopu-
ru garrantzitsua batzen dute.
Legezkoa da, baina, Aralarrek
izan dituen beste jarduera

batzuk lez, horren moraltasu-
na dudazkoa da".

"Gure estiloa ez den arren",
EAJk dio Maeztuk  2009an aurre-
kontua onartzeko Durangalde-
ko Herri Komunikabideak
"enpresari" urtero 40.000 euro
bideratzea eskatu zuela: "Aste-
kari bat kaleratzen duen enpre-
sa horrek Maeztugaz harreman
zuzen eta pertsonala du".

Jeltzaleak "jazartzeari" utzi eta 
"egia osoa" eskatu dio EAJk Aralarri

Kontratuen espedientea eta
zerbitzuen justifikazioa eskatu
dute Aralarreko zinegotziek

Bideoa: www.anboto.org
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Euskaraz Bizi Eguna ospatzeko,
Donostiara joateko deia egin dute 
Euskal Herrian Euskaraz-ek hilaren 17ko jaialdirako autobusa ipini du

Euskaraz Bizi Eguna martxoaren
17an izango da, Donostian, eta
Madalenako geltokitik autobus
batek irtengo du, 10:30ean. Buel-
ta jaialdia amaitzean izango da. Egi-
tarau zabala antolatu dute: Bon-
berenea Txaranga eta Porrotx, puz-
garriak, kantu-jira, tailerrak,
manifestazioa eta herri bazkaria,
esaterako. Betagarri eta Skakeitan

taldeen kontzertuagaz itxiko dute
jaialdi honen hirugarren edizioa.

Euskal Herrian Euskaraz da
antolatzailea, eta Durangaldeko

hainbat eragilek babesa agertu
diote ekimenari: Berbaro euska-
ra elkarteak, Zapaburu gazte kon-
partsak, Durangaldeko AEK-k,
Gazte independentistek, Duran-
galdeko Ikasle Abertzaleek eta
Kimuak aisialdi elkarteak. “Euskal-
dun eta burujabe izateko determi-
nazioari beste bultzada bat ema-
tera”gonbidatu dute. M.O.

Atxikitu diren eragileetako kideak, aurkezpenean.

Gazte lokalen
ordenantzari
buruzko batzarra
deitu du Bilduk
Durangoko Udalak gazte lokalen
inguruko ordenantza onartu du,
eta horri buruzko batzarra deitu
du Bilduk, oposizioko alderdi
nagusiak. Gazte lokaletako era-
biltzaileak gonbidatu dituzte:
zapatuan, 12:00etan, Pinondo
etxean. Batzar horretan gazte
lokalen ordenantza azaltzeaz gai-
nera, denen artean balorazioa
egin eta aurrerantzean jarraitu-
ko dituzten ildoak erabaki gura
dituzte, jakitera eman dutenez.

Ordenantza egiterakoan,
gazteen parte-hartzerik ez zela
egon kritikatu du Bilduk: “Beti
gazteei buruz berbetan ari gara
eta sistematikoki baztertuak izan
ohi dira erabaki guztietatik”. Azal-
du dutenez, gazte lokalen orde-
nantzaren inguruan udalak ez
ditu gazteak informatu. J.G.

Pinondo Etxean egingo dute,
zapatuan, 12:00etan, gazte
lokalei buruzko batzarra

DURANGO

EAJk merkatarien
iritziei entzungor
egitea kritikatu
du PSE-EEk
EAJk merkataritza dinamizatze-
ko proiektu bat 50.000 euroren
truke enpresa bati adjudikatu
izana kritikatu du Durangoko
PSE-EEk, prentsa ohar bidez.
Sozialistek gogorarazi dutenez,
merkatarien elkarteak bere tek-
nikariak eskaini zituen lan hori
doan egiteko. 

Pilar Rios ordezkari sozialis-
taren berbetan, gastu bat izateaz
gainera, herriko merkatarien eta
oposizioko alderdien iritziei
“entzungor” egin diete jeltza-
leek.

Gogoratu duenez, 2010eko
apirilean sozialistek eta Aralarrek
bultzatutako helegitea onartu
zuten, PERCO mahaia osatzeko
eta ildo horiek garatzeko. "EAJk
ez du kontuan hartu merkatarien
iritzia lan hauen garapenerako
eta hiri marka sortzeko". 

"EAJk berriro erakutsi du
aurrezteari eta parte-hartzeari
buruz duen kontzeptua". Jeltza-
leek “kudeaketa txarra" ezkuta-
tu gura izana salatu du ordezka-
ri sozialistak ohar bidez. J.G.

Merkataritza dinamizatzeko
EAJk 50.000 euro adjudikatu
izana kritikatu du PSE-EEk

Durangaldeko hainbat
eragilek babesa agertu diote
EHE elkartearen ekimenari

Argazkiko eremuan, Euskotrenen egoitza eta bost dorreak zeuden aurreikusita, besteak beste. K.A.

Trenbidea lurperatu eta gero
Durangon 60.000 metro koa-
dro geratuko dira hutsik.

Udalak Eusko Jaurlaritzagaz lur-
sail horretako zati batean, besteak
beste, Zaha Hadid arkitektoak
diseinatutako Euskotrenen egoi-
tza eta luxuzko bost etxebizitza
dorre egitea aurreikusi zuten  Bar-
ne Berrikuntzarako Plan Berezian.

Baina, trenen tailerretan eta
kotxelekuen espazioan zer joan-
go den ez dago argi. Garraio Sai-
lak Euskotrenen egoitza ez dela
egingo esan zuen 2010ean, baina
etxebizitza dorreei buruz ez du ezer
esan eta eraikitze eskubideak Jaur-
laritzak ditu. Beraz, Durango  Ope-
razioadeitutakoaren zati bat ez da
egingo, eta bestearekin zer egin-
go duten ez dago argi. Obrek hiru
urteko atzerapena dute, eta erai-
kuntza sektorea krisian dago.   

Alderdien ikuspuntuak
Durangoko EAJk trenbideko lurzo-
ruan herriko “zati biak lotzeko”
gune bat atondu gura du: zumar-
di bat, bizikletaz eta oinez ibiltze-

ko, eta autoak “garajeetara edo
etxeetara sartzeko bakarrik”. Horre-
tarako, Eusko Trenbide Sareak tren-
bidearen lurrak doan ematea eska-
tu dute jeltzaleek. 

Jon Bingen Landabidea Bildu-
ko zinegotziaren berbetan, “ etxe-
bizitza ugari egin gura zituzten eta
ez zuten zerbitzu azpiegiturarik
planteatu. Horrelako proiektu han-
di bati ekin aurretik Durangoko
premiak zeintzuk diren jakiteko
azterketa soziodemografiko bat
egin beharko litzateke”. 

Durangoko PSE-EEren ustez,
libre geldituko den espazioari “era-
bilera arrazionala” emateko irten-
bideak aurkitu behar zaizkio, “guz-
tiari uko egin barik, baina guztiok
hipotekatu barik”. Lursaila hain-
bat instituziotako bulegoak batze-
ko aproposa izan daiteke sozialis-
ten ustez. Udala, Lanbide, Jaurla-
ritza eta Segurantza Soziala aipatu
ditu bere proposamenean.

Aralarreko Dani Maezturen
iritziz, “Jaurlaritza eta udala ber-
ba egitera jesarri beharko lirate-
ke”. Durango Operazioa“ahaztu eta

‘Durango Operazioa’ deitutakoa berraztertzeko
premia ikusten dute Durangoko talde politikoek

Trenak utziko duen
espazioan oraindik
ez dakite zer egin

Trenbide berria urte bukaera-
rako lurpean egotea aurreiku-
si dute. Ondoren, zaharraren
elementuak kendu eta lurren
kutsadura garbitu beharko
dute. Lan horiek nork ordain-
du eztabaidatu zuten pasa den
astean Legebiltzarrean. Obrak
Jaurlaritzaren eta udalaren
artean finantziatzeaz mintza-
tu ziren. Alderdi gehienen iri-
tziz, ETSren ardura da. 

Jaurlaritzak, gainera, bost
etxebizitza dorre eraikitzeko
eskubideagatik 4.200.000 euro-
ko gainbalioa ordaindu behar
zion udalari, hasierako BBPNan
azaldu zenez. Diru hori tren-
bideko etorbidea atontzeko
erabili gura zuen udalak. PSE-
EEren iritziz, ordea, orain ez
dago horrelako dirurik, gainba-
lioa lehen baitzegoen, “higie-
zinen egoera beste bat zenean”. 

Trenbidea garbitzeko lanen
finantziazioa eztabaidan

zerotik hasi behar da”, Maezturen
ustez. Euskotrenen tailerrak eta
kotxetegiak dauden lekuan zerbi-
tzuetarako leku bat aldarrikatzen
du Aralarrek eta, besteak beste,
bertan Kirolene ikastegiarentza-
ko egoitza berria  egitea.

PPko Juanjo Gaztañazatorrek
“argitzeko gauza asko” ikusten
ditu, eta Jaurlaritzari proiektuko
moldaketak egingo dituen azaltze-
ko eskatu dio. Espazio horretan
etxebitzitzak egitea begi onez iku-
siko luke PPk, baina ez 18 solai-
ruko dorreak: “Durango ezagutu
eta maite dugun guztiontzat horre-
lako dorre altuak eraikitzeak herria
apurtzen duelako”. A.Ugalde

Ordenantza egiterakoan
gazteen parte-hartzerik ez
dela egon kritikatu du Bilduk
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GARAI

MALLABIA

ZALDIBAR

Herriko argazki zaharrak
batzen dabil Ilargi taldea
Berriro ere deialdia egin du, gero erakusteko 

Zaldibarko Ilargi argazki taldeak
herriagaz edo herritarrekaz zer
ikusia duten argazki zaharrak
batzen dihardu. Dagoeneko 1.000
aletik gora dauzkate artxiboan, eta
orain beste deialdi bat egin du,
etxean horrelako argazkiak gorde-
ta dituztenei zuzenduta. Eska-
neatu eta digitalki gordetzen dituz-
te, eta originala jabeari bueltatu,
adierazi dutenez.

Helburua, artxiboa potolo-
tzeaz gainera, irudiekin erakus-
ketak egitea da. Diotenez, “ez du
ardura argazkiak apur bat urra-
tuta badaude”. Paisaiak, etxeak,
lagun-taldeak, erretratuak... dene-
tariko argazkiak batzeko intere-
sa dute. 

Telefono zenbaki hauetan
lortu daiteke informazioa: 94 682
78 04 eta 620 312 401. M.O.

Zuhaitz Egunera begira,
landareak emango dituzte
Martxoaren 12ra arte eskatu daitezke udalean

Urtero legez, herritarrei zuhaitz
landareak eskatzeko aukera eman
die udalak. Datorren astelehe-
nean, martxoaren 12an amaitzen
da eskariak egin ahal izateko epea.
Ondoren, herritar bakoitzak bere
baserriko lurretan landatu behar-
ko ditu landareok.

Bestalde, udalak Arteta baseliza-
ren inguruetan 50 pago eta beste
50 haritz landatzeko aprobetxa-
tuko du Zuhaitz Eguna.

Bizkaiko herriek martxoan
ospatzen duten Zuhaitz Egunean,
Bizkaiko Foru Aldundiko Neka-
zaritza Sailak guztira 29.100
zuhaitz banatuko ditu 92 herri-
tan. Egun hori aprobetxatu gura
dute espezie hostozabalen balioa
berreskuratzeko, bereziki berta-
ko espezieena. Haritz, pago, urki,
astigar, lizar eta gereziondoak bir-
landatuko dituzte. J.G.

Udalak 50 pago eta 50 haritz
landatzeko aprobetxatuko du,
Arteta baselizaren inguruan

Ibiltzen hasi da
Umerri espazioa,
pausu lasai baina
sendoak emanez
Heziketarako eredu berria esperimentatzen ari 
dira bertan urriaz geroztik hamazazpi lagun

Haurren zaintza parteka-
tzeko eta zaintza modu
berriak bilatzeko  sortu

du familia-talde batek Umerri.
Garaiko San Migel eliza osteko
etxean hartu dute lekua; urrian
zabaldu zuten jolasteko eta ikas-
teko espazioa, iaztik proiektua
mamitzen ibili ostean. Umeak
bezala, helduak ere hazteko gunea
dela diote bultzatzaileek.

“Egitasmo zabala da, antze-
ko interes, behar eta kezkak dituz-
tenei irekita dagoena”. Hain zuzen
ere, gurasoez gainera, etorkizu-

nean umea izan gura dutenak eta
proiektuan interesdunak ere
badaude taldean. 

Euren erritmoaren arabera
Helburua, honakoa: “Haurrak
euren erritmoaren  arabera haz-
tea eta lasaitasun handiagoz eta
presa gutxiagoz bizitzea”. Inguru-
ne natural batean, “aurreiritziek,
manipulazioek, espektatibek,
zigor edo sariek tokirik ez duten
gune baten alde”, dabiltza lanean. 

Momentuz hamar umeren
bueltan daude Umerrin, eta horie-
tatik lau egunero doaz. Txikienak
gurasoekin ere egoten dira, hezi-
tzaileagaz gainera. Gurasoetako
batek lehen hileotako balantze
positiboa egin du, eta datorren
ikasturterako ateak zabalik dauz-
katela gaineratu du. M.Onaindia.

Umeak bezala, helduak ere
hazteko gunea dela diote
Umerriko bultzatzaileek 

Elizbarrutiko eraikina dute alokatuta Umerrikoek.

OTXANDIO

ELORRIO

Ondare arkitektonikoa eta
kulturala sustatuko dituzte
Marka eta slogan turistikoa ere sortuko dituzte

Elorrioko ondare arkitektonikoa
eta kulturala sustatzeko helburuz,
plan bat garatuko dute, “produk-
tu erakargarri bihur daitezen eta
herrian aberastasuna sor deza-
ten”, Ana Otadui alkatearen ber-
betan. Turismoagaz, herriko bes-
te sektore ekonomiko batzuk ere
suspertu gura dituzte, baita biztan-
leen elkartrukatze kulturala area-
gotu ere, alkateak dioenez. 

Marka, eslogan eta ibilbideez
gainera, komunikazioa koordina-
tzeko plana onduko dute, eskain-
tza turistikoa zabaltzeko. Ondare
ibilbidearen argiztatze turistikoa
ere iragarri dute. 

"Plan honegaz hasiko gara,
baina gure helburua Durangal-
deak etorkizunean garatuko dituen
ekimen eta jarduerekin bat egitea
da", adierazi du Otaduik.

Bilduk ere begi onez ikusten
du plana: “Ingurumena eta iraun-
kortasuna kontuan hartu behar
dira.Elorrioko baliabideak man-
tentzea gura dugu, gure ondoren-
goek ere ezagutzeko”. M.O.

Merkatariek
Aukera Azokara
eroango dituzte
produktuak
Gaur eta bihar zabalduko dute
Elorrioko Merkatari Elkartearen
Aukera Azoka, neguko eskain-
tzaren soberakinak prezio baxua-
goan eskaini eta salmentak han-
ditzeko asmoz. Urteroko zita da
asteburuko feria, neguan legez
udan ere egiten dena.

EMEko ordezkariek azaldu
dutenez, hamabi komertziok ipi-
niko dituzte euren produktuak
salgai polikiroldegian: ileapain-
degiko produktuak,umeentza-
ko zein helduentzako arropak,
opariak, gozokiak eta altzariak
mahaigaineratuko dituzte stan-
detan.  Goizez 10:00etatik
13:30era eta arratsaldez 16:30etik
20:00etara zabalduko dute bi
egun hauetarako antolatu duten
azoka berezia.

Zozketa
Antolatzaileek zozketa ere egon-
go dela iragarri dute. Hain zuzen
ere, herriko denda bik otzara
bana atonduko dute euren
eskaintzagaz. Zapatu arratsal-
dean egingo dute zozketa, 19:30
eta 20:00 bitartean, EMEko ordez-
kariek azaldu dutenez. M.O.

Hamabi komertziok ipiniko
dituzte salgai euren
produktuak kiroldegian

Eskolan harrera
gela zelan eratu
hausnartzen ari
dira gurasoak 
Hainbat gurasok azaldu izan dio
Mainondo guraso elkarteari herri
eskolan harrera gela bat eratzeko
komenentzia. Oraintsu, guraso
elkarteak batzarra egin du intere-
satuta dauden gurasoekin, beha-
rrizanak bertatik bertara ezagutze-
ko asmoz. 

Batzarrera hamar bat guraso
joan ziren, eta zerbitzua beti era-
biltzeko asmoa erakutsi zuten
horietako sei-zazpik. Zerbitzura-
ko tarteak finkatu zituzten:
07:30etik 09:00etara eta 16:15etik
17:15era. Orain, zerbitzua eman
dezaketen enpresa batzuk begira-
tzen dabiltza, aurrekontuak-eta
parekatzeko. Oraindik ez dute era-
baki zerbitzua gurasoek ordaindu
edo udalari laguntza eskatuko dio-
ten. Hilabete inguruan gurasoek
erabaki bat hartuta izatea itxaro-
ten dute. J.D. / M.O.

