
Eguaztenean
batzartuko dira
Erralde eta
Osasun Saila

DURANGO 3

Elorrion batuko
da emakume
alargunen EAEko
federazioa 

ELORRIO 4

“Pitxitxi geratzea
ez zait inporta;
igoera lortzea da
garrantzitsuena”
Kerman Gonzalez aurrelari
zornotzarra denboraldi bikaina
osatzen ari da aurten Abadiño
futbol taldeagaz
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“Gertatua estali gura du
Ertzaintzak atxiloketagaz”

Zelaietako eskolako
jantokia handitzeko
lanak egingo dituzte  

Abadiño • Gimnasioa eta jantokia
handitu eta eskola eremuko oztopo
arkitektonikoak leuntzeko lanak
egingo dituzte Zelaietako eskolan.
Obra horiek gauzatzeko, Eusko Jaur-
laritzak 660.000 euroko aurrekontua

onartu eta proiektua adjudikatzeko
lehiaketa ireki du. Bestalde, eskolan
gela gehiago egiteko eta haurresko-
la egokitzeko proiektua adostu guran
dabiltza Hezkuntza saila, udala eta
eskolako zuzendaritza. 2

Durango
Durango Operazioa argindarrez
hornitzeko 1,7 milioi bideratu dira

Iurreta
Inbertsioen atala erdira jaitsi
dute aurtengo aurrekontuetan

Mañaria
UEMAn zergatik sartu gura
duten azalduko diete herritarrei 

Izurtza
Kirol materialetan udalaren logoa
ipintzea diruz lagunduko dute

4

7

6
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Cabacas hil zuen karga poliziala motibatu
zuelakoan, Abadiñoko gazte bat atxilotu dute 

Gaztearen lagunek haserrea agertu dute:
“Errudun bat behar zuen Ertzaintzak” 

ABADIÑO 2

Kirol ekipamendu berriekin hornituko
du atletismo pista Amankomunazgoak

Herririk Herri 3
Elorriotik autobusa dohainik ipini dute
‘Break On Stage’ jaialdira joateko 

Kultura 12
C. Romanelli: “Lore esentzien metodoak
ohiko medikuntzaren osagarriak dira” 

Berbaz 8

Judit Fernandez
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Kantu-afarian,
bihar, Erramun
Martikorena eta
Mikel Markez
Arkotxe kultur elkarteak urtero-
ko kantu-afaria antolatu du zapa-
turako, 22:00etan, Mekoletan.
Aurten Mikel Markez eta Erra-
mun Martikorena gonbidatu
dituzte. Musikari eta konposa-
tzaile biek hainbat emanaldi
eskaini dituzte elkarrekin joan
zen urteko udazkenetik hona.

Biharko emanaldirako hain-
bat abesti ezagunekin osatuta-
ko kantuen liburuxka prestatu du
Arkotxek: “Kantua konpartitu
gura dugu. Musikarien eta ber-
taratzen direnen arteko hartue-
mana sustatzen saiatzen gara.
Abesti batzutan eurak bakarrik
ariko dira, eta beste batzutan
denok abestuko dugu”, adiera-
zo du ekimeneko antolatzailee-
tako bat den Josu Zabalak. Erre-
pertorioa Otxandio inguruko
kantuek zein Euskal Herrikoek
osatuko dute. J.D.

Euskal kantu tradizionalak
nahiz euren abesti ezagunak
eskainiko dituzte Mekoletan

Udalaren
informazioa
zabaltzeko
panel berriak
Herrigunean zein auzoetan ipi-
ni dituzte panel berriak, eta uda-
letxeko oharrak, iragarkiak eta
deialdiak zabaltzeko baliatuko
dituzte. Aurretik udaletxearen
kanpoaldean eta San Andres
kalean bakarrik zeuden panelak.
Artian, Zaldua plazan eta Elizon-
do kalean ipini dituzte informa-
zio panel berriak.

Horregaz batera, eskola ingu-
ruko etxebizitzen eremu berriko
kaleei ere izenak ipini dizkiete
azken asteotan. Bertako toponi-
miaren araberako izenak ipini
dizkie udalak kale berriei. 

Inguru horretan zeuden
soloen izenak hartu eta ipini diz-
kiete kale berriei, Jose Andres
Urizar hirigintzako zinegotziak
azaldu duenez. Kurutze-zahar
izena ipini diote plazari, esate
baterako. I.E.

Artian, Zaldua plazan eta
Elizondo kalean ipini dituzte
informazio panel berriak

Eusko Jaurlaritzak lehiaketara
ateratako proiektuak jasotzen
duenez, solairu bateko eraikin bat
egingo dute Zelaietako eskolako
gimnasioaren aldamenean. Jan-
tokiaren leku faltari konponbi-
dea emateko helburuz, orain arte
gimnasioak hartzen zuen lekua

hartuko du jantokiak. Horrela,
eraikin berria egingo dute orain
dagoena baino gimnasio handia-
goa edukitzeko. 

“Jantokia handitzea da
lehentasun handieneko obra”,
Jose Luis Navarro alkatearen ber-
betan: “Ume guztientzako leku-

rik ez dago, txandak antolatu
behar dituzte jantokian orain”.

“Oso pozik" agertu da berriz-
tatze proiektu honegaz alkatea,
Abadiñoko Udalak eta Zelaieta-
ko eskolako zuzendaritzak Jaur-
laritzari hainbat bider eskatu
dioten proiektua gauzatzea eka-
rriko duelako. "Oso beharrezkoa
zen proiektua, eta oso pozik gau-
de obrei ekingo dietelako", dio
Abadiñoko Indepenidenteak tal-
deko Navarrok.

Gimnasioa eta jantokia
handitzeko proiektua abian

Oztopo arkitektonikoak kentzeko, igogailua ipiniko dute, besteak beste. Judit Fernandez

Zelaietako eskola publikoan jan-
tokia handitu, gimnasio berria egin
eta oztopo arkitektonikoak leun-
tzeko lanak abiatuko dituztela jaki-
narazi du Abadiñoko Independen-
teak taldearen gobernu taldeak.
Eusko Jaurlaritzak 660.249 euro-
ko aurrekontua daukan proiektua
argitaratu du. Obraren hasiera data
Jaurlaritzaren aurrekontuaren ara-
berakoa izango da, eta sei hilabe-
teko exekuzio epea izango du, Jose
Luis Navarro alkateak esan duenez. 

Abenduan argitaraturiko
gutun batean, Zelaietako eskola-
ko guraso elkartekoek kritikatu
zutenez, eskolako jantokia eta
gimnasioa handitzeko behar larria
zegoen. Eskolaren egoeragaz “oso
arduratuta” agertu ziren. 

Jantokia eta gimnasioa beza-
la, eskola publikoaren gainontze-
ko azpiegiturak ere txiki geratu
dira, eta ados daude Abadiñoko
udaleko hiru alderdiak. “Herria
handitu ahala hezkuntzarako

azpiegiturak ere handitzeko beha-
rra edukiko genuela iragartzen
urteak daramatzagu”, dio Bilduko
Saioa Zuazubizkarrek. “Jantokiko
eta gimnasioko obra honek ez du
arazo orokorra konpontzen: esko-
la txiki geratu da”, dio EAJko Ene-
ko Etxebarria bozeroaleak.