Zerbitzurako tarteak finkatu
dituzte: 07:30etik 09:00etara
eta 16:15etik 17:15era

Herriko beste sektore
ekonomiko batzuk ere
suspertu gura dituzte
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ABADIÑO

IZURTZA

ATXONDO

Geltokia egiteko lur zatia
lagatzea adosten ari dira
Alboko enpresek aldeko jarrera erakutsi dute

Botikaren ondoan egin gura duten
autobus geltokiak udalarena ez
den lur-zati bat ere hartzen du.
Katastroan azaldu ez arren, han-
go metro koadro batzuk inguru-
ko enpresenak dira. Horregatik,
Udalak eta enpresetako ordezka-
riek batzarra egin zuten astelehe-

nean egoera zelan konpondu
aztertzeko. Oraindik erabateko
adostasunera heldu ez diren
arren, lur zati hori lagatzearen
aldeko jarrera erakutsi dute. 

Hamabost  bat negozio dau-
de han eta gehienak joan ziren
batzarrera. Enpresako ordezka-
rien eskakizunen artean daude,
esaterako, sarrera libre uztea,
garajeak baitaude inguruan.

Etorkizunean herriko jaure-
giaren ondoan etxebizitzak egin
gura dituzte eta baliteke orduan
geltokia hara tokialdatzea. J.D.

Enpresen eskakizunen artean
daude, esaterako, sarrera
libre uztea, garajeak baitaude 

IURRETA

MAÑARIA

Joan zen martxoaren 2an abiatu ziren Marokora konpondutako Seat Marbella ibilgailuan. Anboto

Elkartasun rallyan parte hartu
dute bi iurretarrek, Marokon
IV. Panda Raid-en daude Iurretako Eneko Barroeta eta Arrizen Sagarduy

Seat Panda eta Marbella
autoekin Marokon abiatu-
tako elkartasunezko rall-

yan dihardue Eneko Barroeta eta
Arrizen Sagarduy iurretarrek. IV.
Panda Raid rallya pasa den bari-
kuan hasi zuten, eta bihar iritsiko
dira helmugara.

+Dendak merkatari elkartea-
ren laguntzagaz parte hartu dute
iurretar biek Panda Raid rallyan,
eta parte hartzen duten 75 taldee-
tariko bakoitzak 20 kilo eskola
material eroan du. Essaouirako
hondartzetan amaituko dute rall-
ya guztiek, zazpi etapako ibilbidea

egin ondoren. Elgoibarko Meka
Institutuak eman die eskola mate-
riala Barroeta eta Sagarduyri, eta
20 kilo horiek Maroko hegoalde-
ko eskola batean utzi dituzte. 

Iurretar biek 5.460,64 euroko
aurrekontua izan dute, "autoagaz
lotutako eguneroko gastuetarako
(janaria, erregaia...), segurtasu-
nerako eta dohikuntza beharreta-

rako". +Dendak merkatari elkar-
teak 565 eurogaz parte hartu du
ekimenean, "ibilgailuaren sei erru-
berak erosteko".

Esperientzia berria
Lehenengoz parte hartu dute
horrelako ekimen batean 35 urte-
ko gazte iurretarrek. Eurok konpon-
dutako Seat Marbella ibilgailuan
joan dira Marokora, rallya amaitu
guran: "Ilusio handia egiten digu
rallyan parte hartzeak, kirol erron-
ka ez eze, umeei ere languntzen
diogu gainera", azaldu zuen irten
aurretik Eneko Barroetak. A.B.

Meka Institutuak (Elgoibar)
emandako 20 kilo eskola
material eroan dute

Musika lokalean
herritarrek edukiko
dute lehentasuna
Gaztetxeko espazioaren harira batzarra egin 
dute; ekainera arte talde batek entseatuko du

Atxondoko gaztetxeko musika
lokala dela-eta, batzar berezia
egin dute gazteek, barne arauak
berrikusi eta hurrengo hilabetee-
tarako ordutegiak zehazteko
asmoz. Gaurtik aurrera, lokala
erabiltzeko lehentasuna eduki-
tzeko, taldean gutxienez herriko
musikari bat aritu beharko da.

Gaztetxeko kide batek azal-
du duenez, erabakia ez dago %100
gaztetxeko asanbladaren esku.
Asanbladako kide batek parte har-
tu zuen batzarrean, eta gainera-
ko taldeekin batera adostu zituz-
ten proposamenak. 

“Momentu honetan talde
bakarra dago lokalean, eta izan
daiteke besteren bat etortzea ere,
baina beti lehentasuna herrikoak
edukita”. Orain arte, lau musika
taldek jardun dute, eta ekainera
arte batek segituko du. Udan bes-
te talde bat sartuko ei da, gutxie-
nez. Ordutegiak eta musika-eki-
poaren gaineko arauak ere ados-
tu dituzte.

Ekintzekin jarraituz
Horretaz aparte, gaztetxean zen-
bait ekitaldi programatu dituzte
datozen egunetarako. Gaur,
22:00etan, Incomodosantzezlana
eskainiko du Pez Kao taldeak, eta
martxoaren 24rako irteera anto-
latu dute sagardotegira. Atzo, mar-
txoaren 8ko ekintzetan ere parte
hartu zuten gazteek. J.D.

Ordutegiak eta musika-
ekipoaren gaineko arauak 
ere adostu dituzte

Udalaren informazioa
paneletan zabalduko dute 
Hiru auzotan ipiniko dituzte panel elektronikoak

Traña-Matiena, Zelaieta eta Mun-
tsaratz auzoetan, 24 orduz uda-
laren informazioa zabalduko
duten panel elektroniko bana ipi-
niko dute. Udalaren informazioa
eta herrian izango diren ekitaldien
agenda zabalduko dute panel
elektroniko horien bitartez.

Gobernu taldeak jakinarazi
duenez, inguruko enpresen eta
saltokien eskaintzen berri ere
emango dute panel horietan:
“Menuak eta bestelako iragar-
kiak”, adibidez. Horretarako, bai-
na, aurrez eman beharko du ize-
na bere iragarkia paneletan ager-
tzea gura duen enpresari edo
dendariak.

Panelok, “kaleko iragarki
oholen eta webgunearen bitartez
zabaltzen dugun udal informa-
zioa osatuko dute”, Jose Luis Nava-
rro alkatearen berbetan. I.E.

Inguruko enpresen eta
saltokien eskaintzen berri ere
emango dute paneletan

Diru laguntza eskaera
egin dute liburutegia
lekuz aldatzeko
Errekondon ipiniko duten kultur etxera eroateko 
proiektua aurkeztu du Bilduren gobernu taldeak

Liburutegia lekuz aldatzeko asmoa
du Bilduren gobernu taldeak.
Herrian Errekondo izenagaz eza-
gutzen duten eraikinera eroatea da
asmoa —etorkizunean kultur etxea
ere hartuko du—. Otsaila amaie-

ran, lekualdatze proiektua diruz
laguntzeko eskaera aurkeztu zuen
udalak Eusko Jaurlaritzan. 

“Gehienez ere, proiektuaren
kostuaren %80 hartuko luke Jaur-

laritzak bere gain”, Endika Jaio
alkateak azaldu duenez. Hilabete
bi barrurako espero du gobernu
taldeak Eusko Jaurlaritzan eginda-
ko eskariaren erantzuna.

Mañariako alkateak azaldu
duenez, gaur egun frontoiaren
alboko liburutegira ikastera joa-
ten direnak sarri kexatzen dira,
“frontoiko zaratagaz”, eta udal
gobernuari aukera aproposena
iruditzen zaio  liburutegia Errekon-
doko eraikinera eroatea.

Etorkizuneko kultur etxearen
lehenengo solairuan atondu gura
dute liburutegia, udal gobernua-
ren proiektuak jasotzen duenez.
Bertan, ikasteko gela eta taldeko
lanak egiteko gune bat egongo
dira, besteak beste. KZgunea ere,
urte batzuk barru Errekondoko
kultur etxe berrira eroateko asmoa
agertu dute Bilduren gobernu tal-
dekideek. I.E.

Kultur etxearen lehenengo
solairuan atondu gura dituzte
liburutegia eta ikasteko gela

Jaurlaritzaren diru-laguntza
zenbatekoa izango den
hilabete bi barru jakingo dute

Puntuetan
ekimenagaz,
dokumentala,
etzi, udaletxean 
Herriz herri zine proiekzioak
eskainiko dituen Puntuetan eki-
menak geldialdia egingo du
mañarian, martxoaren 11n. Wer-
ner Herzog zuzendari alemania-
rrak 2007an zuzenduriko Encuen-
tros en el fin del mundo dokumen-
tala eskainiko dute, 18:00etan,
udaletxeko batzar aretoan.

Zinema zirkuitu konben-
tzionaletik kanpo geratzen diren
filmak hamalau herritara era-
mango ditu Puntuetan ekimenak
martxoan. Antolatzaileen ber-
betan, “interes etiko eta esteti-
koa daukan zinema” eskaintzea
da ekimenaren helburua.

Filmaren emanaldiaren
ostean, solasaldi edo eztabaida-
rako tartea ere zabalduko dute,
domekako hitzorduan. I.E.

Werner Herzog-en 2007ko
‘Encuentros en el fin del
mundo’ filma eskainiko dute 
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Durangaldean labur

BERRIZ DURANGALDEA

Izurtzako udaletxeko langileak tapoiz betetako kaxekin.

Aratz Aldaik zazpi urte ditu
e t a  e s k o r i a t z a r ra  d a .
Garun-paralisiagaz jaio zen

eta gurpil-aulkian ibili behar du.
Horrek bizi den etxebizitza osoa
bere egoerara egokitu beharra
dakar eta finantziazioa lortzeko
plastikozko tapoien bilketa ipini
dute martxan. Eskoriatzako era-
kundeek, komertzioek, elkarteek
eta norbanakoek laguntzen dute

bilketan. Elkartasun modura, eki-
men hori bera Mañaria eta Izur-
tzako udaletan ere abiatu dute.

Ekimenaren bidez, guztira,
zortzi tona tapoi batu  dituzte
orain arte. Helburua 30 tona batzea
da, etxebizitzako komuna Aldai-
ren beharrizanetara egokitzeko
adina diru batzeko.

Eskoriatzako Udaleko gizar-
te langilea, Beronika Solaguren,
arduratzen da Mañaria eta Izur-
tzan dauden kaxetatik noizean
behin tapoiak batu eta Arrasaten
dagoen almazen orokorrera era-
mateaz: “Joaten naizen bakoi-
tzean kaxa beteta aurkitzen dut.

Autoko maletategia lau bat bider
beteko nuen tapoi poltsekin”. Udal
beharginek eta hainbat herritarrek
eramaten dituzte tapoiak eta oso
pozik daude erantzunagaz. Bur-
gos eta Errioxatik ere ekarri ei

Eskoriatzakoa da eta Mañaria eta Izurtza ere ari
dira behar duen finantziaziorako bilketa egiten 

Garun-paralisia duen
gazte baten alde tapoi
bilketa abiatu dute

Aratz Aldaik zazpi urte ditu,
eskoriatzarra da eta gurpil-
aulkian ibili behar du

dituzte tapoiak. Ekimena Duran-
galdeko beste udal zein komer-
tzioetara ere zabalik dagoela adie-
razi dute eta interesdunentzako
helbide elektronikoa eskaini dute:
beronika@eskoriatza.net. J.D.

Jai egunetan ixtearen aldeko
manifestaziora doa +Dendak 
Domekan Bilbon batzeko deialdia egin dute

+Dendak elkarteak Jaietan denok
jai ekimenagaz bat eginez Bilbon
domekarako antolatu duten mani-
festazioagaz bat egin du. Dome-
ka eta jai egunetan ez zabaltzea
eskatzen dute, eta erakundeei
ordutegi komertzialen erregula-
zioa eskatzen diete aurkeztutako
manifestuan: denda txikien defen-
tsan, kontsumo arduratsu baten
alde eta igande eta jai egunetan
dendak zabaltzearen kontra. 

Denda txikien eta lanpostuen
defentsan euren konpromisoa
adierazten dutela azaldu du +Den-
dak elkarteak. Deialdiagaz bat
egin dute hainbat ekartek eta
mugimendu sozialek. 

“Inposatu nahi diguten
mugarik gabeko kontsumoaren
aurrean”, kontsumo arduratsua-
ren aldeko deia luzatzen dutela
azaldu dute, “gure ohitura eta
usadioak mantenduz”. J.G.

Auzo-taxi
zerbitzurako
lizentzia bi
banatuko dituzte
Berrizko auzo-taxi zerbitzua ezar-
tzeko prozesuan beste pausu bat
eman du udalak: osoko bilkuran
aho batez onartu dute lizentzia bi
banatzea. Datorren astean hasiko
da kontratazio-espedientea, udal
iturriek informatu dutenez.

Aurtengo aurrekontuetan
zehaztuta dute garraioagaz lotu-
tako egitasmo honi ekitea, eta
lehen urratsetarako 20.000 euro
inbertituko dute. Auzotarrei mugi-
tzeko erraztasuna eman guran,
auzoak herriguneagaz lotuko ditu
zerbitzuak, Iurretan eta Elorrion
hasitako esperientziak eredu har-
tuta. Errepideetan ibiliko diren
taxi biek ohikoa baino prezio mer-
keagoa eskatuko diete bezeroei,
udalagaz hitzartu eta gero.

Lizentziarako oinarriak
Udalbatzarrak hartutako erabakia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
ratuta, lizentziaren jabe egin gura
dutenek 15 eguneko epea eduki-
ko dute eskaerak aurkezteko. Gai-
nera, interesdunek oinarriak ikus-
gai izango dituzte udalaren web-
gunean. M.O.

Datorren astean hasiko da
kontratazio-espedientea, udal
iturriek informatu dutenez 

Garraioagaz lotutako
egitasmo honi ekiteko 20.000
euro inbertituko dute

Ia 20.000 lagun Aukera Azokan
"Krisian egon arren, gure historiako emaitzik onenak izan ditu-
gu". Hala adierazi dute +Dendak elkarteko arduradunek. Anto-
latzaileen arabera, guztira 19.790 bisita jaso ditu joan den aste-
buruan Landako Gunean egokitutako azokak. 

Gaur, 19:00etan hasita, Goiuri kulturgunean egin-
go dute Iurretako Herrira mugimenduaren aurkez-
pena. Herriko elkarte eta norbanako guztiak gonbi-
datu dituzte ekitaldi horretan parte hartzera. Eus-
kal preso eta iheslarien eskubideen alde lan egiteko
helburuagaz jaiotako mugimenduaren batzar ire-
kia deitu dute martxoaren 22rako Abadiñon ere: Txan-
porta kultur etxean, 19:00etan da hitzordua.

‘Herrira’ mugimenduaren
aurkezpenak, herriz herri

Jaietako kartelen
lehiaketak Abadiñon

Domekan egin zioten urteetan Castet elkarte-
ko lehendakari izandako Xabier Zabarteri azken
agurra. Ehunka lagunek hartu zuten parte Ola-
zar pilotalekuko hileta zibilean. Zaldibarren jaio
zen Zabarte, 1965ean, eta ezker abertzaleko mili-
tantea izan zen urte luzez. 1992tik 2003ra, Eus-
kaldunon Egunkariako behargina izan zen eta
Berria egunkarikoa gero, hil zen egunera arte.

Istripuan hildako Xabier
Zabarteri azken agurra

Traña-Matienako San Prudentzio eta
Zelaietako San Trokaz jaiak iragarri-
ko dituzten kartelak hautatzeko lehia-
ketak abiarazi ditu Abadiñoko Uda-
lak. Lehiaketa bietako sariak batuta,
guztira, 1.450 euro banatuko dituz-
te. Udalaren webgunean dago lehia-
ketari buruzko informazio gehiago.
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BERBAZ
“Erralde zarratzea tristuraz hartuko
genuke proiektuan sinesten genuelako”
Bi urterako luzapena eman zioten hiltegiari eta dagoeneko bost urte igaro direla gogorarazi du Longartek

Erralde hiltegiaren
inguruan galdetuta
“gezur asko” entzun

dituztela azaldu du Angel
Longartek, Auzokideen
Batzordeko kideak. Jarrera
horren arrazoien inguruko
galderak erantzun ditu.

Erralde hiltegiaren inguruko ezta-
baida noiz sortu da auzoan? 
2 0 0 5 e k o  u z t a i l a r e n  3 0 e a n
hiltegia itxi egin zuten galera
e k o n o m i k o e n  e t a  i n s t a l a -
zioen egoeragatik.  Urte eta
e r d i  i t x i t a  e g o n  o s t e a n ,
2 0 0 7 k o  o t s a i l e a n  b e r r i r o
zabaldu zuten.

Zein testuingurutan zabaldu zen
hiltegia berriro?
H i l t e g i a r e n  i n s t a l a z i o a k
Durangoko Udalarenak dira.
2006ko apirilean Juanjo Zia-
rrustaren deia jaso genuen,
s a s o i  h a r t a n  D u r a n g o k o
alkate zenarena. Albiste on
bat eta txar bat zituela guri
esateko, hori aderazi zigun.
Hiltegiaren lurretan zentro
zibiko bat eraikitzeko asmoa
zegoela zen albiste ona. Txa-
r ra ,  b e r r i z ,  E r ra l d e k  i d a t z i
bat aurkeztu zuela Udalean,
bi urterako alokairu kontra-
tua eskatuz.

Zuek zein jarrera hartu zenuten?
Alkateak argi esan zigun hil-
tegia zabalduko zela auzokide-
ek zabaltzea gura bazuten.
Sektorearentzako eta herrita-
rrentzako Erralde zabaltzea
zeinen garrantzitsua zen iku-
sita,  bi  urterako kontratua
sinatzea adostu genuen, Berri-
zen hiltegi berria eraiki arte.

Auzokideok eskaerarik egin zenio-
ten Erralderi?
Udalagaz egindako alokairu
kontratuan, klausula bat jar-
tzea eskatu genuen, auzoki-
deei ahalik eta kalte gutxien
eragiteko. Eta Udalak eskubi-
dea zuen edozein unetan han-
d i k  b o t a t ze k o,  a d o s t u t a k o
p u n t u re n  b a t  b e t e t z e n  e z
bazuten: hiltegia zabaltzen
zenetik urte biko egonaldia
izango zutela instalazioetan,
hiltegiko kortetan animaliek
ezingo zutela gaua pasatu,
z a m a l a n a k  e z i n g o  z i r e l a
22:00etatik 06:00etara egin eta
araztegian neurriak hartuko
zituztela usain txarra kentze-
ko. Horiexek izan ziren ados-
tutako puntuak.

Bete dituzte?
Z a b a l d u  e t a  b e re h a l a  h a s i
ziren esandakoa ez betetzen.
Bost  ur tean arau-hausteak
etenbakoak izan dira. Gana-
d u a  g a u e t a n  u z t e n  z u t e n .
Eguenetan uzteko baimena
eskatu ziguten eta asanbla-
dan berriro ere eskuzabalak
i z a n  g i n e n  e t a  b a i e z k o a
erantzun genien.  Hala  ere,
egun gehiagotan geldi tzen
ziren.  Batez ere,  Zorrozako
h i l t e g i a  z a r r a t u  z u t e n e a n :
l a n a  h a n d i t u  z i t z a i e n  e t a
aste batzuetan bost eta zazpi
gauetan ere ganadua bertan
u z t e n  z u t e n .  Z a m a l a n a k
04:00etan egiten zitzuten eta
ordu horretan kamioiak gar-
bitzen hasten ziren. Arazte-
gia ez zuten konpontzen eta
usaina jasangaitza zen, batez
ere uda sasoian. 

Urte bi pasatu ostean, zer gerta-
tu zen?
Auzokideen ezinegona geroz
e t a  h a n d i a g o a  z e n .  D e n a
z i re n  b e r b a  p o l i t a k ,  b a i n a
proiektu berriaren inguruan
a r d u r a t z e n  h a s i  g i n e n .
L u r r a k  e r o s i  z i t u z t e l a  e t a
eraikitzeari ekin behar ziote-
l a  e s a n  z i g u t e n e a n  l a s a i t u
e g i n  g i n e n .  O r d u a n ,
2010ean, udaleko eta Erral-
d e k o  o r d e z k a r i e k i n  b a t u
g i n e n .  Ja v i e r  A z p i t a r t e k
obrak 2010eko irailean hasi-
ko zirela segurtatu zigun eta
b e r r i ro  e re  e n g a i n a t u  e g i n
gintuzten.

Zer gertatu zen orduan?
Udaleko Hir igintza Batzor-
d e a g a z  a l o k a i r u  k o n t r a t u
b e r r i  b a t  e g i t e a  e r a b a k i
genuen, proiektu berria mar-
txan jartzeko epe batzuekin
eta bete ezean Udalak desa-
lojatzeko eskubidea izango
zukeen.

H a u t e s k u n d e e n  o n d o r e n
zuzendaritza aldatu zen.
Bai, eta Erraldeko zuzendari-
tza berr iagaz batzarra egin
genuen egoeraren berri ema-
teko, eta proiektu berriaren
bideragarritasuna frogatzeko
denbora behar zutela azaldu
ziguten. Abenduaren 31rako
proiektuaren bideragarrita-
suna erakutsi ezean, beraien
k a b u z  i n s t a l a z i o a k  u t z i k o
zituztela esaten zuen doku-
m e n t u a  s i n a t z e k o  e s k a t u
genion Mikel Ansotegi Erral-
deko presidente berriari, eta

ezetz erantzun zigun. Akor-
dio hori ez zela posible ikusi
genuen eta luzapenari ezetz
esan genion. Tartean Osasun
S a i l a k  E u r o p a k o  a r a u d i a
betearaziz jarduera eten egin
zuen. 

Berriro zabaltzeko aukerarik
egon daiteke?
Uste dugu ez dela berriro ere
zabalduko, baina erabakien
zain gaude zer gertatuko den
ikusteko. Itxiko balitz, sentsa-
zio gazi-gozoa izango genuke.
Batetik, auzokideek pozik har-
tuko lukete hainbetse urtean
jasandako usain eta zaratak
amaituko liratekeelako. Beste-
tik, tristura sortuko liguke guk
ere proiektu horretan sinesten
genuelako.

EHNE, harakin, langile, pas-
tore eta garraiolarien jarrera
gogor kritikatu duzue.
Beraien jarrera kritikagarria
d e n  a r re n ,  e r re s p e t a g a r r i a
d a .  Jo k a t z e k o  i z a n  d u t e n
m o d u a g a z  e z  g a t o z  b a t .
L u z a p e n a k  e s k a t z e n  d i t u
E H N E k ,  b a i n a  e g o e r a  z e i n
den jakinda ez da auzokidee-
kin batzartu ere egiten. Pren-
tsan agertu direnean auzoki-
deen ahalegina ez dute behin
ere  aipatu ere  egin.  Langi-
leek behin erreferentzia bat
egin zuten.

Bilduk izandako jarrera ere
salatu duzue.
B i l d u r e n a  l a r r i a g o a  d e l a
d e r i t z o g u . B e t i  u l e r t u  d u t
a h u l e n a k  d e f e n d a t u  b e h a r
z i t u z t e l a .  E z  d i r a  a u z o k i -
d e e n g a n a  e t o r r i  e r e  e g i n .
Eskutitz bat bidali digute.

Proiektu ber ria da gakoa.
Eraikiko da?
O r a i n  E r r a l d e re n  p r o i e k t u
berrian ez du inork sinesten.
2 0 0 8 a n  k re d i t u a  z u t e n  e t a
lurrak erosita eta kudeaketa
t x a r r a r e n g a t i k  e z  z u t e n
a u r re ra  e ra m a n .  E ra n t z u l e
bakarra Erraldeko zuzendari-
tza da. J. Guenetxea

Angel Longarte•

Herria auzo elkarteko kidea
Auzokideen Batzordeko kidea

“Alkateak esan
zigun hiltegia
zabalduko zela
auzotarrek 
gura bagenuen”

“Uste dugu ez dela
hiltegia berriro
martxan jarriko,
baina erabakien
zain gaude” 

“Zabaldu eta 
berehala hasi ziren
adostutakoa
ez betetzen” 

“Proiektu berrian ez
du inork sinesten.
Erantzule bakarra
zuzendaritza da” 
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EDITORIALA

D
urangaldeko ehunka euskaltza-
leren urteetako ahaleginari eta
dozena bat langileren egunero-
ko lanari esker sendo diharduen
euskarazko tokiko kazetaritza
proiektua arriskuan ikusi dugu

asteon, Durangoko alderdi biren arteko ika-
mika dela-eta. Guk geure aldetik, euskarak
bestelako kultura politiko bat behar duela uste
dugu, alderdikerietatik babestuko duena. Hori-
xe sinestuta behar egiten dugu egunero, bai-
na, zertarako ukatu, lantzean behin inozoak
sentiarazten gaituzte, aste honetan legez.

Labur: Durangoko Udalak EAJko kide bate-
na den In Mediobai enpresari alkate andere-
ak sinaturiko dekretuz 28.000 euro eman iza-
na salatu du martitzen honetan Aralarrek,
Dani Maeztu zinegotziak emandako prentsau-
rrekoan. Eguaztenean, prentsa ohar baten
bidez erantzun du EAJk, esanaz Aralar talde-
ak 2009ko udal aurrekontuak onartzearen tru-
ke Durangoko Herri Komunikabideak enpre-
sari urteko 40.000 euroko hitzarmena onartzea
eskatu zuela, eta Maeztu jaunak enpresa horre-
kin harreman zuzena eta pertsonala duela.

Elkar ulertzen hobeto hasi gaitezen, DHK
ez da enpresa bat: Durangaldeko euskara elkar-
teek sortu zuten hurreko informazioa euska-
raz garatzeko helburuagaz. Durangaldea komu-
nitate trinko eta eraginkor bihurtu gura du, gure
ezaugarri nagusiak, bereziki euskara, sendo
geroratzeko. Jatorri eta helburu horiekin, pro-
fesional kualifikatuak kontratatzen ditu, eskual-
dean enplegua sustatuz, eta proiektu honekin
ez da inor lukratzen. Zer gabiltza, baina, denek
dakitena esplikatzen! Zoritxarrez, intentziorik
onenekoek zein txarrenekoek badakite proiek-
tu honek ez daukala etrokizunik laguntzarik
barik.

Hitzarmenari dagokionez, garbi eta ozen
esan gura dugu udaleko talde guztiekin ber-
ba egin eta landu genuela, osoko bilkura-
tik pasatu zela, eta gehiengoz onartu zela
EAJ, PSE-EE eta Aralarren aldeko botoekin.
Hau da, beste hainbat talde eta elkartek
Durangoko Udalarekin hitzarmenak sina-
tu dituzten modu berean eta DHK-k Duran-
galdeko beste udal batzuekin sinatu ohi
duen modu berean. Gogoan dugu, gainera,
hitzarmen hori publiko egiteko agerraldia
egin genuela Durangoko Udalean, eta Aitzi-
ber Irigoras Durangoko alkatea anderea
pozarren agertu zela Gorka Barruetabeña
DHK-ko lehendakari jaunari eskua emanez.
Pozik geunden gu ere, Euskara Biziberritze-
ko Plan Nagusiari jarraiki EAJrentzat gure
proiektua garrantzitsua zela sinestuta; orain,
aldiz, minez jakin berri dugu aurrekontuak
aurrera ateratzeko ezinbestean babestu izan
gaituela urteotan.

Amaitzeko, garbi utzi gura dugu Dani
Maeztu Aralar taldeko zinegotziak DHK-
rekin daukan harreman bakarra Anboto
astekarian bost asterik behin idazten duen
iritzi zutabea dela: EAJko Aitziber Irigora-
sek, PPko Juan Jose Gaztañazatorrek, Bil-
duko Urdaspal Bolinagak eta PSE-EEko
Idoia Agorriak daukaten berbera.

Guk bai. Guk gure estilotik irten barik
jarraituko dugu, deneriko alderdi, talde eta
elkarteekin adostasunak eta lankidetzak
bilatuz. Gure estiloarekin jardungo dugu
aurrerantzean ere, tarteka inozoak sentitu
arren. Badakigulako eta sinesten dugulako
euskarazko kazetaritzak eta euskalgintzak
oro har bestelako kultura politiko baten
premia dutela, alderdikerietatik babestuko
duena.

Eguneroko euskalgintza vs.
Eguneroko politikagintza

DHK-ko zuzendaritzakideak eta langileak



Urdaspal Bolinaga
Bildu

Sarritan kosta egiten zait mundu
aurreratuan bizi garela sinestea,
errealitateak fikzioa gainditzen
baitu. Ilargira iritsi gara edo sake-
leko telefonoz Hong Kongo bur-
tsa nola doan jakin dezaket, bai-
na egunerokoan eragiten didaten
faktoreetan (diru laguntzak, lan-
postua… ), aldiz, bakarrik gaude.

Bakarrik aurkitze horren arra-
zoien artean bi azpimarratuko
nituzke: aurrerakuntza teknologi-
koen isolamendua (internet, tele-
bista…), eta gobernarien kontrol
teknikak (lege bereziak…). Erro-
matarren garaiko esaldiak zihoen
bezala: “Zatitu eta garaituko ditu-
zu” (Cesar). Isolamendu horrek,
guztioi eragiten diguten lege basa-
tiak sortu eta inposatzea ekarri du,
azkeneko lan erreforma bezala. 

Hasteko, dekretu bidez onar-
tu dute. Hau da, herritarrak kon-
tuan hartu gabe, inposatuz. Bes-
talde, orain gauzatzen dutenek
(PP) aurreko erreforma burutu
zutenei (PSOE) astakeria bat zela
esaten zieten eta, orain, ez? Honek
guztiak gauza bat uzten du argi,
ez dutela ez batak ez besteak buru-
tu, Patronalak baizik , eta PP eta
PSOE bere zerbitzura daudela.

Dekretu honekin, enpresa-
riek erraztasunak izango dituzte
langileak kaleratzeko: gaixo zau-
den egunak justifikatu gabeko
egun bezala kontatuz, eta kale-
ratzeak gutxiago ordainduz.
Horrez gain, lantokietako forma-
kuntza epea luzatu egin dute,
urtebete izatetik hiru urtera, eta
horiek igarotzean enpresariak
aukera daukala beste lan batera-
ko formakuntza epe berri bat has-
teko lantoki berean. Lehen, debe-
katuta zegoen. Formakuntzan
dagoen langileak 481 euro iraba-
ziko ditu. Gainera, enpresariek
probintzietan lortutako hitzar-
menak okerragotzeko aukera ere
izango dute.

Horregatik guztiagatik, beha-
rrezkoa da banako bakoitza batu
eta erantzun bateratu bat ematea
Espainiako gobernuari, behingoz
Euskal Herria sartu duten zulo
beltz honetatik atera eta gure etor-
kizuna erabaki dezagun. Krisi
garai honek oraindik ageriago
uzten baitu Euskal Herriak beste
etorkizun bat merezi duela.

IRITZIA gutunak@anboto.org

Guztion arazoa da
Datorren martxoaren 11n, Euskaldendak elkarteko den-
dariok manifestazioa egingo dugu, langileekin eta kontsu-
mitzaileekin batera, igandeetan eta jaiegunetan saltokiak
ireki ez daitezen aldarrikatzeko.

Euskal Herriko hirietako saltokiak 72 ordu egoten dira
zabalik astean zehar, batez beste; datu hori ez da nabarmen-
du gabe geratu Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakun-
dearen inkesta egin duten bezeroen %94arentzat.

Igandeetan eta jaiegunetan saltokiak zabaltzeko neu-
rria ezarriz gero, hiriko merkataritza ito nahi duten horiek
dira zerbait irabaziko duten bakarrak. Hala ere, lehiakorta-
suna ahuldu egingo da, eta herritarrek ondo nabarmendu-
ko dute beren poltsikoetan.

Ustez joera desberdinekoak diren politikari neolibera-
lak ditugu Bilbon eta Madrilen, baina denek nahi dute neu-
rri hori zuritu, behin eta berriz errepikatzen baitute salto-
kiak irekitzeko egunak ugalduz gero salmentak ere ugaldu-
ko direla. Hala ere, egia jakina da salmenta berberak izango
direla, baina ordu gehiagotan banatuta. Hala, bada, lehia-
kortasuna galduko dugu, kostuek gora egingo dute, baina
diru-sarrerek ez; eta, era horretan, gaur egun bideragarriak
diren saltokiak itxi egin beharko ditugu, ezin izango baitira
salgune handiekin lehiatu.

Saltokiak irekitzeko proposamen horiek gizarte-eredu
oso-osoan dute eragina, denoi dagozkigu. Aldeak albo bate-
ra utzirik, merezi du Niemoeller eta Brech gogora ekartzea,
eta beren hitzak egokitzea merkatuaren diktadura berri
honen arabera: “Lehenik dendarien bila etorri ziren, eta nik
ez nuen hitz egin ez bainintzen dendaria. Gero, langileen
eta sindikalisten bila etorri ziren, baina nik ez nuen hitz egin
ez bainintzen ez bata ez bestea. Azkenean, nire bila etorri
ziren, baina ordurako ez zegoen inor, nire alde hitz egin zeza-
keenik”.

Hiriko saltokiek, proportzionalki, salgune handiek bai-
no lan gehiago sortzen dute; salmenta-mota bakoitzak metro
koadroko duen langile-kopurua ikusi besterik ez dago. Eta,
hala ere, Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak oztopoak bai-
zik ez dituzte jartzen sektorearen ibilbidean. Lehenik, kome-

nentziazko saltokiak izan ziren, eta orain lorez eta girlandaz
apaindutako hitzaldi xaramelatuak igandeetan zabaltzea-
ren alde! 

Kontu bitxia da, zeren saltokiak jaiegunetan irekitzea-
ren alde dauden horiei ez baitzaie burura etortzen guk, enpre-
saburuok, beharbada honen beharra dugula: beren udale-
txeak eta aurrezki-kutxak zabalik egon daitezen denbora gehia-
goz. Horrela lana sortuko litzateke, eta ez guri ezarri nahi
diguten neurriarekin. Izan ere, salgune handiek sor dezake-
ten lanpostuen kopurua ez da iristen neurria ezarrita salto-
ki tradizionaletan suntsituko liratekeen lanpostuen erdira
ere. Horixe da gure “estatu-politikariek” duten maila. 

Orain, ustezko onura ekonomikoa lortu nahian eta
benetan ez dagoen eskariaren alde eginez, saltokiak jaiegu-
netan irekitzeko neurria zuritu nahi dute, baina neurri horrek
hiru enpresa-multzo handiri baizik ez die onurarik ekarri-
ko. Orain, diru-hustearen auzia baliatuz, oinarrizko lorpen
bat alde batera utz dezagun nahi dute, hain zuzen, merka-
taritza-arloan atsedena hartzeko dugun eskubidea gal deza-
gun. Bihar beste eskubide batzuk eta beste sektore batzuk
egongo dira kolokan, edota, besterik gabe, zentzuzko pre-
zioan erosketak egiteko eskubidea bera egongo da kolokan. 