Jaurlaritzaren Hezkuntza sai-
lak ere onartu du eskola handitze-
ko beharra, eta konpromezua har-
tu du bere gain hartzeko gela
gehiago egiteko lanak. Hala ere,
Jaurlaritzak oraindino ez du lanen
hasiera datarik finkatu. 

Negoziazioetan dabiltza uda-
leko hiru alderdiak, eskola handi-
tzeko eta haurreskola ere egoki-
tzeko proiektua adosteko, eskola-
ko zuzendaritzagaz, eta Hezkuntza
sailagaz batera. Kokapen egokia
eta proiektuaren ezaugarriak dauz-
kate eztabaidagai. Hil honetara-
ko aurreikusten du udalak auke-
retako bati heldu eta egitasmoa-
gaz aurrera egitea. I. E.

Zelaietako eskola handitzeko lanak bere gain 
hartzeko konpromisoa berretsi du Jaurlaritzak

Eskolako espazio
falta konponduko
dutela adierazi dute 

“Errudun bat behar zutelako
atxilotu du Ertzaintzak”

Gertatutakoa estali gura du
Ertzaintzak kasuan beste
pertsona batzuk inplika-

tuz”. Hori adierazi dute Durangon
atxilotu duten gazte abadiñarra-
ren lagunek. “Errudun bat behar
zutelako atxilotu du Ertzaintzak”.
Eguaztenean atxilotu zuten, baita
Bilboko beste gazte bat ere. 26 eta
22 urte dituzte, hurrenez hurren,
eta pasa den eguenean Bilbon ger-
tatutako liskarretan parte hartu
izana egotzi diete, Athletic-Schal-
ke 04 futbol partiduaren ostean. 

Bilboko Maria Diaz de Haro
eta Licenciado Pozan izan ziren
gertaerak. Ertzaintzak esan due-
nez, hainbat herritarrek dei egin
zuten, lurrean pertsona bat etzan-
da zegoela eta borroka egon zela
ohartarazteko. Ondoren, eta
Ertzaintzaren bertsioren arabera,
borrokan zebiltzanen aurka kar-
gatu zuten. Pilotakada batek,
Basauriko Iñigo Cabacas buruan
jo zuen, eta, forentsearen txoste-
nak baieztatu duenez, pilotakada

horrek 28 urteko gaztea hil egin
zuen. Astelehenean hil zen, eta
gero etorri dira atxiloketak.

Abadiñoko gaztearen lagu-
nek euren haserrea agertu dute,
eta elkarretaratzea deitu dute gaur
19:30erako Traña-Matienan. Haien
ustez, “Ertzaintzak ez du gertatu-
takoaren erantzukizuna bere gain
hartu gura eta, horregatik, erru-
dunak bilatzen dabil, euren burua
zuritzeko”. Atzo arratsaldean, edi-
zioa zarratzerakoan, Ertzaintzaren
esku jarraitzen zuen abadiñarrak,
Deustuko komisaldegian, epai-
learen aurretik pasatzeko zain.

Abokatuak jakinarazi duenez,
familiakoek oraindino ezin izan
dute gaztea ikusi, ezta berak ere.
Hasieran, ofiziozko abokatu baten

esku utzi zuten abadiñarraren
kasua, baina, gazteak ez du dekla-
ratu gura izan, epailearen aurre-
tik pasatu arte. Baina, azken hori
ere ertzainek adierazi duten ber-
tsioa dela ohartarazi du abokatuak.

Juan Calparsoro EAEko fiskal
nagusiak adierazi duenez, Ertzain-
tzaren gomazko pilota batek era-
gindako heriotza, ustezko ardura-
gabekeriazko homizidioa izan dai-
teke. Hala ere, ustekabeko gertaera
izan daikeela ere azaldu du.

Atxiloketa Elorrion
Pasa den martitzenean, Elorrion,
Ertzaintza hiru gazte identifikatzen
saiatu zen, Cabacasen heriotza
salatzeko pankarta bat jartzeaga-
tik. Lekukoen arabera, plazan,
Ertzaintza pankarta bat kentzen
zebilela, gazte batek aurre egin
zien. Agenteek identifikatzeko
eskatu zioten, eta gazteak ezezkoa
erantzuterakoan, atxilotu egin
zuten. Arau-hauste delitua egotzi-
ta aske utzi du ertzaintzak. J. G.

Ertzaintza atxiloketa erabiltzen dabil, erantzukizunik hartu ez eta bere
burua zuritzeko, atxilotutako 26 urteko abadiñarraren lagunek diotenez

Atxilotuaren lagunek
elkarretaratzea deitu dute
barikuan Traña-Matienan
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DURANGALDEA

Durango
Txartelagaz,
%5eko
deskontuak 
Durangoko eta Zaldibarreko 87
dendak %5eko deskontu bonoak
eskainiko dizkiete Durango Txar-
tela erabiltzen duten bezero guz-
tiei, apirilaren 16tik 30era. Asko-
tariko produktuak eskuratzeko
aukera eskaintzen du +Dendak
elkarteak txartel honegaz.

Arropa dendek, oinetako
dendek, kontzesionarioek, libu-
ru-dendek, altzari dendek, jana-
ri dendek, hotelek, bitxitegiek,
bidaia agentziek, burdindegiek
eta beste hainbat produktu sal-
tzen dituzten komertzioek eki-
menagaz bat egitea erabaki dute. 

Beherapena erosketa guztie-
tan aplikatuko dutela jakitera
eman dute antolatzaileek, epe-
ka ordaintzen direnetan izan
ezik. Ekimen hau +Dendak elkar-
teak Durango Txartelaren erabil-
tzaileentzako martxan jarritako
promozioetako bat da. J.G.

DURANGO

Durangoko atletismo pista Landakon kokatua dago.

Durangoko Merinaldearen
Amankomunazgoak atle-
tismo pista kirol-ekipa-

mendu berriekin hornitzeko kon-
tratua adjudikatu du. Pertika-jau-
zirako koltxoneta berria eta
jaurtiketa-kaiola erosiko ditu,
68.597 euroko aurrekontuagaz. 

Gainera, ekainean  kirol ins-
talazioa barrutik eta kanpotik
berriztuko dute. Azken lan hauen
kostua 250.000 eurokoa izango da.

“Hainbat urtetan jardunean egon
eta gero, instalazioetan beharrez-
koak diren berrikuntza garrantzi-
tsu batzuk egiteko ordua heldu
da”, azpimarratu du Oskar Zarra-
beitiak, Amankomunazgoaren
presidenteak. 

Material berriak eta berri-
kuntza-lanak Amankomunaz-
goak dituen baliabide propioekin
ordainduko dituztela jakitera

eman dute, eta udalek ez dute
ordainketa gehigarririk egin
beharko Amankomunazgoaren
presidentearen berbatan.