Guk ordezkatzen dugun sektoreak proiektu egonkorra
izan nahi du, eta aurre egin nahi die kapitalaren “hartu dirua
eta zoaz korrika” esaldiak islatzen dituen interesei. Sektore-
ko lagun guztien erdiak baino gehiagok 30 urtetik gora eman
ditu bertan. Merkataritza hautatu dugu gure bizitzako proiek-
tu gisa. Horixe da gure abantaila; gure enpresez, gure lanaz
ari gara. Moises Naimek dioenez, hilabeteetan pentsatzen
duen batek ezin izango du suntsitu egonarria duen eta
hamarkadak aintzat hartuz gogoeta egiten duen arerio bat.

Guk hamarkadak ditugu buruan, bizitza osorako proiek-
tu bat, eta horrek bezeroaren konfiantza hartu behar du oina-
rritzat, ez onurak arin irabazteko asmoa. Hala, bada, balia
dezagun gure alde dugun abantaila hori, eta ez dezagun onar
merkatu ikusezinak bere baldintzak jar ditzan.

Egin dezagun manifestazioa elkarrekin martxoaren 11n
Bilbon.
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dohainik eskuratzeko aukera ere
eskainiko nuela”. Erosi gura due-
narentzat, Zornotzan, Gastei-
zen eta Durangoko Intxaurre
tabernan ipini du liburua salgai. 

Mikel Urdangarinen Edari
goxua kantako letrarekin joka-
tzen du Atea itxi aurretik izen-
buruan Urkiagak. “Atea itxi aurre-
tik egin behar baita egin beha-
rrekoa”, bere berbetan. “Desio
kamutsetatik arnasestuka oihu-
katu genuen, ardoa mikaztu
orduko bueltatu zintezten
kareharrizko dunen aldapak
igoz”, esaten du, adibidez, libu-
ruaren kontrazaleko olerkian.

Azken lau urteetan idatziriko 60
olerki inguru bildu ditu Jon
Ander Urkiagak Atea itxi aurre-
tik liburuan, eta helbide hone-
tan dago jaisteko:  ‘ateaitxiaurre-
tik.blogspot.com’. “Segurutik
nire bizitzan argitaratuko dudan
liburu bakarra izango da hau, eta
nire buruagaz leiala izan gura
izan dut: kultura denon eskura
egon behar dela pentsatzen dut,
eta hasieratik argi eduki dut

Interneten ere eskuragai dago
‘Atea itxi aurretik’ liburua

POESIA ELKARRIZKETA

“Literaturak balio du herri bat
eraiki edo gizartea aldatzeko”

Zure poesian gau giroa eta iro-
nia nabariak dira...
Egia izan daiteke iluntasunak pre-
sentzia berezia daukala, bai, bai-
na ez naiz horretan bereziki fija-
tu. Askotan, idazten hasten nai-
zenean, ez dut jakiten zer idatziko
dudan. Bat-batean lerro batean
pisu berezia daukan berba bat
agertzen da, eta olerkiaren haria
ematen dizu. Beste batzuetan, ia
poema osoa daukazu buruan.

Hertzainak taldearen kanta
zatiak eta idazleen aipuak dau-
de. Gabriel Aresti, adibidez.
Oso aproposak dira Arestiren ber-
bak, liburua dohainik zein helbi-
detan jaitsi daitekeen esateko . Bere
ideologiatik gertu egon naitekee-
lako hautatu dut Arestiren aipua.
Eta Hertzainak... Zer esan Hertzai-
naki buruz? Talde bat badago, Her-
tzainak da hori. Oso berba onak
dauzkate: “Bertsio ofizial faltsuen
bilduma da historia”, esaterako.
Oso esaldi sinpleak zelako pisua
izan dezakeen erakusten du.

Sarrionandia ere aipatzen duzu.
Bai, asko gustatzen zaidalako bere
idazkera. Sarritan, gehienetan, zer
esan gura duen ez dut jakiten,
baina hizkuntza erabiltzeko dau-
kan modua asko gustatzen zait.
Idazlea zu zara irakurtzen duzu-
lako liburua asko gustatu zitzai-
dan, eta nire liburuaren bigarren
partearen sarrerarako erabili
dudan esaldia, bertan irakurri
nuen: “Aita, politikan sinisten
duzu?  Bai, existitzen da”.

Politikaz ere idatzi duzu, beraz.
Lehenengo parteko gai uniber-
tsalen ostean, gai sozialak, politi-
koak, kulturalak eta linguistikoak
lantzen diren bigarren parte  bat
dauka liburuak, eta bigarren par-
te honen izenburu bezala erabil-
tzeko aproposa ikusi nuen Sarrio-
nandiaren esaldia.

Gogoan duzu noiztik daukazun
idazteko ohitura?
Idatzi txikitatik, beti egin izan dut,
ez nuke jakingo esaten noiztik, bai-
na aspalditik idazten ditut gauza
solteak. Azken urteetan idatzi
dudanaren ehuneko handi bat
olerkiak izan dira. 

Erraz ateratako olerkiak dira,
ala kostata idatzitakoak?
Inspirazioaren araberakoa izaten

da: batzuetan errazago ateratzen
dira eta gehiago kostata beste
batzuetan. Idatzi eta tarte batera
berriro irakurtzen ditut beharrez-
koa bada, zerbait aldatzeko.

Zeintzuk dira idaztera bultzatzen
zaituzten inspirazio iturriak?
Izan daiteke irakurritako zerbai-
tetik ateratako ideia bat, telebis-
tan edo irratian entzundako kan-
ta bat, edo zeozer idazteko gogoa
sentituta lanari ekin eta aterata-
koa. Horietariko gehienek zakarre-
tan amaitzen dute, baina noizean
behin salbatzen da baten bat.

Asko idazten duzu?
Ez da erraza hori neurtzea, baina
aspaldion ez dut gehiegi idatzi, egia
esan. Liburua atera arte, gehiago
ez idazteko erabakia hartu nuen.
Egon naiteke hilabete bat edo bi
idatzi barik, eta hurrengo hilabe-
tean bi-hiru lan idatzi.

Eskuz egin eta ondoren pasatzen
dituzu olerkiak ordenagailura?
Bai, horrela egiten dut. Liburuko
olerki hauek ordenagailuan gor-
deta eduki ditudanetatik hartatu-
tako aukeraketa dira. I.Esteban

Berbak apaingarri asko barik,eta
mezu zuzenak bidaltzeko balia-
tzen dituzu.
Uste dut literaturak, poesiak eta
kulturak orokorrean —txorakeria
eman dezakeen arren— balio
dutela mundua aldatzeko eta herri
bat eraikitzeko; eta balio dutela
gizarte bat aldatzeko. Eta aldake-
tarako beharra badaukagula uste
dut. Horretara bideratuak egoten
dira nire idatzietako batzuk.

Erroteta argitaletxeagaz, bere olerkien bilduma kaleratu du Jon Ander Urkiagak: ‘Atea itxi aurretik’. 
Gasteizen AEK-ko irakasle da eta Euskal Filologia ikasten dabil, Anboton lankide izandako zornotzarrak.

“Bere ideologiatik
gertu egon

naitekeelako hautatu
dut Arestiren aipua” 

“Askotan ez dut
jakiten idazten hasi

naizenak nora
eramango nauen” 

“Egon naiteke hilabete
bat edo bi idatzi barik,

eta hurrengoan 
bi-hiru lan idatzi” 

“Gai sozio-politiko,
kultural eta

linguistikoei buruzko”
olerkiak bildu ditu  
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Martxoa ate joka dator. Gure kostaldean Canarias gerra ontziak
Nabarra “boua” ondoratu du. Beste ontziek halamoduz aurkitu
dute babesa kostaldean. Gerraren dialektikan hornidura lortze-
ko ezinbestekoa den korridorea faxisten esku gelditu da. Intxor-
tan, Otxandion, Kanpazarren, Kalamuan, milizianoek, anarkis-
tek, komunistek, gudariek, ahal duten moduan eusten diete posi-
zioei. Mola italiar zein alemaniarren laguntzarekin hasi da
zirriborratzen airez egingo dituzten erasoak, hegazkinen hegoe-
tan dauden sagu-zaharrak, gammada-gurutzeak zein esbastika
distiratsuak jarriz.

75 urte beranduago beste arma batzuk erabiliz gertaera
hauek gogora ekartzen ditugu. Liburuak, komikiak, pelikulak, argaz-
kiak, antzezlanak, koreografiak dira gure lubakiak. Bertatik faxis-
tei aurre egiten saiatzen gara, eta nahiz eta batzuentzat gogora
ekartze hau aspergarria eta gogaikarria izan, guk gure zereginean
jarraitzen dugu. Oraindik ere asko esateko dagoela pentsatzen
dugulako. Gure lubakian, gaur egun ematen diren gatazken eta
gogora ekartzea nahi dugunaren antzekotasunez hitz egiten dugu.
Sasoi haietan diseinatutakoa gaur eguneko historian erabili bai-
ta, behin eta berriro. 

Estrategia militarrean ezinbesteko tresna bilakatu ziren herri-
tarren kontra airez egindako bonbardaketak. Arma berri haren
ideia gure burmuinetan  gelditzen da oihartzun nekaezin beza-
la: etsai nagusia ez dira indar militarrak, herritarrak baizik. Horren
lekuko, Gernika, Londres, Dresden, Hiroshima, Nagasaki, Hanoi,
Sarajevo, Gaza, Bagdad… Agian, Mola jeneralaren estrategia
munduko akademia militar guztietan erabiltzen da, ezinbesteko
ikasgai bezala. 

Susmoak susmo, gure lubakian arkatzak zorrozten, ahotsa
lantzen, soinu tresnak prestatzen, kameren lenteak garbitzen, zapa-
tilak  eta jantziak josten jarraitzen dugu. Ziur nago honako hone-
tan faxistak ez direla Durangon sartuko. 

GEURE DURANGALDEA

Jose Martin Urrutia,
‘Txotxe’
Irakaslea

Arkatzak zorrozten...

Martitzenean, Igorreko
kultur aretoan jardun
zuten Durangaldeko eta

Arratiako seina bertsolari gaztek,
BBK Bertsolari Gazteen Sariketa-
ko bigarren kanporaketan. Duran-
galdeko seikoteak jaso zuen epai-
mahaiaren puntuaziorik handie-
na: 405.5 puntu.  

Martxoaren 6an jokatu zen,
eta 200 ikasle inguru batu ziren,
martxoaren 6an, saioa bertatik
bertara jarraitzeko. Epaimahaia-

ren 405.5 puntu batuta, finalau-
rrekoan aritzeko txartela eskura-
tu zuen Durangaldeko taldeak.

Hamazortzi urte artekoen sai-
lean, 181 puntu batu zituzten
Durangaldeko bertsolariek, Txa-

ber Altubek, Igor Uruburuk eta Ane
Alegriak. Arratiakoek, ostera, 175
lortu zituzten, Ander Gerrikaetxe-
berria, Aitor Asua eta Malen Arrua-
barrenaren artean.

Hemeretzi eta hogeita lau urte
artekoen sailean, 224.5 puntu jaso
zituzten Durangaldeko Durangal-
deko Aitor Bizkarra, Julen Sololu-
ze eta Eñaut Urubu bertsolariek.
Arratiako Irati Bernaolak, Irati
Astondoak eta Illart Gumuziok,
berriz, 218.5 batu zituzten. I.E.

Durangaldeko bertsolariak
nagusi, bigarren kanporaketan 
405.5 puntu batu zituen Durangaldeko seikoteak; Arratiako bertsolariek, aldiz, 393

BERTSOLARITZA TXAPELKETA

Finalaurrekoan aritzeko

txartela eskuratu du

Durangaldeko taldeak

ERAKUSKETA ESKULTURAK

Iñigo Arregi arrasatearraren
eskultura lanak, Durangon

Iñigo Arregi (1954, Arrasate) artis-
taren eskultura lanek beteko dute
Durangoko Arte eta Historia
Museoko lehenengo solairua, mar-
txoaren 30 arte. Aurten, besteak
beste, Eibarko erakusketa kolek-

tibo batean eta Bartzelonako
nazioarteko azoka batean eraku-
tsi du artistak bere lana. 1973tik
hainbat herri eta hiritan ipini izan
du bere obra erakusgai. Gainera,
Arrasate bere jaioterrian, Aretxa-

baletan edo Durangaldean ere
(Elorrion) bere eskulturak kalean
kokatuta dauzka Iñigo Arregik.

Altzairuan landutako piezak
dira Arregik Durangora ekarri duen
erakusketan batutako gehienak
—tamaina handikoak zein txikia-
gokoak—, baina badauzka zura-
gaz  egindakoak ere.

Eguneroko bizitzako mate-
rialak dira erakusketako eskultu-
ren lehengaiak, “ateak, erromarak,
leihoak eta giltzak”, erakusketaren
aurkezpen orrian Arantza Otaduy
arte kritikariak azaltzen duenez.

Tintagaz eta arkatzagaz kar-
toi gainean egindako zuri-beltz eta
gris koloreko erliebeak ere ipini
ditu ikusgai Arte eta Historia
Museoko aretoaren hormetan
Arrasateko artistak.

Arrasatearra, “XX mende
hasierako euskal eskultore han-
dien oinordekoa da; haiengandik
ikasi zuen jatorriarekiko fidela iza-
ten eta hutsa zizelkatzen”, dio
Arantza Otaduy artearen histo-
riaren lizentziatuak aurkezpen
orrian. “Euskal eskultore gazteen
eta Jorge Oteiza maisu handiaren
bitarteko zubia da Arregi, eta bera-
ri esker, artista gazteek oriotarra-
ren lana ezagutzen dute”.

Martitzenetik barikura,
10:00etat ik  14:00etara,  eta
16:00etatik 20:00etara dago era-
kusketa zabalik; eta asteburuan,
12:00etat ik  14:00etara,  eta
18:00etatik 20:00etara. I.E.

Tintagaz eta arkatzagaz

kartoi gainean egindako

lanak ere, erakusketan

Altzairuan landutakoak

dira erakusketan

bildutako lan gehienak

XX. mende hasierako

euskal eskultore handien

oinordekoa da Arregi

Martxoan egongo da eraskusketa zabalik Arte eta Historia Museoko lehenengo solairuan
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MUSIKA AURKEZPENA

Elorrion estreinatuko du
‘Al amanecer... seguir
soñando’ Doctor Deseok

Doctor Deseo talde bilbotarraren
kanta berriak, lehenengoz, Elorrio-
ko Arriola antzokian eskainiko
dituzte zuzenean: martxoaren
16an, 22:30ean. Hiru egun lehe-
nago aurkeztuko dute disko berria
prentsaurrekoan, Bilbon. 

Al amanecer...seguir soñando
izenburua dauka Doctor Deseo tal-
deak Baga Biga disketxeagaz kale-
ratu duen diskak, ibilbideko
hamahirugarrenak.

“Formatu intimo, magiko eta
berritzailean” eskainiko dituzte
diskoa aurkezteko kontzertuak,
taldearen webgunean aurreratu
dutenez. Zuzeneko horietan, “bes-
te behin ere moldeak hautsi, eta
lankidetza ugari” izango dituzte-
la iragarri du taldeak: hari-instru-
mentuak, saxoa, klarinetea, flau-

“Antzoki enblematikoetan
bira esklusiboa burutzeko” pen-
tsatu dute diskoa, taldeak azaldu
duenez. Martxoan Bilbon eta
Donostian, eta apirilean Bartze-
lonan joko dute, esaterako.  I.E.

ta doinuak izango dira, esaterako,
Elorrioko Arriolako lehenengo
kontzertu horretan entzungai. 

Bost musikarik inguratuta jar-
dungo du birako zuzenekoetan
Francis abeslariak.

“Formatu intimo, 

magiko eta berritzaileko”

zuzenekoa izango da  

Martxoaren 13an aurkeztuko dute hamahirugarren diskoa,
prentsaurrekoan; 16an da lehenengo zuzenekoa, Arriolan 

Bost musikarik 

inguratuta jardungo du

Francis abeslariak

ZINEMA EMANALDIAK

Laburbirak euskarazko zortzi film labur
ekarriko ditu martxoaren 15ean eta 18an  

Euskara elkarteen Topagu-
nea federazioan batutako
elkarteek bultzatuta, Film

Laburren IX. Zirkuitua antolatu
dute: Laburbira. Euskal Herriko 27
herritara eta Londres eta Parisera
euskarazko zortzi film eroango
ditu ziklo horrek. Tartean, Duran-
gon egongo dira ikusgai, martxoa-
ren 15ean eta 18an, Plateruenean.

Martxoaren 15eko emanal-
dian, bost film emango dituzte:
Hemen nago, Lekeitioko Zine eta

Bideo Bileran fikziozko film labu-
rrik onenaren saria jaso zuen fil-
ma; Izena duena, animazioa;
Urrezko eraztuna, Jon Garañoren
(80 Egunean) zazpi minutuko fil-
ma; Parisetik etorrita,Gotzon Elor-
tzak 1960ko hamarkadan Bizkaian
grabatutakoa Aberria; eta Ohe
azpiko zera,David Zabala eta Paul
Urkijo Arte Ederretan lizentziatuek
iaz elkarlanean zuzendutakoa. 