Gehien erabiltzen dena
“Durangoko atletismo pista Biz-
kaian eta Euskal Herrian gehien
erabiltzen dena da, eta estatu mai-
lan erreferentzia bat da”, azaldu
dute Amankomunazgoko ardura-
dunek. Pista homologatu hone-
tan, kirol ekintza ugarirentzako
aukera dago: atletismoa, jaurtike-
tak, altuera-jauziak eta abar. Ins-
talazio hauetan Bizkaiko eta Eus-
kal Herri osoko hainbat froga
antolatzen dituzte.

“Kirol-esparru oso aktiboa
da eta asteburu askotan bertan
antolatzen diren frogekin goza-
tzeko aukera izaten dugu. Horre-
gatik, nabaria da gure kirolaren
aldeko apustua, are gehiago
eskualdeko kirolari ugarik era-
biltzen dituzten instalazio hauek
ditugunean. Eskola umeek eta
Bidezabal taldeak entrenatzen
dute hemen”, azaldu du Zarrabei-
tiak. J. Guenetxea

Besteak beste, pertikarako koltxoneta eta jaurtiketa kaiola eskuratuko dituzte

Atletismo pistarako kirol
ekipamendua erosiko dute 

Kirol instalazioa barrutik 
eta kanpotik konpontzeko
250.000 euro bideratu dituzte

Urtarrilean hiltegiaren itxiera aurretik egindako asanblada.

Datorren eguazteneko batzarra
erabakiorra izan daiteke Durango-
ko hiltegiaren etorkizunerako. Osa-
sun sailak zarratzeko agindua
eman zuenean, orduan azalduzi-
ren gabeziak konpontzeko, Erral-
dek hobekuntza plana diseinatu
du. Plan hori edukiko dute berba-
gai Osasun sailagaz izango duten
batzarrean. Ikuskatzaileak hiltegi-
ra joatea eskatuko dute Erraldeko
arduradunek, egindakoa bertatik
bertara ikusteko. 

Batzar egunerako EHNEk elka-
rretaratzea deitu du Eusko Jaur-
laritza aurrean, 10:00etan,  “base-
rritarrek nozitzen duten kaltea
salatu eta Osasun Sailari jarrera
aldaketa exijitzeko”.

Aste Santuaren aurretik, hil-
tegia zarratzeko ebazpenari Erral-
dek ipini zion errekurtsoa atzera
bota du Osasun sailak. Zarratze-
ko arrazoi nagusia produkzio katea-
ren egitura dela berretsi du Jaur-
laritzak: ‘S’ forma dauka eta forma
lineala eduki behar lukeela dio. 

EHNEk Osasun sailaren era-
bakia kritikatu du. Sindikatuko
Unzalu Salterainek adierazi due-
nez, “Europako osasun araudiek
ez dute esaten linea zuzen bat
egon behar denik, langileak euren
artean gurutzatu ezin direla bai-
no”.  Azaldu duenez, araudiak mal-
guago aplikatzen dira Europako
hainbat lekutan: “Austrian eta
Frantzian errealitateari egokituta-

kari sindikalak (CCOO) azaldu due-
nez, “kontua beltz dago, eta azken
esperantza datorren asteko batza-
rra dela ematen du”. Berrizko egi-
tasmoan laster pausoak ematea
espero du Elgezabalek. Hiltegiko
langileak otsailaren 8tik daude
erregulazio espedientean. A.U.

ko irakurketa egiten da eta berta-
ko abeltzaintza indartzen duten
hilketa zerbitzuak  bultzatzen dira”.   

Beharginekin batzarra
Erraldeko kontseilua langileekin
batzartu zen atzo egoeraren berri
emateko. Juanjo Elgezabal ordez-

Erraldeko arduradunak eguaztenean batzartuko 
dira  Osasun sailagaz; EHNEk protestara deitu du

Hobekuntzak ikusteko,
hiltegira joan daitezen
eskatuko dute Lakuan
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DURANGO

Durangoko tren geltoki berria eraikitzen dabiltza. Kepa Aginako

Eusko Jaurlaritzaren Garraio
Sailak 1,7 milioi euro bide-
ratuko ditu, Eusko Trenbi-

de Sarearen bitartez, Durango
Operazioaren elektrifikatze  lanak

osatzeko, Iurreta eta Berriz arte-
ko zatian. Jaurlaritzak azaldu due-
nez, erabaki horregaz, Iñaki Arrio-
la Garraio sailburuak adierazi zuen
helburua baieztatu dute: lan horiei

ahalik eta lehentasun handiena
ematea. 

Durangon trena lur-azpitik
urtea amaitu aurretik joatea da
Jaurlaritzaren asmoa Arriolak
azaldu duenez. Kopuru zehatza
1.705.595 euro dira, eta kontra-
tua betetzeko bost hilabete dituz-
te. Trenbidea lurperatzeko lanak,
Durangoko Santa Apoloniatik
Berrizeraino doan Bilbo-Donos-
tia lineako zatian egingo dituzte. 

Une honetan, Euba-Iurreta
zatia bikoizteko, Durangoko gel-
tokia eraikitzeko eta Traña-Leba-
rio zatia bikoizteko lanetan dabil-

tza. Lebarioko tailer eta kotxete-
gi berriak ere egiten jarraitzen du
Jaurlaritzak. Lan horietarako
beharrezkoak diren instalazioak
egiten ari direla gogoratu dute:
elektrikoak, elektro-mekanikoak,
sarbide mekanizatuak, komuni-
kazioak, tentsio ertaineko lineak
eta baita trenbideko seinalezta-
pena ere. J.Guenetxea

Iurretatik Berrizera ipiniko dute instalazio elektrikoa, bost hileko epean 

Durango Operazioko lanak
elektrifikatzeko 1,7 milioi 

ELORRIO

Arriolak urtea amaitu
aurretik trena lurrazpitik
joango dela azaldu du

Lebarioko tailer eta
kotxetegiak eraikitzeko behar
diren instalazioak egiten
dabiltzala azaldu dute

Jesuitetako
ikasle talde bat
RetoAlcoa-ko
finalera heldu da
Enpresak zuzentzeko egitasmoen
RetoAlcoa lehiaketako finalera hel-
du da Jesuitak ikasetxeko ikasle tal-
de bat. Apirilaren 27an izango da
finala, Madrilen.

Enpresa birtual baten pro-
duktua eta diru-sarrera batzuk
kontuan hartuta, zehaztu behar
izan dute, besteak beste,  produk-
zioaren tamaina, produktuaren
prezioa eta publizitatean eta iker-
ketan zenbat inbertituko duten.  

Lehiaketan, Batxilergoko eta
Lanbide Heziketako ikasleen 240
taldek parte hartu dute. Jesuite-
tako Joxai talde finalistagaz bate-
ra, Durangoko beste bi taldek par-
te hartu dute lehiaketan: ikaste-
txe bereko Sanpale taldeak eta
Maristetako MRSTK3-k. A.U.