Hain zuzen, Zabala gonbida-
tu dute martxoaren 15eko emanal-
di horretara, zuzendari legez bizi-
tako esperientzia kontatzeko. 

Martxoaren 18an, berriz,
Laburbira zikloko hiru film egon-
go dira ikusgai: Zeinek gehiago
iraun, Kantuka revolta perma-
nent, eta Instalacion.

Gainera, Berbaro elkarteak
gonbidatuta, Durangaldeko sor-
tzaileen ikusentzunezko bi ere
eskainiko dituzte Plateruenean:
Slackline,grabitateari erronkaeta
Aisialdirako aukerak. I.E.

Plateruenean eskainiko dituzte Topaguneak antolaturiko bederatzigarren zirkuituko ikus-entzunezkoak

‘Ohe azpiko zera’ lanaren

David Zabala zuzendaria

gonbidatu dute saiora

Euskal Herriko 27 

herritan, Londresen eta

Parisen ere emango dira

EMANALDIAK

Musika, dantza,
eta antzerkia
flamenkoagaz,
Durangaldean
Emanaldi bikoitza eskainiko du
Choni Compañia Flamenca tal-
deak asteburu honetan, Duran-
galdean. Musika, dantza eta
antzerkia uztartzen dituen La
gloria de mi mare ikuskizuna
eskainiko dute. Martxoaren
10ean, Elorrioko Arriolan,
19:00etan. Eta Durangoko San
Agustin kulturgunean, martxoa-
ren 11n, 19:00etan.

Andaluziako kantu flamen-
koa eta kopla tradizionalak ditu
oinarri, eta artistak bere amagaz
duen harremana modu ironi-
koan jorratzen du obrak. 

Asuncion Perez dantzariak,
Juanjo Macias aktoreak, Alicia
Acuña kantariak eta Raul Canti-
zano gitarristak jardungo dute
Elorrioko eta Durangoko antzo-
kietako oholtzetan. I.E.

Artistak bere amagaz

duen harremana modu

ironikoan jorratzen du



PublizitateaP 2012ko martxoaren 9a, barikua anboto14



anboto 2012ko martxoaren 9a, barikua 15 Ki

Bideoa: www.anboto.org

KIROLAK@anbotokirola

“Mendiko eskiak sakrifizioa eskatu arren,
trukean jasotzen denak ez du preziorik”

LLaasstteerrkkeettaann  eettssaaii  nnaagguussii  bbii  iizzaann
zzeenniittuueenn::  zzeerroo  aazzppiittiikk  1144  ggrraadduu--
kkoo  tteennppeerraattuurraa  eettaa  JJaavviieerr  TTiirraappuu
nnaaffaarrrraa..
Horrela da. Alde batetik, hotz ika-
ragarria egin zuen. Hori berez ez
da traba bat, zenbat eta hotz
handiagoa elurraren egoera
hobea izaten delako, baina mendi
lepoetan eta tontorretan hotz
handia pasatu genuen bene-
benetan. Bestalde, Javierrek eta
biok denboraldi osoa daramagu
norgehiagokan, bata bestaren-
gandik gertu. Egun hartan bera
ni baino apur bat hobeto zegoen
fisikoki, baina gorantza irabazten
zidan tartea beheranzkoan jaten
nion. Momentu batean makila
galdu zuen eta aurreratu egin
nuen. Ondoren, erori egin nintzen
eta berak aurreratu ninduen.
Handik zati batera bera erori zen
eta berriro aldea atera nion. Las-
terketa emozionantea izan zen.

UUrrttaarrrriilleeaann  EEssppaaiinniiaakkoo  TTxxaappeell--
kkeettaann  2233..  aammaaiittuu  zzeennuueenn  ssaaiillkkaa--
ppeenneeaann  eettaa  1155..  sseenniioorrrreettaann..
GGuussttuurraa  eemmaaiittzzaaggaazz??
Pozik nago, baina zapore gazi-
gozoa geratu zitzaidan. Oso sasoi
puntu onean heldu nintzen las-
terketara. Banekien katalanak
eta andorrarrak gaur egun puntu
bat gorago daudela, mendiak
gertu dituztelako, baina estrate-
giak huts egin zidan. Bizkorregi
hasi eta azken zatian ahulaldia

eduki nuen. Ondo ibil i  izan
banintz, 10. amaitzeko aukerak
izango nituela uste dut.

KKrroonniikkaakk  iirraakkuurrrriittaa,,  zzoorrttee  ttxxaarrrraa
eerree  iizzaann  zzeennuueellaa  eessaann  ddaaiitteekkee..
Egia da, bai. Lasterketa ona egi-
ten nenbilela eski bat galdu
nuen. Berriro martxan hasterako,
galduta nituen hainbat postu.
Orduan erritmo bizia ipini nuen
galdutakoa berreskuratu guran.
Ahalegin horrek faktura pasatu
zidan azken txanpan.

AAsstteebbuurruu  hhoonneettaann  EEuusskkaaddiikkoo
KKooppaa  oossaattzzeenn  dduutteenn  llaauu  pprroobbee--
ttaattiikk  aazzkkeenneeaann  lleehhiiaattuukkoo  zzaarreettee,,
eettaa  bbaaddiittuuzzuu  iirraabbaazztteekkoo  aauukkeerraakk..
Irabazteko aukerak badaude, bai-
na gatx ikusten dut, Miguel
Caballero madrildarra aurretik
dagoelako. Euskalduna ez izana-
gatik, proban parte hartu dezake
eta puntuagarria da berarentzat
ere. Zerbait arraroa gertatu
beharko da Caballerok ez irabaz-
teko. 

MMuunndduukkoo  KKooppaakkoo  pprroobbaarreenn
bbaatteenn  eerree  lleehhiiaattuu  zzaarraa..
Bitan lehiatu naiz, Andorrakoan
eta Gavarnie-koan (Erdialdeko
Pirinioak, Frantzia). Egia esanda,
oraindik dezente falta zaigu mun-
duko kopako onenen mailara
heltzeko. Andorran sekulako
mailan aritu nintzela uste dut eta,
hala ere, 50. amaitu nuen. Gaine-

Txirrindularitzan ibili nintzen sei
urteetan hobeto egon nintzen,
entrenatzeko ere denbora gehia-
go nuelako. Baina bizikleta utzi
ondoren, oraintxe da fisikoki
ondoen sentitzen naizen sasoia.

TTxxiirrrr iinndduullaarr ii   ssaassooiiaann  CCaaffeess
BBaaqquueenn  eerree  aarriittuu  zziinneenn..  JJooaann
zzeenn  aasstteeaann  aauurrkkeezzttuu  zzuutteenn  ttaall--
ddeeaa..  EEggooeerraa  ddaaggooeenn  mmoodduuaann
eeggoonnddaa,,  eezz  ddaa  gguuttxxii..  
Krisia toki guztietara ailegatzen
ari da. Txirrindularitza taldeek
babesleak dituzte eta euren bai-
tan daude. Cafes Baquek 34
urte daramatza taldea ateratzen
eta marka handia da. Nik urte bi
eman nituen han eta neure talde
moduan sentitzen dut. 

KKaannppoottiikk  bbeeggiirraattuuttaa,,  eemmaatteenn  dduu
mmeennddiikkoo  eesskkiiaa  ssaakkrriiffiizziioo  hhaannddiiaa
eesskkaattzzeenn  dduueenn  kkiirroollaa  ddeellaa..
Bai, bada, baina nik ez dut horre-
la bizi. Pirinioetara sarritan joaten

gara entrenatzera eta abar. Baina
gehien asebetetzen nauen kirola
ere bada, duda barik. Mendiaren
handitasuna, elurraren xarma,
lehiaketa… Sakrifizioak egin
behar diren arren, trukean jaso-
tzen dudana askoz baliotsuagoa
zait, ez du preziorik. Gainera, kirol
minoritarioa denez, ia denok
elkar ezagutzen dugu. Askok
elkarrekin entrenatzen dute, eta,
zelan esan, badago halako hur-
biltasun bat, hartu-emanak sen-
dotzeko balio duena.

MMuuggaarrrraa  TTrriiaattllooii  EEsskkoollaakkoo  aarrdduu--
rraadduunnaa  eerree  bbaazzaarraa..  ZZeerr  mmoodduuzz
mmoollddaattzzeenn  zzaarraa  ggaazztteettxxooeekkiinn??
Triatloi eskolan egiten dudan
lana oso aberasgarria da niretza-
ko. Zortzi urtetik hasi eta 18 urte-
ra arteko gazteak ditugu eta adin
bakoitzaren eskakizunetara mol-
datu behar dugu. Urtetik urtera
gero eta gazte gehiagok izena
ematen dute eta hori pozgarria
da. Triatloia bakarkako kirola da,
baina taldearen balioak erakus-
ten saiatzen gara, jokoen bidez.

MMaarrttxxooaarreenn  3311nn  DDuurraannggookkoo
dduuaattllooiiaann  ppaarrttee  hhaarrttuukkoo  dduuttee??
Gaztetxoenak goizez ibiliko dira.
Nagusien lasterketak distantzia
olinpikoa duen arren, gazte mai-
lakoek ere parte hartu dezakete
eta ea baten bat probatzera ani-
matzen den. J.Derteano

DATUAK
Izen-abizenak:Iñigo Lariz
Adiña: 28 urte
Herria: Elgoibar
Ogibidea: Gorputz-
hezkuntzako irakaslea
Durangoko institutuan 
Kirolean: Mugarra Triatloi
Eskolako arduraduna

TXAPELKETAK
- 2012an: Euskal Herriko
Mendi Eskiko txapelduna
bakarka 

- 2011n: Euskal Herriko
Mendi Eskiko txapelduna
kronoigoeran

Oraintsu jokatu den Euskal Herriko Mendiko Eski Txapelketa irabazi du 
Iñigo Larizek. Lehia estua mantendu zuen Javier Tirapu nafarragaz. 
Elgoibartarra Mugarra Triatloi Eskolako arduraduna ere bada gaur egun.

Italiarrak eta
suitzarrak gainetik
daude. Kirol hau

Alpeetatik dator eta
igartzen da 

Triatloi eskolan
gaztetxoekin lan

egitea esperientzia
aberasgarria da

niretzako 

ra, lasterketa horretako maila ez
zen egon zitekeen altuena. Ni
esperientzia bizitzera eta gure
benetako maila zein den ezagu-
tzera joan nintzen.

NNoorrttzzuukk  ddiirraa  hhaaiinn  ggaaiinneettiikk  ddaauu--
ddeenn  hhoorriieekk??
Italiarriak eta suitzarrak batez
ere. Kilian Jornet kataluniarra ere
hor dago. Kirol hau Alpeetatik
dator eta igartzen da.

ZZuurree  kkiirrooll  iibbiillbbiiddeekkoo  ssaassooiirriikk
oonneenneeaann  zzaauuddee??
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Sapuzaharrak beteranoen taldea Sei Nazioetako Torneora joan
da oraintsu, partida bat ikustera. Jean Clauderen bitartez lortu
genituen sarrerak, Frantzia eta Irlandaren arteko norgehiagoka
ikusteko. Otsailaren 10ean Durangotik irten eta hamasei orduko
bidaia egin ondoren, Parisera heldu ginen larunbat goizean. 

Turismo apur bat eginda, Saint Denisera abiatu ginen. Hotz
itzela egiten zuen, zero azpitik 10 gradu gutxi gorabehera. Baina
berdin zitzaigun, bertan ginen eta partida itzela genuen aurrean.

Zelaian talde biak beroketa ariketak egiten, eta harmailetan
gero eta jende gehiago, 80.000 ikusle inguru, antolatzaileen
esanetan. Talde bien 15ekoak megafoniatik esan ondoren, bat-
batean zurrumurrua zabaltzen hasi zen, eta guk frantsesez pipe-
rrik ere ulertzen ez dugunez, gure gidariari galdetu genion: “Zer
gertatzen da Jean Claude?”. Erantzunak hoztuta utzi gintuen:
“Itxuraz partida bertan behera utzi nahi dute izotza dela-eta”.

Esan eta izan, handik bost minutura jakinarazi zuten partida
bertan behera gelditzen zela izotza zela-eta. Sinestezina badirudi
ere, ez da horrelakorik gertatu gutxienez azken 50 urteetan. Gai-
nera,  Stade de France estadio berria da, non nazioarteko maila-
ko futbol eta errugbi partidak jokatzen diren.

Askotan aipatzen da jarraitzaileak errespetuz sartu behar
direla zelaian, eta errespetuz jokatu behar dutela taldeekin, baina
honako honetan jokalariek eta agintariek errespetu gutxi adierazi
zieten zaleei. Inoiz ez nuen usteko errugbiari buruz gaizki esaka
arituko nintzenik, baina kasu honetan jokoan nazioarteko mailan
izarrak diren jokalari eta epaileek ez gintuzten aintzat hartu, jaki-
nean halako partidetara leku askotako zaleok hurbiltzen garela.   

ADITUAREN
TXOKOA

Gotzon Gomez
Errugbi entrenatzailea

Sei Nazioen Iruzurra

Txapelketa jokatu den hiru aldietan irabazi du Praderak. 

Praderak jantzi du txapela
hirugarren urtez jarraian

Entrenatzaile
ikastaroa hasiko
dute Durangon
domekan
Tabirako Baqueren laguntza-
gaz, Bizkaiko Saskibaloi Fede-
razioak bigarren graduko
entrenatzaile ikastaroa abiatu-
ko du domekan Durangon.
Ikastaroak ez du balio ofizialik
izango eta ezta balio akademi-
ko arauturik ere. 

Klaseak hainbat domeka-
tan eta jai egunetan zehar
emango dituztela jakinarazi
dute. Izena eman dutenek edo-
zein duda badute, federazioak
e-mail bat ipini du zalantzak
argitzeko: icamarero@bizkai-
basket.com.

Saskibaloi federazioak ildo
horretako hainbat ikastaro
antolatzen ditu urtero Bizkaiko
herrietan. J.D.

Gaur egun, paleta-goman Eus-
kal Herriko erreferente nagu-
sienetakoa dela erakutsi du
beste behin Itsaso Pradera
mallabitarrak. Laura Saez eta
biek uste baino errazago men-
deratu zituzten Irazustabarrena
eta Arrieta (30-17) Euskadiko
paleta-goma txapelketako fina-
lean. Horrela, txapelketa jokatu
den hiru aldietan jantzi du txa-
pela Praderak, guztietan.

Bigarren mailako finalean,
ostera, Gaxi Gallastegi atxon-
darrak eta  Leire Etxanizek ira-
bazi zuten, 30-29 Araistegi eta
Lejarragoitiaren kontra. Partidu
gogorra izan zen.

Kluben arteko finalak
Pilota kluben Euskadiko txapel-
ketako binakako f inalean,
Berasaluze IXak eta Perosan-
zek 22-19 menderatu zituzten
Lopez de Aldai eta Diez, Berga-
ran. Bestalde, Atxondon, Mikel
Iraurgik eta Alberto Alvarezek
frontenis finala 28-24 irabazi
zuten, Beitia eta Porresen aur-
ka. Durangon jokatutako zesta-
ko finaletan, Zumaia, Gasteiz,
Berriatua eta Markina izan ziren
garaile. Bizkaiko trinkete txa-
pelketako finalean, Uriarte eta
Antxiarentzat izan zen txapela,
Gordon eta Ugarteren aurka
40-35 irabazita. J.D.

Laura Saez bikotearekin batera irabazi du
aurten Euskadiko paleta-goma txapelketa

Sarasola, Garitaonandia eta
Ardanzak zilarra saskibaloian 

Aitziber Ardanza, Ane Sarasola eta Olatz Garitaonandiak auto-
nomien arteko Espainiako Saskibaloi Txapelketan parte hartu
zuten Euskadiko Selekzioagaz. Valladoliden (Espainia) jokatu-
tako txapelketan, haurren kategorian eta kadeteetan zilarra
irabazi zuten Durangaldeko hiru jokalari gazteek. J.D.

EBA mailan gozatzetik
Lehen Mailan sufritzera

Urtebetean erabat aldatu
da Tabirako Baqueren ego-
era, gizonen talde nagu-

sian. Klubaren 50. urteurreneko
ospakizunak EBA mailan gonbi-
datuta jokatu ostean, orain bere
ohiko Lehen Mailari eusteko ere
borrokan aritu beharko du. Gai-
nera, aurten inoiz baino talde
gehiagok galduko dute maila,
federazioak multzoak berregoki-
tu egingo dituelako.

Hain zuzen, sei talde jaitsiko
dira Lehen Mailat ik .  Horiei
arrastreak gehitu behar zaizkie,
eta itxura guztien arabera Oñati-
ko Aloñamendi taldeak maila
galduko du EBAn azkenengo
postuan dagoelako. Beraz,
hamar taldeko multzo honetatik

Irregulartasunak jaitsiera fasera kondenatu du Tabirako; hainbat
mailaren egokitzapena dela-eta zazpi taldek galduko dute maila 

zazpik agur esan diezaiokete
maila horri. 