Enpresa birtual baten
produkzioaren tamaina 
eta ikerketarako inbertsioa
zehaztu behar izan dituzte

Alargunak, mugimendua
indartu asmoz batuko dira 

Errekakaleko
jaietan, musika
gelditu barik
gaurtik aurrera
Hamabi tabernak eta Gaztetxeak
antolatuko dituzte aurtengo Erre-
kakaleko jaiak. Hasteko, gaur
Arkada Social eta Kilauea taldeek
kontzertua eskainiko dute plazan,
22:00etan. Ondoren, Gaztetxean,
Summum art ikuskizunaren
txanda izango da.

Biharko, 17:00etarako, pilo-
ta partidak programatu dituzte
plazako frontoian. Iluntzean eta
gauean, Luhartzen erromeriak
girotuko du jaia. Gaztetxean kon-
tzertuak egongo dira, eta Ate-
neoan Djak. Domekan umeen-
tzako jolasak egokituko dituzte
plazan, goizez nahiz arratsaldez.
Barrakak egongo dira asteburu
osoan, azaldu dutenez. M.O.

EAEko emakume alargunen elkar-
teen federazioak aurten Elorrion
egingo du urteroko ohiko batza-
rra, bihar. Antolakuntza aztertze-
ko erabiliko dute zita. Mugimen-
dua indartzea dute helburu. Mai-
te Bilbaok, federazioko lehendaka-
riak, azaldu du elkarteetan batzen
diren emakume asko zaharrak
direla, eta taldeak eraberritzeko
arazoak dauzkatela. 

Egoera ekonomikoak ere era-
gina ei dauka. Bilbaok diru-lagun-
tza falta kritikatu du: “Elkarte bat

ez desagertzeko, ekintzak egin
behar dira, eta ekintzak egiteko
diru-laguntzak behar ditugu”.

Elorrioko Alargunen Elkartea
izango da bihar anfitrioi. 1991n
batu ziren lehenengoz, eta gaur
egun 47 bazkide dauzka elkarteak.
Teresa Mendizabal lehendaka-
riak adierazi duenez, herrian
euren taldea ezagutzera emate-
ko ere aprobetxatuko dute bihar-
ko jardunaldia. 10:00etatik aurre-
ra hasiko dira, eta 13:30eko meza-
ren ondoren bazkaria izango dute
frontoian. Durango eta Abadiño-
ko elkarteak ere batuko dira.

“Pentsio baxuak”
Emakume alargunek gaur egun
eduki ahal dituzten arazoen
artean, “pentsio baxuekin” langa-
bezian dauden seme-alabak man-
tendu beharra aipatu du Bilbaok,
adibidez. Euren egoeraren berri
maiatzaren 13an emango dute,
Durangoko Landako Gunean
egingo duten topaketan. M.O.

Egoera ekonomikoak ere
eragina ei dauka; Bilbaok
diru-laguntza falta salatu du

Maiatzaren 13an azalduko
dute euren egoera, Durangon
egingo duten topaketan

Elorrioko Alargunen Elkarteko kide batzuk.

EAEko federazioak elkarteen egoera landuko du
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GARAI MAÑARIA

IZURTZABERRIZ

Udaleku irekietarako
begirale bila dabil udala

Urtero legez, Berrizko Udalak uda-
leku irekiak antolatuko ditu uztai-
lerako. Haur eta gazteen aisial-
dian euskararen erabilera bultza-
tzeko eta indartzeko helburua dute
jardunaldi horiek, udaletik azaldu
dutenez. Udalekuak antolatzeko,
baina, begirale eta koordinatzai-
leen beharra daukatela adierazi
dute. Hori dela-eta, gaiagaz inte-
resatuta daudenei izena emateko
deia egin die udalak, eta apirila-

ren 20an amaituko da inskripzio-
epea, jakinarazi dutenez.

Gutxieneko baldintza batzuk
edukitzea eskatu dute: hamazor-
tzi urtetik gora, Euskara Gaitasun
Agiria (EGA) eta begirale ikaske-
tak edota titulua. Horrez gainera,
kontuan hartuko dute berriztarra
izatea eta esperientzia edukitzea.

Eskaera zelan egin
Interesdunek eskabide orria bete
beharko dute, udaletxean edota
www.berriz.org webgunean esku-
ratu eta gero. NAN, ikasketen nahiz
euskara mailaren ziurtagiriak aur-
keztu beharko dituzte eskabide
orriagaz batera. M.O.

Hamazortzi urtetik gorakoak, EGAdunak eta 
begirale ikasketak egindakoak izan behar dute

Kontuan hartuko dute
berriztarra izatea eta
esperientzia edukitzea

Atutxa jeltzaleak
utzitako kargua
Elosegik beteko
du aurrerantzean
Amaia Atutxa EAJko zinegotziak
kargua utzi berri du. Behar politi-
koan beste ardura bat hartu behar
izan du, eta bi funtzioak bateraga-
rriak ez direlako hartu du eraba-
kia. Lehenengo legealdia zen hau
Atutxarentzat, iaz hautatu baitzu-
ten herritarrek.

Korporazioaren azkeneko
batzarrean hasi zuten Atutxaren
kargua uzteko tramitazioa, eta
hurrengoan berretsiko dute. Hain
zuzen ere, bilera horretan hartu-
ko du zinegotzi ardura bere ordez-
koak: Amaia Elosegik. 

Ordezkari bi dauzka EAJk
Garain. Zerrendako laugarrena
zen Elosegi, baina hirugarrenak
karguari ezetza eman ostean pasa-
ko da korporaziora. M.O.

Lehenengo legealdia zen hau
Atutxa zinegotziarentzat, iaz
hautatu baitzuten herritarrek

Kirol materialari udalaren logoa
ipiniz gero, 20 euro merkeago

Udalak dagoeneko herritarren
zerbitzura ditu 2012ko diru lagun-
tzak, udalbatzarrean aho batez
onartu ostean. Horietako bat
berria da: kirol materiala eroste-
rakoan udalaren logoa ipiniz gero,
20 euroko diru-laguntza jaso ahal-
ko du herritarrak.

Laguntza lortzeko ez dago
kirolari profesionala izan beha-
rrik, kirola maiztasunez praktika-
tzen duten herritarrei bideratu-
ta ere badago. Logoa luzaroan
irauteko moduan txertatuta egon
beharko da erositako materia-
lean. Laguntza eskatzerakoan,
ohiko dokumentazioaz gainera,
erositako materialaren ordaina-

giria eta txertatutako logoa garbi
ikusten den argazkia erakutsi
beharko dira udaletxean. 

Eskaerak banan-banan
aztertuko dituzte, “gehiegikeriak”
baztertzeko, baina, oro har, orde-
nantza irekia dela azaldu dute
udal ordezkariek. Arropetan ez
ezik, bestelako kirol materialetan
(motxiletan edo paddel erraketa
batean, esaterako) ipinitako
logoek ere jasoko dute laguntza.