Tabirako Baquerentzako
albisterik onena, ondo kokatuta
dagoela da: bost garaipen eta
hiru porrot ditu, eta 3. tokian
ekingo diote jaitsiera faseari,
Biok Zerbitzuak taldeagaz ber-
dinduta. Goitik, Araberri eta
Lizuan.com taldeak ditu, biak
garaipen bakarrera. Azpitik,
Autocares Artieda, La Salle eta
Mondragon Unibertsitatea dau-

de, garaipen bakarrera hauek
ere. Beraz, San Ignacio eta La
Alcohonera taldeak kenduta
(garaipen bi eta bat, hurrenez
hurren), lehia estua egongo da
gainerakoen artean. 

Tabirako Baquek hiru garai-
penegaz dagoen Oncineda tal-
dearen aurka jokatuko du zapa-
tuan. Teorian, irabazteko lehia da.

Emakumeak bolada onean
Emakumeen taldea boladaka
dabil aurten. Ligari lau garaipe-
nekin ekin zioten. Ondoren, urte
amaieran lau lehia galdu zituzten.
Harrezkero gora egin dute eta
azken sei partiduetatik bost ira-
bazi dituzte, sailkapeneko goial-
deari begira ipini direlarik. J.D.

Jaitsiera fasean garaipen biren barruan daude hamarretik zazpi talde. Kepa Aginako

Jaitsiera fasea hasteko
bost garaipen eta hiru
porrot ditu Tabirakok 
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
DDuurraannggookkoo  KKuullttuurraallaa  --
VViittoorriiaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran 
OHOREZKO MAILA
EElloorrrriioo  --  EErraannddiioo
Zapatuan, 16:30ean, 
Eleizalden
GOREN MAILA
IIuurrrreettaakkoo  --  OOttxxaarrkkooaaggaa
Domekan, 17:00etan, 
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññoo  --  AAmmoorreebbiieettaa  BB
Zapatuan, 16:45ean, Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
EExxttrreemmeeññoo  --  EEzzkkuurrddii
Domekan, 16:30ean, Tabiran
ZZaalldduuaa  BB  --  OOttxxaarrkkooaaggaa  BB
Zapatuan, 16:30ean, 
Solobarrian

ARETO FUTBOLA
MAILA GORENA 
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --  
UUnnttaa  IIbbaarrrreekkoo
Zapatuan, 17:15ean, 
Berrizburun
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee  --
ZZuueennttzzaatt
Zapatuan, 15:10ean, Elorrioko
udal kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
MMeennddiibbeellttzz  --  EEggaarrttssuuaakk
Zapatuan, 18:00etan, 
Landako kiroldegian
GGuu  LLaagguunnaakk  --  
LLaagguunn OOnnaakk  BB
Domekan, 16:30, Landakon

SASKIBALOIA
LEHEN MAILA 
(jaitsiera fasea)
TTaabbiirraakkoo  --  OOnncciinneeddaa
Zapatuan, 17:00, LandakoN

ERRUGBIA
EUSKAL LIGA
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa--IIrruuññaa
Zapatuan, 17:30ean, 
Arripausuetan
ERRUGBI TOPAKETAK
BBeennjjaammiinnaakk  eettaa  
bbeennjjaammiinn  aauurrrreekkooaakk
Sukia errugbi eskola. Zapa-
tuan, 10:30ean, Arripausuetan

Agenda

Beste aukera
bat Kulturalak
play-offetara
hurreratzeko
Joan zen astean Arenas talde-
aren zelaian lortutako garaipe-
nari esker (2-3), Kulturala
ostera ere gerturatu da lauga-
rren postu desiratura. Orain lau
puntura dute Barakaldoren
jabetzan dagoen play off pos-
tua. Barakaldok hiru puntuak
eraman zituen Tabiratik orain
asteburu bi, baina azken parti-
dan galdu egin zuen etxean,
ustekabean, Santutxu azken
laugarrenaren aurka (2-3).

Kulturalak Vitoria azken
bosgarrena hartuko du bihar
etxean eta hiru puntu horiek
oso garrantzitsuak dira aurre-
tik dituenak presionatzeko.

Lehia estua dago Hiruga-
rren Mailako goiko postuetan:
Barakaldo, Beasain, Portugale-
te eta Kulturala lau punturen
tartean daude. J.D.

Arantza Morenok
Espainiako marka
berria ezarri du
xabalina jaurtitzen

Zorrozan jokatutako Jaurti-
keta Luzeen Euskadiko Txa-
pelketa oso emankorra izan

da Bidezabal Atletismo Kluba-
rentzat. Hamabi domina lortu ditu
(sei urrezko) eta Arantza More-
nok errekor berria ezarri du.

Morenok xabalinan urrezko
domina bi irabazi ditu, 500 eta
600 gramoetan. Goi mailan ibili
zela esatea gutxi da. 600ekoan
bere aurreko marka metro bi
hobetu zuen (47,41 metro), bai-
na 500ekoan etorri zen ezuste-
koa: 52,29 metroko jaurtiketa-
gaz Espainiako errekor berria
ezarri zuen gazteen mailan.

Xabalina ez ezik, eskubaloia
ere praktikatzen du Morenok,
eta kirol batean zein bestean
nazioarteko txapelketetan aritu
izan da. Bietako bat leheneste-
ko unea heltzean zeinekin jarrai-
tuko ote du? 

Kadeteetan Leire Gorritxa-
tegik ere urrea kolkoratu zuen

Jaurtiketa Luzeen Euskadiko Txapelketan
ezarri du Espainiako errekorra; guztira,
Bidezabal taldeak 12 domina lortu ditu

(39,53 metro) xabalinan. Zaran-
dona anaiek bina domina irabazi
zituzten: Asierrek urrea eta zila-
rra jantzi zituen euskal barran
eta disko jaurtiketan; Iñigok
brontzea eskuratu zuen modali-
tate bietan.

Libe Solozabal Euskadiko
txapeldun izan zen mailu jaurti-
ketan (24,81 metro) eta Ainhoa
Izagirrek lagundu zion podiume-
ko bigarren tokian. Mailu jaurti-
ketan urrea jantzi zuen beste
bat David Fuentes izan zen
(43,74 metro). Azkenik, Bryan
Slash-ek xabalinan eta Ziortza
Zarragak disko jaurtiketan bron-
tzea eskuratu zuten.

Krosean ezin
Espainiako Kros Txapelketan
zelaian-zehar,  emakumeen
lehian lehenengo hogeien arte-
an geratzea zuten helburu Belit
Solar eta Iraia Garciak, baina
51. eta 69. amaitu zuten. David

Garcia 65. sailkatu zen seniorre-
tan eta Iraia Sarriugarte 55. 
gazteetan.

Asteburuko txapelketak
Asteburuan pista estaliko Espai-
niako txapelketa jokatuko dute

gazteetan eta Ander Santosek
domina bat irabazi dezake 800
metrotan. Azkenik, pista estaliko
Espainiako beteranoen txapel-
ketan, aurreko errekorra hautsi
gura du Salvador Casalek 
800 metrotan. J.D.

Morenok xabalina ez ezik eskubaloia ere praktikatzen du.

Espainiako moto
txapelketarako
lehen urratsa
Aitor Martinezek
Hasi berri duen denboraldiko
helburuak azaltzerakoan, Abia-
durako Iparraldeko Txapelketa
(600 zaldikoa) irabazi gura zue-
la adierazi zuen Aitor Martinez
motor gidariak, 2013an Espai-
niako txapelketan parte hartu
ahal izateko. Denboraldia haste-
agaz batera hasi da esandakoa
zirkuituan gauzatzen abadiñarra.

Joan zen asteburuan Alba-
ceteko zirkuituan hasi zen Ipa-
rraldeko Txapelketa eta estrei-
nako lasterketan irabazi egin
zuen. Eguraldi aldrebesa izan
zuten asteburuan eta horrek
prestaketa saioak zaildu zizkien
pilotu guztiei. Martinez aritu zen
ondoen arlo horretan.

Txapelketari  dagokion
hurrengo lasterketa apirilaren
15ean izango da Nafarroako
Arcos zirkuituan. Hitzordu hori
prestatzeko Burgosko (Espai-
nia) Venti l la de Nofuentes
motokros zirkuituan egingo ditu
entrenamenduak datozen 
asteetan. J.D.

Albaceten jokatutako
lehen lasterketa irabazi
egin zuen abadiñarrak

Zaldi Baltzaren antolakuntza-
gaz, eskola arteko xake txapel-
ketako laugarren eta azken jar-
dunaldia hartuko du Elorrioko
Txintxirri ikastolak domekan,
10:00etan. Benjamin, kimu eta
haur kategoriako 200 bat gaz-
tetxo batuko dira guztira.

Maila bakoitzean punturik
gehien batutako 16 xakelariak
Sestaon jokatuko den finalera-
ko sailkatuko dira.

Durangaldetik Abadiño
xake-taldeko, eta, Jesuitak,
Maristak, eta Nevers ikastetxe-
etako hainbat xakelari dabiltza.
Haurren kategorian Jon Lagos
dabil ondoen; kimuetan Alberto
Garcia, Xabier Diaz, Iker Gutie-
rrez eta Alvaro Mintegi. Benja-
minetan  izen asko nabarmen-
du daitezke: Igor Labrador, Ser-
gio Munilla, Diego Gomez eta
Endika Postigo, adibidez. J.D.

Eskola arteko xake lehiako
azken jardunaldia, Elorrion
Hamasei onenak finalerako sailkatuko dira;
eskualdeko xakelariek badituzte aukerak

Durango Ilarduyak eta Madrilgo
Arkitekturak jokatutako parti-
dan, madrildarrentzat izan zen
norgehiagoka (15-19). Ohorez-
ko B Mailari eusteko promozio-
ari dagokion joaneko partida
jokatu zuten, Arripausuetan.
Partida estua jokatu zuten talde
biek, baina Arkitektura finago
aritu zen eta lau puntuko aban-
tailagaz bueltatu zen etxera.

Itzulerako norgehiagoka
martxoaren 17an jokatuko dute

eta Durangoko klubari partidua
irabaztea beste erremediorik ez
zaio geratzen. Galduz gero,
Espainiako Mailako bosgarren
sailkatuaren aurka jokatuko
lukete azken kanporaketa.

Beteranoen triangularra
Bestalde, martxoaren 12an,
beteranoen triangularra jokatu-
ko dute DRTk, Arrasatek eta
Mungiak Durangoko Arripau-
sueta zelaian, 18:00etan. J.D.

Madrildarrek abantaila hartu
dute errugbiko promozioan
Durango Ilarduyak 15-19 galdu zuen etxean

Lehenengoz
Paris-Roubaix
klasikoan ariko
da Ruben Perez
Aurretik ere klasikoetan espe-
rientzia baduen arren, aurten
inoiz baino gehiagotan lehiatu-
ko da Euskaltel-Euskadiko
Ruben Perez txirrindularia.
Normalean, Euskal Herriko
probetan jarduten du urte
sasoi honetan, baina aurten
nazioartean ibiliko da klasikoz
klasiko. Aurretik ere ezagutzen
dituen Tirreno-Adriatikon eta
Milan-Sanremon ibili ostean,
lau proba hauetan parte hartu-
ko du lehenengo biderrez: Vla-
anderen-Harelbete (Belgika)
martxoaren 23an; Gante-
Wevelgem (Belgika) martxoa-
ren 25ean; Flandesko Tourra
(Belgika) apirilaren 1ean, eta
Paris-Roubaix (Frantzia) apiri-
laren 8an. Horien ostean,
Amstel Gold Race (Herbehe-
reak), Flecha Valona (Belgika)
eta Lieja-Bastogne-Lieja (Bel-
gika) korrituz osatuko du klasi-
koen egutegia. J.D.

Amstel Gold Race,
Flecha Valona eta
Lieja-Bastogne-Liejan
ere lehiatuko da



A 2012ko martxoaren 9a, barikua anboto18

AISIALDIA gazte gara gazte!

Politika argudio onak baino gehiago
dela ikasi dute Ibaizabaleko gazteek

Munduko arazoei buruzko kezka sortzea eta horien gaineko hausnarketa zein jarrera ekintzailea
sustatzea du helburu Gazteen Europako Parlamentuak. Argumentazio eta eztabaida legez planteatu
duten lehiaketan, Euskal Herriko kanporaketa jokatu dute Ibaizabal ikastolako sei neska gaztek. 

duela dio, baina bizitako espe-
rientzia oso positiboa izan dela
onartu dute. Maialen Madariaga,
Edurte Landaluze, Ane Gabilon-
do, Anes Baños, Hilargi Macho
eta Paule Solagaistua dira 16 eta
17 urte arteko “gazte ausartak”,
Ibon Alvarez irakasleak definitzen
dituenez: “Lehiaketa baino aste bi
lehenago jakin genuen argudioak
ingelesez eman beharko genitue-
la eta, hala ere, neskek aurrera egi-
tea erabaki zuten”. Nesken esane-
tan, “Ikastolako irakasleen ani-
moek ere gure buruan sinesten
lagundu ziguten”. Berezko ausar-
dia horri esker, beste dohai batzuk
praktikan jartzeko aukera izan
dute: jendaurrean berba egitea,
argudioak defendatzea…

Seikoteari drogen legaliza-
zioa defendatzea egokitu zitzaion.
Horretarako informazioa bilatu
(entziklopediak, internet…), alde-
ko datuak pilatu eta elkarrekin
eztabaidatuz, argudioak landu
behar izan zituzten aurreko astee-
tan. Lan nekagarria eta sasoirik

txarrenean (ebaluaketa gainean
zuten), baina zuzenean emaitza
onak eman zituena, eurek defen-
datutako ebazpenak bozketetan
aurrera egin zuelako. Hala ere,
hitza eta elokuentzia ez ziren nahi-
koa izan. Epaimahaiak bestelako
esparru batzuk ere kontuan har-
tu zituen: janzkeratik hasi eta aur-
karien planteamendua zalantzan
ipintzeko ahalmenera. “Gu kale-
ko jantzita joan ginen eta gaine-
rako taldeen argudioak zalantzan
ipintzeko galderarik ere ez genuen
aurreikusi”, diote neskek. Euren
jardunagaz hain gustura geratu
zirenez, sailkatzeko aukerak ikus-
ten zituzten, baina puntuazio oro-
korrak kanpoan utzi ditu. Politi-
ka argudio onen pilaketa eta azal-
pen l ineala  baino z ientzia
katramakilatsuagoa dela ikasi dute,
eta hori, bere horretan, ez da ikas-
gai makala.

Prestaketa lanetan Iratxe Ber-
nedok eta Trish Horrobin irakas-
leek eskainitako laguntza ere esker-
tu gura izan dute gazteek.

hango irabazleek Europan izango
dute finala, 2013an. 

Mondragon Unibertsitatean
jokatutako lehen kanporaketan
lau ikastolatako bost taldek parte
hartu zuten: Durangoko Ibaizabal
ikastolak, eta, Aranzadi, Lauaxe-
ta eta Arizmendi ikastolek. Azken
bi horiek jardungo dute Espainia-
ko finalean. Ibaizabaleko seikoteak
sailkatu ez izanaren “pena handia”

Gazteen Europako Parlamentuak
antolatutako lehiaketan kontinen-
te zaharreko milaka gaztek dihar-
dute. Seiko taldetan, parte-har-
tzaileek aurretik ezarritako gai bat
defendatu behar dute ingelesez
epaimahaiaren eta gainerako tal-
deen aurrean. Behetik gorako egi-
turagaz, Euskal Herriko bi sailka-
tuak, Sitgesen jokatuko den Espai-
niako finalean lehiatuko dira eta

Azalpenetan zorrotz
ibili ziren, baina beste
esparru batzuek ere
puntuatzen zuten

Drogen  legalizazioa
izan zen denen

aurrean defendatu
zuten gaia

Esperientzia moduan
aberasgarria izan

dela diote 16 eta 17
urte arteko sei
neska gazteek
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NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
an eta jarri zure iragarkia (paperean argitaratu aukerari eman behar zaio eta bertan anboto aukeratu)
edo bidali mezua anboto@anboto.org helbidera. Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23
Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat
prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

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

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

Eguazteneko 17:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

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

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

Berriz. 71  m2: egongela, su-
kaldea, 3 logela, komuna eta
ganbara. Bi horma-armairu,
berriztua eta eguzkitsua. Ko-
munitateko gasturik gabe.
193.000 euro. 679-86 17 30.

Berriz. 80 m2. Oso kokapen
ona. Guztiz jantzita. Sukal-
dea, egongela, komun han-
dia, 2 logela. Berogailua zoru
irradiatzailea da. Oso eguzki-
tsua da. Tel.: 607-52 24 26.

Durango. Muruetatorren.
90 m2. Sukaldea, egongela,
balkoia, 3 logela, 2 komun.
Guztiz berriztua eta jantzia.
Eguzkitsua, bista eta kokapen
ederrekoa. Ganbara eta gara-
jea. Tel.: 686-13 89 09.

Durango. 98 m2.  3 logela,
sukaldea-jangela, egongela,
bainugela eta komun leihodu-
nak, 2 terraza partikular  (12
m2 eta 8 m2-koak). Guztiz
jantzia. Garaje eta igerilekua-
rekin. Tel.: 655-70 46 84.

Elorrio. 162 m2-ko terraza
duen atikoa (73 m2). 2 logela,
egongela bat, sukaldea eta 2
bainugela. Igogailua eta tras-
telekua. Oso kokapen ona.
Tel.: 615-75 59 85 (goizez)
636-22 49 02 (arratsaldez).