Haurra izan dutenei laguntza
Aurten seme-alabak eduki edo
adoptatu dituzten gurasoei bide-
ratutako laguntza ere eskuragarri
dago. Jaiotza edo adopzio bakoi-
tzeko 600 euro jaso ahalko dira.
Gastuak haurren beharrizanei
lotutakoak izan beharko dira, eta
mota horretako dendetan eginda-
koak: farmaziak, umeen arropa
dendak eta halakoak.

Diru laguntza hauek ere eska
daitezke: herrian etxebizitzak alo-
katzeko (gehienez hilean 250 euro-
ko laguntza); euskara ikastaroen
matrikulaziorako, edota udalaren
kirol erakundeen eskaintzen abo-
nuetarako. J.D.

2012rako onartu dituzten diru-laguntzen arteko berritasun bakarra da

300 euroko atalagaz 20koa
da laguntza bakoitza; beraz
15 herritarrek jaso dezakete

Azkeneko datuek diotenez, mañariarren %89 da euskal hiztun.

Herri-batzarra egingo dute
bihar, Mañarian, udalak
UEMAko (Udalerri Eus-

kaldunen Mankomunitateko) kide
izateko duen asmoa azaltzeko.
11:30ean ipini dute zita, udaletxe-
ko batzar aretoan. 2006ko datuen
arabera, mañariarren %89 da eus-
kal hiztun.

Dagoneko, gaia Kultura
batzordetik pasatu da, eta apiri-
laren 20ko batzarrean onartu gura
dute kargudunek. Ekainean,
UEMAren batzarrean berretsiko

dute Mañariaren sarrera, eta guz-
tira 66 udalerri barne hartu. 

UEMAren lan-ildoak
Bi eremutako dinamika da UEMA-
rena. Batetik, udalek euskaldunen
hizkuntza eskubideak errespeta-
tzeko ildoa jorratzen du, institu-
zioan zein herriko zerbitzuetan
eraginez. Esaterako, umeen erre-
gistroa euskaraz egin ahal izatea.
Bestetik, herritarren kontzientzia-
zioa sustatuko dute, “herri euskal-
dunetan ere euskara galtzeko arris-
kua” ikusarazteko. “Sarri erdaraz
berba egiten dugu, eta ingurukoak
euskaraz egin duelako salbu
dagoela uste dugu”, esan dute
UEMAkoek. Euskarak, biziraute-
ko, “nagusi” izango den lur-gunea
behar duela diote. M.Onaindia

Hizkuntza eskubideak errespetatzeaz gainera,
herritarren kontzientziazioa sustatu gura dute

UEMAn sartzeko
bideari ekin dio
gobernu taldeak

“Herri euskaldunetan ere
euskara galtzeko arriskua
dago”, UEMAren berbetan
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Durangaldean labur

IURRETA

MALLABIA ATXONDO

Argazki digitalen lehiaketa
antolatuko dute lehen aldiz 

Mallabiko Udalak I. Argazki Digi-
talen Lehiaketa antolatu du. Lehia-
ketan tokia izango dute Mallabian
2012ko udaberrian ateratako
argazki guztiek: kale, paisaia, erai-
kin, monumentu, lorategi, errefe-
rentziazko guneak eta abar. 

Teknika askea izan daiteke, bakoi-
tzak gura duen legez, zuri-beltzean
nahiz koloretan. Argazkiak Kultur
Etxean aurkeztu behar dira maia-
tzaren 15a baino lehen. Maiatza-
ren 20an, azoka egunean, aukera-
tutako argazkien erakusketa pres-
tatuko dute frontoian. Sari banaketa
eguerdian izango da. Irabazleak
250 euro eta Amaiur 2012 ikuski-
zuneko sarrera bi eskuratuko ditu.
Bigarren sarituak, 150 euro eta
sarrera bi jasoko ditu. Hirugarren
saria jasoko duenak, berriz, 50 euro
eta sarrera bi eroango ditu. J.G.

Argazkiak maiatzaren 15era arte aurkeztu daitezke

Maiatzaren 20an, azoka
egunean, aukeratutako
argazkiekin erakusketa 
egingo dute

Azken hamar urtetako aurre-
kontu baxuena izango  du
aurten udalak: 6.234.000

euro. “Zuhurtzia eta zorroztasuna”
izan dira EAJren irizpideak, eta inber-
tsioen atala erdira jaitsi du. 1,6
milioi euro izango dituzte: Oroz-
ketako ur-hornidura sarea hobe-
tu (300.000 euro), Garaizar eta
Bazetan argiteria ipini (40.000 euro)
eta Olaburu kalea konpontzera

(70.000 euro) bideratuko da gehien.
Iñaki Totorikaguena alkatearen
berbetan, gastu sozio-kulturala
mantendu gura dute, eta abiatu-
tako egitasmoak “sendotu”. 

PSE-EEk “erantzukizun politi-
koagatik” babestu ditu kontuok.
Bilduk, berriz, kontrako jarrera
arrazoitzeko erabili ditu berba
horiek: “Beharrezko hainbat pre-
mia ez dira jaso”. Tartean, Erral-
deko proiektuari babesa. Alkateak
erantzun die horri, “finantziazio
sendo” gabeko egitasmorik ezin
dutela babestu.

Alkatearen soldata
Bilduk alkatearen soldatari ere
larregizkoa deritzo (4.000 eurotik

PPren ustez, “neurribakoa da
udalak ‘ateak zabaltzeko’ diru sarre-
ren %74 erabiltzea”. “Lau urtean
aurrekontua %4 jaitsi arren, baze-
goen gehiago egokitzea”. Alkateak
dio gastu arrunterako dela hori:
“Tartean, lan handiz sortutako sare
sozio-kulturala laguntzeko”. A. B.

gora). 2008tik soldata hori izoztu-
ta egon eta 2010ean %6 jaitsi arren,
Bildukoek alkateari adierazi diote
horrek ez duela esan gura larregi
izaten jarraitzen ez duenik. Talde
politikoentzat dirua igo eta herri-
ko presoen senideentzat lagun-
tzarik ez ematea ere kritikatu dute. 

PSE-EEren babesagaz atera du aurrera gobernu
taldeak sei milioi euroko kontu proposamena

Azken hamarkadako
aurrekontu baxuena
izango dute aurten

Olaburu kalea konpondu gura du aurten udalak eta horretarako 70.000 euro erabiliko dituzte.

“Hainbat premia” jaso ez izana
kritikatu du Bilduk; tartean,
Erraldeko proiektuari babesa

PP: “Neurribakoa da diru
sarreren %74 pertsiana
igotzeko erabiltzea”

Herrira bilgunea
aurkeztuko dute
gaur eskola
berriko aretoan
Gaur, euskal preso eta iheslariak
Euskal Herrira hurreratzea hel-
buru duen bilgunea aurkeztuko
dute Atxondon: Herrira. Aurkez-
pen ekitaldia arratsaldeko
20:30ean egingo dute, eskola berri-
ko aretoan.