Gasteiz. 57 m2. Egoera one-
an. Igogailua. 2 logela, 2 ko-
mun, sukaldea, balkoia. Ba-
nakako garajea. Piszina.
Telefonoa: 665757807

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

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

EROSI

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

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Zelaietan.72 m2.
Tel.: 946 81 87 20 (iluntzean)

Elorrio. Sukalde-egongela,
logela bat, bainugela. Altzariz
hornitua, gas-berogailua.
Tel.: 94 682 04 38 (gauez).

ERRENTAN HARTU

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

PISUA KONPARTITU
Berriz. Logela alokagai ba-
serri batean. Aukeran, nahia-
go emakumea. 619-66 58 57.

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

Iurreta. Pisu batetan logela
alokagai, neska euskaldun
batentzat. 200 euro. 
Tel.: 633-23 38 48.

GARAJEAK

SALDU

Berriz. 42 m2. Ate automa-
tikoa. Ura eta argiaren insta-
lazioak. Komuna, bodega txi-
ki bat, txokoa sukaldeagaz. 2-
3 kotxe. Tel.: 615-75 21 36.

Berriz. Learreta-markinan.
Eskola aurrean. 30 m2. 
Tel.: 663-39 75 88.

Elorrio. Erdialdean, 20.000
euro. Tel.: 660-45 87 56. 

Otxandio. Garaje itxia salgai
pertsianarekin. 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Durango. Partzela, askata-
sun etorbidean. 94 681 39 32

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

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

LURSAILAK
Abadiño. Matienan, arzubia
kalean, 2.000 m2, erreka on-
doan eta bide ertzean. 
Tel.: 658-75 65 12.

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria. Gasteizetik 40km-tara.
308m2 eraikitzea posible da.
Telefonoa: 665757807 (ana)

Teknologia
Bidali zure ordenagailua
boliviara. Zaborretara bota
behar baduzu, nik jaso, kon-
pondu eta kainaberaren bitar-
tez bialduko dugu 2.mailako
eskoletara. 655-71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska gaztea,
zerbitzari lanak egiteko prest.
Tel.: 615 716 232

ETXEKO LANAK

Durango. Garbiketerako edo
nagusien zaintzarako lan bila.
Aukeran 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 euskal-
duna etxeko lanak egiteko
prest. Tel.: 675-70 32 61.

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

Durango. Emakume ardura-
tsua pertsona nagusiak zain-
tzeko prest, baita garbiketa-
rako eta sukalderako ere. Tel.:
94 466 82 12 edo 653 33 06
05 (Genevieve).

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Interna edo
orduka umeak edo nagusiak
zaintzeko edo etxeak garbi-
tzeko lan bila. 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 garbiketarako. 
Tel.: 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. 680-29 66 76

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zaintzeko lan bila.
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. Nagusien zaintza-
rako, garbiketarako edo ume-
en zaintzarako lan bila. Ordu-
ka, gauez edo asteburuetan.
Sukaldatu, plantxa egin,... 
Tel.: 696-75 35 30.

Abadiño. Umeak zaintzeko
edo etxeko lanetarako  prest.
Tel.: 697-25 87 24.

Durango. Psikologian lizen-
tziatua. Neska euskalduna
umeak orduka zaintzeko
prest. Klase partikularrak
emateko ere. 646-53 83 90.

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

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

Durango. Garbiketa edo na-
gusien zaintzarako lan bila.
Esperientzia. 690-68 73 95.

Durango. Garbiketa edo na-
gusien zaintzarako lan bila.
Garbiketarako ere. 16:00eta-
tik 20:00etara. Esperientzia.
Tel.: 646-92 52 15.

Durango. Nagusien, umeen
zaintzarako edo garbiketara-
ko lan bila. Tel.: 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. Orduka, lanaldi
osoan. Umeen edo nagusien
zaintzan. Tel.: 678-80 96 01.

Durango. Neska lan bila.
Pertsona nagusien edo ume-
en zaintzan. 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

Durango. Emakumea per-
tsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 608 65 90 55.

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

Zornotza. Umeak zaintze-
ko, jantokietan zerbitzatzeko,
garbiketarako... lan bila. Es-
perientziaduna. Tel.: 688 68
66 08 (Geraxane)

Zornotza. Pertsona nagu-
siak zaintzeko eta garbiketa-
rako lan bila. Esperientzia.
Tel.: 688 68 66 08 (Geraxa-
ne) eta 678 21 39 67 (Rafa)

IRAKASKUNTZA

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

Durango. Irakasle euskaldu-
na klase partikularrak emate-
ko prest; Lehen Hezkuntza
zein DBH. Tel.: 653 70 20 49.

GAINERAKOAK

Durango. Pertsona nagu-
sien zaintzan, garbiketan, se-
gurtasunean, lorezaintzan,
okintzan, gurdi-garraiolari,...
Lan bila. 62247 39 41. Julian.

Zornotza. Lorezaintza, al-
tzairuen muntaia, elektrizita-
tea edota pintore lanetarako
lan bila. 678 21 39 67 (Rafa).

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

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

PERTSONAK ZAINDU

Irlanda (Dublin). Gure 2
haurrak zainduko duen au

pair baten billa gabitz. Familia
euskal-irlandarra. Euskeraz
hitzegitea ezin bestekoa da.
Astean bost egun  eta apirilak
erdialdean hastekoa. 
igorgon@gmail.com

IRAKASKUNTZA

Bilbo. Ingelesezko irakaslea.
Ezinbestekoa: pertsona nati-
boa, esperientzia. Lanaldi
partziala. Asteartea, asteaz-
kena eta ostirala. Ordutegia:
08:00-14:00. Sartu. Erref.:
1702. Tel.: 94-620 04 49

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

Gernika-lumo. Ingeleseko
eta frantseseko irakaslea. Goi
maila. Ezinbestekoa: espe-
rientzia. Arratsaldez.Sartu.
Erref.: 1703. 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. Barne-
erreformetan esperientzia.
Tel.: 605-74 01 76.

Abadiño. Tornularia. Ezin-
bestekoa: planoen interpreta-
zioa menperatu, 3 urteko es-
perientzia. Sartu. Erref.:
1406. Tel.: 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: urte beteko
esperientzia.Hileko soldata
gordina: 1.136 x 15. Sartu.
Erref.: 760. 94-620 04 49

Bergara. Aseguru agente
esklusiboa. Ezinbestekoa:
DBH, esperientzia izatea, gi-
dabaimena, autoa. Hileko
soldata gordina: 1.000euro.
Sartu. Erref.: 547. 
Tel.: 94 620 04 49

Berriz. Pagotxa kultur eta
aisialdi elkartea begirale bila
dabil, lan poltsan sartzeko.
pagotxakulturelkartea
@gmail.com

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia. Hileko soldata: 500 euro
(lanaldi osoarengatik) + ko-
misioak. 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

SALDU

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

ERRENTAN EMAN

Durango. Harategia aloka-
gai zein salgai daukat, auke-
ran. 605-77 36 11.

Denetarik
SALDU/EROSI

Agria motokultorea sal-
gai. Agria 2700 motokulto-
rea salgai. Diesela. Tel.: 94-
682 45 90. Luis.

Egongelarako aulkiak
salgai. 5 aulki zoragarri. Oso
egoera onean.  60 euro bos-
tak. Tel.: 615-72 62 52.

Isolatzailea salgai. Teila-
tuak, paretak eta lurra aisla-
tzeko balio du. Prezioa nego-
ziagarria. Tel.: 661-82 93 59.

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

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

Txakurrak salgai. Pitbull
kumeak. Gurasoak ondo hezi-
takoak, jatorrak eta mantzo-
ak. Tel.: 688-69 87 56.

Zilarra erosten dut. Zila-
rrezko gauzak erosten ditut:
txanponak, etxeko kuberteria
eta abar. Harremanetan jar-
tzeko, deitu: 657-70 43 16.
Telefonoa: 657704316. Pos-
ta: numipega@gmail.com.

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Fiat punto salgai. Fiat pun-
to salgai. 2007. Urtekoa.
48.425 km. 8.000â‚¬.
Tel.:665-74 56 03.

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

MOTORRAK

SALDU

125eko motorra salgai.
Yamaha ybr 125 salgai. Ko-
txeko karnetagaz eraman
ahal da, 10.000 km eta egoe-
ra ezin hobean dago. Deitu eta
probatu. Tel.: 676-90 01 05.

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Autokarabana salgai. Au-
tokarabana benimar sport
310 salgai.50.000 km. Hiru
urtekoa eta 6 pertsonentzako
lekua. Ekipamendu osoa eta
oso ondo zaindua. 31.000
euro. Tel.: 676-61 71 54 edo
676-98 33 06

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

Autokarabana salgai. Ca-
puchina Challenger 151 salgai.
Fiat Ducato 2.8 jtd 127 zaldi.
2001. 100.444km. Aire ego-

kitua. 2012ko azarora arteko
asegurua. 5,90 metroko lu-
zeera, oso maneiagarria. Bi-
daia berogailua. Hiru balioko
hozkailua. 4 jesarleku, 6 leku
lo egiteko. 2 litera eta ohe
eraisgarri bat. 150zm-ko
ohea capuchinan. Beti garaje-
an. Praktikoa eta umeekin jo-
ateko ezin hobea. 21.000
euro.Tel.: 607 86 32 24 edo
605 17 60 42.

Harremanak
KOTXEA KONPARTITU

Durangotik tolosara au-
toa konpartitzeko. Duran-
gon bizi naiz eta tolosan egi-
ten dut lan. Kotxea konparti-
tzeko pertsona bila nabil.
durangotolosa@gmail.com.
Tel.: 680-58 41 25.

Aisia/kirola
KIROLAK

Bizikletarako umeen aul-
kia salgai. Ume txikia atze-
an eramateko, erosoa. Oso
gutxi erabilia, eta merkea.
Tel.: 648 63 58 06

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

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

ANIMALIAK

SALDU

Ahuntzumeak salgai.
Ahuntzume bi saltzen dira
mallabiko elgetzu baserrian.
Tel.: 606-70 91 18.

Ardiak salgai. Haurdun
dauden ardiak salgai. Gor-
beiako larrean ibilitakoak.
Tel.: 94-631 71 17 edo 690-73
27 01. Cecilio.

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

Hauntzumak salgai.
Hauntzumak haurdun. Azpi-
zuri eta azpigorria. Mugiko-
rra: 688-60 95 60. 
Tel.: 94-466 81 37

Seter txakurkume ehiz-
tariak salgai. 150 euro. 
Tel.: 695 71 00 68

EMAN

Txakur kumeak opari.
Azaroan jaiotakoak. Ama la-
bradora da. Txakur bat, ma-
rroia, arra da. Eta bestea,bel-

tza, emea. Tel.: 638-98 59
30

Txakurra erdi opari. Mas-
tin arrazako txakurra erdi
oparitzen da. 4 urte, arra. Oso
esanekoa, ona.  616-91 90 61.

MUSIKA

EROSI

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

GAINERAKOAK

EMAN

Biodantza klaseak. Bio-
dantza klaseak elorrion osti-
ralero (rolando toro meto-
doa). Irakasle titulatua. Ume-
entzat: 13:20-14:20,
Txintxirri ikastolan; 17:15-
18:15, lourdesko ama ikaste-
txean. Nagusientzat: 18:30-
20:30, lourdesko ama ikaste-
txean. Tel.: 626-66 12 92.

Familia/etxea
HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Esnea ateratzeko gailua
salgai. Esnea ateratzeko gai-
lua salgai, medela swing mar-
kakoa, merkatuko onena.
Egoera onenean. Automati-
koa. Honekin batera avent
markako esnea ateratzeko
gailu manuala oparitzen da.
60 euro. Tel.: 607-86 32 24.

Monty 202 kamel bizi-
kleta salgai. Pedalik ez du-
ten bizikleta horietakoa da.
Bizikleta gainean oreka izaten
di-da batean ikasten dute
umeek eta bizikleta hau erabi-
lita, ez dago ondorengo bizi-
kletan gurpil txikirik erabili
beharrik. Urte bateko erabil-
pena du eta oso egoera onean
dago. Telefonoa: 615795185.
agonirena@gmail.com.

Umea eramateko motxi-
la. Òvaude jolly lightÓ umea
eramateko mendiko motxila
salgai. Estreinatzeko, etiketa
eta guzti. 100 euro. Tel.: 94-
603 25 02.

OSASUNA

SALDU

Ohe elektrikoa salgai.
Pertsona ezinduentzako, os-
pitaleen motako ohe elektri-
koa saltzen dut. Berri-berria.
Akaroen kontrako koltxoia,
oheburukoa eta segurtasun
barra. Mandoak zortzi botoi
ditu. Lurretik 30 zm-tara jai-
tsi daiteke eta 95 zm-tara igo.
Ikusi, konpromiso gabe. 700
euro. Tel.: 636 43 00 20
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INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak
eraikitzen.
• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak. 
174.500€-tik aurrera.
ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,
3/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.
• ANDRA MARI: Halla, egongela, egongelatxoa,
sukaldea, jangela, 5 logela, 3 komun. 
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 
2 logela eta komuna.
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztiz
berriztatua. Estreinatzeko.
• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Balkoia.
• ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia.
• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela, komuna eta despentsa.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran. 
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea.
• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta trastelekua. 
• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3/4  logela eta 2 komun. 
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logela
eta komuna. Trastelekua.
• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-
ko garajea eta trastelekua.
• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 
2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku
eta sotoa. Lursailarekin.
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 
• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.
• KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Despentsa handia. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MARTXOAREN 8ª: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta 2 komun. Terraza handia.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta
trastelekua.
• TXATXIENA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta despentsa. Balkoia. Ganbara eta garajea.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Balkoia. 
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.
• URKO KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.
• 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. 

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MURUETATORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Garajea aukeran. 220.000€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 2 logela eta 
2 komun. Terraza. Eguzkitsua. Garajea aukeran.
217.500€.
• SAN IGNAZIO: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea. Terraza handia. Eguzkitsua.
270.000€.
• TXIBITENA: Apartamentua. Erdi berria. Altzairuekin.
144.950€.
• AUKERA: 90 m2. 3 logela eta egongela handia.
Berogailua. Igogailua. Ganbara. 205.000€.
• DUPLEXA: 85 m2. 3 logela, 2 komun eta 40 m2-ko
egongela. 180.000€.
• TABIRA: Erdi berria. 2 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea.
• IPARRAGIRRE: 3 logela eta 2 komun. Trastelekua
eta garajea.  
• KOMENTUKALEA: Apartamentua. Argitsua.
• FRANZISKO IBARRA: 100 m2. 4 logela eta 
2 komun. Ganbara eta garajea. 288.500€.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 90 m2. 3 logela,
sukalde-jangela eta egongela. Terraza.
• SAN FAUSTO: 2 logela. Berriztatua. 132.000€.
• ERRETENTXU: 75 m2. Sukaldea eta egongela
handia. Garajea.
• MIKELDI: 4 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara.
• PLATERUEN PLAZA: 120 m2. 3 logela eta 
2 komun. Trastelekua eta garajea. 299.900€.
• ZEHARKALEA: Atikoa terraza handiarekin. Ikuspegi
politak Durango eta mendietara. 179.900 .
• URIBARRI: 102 m2. 4 logela. Eguzkitsua.
Ikuspegiak. Etxe osoak kanpora ematen du. 
179.700€

• TXIBITENA:(Landako). 95 m2. 3 logela eta 
2 komun. Trastelekua eta garajea.
• DANTZARI: 3 logela. Bizitzen sartzeko moduan.
Alokairuan; 600 . Erosteko aukerarekin.
• MONTEBIDEO: 80 m2. 3 logela eta egongela.
Igogailua. Ganbara. 210.300€.
• ERDIALDEAN: (Maristak ingurua): 90 m2. 3 logela
eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 
• FRANZISKO IBARRA: 2 logela. Ganbara eta garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Eguzkitsua. Ganbara eta 
2 kotxerentzako garaje itxia. 288.500€.
• F.J. de ZUMARRAGA: DUPLEXA. 2 logela, 2 komun
eta egongela. Terraza. EGUZKITSUA.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.   
• OÑITURRI: (Ezkurdi). Erdi berria. 80 m2. Eguzki-
tsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailako
materialak. Ganbara eta garajea.
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: AZKENEKO etxebizitza. 
3 logela, eta 2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. Etxebizitza edo bulegoa.
180.000€ . Alokairuan. 40O€

• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• LANDAKO: 90 m2. 2 terraza. Ganbara eta garajea.
Polita. Altuera ona. 312.500€.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• MATIENA: San Andres. 2. solairua. 3 logela,
egongela, sukaldea eta despentsa. Eguzkitsua.
179.800€.
• IBAIZABAL: Negozioa traspasoan. 50 m2-ko lokala.