Preso eta iheslariak etxera-
tzea ahalbideratu gura duen herri
mugimendu horrek herriko  nor-
banakoekin eta elkarteekin elkar-
lanean lan egin gura du. Ekime-
naren antolatzaileek helburu
horrekin sortu duten webgunean
azaldu dutenez, “Euskal Herrian
hutsik dauden aulkiak betetzea da
gure xedea; alde horretatik, hel-
buru horrekin bat egiten duten
herritar guztiei espazio eraginkor
bat eskaintzea gura dugu, egin-
behar honetan ahalik eta indar
gehien batzeko”. J.D.

Abadiñoko Udalak emakumeentza-
ko autodefentsa tailerra antolatu du
apirilaren 21rako. Klaseak 10:00eta-
tik 14:00etara eta 15:30etik 19:30era
izango dira Errota kultur etxean. Udal
mediatekan edo Traña-Matienako
kultur etxean bertan eman daiteke ize-
na  (berdintasuna@abadiano.org).

Autodefentsa
tailerra, Errotan

Apirilaren 14erako, biharko, Saibigainera igoera
antolatu du Abadiñoko Barrizten kultur elkarteak,
1937ko apirilean mendi horretan gertatutako batai-
lan izandako hildakoak oroitzeko. Urkiolatik irten-
go dute, 09:30ean, Bizkarra jatetxearen aparkale-
kutik, eta ordu bi eta erdi inguruko ibilbidea osa-
tuko dute. Ondoren, Saibigaine tontorrean, minutu
bateko isilunea egingo dute.

Abadiñon, Saibigaineko
bataila gogoratuko dute

Ortuak zaintzen: nekazaritza ekologikoa
ikastaroa hamabost egunerik behin, mar-
titzenetan, 17:00etatik 20:30etara izango da.
Izena emateko, apirilaren 16ra arte dago
aukera. Argazkilaritzaren inguruko ikasta-
roa ere antolatu duUdalak. Klaseak bari-
kuro dira, 17:00etatik 19:00etara. Hilaren
18a da izena emateko azken eguna.

Nekazaritza ekologikoa
ikasiko dute Otxandion

Gazte asanbladak Konkistak 500 urte,
deuseztatu ezin izan zuten oroimena
izeneko hitzaldia antolatu du gaur-
ko, 19:00etarako, Otxandioko Gazte-
txean.  1512-2012 Nafarroa Bizirik eki-
meneko eta Jalgi Hadi Garaipenera
mugimenduko ordezkariek parte har-
tuko dute berbaldian.

Nafarroako konkista
aztergai, Otxandion
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BERBAZ
“Lore esentziek norbere gaitasunak
indartzen laguntzen dute”
Carmen Romanelliren ustez, gizakiak naturagandik banandu dira, eta horrek hainbat gabezi edukitzea eragin du

Zertan eragiten dute esentziek?
Esan genezake esentzia bakoi-
tzak gizarteko esparru bat har-
tzen duela. Esaterako, eguzki-
loreak jakinduriari buruz berba
egiten du, eta batez ere emaku-
meei begirako esentzia da. Arka-
karatsak itxaropena itzultzen
laguntzen du: gaixotasun kroni-
koak dituzten pertsonentzako
lagungarria izan daiteke, borro-
ka etengabeak eragiten duen
nekea kentzen lagundu dezake.
Salbiak sexualitateagaz dauka
zerikusia. Astuzkerrak, orekan
laguntzen du: desoreka izaten
dugu gauzei ez diegulako joaten
uzten, gainean daroatzagu itza-
lak, minak, kiloka eta kiloka...
Astuzkerrak askatzen laguntzen
du, zikloak zarratzen.

Zelan lortzen dute esentziek 
aldaketak eragitea?
Orokorrean esentzia bakoitzak
mundu bat dauka, baina denek
lagundu zaitzakete. Eboluziona-
tzen eta geure burua hobeto
ezagutzen lagunduko digute, eta
prozesu bakoitza pasatzen,
pasatu direla onartzen, enkista-
tuta geratu barik. 

Amatasunaren alorra landu duzu
bereziki.
Niretzako oso garrantzitsua den
zerbait da, eta uste dut gizartea-
rentzako ere funtsezkoa izan
beharko litzatekeela. Beste
modu batera erditzea, haurdu-
naldia zaintzea... Ia min bako
haurdunaldiak eta erditzeak lor-
tu daitezke loreek gorde duten
jakinduriarekin. A.Ugalde

Lore terapien alorrean
lan metodo berri bat eta
Hirutasun Esentziak

deitutako lore esentziak sor-
tu ditu Carmen Romanellik.
Asteon hitzaldiak eman eta
gero, asteburuan tailerrak
eskainiko ditu Zornotzan,
zapatuan eta domekan, Jau-
regibarriako Ingurumenaren
Etxean.

Zelan egiten dute lan Hirutasun
Esentziek?
Lore esentziek guk berez bar-
nean dauzkagun gaitasunak
indartzeko balio dute. Gure gor-
putzaren inguruan energia dau-
kagu eta, urteak pasatuta, berau
zaintzea ahaztu dugu. Naturan
dagoen energia eta guk dauka-
guna bat dira. Esentziek, ener-
gian eragiterakoan, gure aldar-
tean ere eragiten dute, orekara
eroan, eta horrek eragina dauka
gaixotasunetan, sarritan somati-
zatu egiten ditugulako. 

Energiei buruz zabiltza berbe-
tan...
Txinatarrek osasuna eta energia
lotzen dituen teoria daukate, eta
haren bidezko tratamenduak
erabiltzen dituzte. Eurek ondo
aztertuta daukate energia kana-

lak zelan bideratu eta akupuntu-
ra egiten dute. Baina, gizartean
esaten da hori ezin dela zientifi-
koki frogatu eta akupuntura,
homeopatia, esentziak... energia
bidezko terapiekin zerikusia
duen dena engainu moduan
hartzen da. Esentziek medikun-
tza txinatarrean dute oinarria,
eta gorputz-energian eta haren
barruan ere eragiten dute. Meto-
doak, beste medikuntzari kon-
trajarriak barik, osagarriak dira.

Zer abantaila dauzkate esentziek? 
Energia eremu horren alderdi
arinenak arimarekin, gogoare-
kin, dauka zerikusia. Beharrez-
koa da guretzako atal hori, baina
beragandik oso bananduta gau-
de. Pertsona batzuentzako
horrek ez dauka zentzurik, baina
niretzako bai, horrek ematen
diolako bizitzari zentzua, beste-
la beste barik bizitza biologiko
bat izango litzateke. Baina ez:
bizitzak eta kreazioan dagoen
guztiak helburu bat dauka. 

Zein da zuretzat bizitzaren zen-
tzua?
Helburua, zarenarekin bat eto-
rrita bizitzea da. Sentitzen eta
pentsatzen duzunarekin bat eto-
rrita biziz gero, besteak errespe-
tatzen dituzu, beharrizanak
beteta dauzkazu..., dena ondo
dago. Kosta egiten da naturatik
banandu egin garelako, baina
berak garenera buelta gaitzake.
Nire helburua gizakiari natura-
gandik banandu eta gero galdu
duena bueltatzea da.