ERAIKUNTZA BERRIA
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak, garajea
eta trastelekua barne. 247.000 -tik aurrera.
• MAÑARIA: Estreinatzeko dauden etxebizitzak
189.500€-tik aurrera.
• IURRETA: Maspe. ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3 
eta 4 logelakoak. 210.500€.
• DURANGO: ETXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 
1,2,3 eta 4 logelakoak. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Berehala banatzeko. 2 eta 3 logela. 
30 m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. Sukalde
jantzia. 265.000€-tik aurrera.
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ELORRIO
›› Martxoaren 17 eta 24rako

Habixe elkarteak antolatu duen
panpinak egiteko ikastaroan
izena emateko epea zabaldu
dute: errekamari8@gmail.com.
Martxoaren 17an eta 24an, Iturri
kultur etxean, 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. Nagusientzat
Lourdesko Ama ikastetxean,
18:30etik 20:30era. Izena
emateko: 626 66 12 92.

JAIALDIA
DURANGO
›› Martxoaren 10ean Lokaleroak

saioko gala: sari banaketak,
kontzertuak, erromeria eta
nazioarteko dj-ak, 19:00etan,
Plateruenean.

MUSIKA
DURANGO 
›› Martxoaren 16an, Sin rumba fija
taldearen kontzertua, 23:30ean,
Misarbe tabernan.

ELORRIO 
›› Martxoaren 9an, Metralleta,
Nietos de puta, Hell Division eta
Net Weight taldeen kontzertuak,
22:30ean, Gaztetxean.

›› Martxoaren 16an, Doctor Deseo
taldea, Al amanecer... seguir
soñando diskoa aurkezten,
22:30ean, Arriola antzokian.

ZORNOTZA 
›› Martxoaren 10ean, Zoroak

abesbatza, Coral Zornotza, 
eta Abes Kimu abesbatza,
20:00etan, Udaberriko kontzer-
tuak zikloaren barruan.

›› Martxoaren 15ean, Jazz-Blues
zirkuitoan, The California
honeydrops taldearen kontzer-
tua, 20:30ean, Zelaieta Zentroan. 

ZINEMA
BERRIZ
›› Martxoaren 9an, Katmandu, 

un espejo en el cielo filmaren
emanaldia, 22:00etan, Kultur
Etxean.

›› Martxoaren 16an, War horse
filmaren emanaldia, 22:00etan,
Kultur Etxean.

DURANGO
›› Martxoaren 15ean, Topagunea

euskara elkarteen federazioak
antolaturiko Laburbira film
laburren IX. zirkuitoaren emanal-
dia, 19:00etan, Plateruenean:
Hemen nago, Izena duena,
Urrezko eraztuna, Aberria eta
Ohe azpiko zera.  

MAÑARIA
›› Martxoaren 11n, Puntuetan

zikloan, Encuentros en el fin del
mundo filmaren emanaldia,
18:00etan, pleno aretoan.  

ZORNOTZA
›› Martxoaren 9an, Emakume

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

ANTZERKIA
ABADIÑO
›› Martxoaren 11n, Meridional

taldearen Negra, 19:00etan,
Errota kultur etxean.

BERRIZ
›› Martxoaren 10ean, Negra,

20:00etan, Kultur Etxean.

›› Martxoaren 16an, La Enana
Naranja-ren Ma, tren taupadak,
18:00etan, Kultur Etxean.

ELORRIO
›› Martxoaren 11n, Incomodos,

19:30ean, Gaztetxean.

OTXANDIO
›› Martxoaren 10ean, Baginaren

bakarrizketak, 19:00etan,
Mainondoko kiroldegian.

BEHAKETA
DURANGO
›› Martxoaren 31n, Izarra astrono-

mia elkarteak antolatuta,
astronomia behaketa,
21:30ean, Ezkurdin. 

DANTZA
DURANGO
›› Martxoaren 11n, La gloria de mi

mare, 19:00etan, San Agustin
kulturgunean.

ELORRIO
›› Martxoaren 10ean, Choni

Compañia Flamenca taldearen La

gloria de mi mare, 19:00etan,
Arriola antzokian.

›› Martxoaren 14an, Elirale
konpainiaren Ninika, 11:00etan,
Arriola antzokian.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Martxoaren 2tik 25era, Iñigo

Arregiren eskultura lanak, Arte
eta Historia Museoan. 

ELORRIO
›› Martxoan, Emakumea lanean

erakusketa, Iturri kultur etxean. 

›› Martxoan, Mendiak eta elurra
argazki erakusketa, Parra
tabernan. 

›› Martxoan, Martxoak 8: emaku-
meei buruzko liburuak erakus-
keta, udal liburutegian. 

IKASTAROA
ABADIÑO
›› Martxoaren 26ra arte, Errota

kultur etxean edo udal mediate-
kan eman daiteke izena apirileko
eguenetan Txanporta kultur
etxean burutuko duten Bidaiatu
Tan Tan Tan!! berbaldi zikloan
parte hartu eta bidaia bereziren
baten kontakizuna egiteko. 

›› Martxoaren 30era arte aurkeztu
daitezke lanak San Prudentzio
kartel lehiaketara. Informazio
gehiago, Errota kultur etxean, 
eta Udalaren webgunean. 

›› Apirilaren 20ra arte aurkeztu
daitezke lanak San Trokazetako
kartel lehiaketara. Informazio
gehiago, Udalaren webgunean. 

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

Martxoaren 10ean, Berrizen
Martxoaren 11n, Abadiñon

NEGRA

Esklabotzari eta emakume izateari
buruz, umorez baina emozioz. Hiru
emakumeren istorioek osatzen dute
Negra, eta Teatro Meridional taldeak
eskainiko du bihar eta etzi Berrizen
eta Abadiñon. Marina Szerezevsky-
ren ideiatik sortutako antzezlana da
Negra, eta berak interpretatzen du,
Julio Salvatierraren testuagaz eta
Alvaro Lavín-en zuzendaritza
eszenikoagaz lagunduta.

AGENDA

ZINEMA
DURANGO

Zugaza

Esto es la guerra 
Zuzendaria: McG   

barikua 9: 19:00/22:00
zapatua 10: 19:30/22:30
domeka 11: 19:30/22:30 
astelehena 12: 19:00/22:00 
martitzena 13: 20:00 

Umeen zinema     

Aita, zonbia naiz
Zuzendaria: J. Espinach 

zapatua 10: 17:00
domeka 11: 17:00

Zineforuma     

La fuente de las 
mujeres
Zuzendaria: Radu Mihaileanu 

eguena 15: 20:00

ELORRIO

Arriola

J. Edgar
Zuzendaria: Clint Eastwood  

zapatua 10: 22:30
domeka 11: 20:00 
astelehena 12: 20:00 

Umeen zinema     

Happy feet 2
Zuzendaria: George Miller 

domeka 11: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

War horse
Zuzendaria: Steven Spielberg

domeka 11: 20:00
astelehena 12: 20:00

Umeen zinema     

The Muppets
Zuzendaria: James Bobin

domeka 11: 17:30
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TELEFONO INTERESGARRIAK
SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
Osakidetza ............94 600 72 00
Ertzaintza ............94 466 93 00
Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

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

TAXIAK

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

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

M Galeano..............670 409 330
Iurreta ..................946 201 565

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

Abadiño ..............94 621 55 30
Atxondo ..............94 682 10 09
Berriz ....................94 682 45 84
Durango ..............94 603 00 00

Elorrio ..................94 658 27 12
Garai ....................94 681 63 93
Iurreta .................. 94 620 12 00
Izurtza ..................94 681 35 48
Mallabia ................943 17 14 61
Mañaria ................94 681 89 98
Otxandio .............. 945 45 00 20
Zaldibar ................94 682 70 16

UDALTZAINGOA

Abadiño ..............94 621 55 33
Berriz ....................94 682 40 36
Durango ..............94 603 00 10
Elorrio ..................94 682 02 18
Iurreta ..................94 620 08 88

BOTIKAK
Barikua, 9
09:00-09:00 
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
09:00-22:00 
• Bengoa 

(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Zapatua, 10
09:00-09:00
• Gaztelumendi 

(J.A. Abasolo 2 -Durango) 
09:00-13:30
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Domeka, 11
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Astelehena, 12
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Martitzena, 13
09:00-09:00
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Eguaztena, 14
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Eguena, 15
09:00-09:00
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
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Abadiño (Traña-Matiena) -
Eguaztenetan 
10:00etatik aurrera
Durango - Zapatu goizetan
Zornotza - Domeka goizetan

Letxuga............................... 0,80 euro
Porruak........................... 1,80 euro/tx 
Kalabaza...................... 2,20 euro/kg
Azenaorioak.................... 1,50 euro/tx
Azelgak................................ 2 euro/kg
Bruselazak............................... 3 euro/kg
Espinakak............................ 1,50 euro/tx
Indabak............................. 15 euro/kg
Idiazabal gazta...................16,50 e/kg
Espeltazko ogia..................... 3,60 euro

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

ASTEKO SALNEURRIAK:
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Zorionak Laia eta aitatxo! Laiak martxoaren 8an, atzo, urtetxo bat egin zuen!
eta aitatxok 12an beste bat, jeje! Mila musu Liher, Haitz eta Jasoneren partez!

Zorionak Maribi! Domekan bazkari
ederrean artalde osoa batuko gara ama
eta amama dotore honi musu asko
emateko! Eskerrik asko danagatik

Martxoaren 7an argazkiko
neskatila politaren 6. urteguna da.
Zorionak Irati! Musu pila Oier,
ama eta aitaren partez!

Zorionak Maddi, martxoak 10ean 8
urte beteko dituen etxeko sorginaren-
tzat, Bergara eta Iurretatik! Musu bat
Enaitz, aitatxo eta amatxoren partez!

Zorionak aita, ama, koadrilla eta
matienako guztien partez! Ageri
da fan gehiago dituzula! Zure
amari ere zorionak martxoak 8an!

Zorionak Aner! Gaur urte 2 egin
dituzulako. Iratik besarkada handi
bat eta musu potolo pila etxekoen
guztion partez!

Martxoaren 11n Oierrek 5 urte
egingo ditu. Zorionak eta
besarkada bat Aioraren partez eta
mila musu etxekoen partez!

Hamabostero, jasotako zorion-agur guztien
artean tarta bat zotz egingo dugu. Horreta-
rako beharrezkoa da bialdutako mezuagaz
batera telefono zenbakia emotea.
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AKUILUAN Markel Onaindia   

Basagoiti euskaldun
Trebetasun politikoa eta atre-
bentzia. Horixe onartu behar
zaio Basagoitiri. Legebiltza-
rrean dauden PPko hamahi-
ru kidetik bakarra da elebidu-
na, eta kide guztien jarduera
kontuan izanda, euskararen
erabilera testimoniala da.
Basagoitik berak, joan zen
astean erabili zuen lehenen-
go aldiz euskara Legebiltza-
rrean. Berbok txundituta
entzun zituzten tribunako
bere kide popularrek, buru-
zagiak zioena ulertzeko pin-
ganiloa jartzea arraroa egin
zitzaien-eta. Basagoitik 26 hitz
esan zizkion euskaraz lehen-
dakariari. Eta lehendakariak
gaztelera huts-hutsean eran-
tzun zion, Basagoitiren aha-
legina gutxietsiz.  

Hala ere, ongietorriak
izan daitezela euskararen alde
egiten diren esfortzu eta sakri-
fizio guztiak. Basagoitik Eus-
kaltzaindiarekin euskara sus-
tatzeko Madrilen egin duen
hitzarmena barne. Orain, zile-
gi da Alderdi Popularreko
buruzagiari beste urrats
batzuk eskatzea: erakunde
publikoetan bere alderdiak
egiten duen jarduera euska-
raz ere egitea; Osakidetzako
lan eskaintza publikoan eus-
karari lehen zeukan balora-
zioa itzultzea; hezkuntzan D
eredua bakarrik sustatzea;
dendak eta negozioak elebi-
dunean errotulatzeko legea
ez indargabetzeko eskatzea;
ETBren euskarazko marrazki
bizidunak Nafarroan ere ikus-
teko aukera egoteko lan egi-
tea...

Basagoiti etorri berria da
euskalgintzara. Ia bide luzea
egiten duen. Bitartean, eus-
kalgintzaren alde lan egin eta
egiten duzuen komunikabide,
elkarte eta pertsona guztioi
animo eta eskerrik asko. Basa-
goitik dioen arren, zuek beti
egin duzuelako: “Euskara
intentzionalitate politikotik
kanpo utziz, euskara euskal-
dun guztion bilgune bihurtu”. 

LAUHORTZA

Basagoitik 26 berba 
esan zizkion euskaraz
lehendakariari 

Julen
Orbegozo

Kazetaria

“Lagunartean aritzeak
motibatu egiten zaitu”

Izena zelan bururatu zaizue?
A.E.: Parkea bera da Gaztañodi.
Batzar batean irten zuen ideiak,
eta inork ez zuen kontrakorik
esan; beraz, denak gustura.
J.A.: Lorategi barruan gaztai-
nondo zahar bat zegoen
aspaldi;  nik ezagutu
nuen. Leku ona da,
erreka aldera ema-
ten du eta lasaia
da.

S u k a l d e a n
esperimenta-
t z e k o  a u k e ra
izango duzue.
A.E.: Nik, adibidez, etxean
oinarrizko gauzak egiten
ditut normalean, baina lagu-
nekin egonda gehiago sakon-
tzeko  aukera daukazu. 
J.A.: Lagunartean aritzeak
motibatu egiten zaitu, nire
ustez.
A.G.: Zirikatzeko ere balio
dezake; jende asko egon dai-
teke bertan eta neurria eman
beharra dago! (barrez).

Zer plater duzue gustukoen?
A.G.: Barazkiak, orokorrean.
Orain okelaz beteriko beren-
jenak egitea pentsatzen nabil.
A.E.:Pasta hainbat eratara gus-
tatzen zait. Roquefort gaztagaz,
esate baterako.

J.A.:Nik elkartean bakailaoa egin-
go nuke, bere saltsa eta guzti. Bai-
na tira, egunez egun gauza des-
berdinak probatzen joango gare-
la uste dut.

Eta, edateko?
J.A.: Urteko ardoa da

onena, baita krian-
tza ere.

A.G.: Nafa-

rroan ere sekulako ardoak egiten
dira orain. Hori ere ez da faltako.
A.E.: Ni ez naiz oso ardozalea,
bazkari bereziren batean ez bada
ez dut edaten; beraz, garagardoa-
ren alde egingo dut.

Zelan eman daiteke izena? 
gaztanodi.elkartea@gmail.com
helbidera mezu bat bidali edo dei-
tu 616 565 362 zenbakira! 

Nondik dator txokoa sortzeko
ideia?
A.E.:Kaletik. Zelaietan elkarte gas-
tronomikorik ez zegoela-eta
komentatzen hasi ginen duela
urtebete inguru. Batak besteagaz
komentatu, lokalak begiratzen
hasi eta hortik sortu zen ideia.
Jendea prest zegoela ikusita, aurre-
ra jotzea erabaki genuen.

Zenbat lagun elkartu zarete,
momentuz, egitasmoan?
J.A.: Gaur egun 39 lagun gara eta
60 bazkide izatera heldu gura dugu.
Herritarren artean lekua dagoela
zabaldu gura dugu. Herrigunean
denez, ez duzu autorik hartu behar
eta hori abantaila da. Behar bat
dago honen atzean, eta gogo han-
dia ere bai.

Adin eta egoera askotako jendea
dago bazkideen artean...
A.G.:Umeak ditugunok, adibidez,
beti izaten dugu ospakizunen bat,
eta etxeetan batzea arazoa izan ohi
da. Leku aproposa da halakoeta-
rako, baita lagunekin egoteko ere.
200 metro koadro dauzka, eta 80
lagunentzako lekua dago.

Noizko itxaroten duzue lokala
zabaltzea?
A.G.:Baimen baten zain gaude, eta
segidan beharrekin hasiko gara.
Maiatzean obragaz hasiz gero,
urte amaiera baino lehen zabal-
tzea aurreikus daiteke. Orain
artean elkartea edo taldea sortze-
ko lanetan ibili gara. Azkeneko
baimena, Ingurumen sailekoa,
baino ez zaigu falta.
J.A.: Arauak ipintzeko-eta ezta-
baidan ere ibili gara. Esaterako,
bazkidearen bikoteak txokoa era-
biltzeko eskubide berberak edu-
kitzea erabaki dugu. 

GGaazzttaaññooddiikkoo  bbaazzkkiiddeeaakk  ddiirraa  AAnnddeerr,,  AAnnee  eettaa  JJoossuu..  BBeessttee  3366
llaagguunneeggaazz  bbaatteerraa,,  AAbbaaddiiññookkoo  ZZeellaaiieettaa  aauuzzooaann  ttxxookkooaa  ssoorr--
ttzzeekkoo  llaanneettaann  ddaabbiillttzzaa,,  eettaa  oorraaiinnddiinnoo  kkiiddee  ggeehhiiaaggoo  bbaattzzeeaa

eessppeerroo  dduuttee..  LLookkaalleekkoo  oobbrraa  hhaasstteeaarr  ddeellaa,,  llaagguunnaarrtteeaann  llaappiikkoo,,  zzaarr--
ttaaggii  eettaa  llaabbeeaaggaazz  eesskkuullaanneeaann  iibbiillttzzeekkoo  ggooggoottssuu  ttooppaattuu  ddiittuugguu..

Urte amaiera baino lehen elkarte gastronomikoa zabalduko dute hainbat abadiñarrek; Gaztañodi deitzen da Zeletabe kaleko bilgunea

Gaztañodi elkarte 
gastronomikoaren 
bazkideak

Ander Goñi, 
Ane Etxeandia eta 
Josu Arkarazo •