Zelan lotu dituzu lore esentziak
gaitasun horiekin?
Natura nik ulertzen dudan
moduan ulertuko bazenu, gauza
bera egingo zenuke. 25 urte ibili
naiz Bach loreekin lanean, eta
horren inguruan egiten zebil-
tzan lana ikusi nuenean, erreti-
ratu egin nintzen eta nire kontu-
ra hasi nintzen ikerketak egiten.
Esentziei barra kode bat ipini
zieten eta terapia bibrazional
baten ezin dituzu esentziak erra-

diatuta dagoen zerbaitekin ipini.
Negozioa egiten hasi ziren eta
nik ez dut horrela lan egin gura.
Sistema guztiz aldatu dut.
Hemengo loreekin egindako
esentziak sortu ditut. Hemen
gauza oso interesgarriak dauz-
kagu, ez dugu zertan beti kanpo-
ra begira ibili. 

Oso esentzia desberdinak dira?
Guztiz. Bach loreek emozioen
arloan lan egiten dute, baina
horretarako lan terapeutiko bat
ere egin behar da. Esentzia
hauek sakonean eragiten dute
eta terapia guztiak indartzen
dituzte, inteligentzia hori dute-
lako. Gure memoria zelularrean
dago dena idatzita. Gugan konfi-
dantza, erabakiak hartzeko gai-
tasuna, afektibitatea bizitzea...
Guk berez dauzkagun gaitasu-
nak indartzen laguntzen dute.
Medikamentu batek ezin dizu
lagundu zure burua hobeto eza-
gutzen.

Carmen
Romanelli•

Kinesiologoa eta terapeuta

Durangon bizi da, 30 urte
daramatza lore terapiekin
beharrean

“Bach loreei barra kode bat ipini zieten, 
eta bibrazio-terapia batean ezin dituzu 
erradiatuta dagoen zerbaitekin ipini” 

“Loreek gorde duten
jakinduriarekin min
bako erditzeak lortu

daitezke”

“Lore interesgarriak
dauzkagu, ez dugu
zertan beti kanpora

begira ibili” 



anboto 2012ko apirilaren 13a, barikua PPublizitatea 9



Urdaspal Bolinaga
Bildu

Gizakia betidanik saiatu da bere
ingurua ulertzen eta inguru hori
bere beharrizanetara egokitzen.
Argi dago beraz gizaki ahala herri
eredu izan daitezkeela, pertsona
bakoitzak era desberdin batean
ulertzen baitu bere ingurua, eta
ulertzen duenaren araberako
herria nahiko luke. Nire ustez, oso
aberasgarria da, pertsona bakoi-
tzak bere ikuspuntua gehituz gero
herrian dauden errealitate des-
berdin guztiak kontuan hartzen
baitira eta gainera ideien elkartru-
ke horretan denok errealitate berri
eta askoren jabe egiten baikara,
norbera pertsona moduan abe-
rastuz. Argi dago hobeto pentsa-
tzen dutela 4 buruk 1 ek baino. 

Horregatik ez dut ulertzen
gobernu taldearen (PNV) jarrera
uzkurra. Non ez duten nahi herri-
tarrek parte har dezaten herriko
erabakietan (aurrekontuak; zerbi-
tzuak; diru laguntzak, kirol insta-
lazioak; hirigintza, zenbat etxebi-
zitza egin, parkeak…). Beraiek
bakarrik erabakitzen dute nolakoa
izan behar den gure herria eta ezin
dutenetan beste alderdiren bate-
kin/batzuekin (PP edo PSOE) bule-
goetan ‘kromo-trukea’ eginez, hau
da, honetan alde eginez gero bes-
te honetan alde agertuko gara,
beraiek deitzen dioten bezala: ‘poli-
tika’ eginez.

Adibiderik garbiena duela
gutxi izan dugu, gazte lokalen era-
bilera arautzen duen ordenantza-
rekin. Zentzudunena, lokalen era-
biltzaileekin batzea eta beraien
errealitatea ezagutu eta horren
araberako arautegi bat elkarla-
nean egitea da. Aldiz, gobernu tal-
deak (PNV) udaleko teknikari bati
enkargua bidali zion arautegi bat
egin zezan erabiltzaileen inongo
errealitaterik jakin gabe, horrela
egindako arautegia ez da inondik
inora erabilgarria.

Zorionez, Durangoko lokalen
erabiltzaileak haien artean elkar-
tu eta indarra lortu dute ordenan-
tza hori martxan ez jartzeko, nahiz
eta gaur egun oraindik ez dieten
biltzeko datarik proposatu. Beraz
herritarrok badugu zer esan eta, bil-
tzean, baita indarra ere gure herri-
ko erabakietan eragiteko. Guztion
iritziak beharrezkoak dira horre-
tarako, hasiko gara gaurdanik
Durango parte-hartzaile bat erai-
kitzen?

IRITZIA gutunak@anboto.org

Durango, martxoak 31
Gogoan daukat, ume ginala, Balbino Garitaonandia plazan su
bat eta eskultura bat modu ia anonimoan jartzen zirela martxoak
31 egiten ebezan aldiro. Besterik ez. Haxe zan gertakari latz hareek
gogoratzeko ekitaldi bakarra. Hamabost urte dira ez nazela
Durangon bizi, eta ez jata bertan egotea suertau izan azken urtee-
tako bonbardaketaren urteurreneko oroimen ekitaldietan. Aur-
ten bai, ordea. 2012ko martxoaren 31n, giza-hegazkina Kurutzia-
gan danbor hotsez sartu zanetik, oilo azalez egin neban Andra
Mariara arteko bidea. Hegazkinen etorrerak ekarriko eban bil-
durra neure sentitu neban: umezurtz izan nintzen Santa Susa-
nan, bonbardaketa osteko hauts eta ke artean hurkoen bila; zapa-
rro zeharkalean barrena, ikaratuta zerura begira; heldu izutua,
gorpu multzoaren ondoan pasatzean San Agustinalden; andraz-
ko iraindua Nevers-en. Zenbat sentipen instalazino batek, antzez-
pen batek, dantza saio batek! Lau urteko semea gainean nebala
Nevers-en, galdetu eta galdetu egiten eustan: “Nortzuk die arro-
pa balzdun jantzarijek? Zeaittik dauz andra horrek hor?”. Ezta-
rrian korapiloa nebala, berbarik be ez jatan ahotik ataraten; semea-
ri estu-estu egin neutsan, “nirea ez egizue eroan!” esanaz legez.

Antolatutako ekitaldiek, hareek jazoerak geure azalean bizi-
takoak balira legez sentiarazo euskuezan, baina ganera, bere tes-
tuinguruan ezarrita. Ze, bizi ahal izan genduan banako, gizarte
zein herri mailako askatasunak apurka-apurka eta ez neke gitxi-
gaz loratzen joiazan aro ha zelan zapaldu zan, zer ekarri eben
gerraosteko inpunitateak, errebantxismoak, totalitarismoak, zer-
gatik ez esan, faxismoak. Goraipatzekoa Nevers-eko andrazko-
en kartzela eta bertako jazoerak bereziki lantzea, bertan sufridu-
tako gehienak durangar izan ez eta hamarkada luzeetan ezagu-
tu ez doguzanak plazaratu zirelako.

Eskerrak emon gura deutsuedaz, bene-benetan, Zilar Aste-
ko ekitaldiak antolatzen parte hartu dozuen guztioi. Eskerrak,
1936ko martxoaren 31ko durangar sentiarazo ninduzuelako.
Baziren, bagara, memoria da lotura, ezin dogu ahaztu eta ez doguz
ahaztu gura.

Aitzol Mendiola

Berbaro Taldeak, martxoaren 44an 
Zilar Astean kide ditugun talde eta sortzaileei aurtengo aldia Duran-
goko bonbardaketaren 75. urteurrenari eskaintzea proposatu genie-
nean, bagenekien buruhausteak eragingo zizkigula baina baita
satisfakzio galanta ere. Eta ondo gogoangarria izan da, gero, aur-
tengo Zilar Astea: sakontasunez landua, sentimenduz betea eta
talentuz sortua. 

Batxilergoko ikasgeletara eroan dugu fronteko lerroa; mun-
du osoko bonbaketek letren sutan izan dituzten argi-ilunez gogo-
etatu dugu literatura eskolan; gerrako kantak abestera irten dugu
Alde Zaharrean; bonben triskantza errekreatu dugu 1937 Gaur
sentikariagaz; gerraosteko sentimendu eta bizipenei argi egin die-
gu Lurra Astinduz antzerkiagaz. 1936koa gerra zibila barik altxa-
mendu militarra izan zela gogoratuz, metrailatutako kaleetan ibi-
li gara instalazio artistikoa, antzezpena eta dantza berpizgarri
zirela, dagokien kontestuan omenduz errepublikaren aldeko
euskaldunen erresistentzia, bonbapean hildako herritarrak,
gerraostean kartzelatutako emakumeak... Eta urteroko ekitaldia
inoizkorik hunkigarriena bilakatu genuen Andra Marian, jende-
tza lagun. 

Hasieran esan dugun moduan, baina, buruhausteak ere
ekarri dizkigu gaiak, ahaleginak ahalegin ez dugulako lortu
Durangoko Udalagaz egitarau bat adostu eta durangarrei eskain-
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tza bakarra egiterik. Gaia korapilatsua den seinale, ekitaldi batzuk
bi egitarauetan joan dira. Eta, arduratuta diogu: Zilar Asteko egi-
tarauan bakarrik agertu diren ekitaldiek udalaren laguntasunik
jasoko duten ez dakigu oraindino.

Memoria historikoa egiten gabiltza, bada, eta gogora ekarri
gura dugu, aurretik egindako ekimen jakin edo pertsonal txalo-
garri batzuen ondoren Berbarokook izan ginela, Kriskitin eta Gere-
diagagaz batera, 2001ean Durangoko bonbardaketa gogoratze-
ko urteroko ekitaldi herritarrak egiten hasi ginenak. Gaiak gure
eguneroko jardunagaz zuzeneko loturarik ez daukan arren,
1937ko bonbardaketak oroitza herritarra merezi duela erabaki
genuen orduan. Artean bonbek ez zuten oihartzunik egiten
Durangon. Geroztik, aldiz, badabil zarata han eta hemen. Eus-
kal Herrian zein estatu osoan legez, Durangaldean ere hainbat
elkarte sortu da gai hori lantzeko, eta instituzioek ere ekimen
ugari ipini dute martxan. Ezin zuen bestela izan, noski, eta gaia-
ren inguruko ikuspegi kontrajarriak ere agertu dira bonbardake-
tak txikitutako etxeen lokatzetan. Durangon bertan ekitaldi jakin
bat da desadostasunak eragiten dituena, “gerran hildako duran-
gar guztiak” omentzeko Durangoko Udalak 2004az geroztik hile-
rrian egin ohi duena. Urteotan deseroso sentitu eta gero, Berba-
ro Taldeko kideok eskari hauxe egin gura diogu Durangoko Uda-
lari: Durangoko bonbardaketa gogoratzeko ekitaldiak eta gerran
hildako durangar guztien omenaldia bereizi ditzala.

Edozelan ere, gure jardunetik garrantzia handiagoa duen pro-
posamen orokorragoa egin gura diegu Durangoko Udaleko tal-
de guztiei eta, bereziki, gobernu taldeari: herri-ekimenean dihar-
dugun taldeoi sorkuntzarako gaitasuna eta lankidetzarako espa-
rrua onartu diezagula, herri-kulturgintzak eta udal baliabideek
bat egiteko bideak erraztuz. Baldintza txukun samarrak baino ez
ditugu eskatzen, durangarrei Zilar Astea eta antzeko ekimen goza-
garriak eta aberasgarriak eskaintzeko. Eta ahaztu barik, eskerrik
asko eta zorionak zuei, Zilar Astearen antolakuntzan, sorkuntzan
zein ekitaldietara hurreratuz parte hartu duzuen plateru guztioi!

Berbaro taldea

Zuri grebalari 
Gutun honen bidez, Durangaldeko LAB sindikatutik martxoaren
29ko greba deialdiarekin bat egin zenuten guztiok zoriondu nahi
zaituztegu. Zoriondu ez  ezik, bereziki eskerrak eman nahi diz-
kizuegu greba egun arrakastatsua irten zedin lan egin zenuten
militante eta herritar  guztioi. Aspalditik esaten ari garen beza-
la, botere ekonomiko eta espekulatzaile handiek, gobernuen (PSOE
zein PP) laguntzarekin, ondo diseinaturiko plan bat jarraituz, ongi-
zate estatua ( geratzen den apurra) eta babes soziala birrindu
nahi dituzte. Beraiek sortutako krisiaren aitzakiapean, eskubide
galera  hauek guztiak krisi osteko egoera marraztea dute begi-
puntuan. Eskubiderik gabeko langileria pobre eta otzanagoa dute
helburu.  Plangintza horretan, langileon eta gizarte osoaren aur-
kako erasoek ez dute etenik. Aste honetan bertan, Espainiako
gobernuak lapur handiei diru zikina zuritzeko amnistia fiskala
oparitzeaz bat, biztanleriarentzat murrizketa berriak iragarri
ditu. 10.000 miloi euro aurreztu nahi ditu gure osasun eta hez-
kuntzaren bizkar. Miserableak!

Tamaina horretako erasoei aurre egiteko, gaur inoiz baino
gehiago, ezinbestekoa da kalean zein enpresetan, beste gizarte
bat nahi dugunon arteko antolakuntza eta elkarlana. Etorkizu-
na gure esku dago. Borrokan ikusiko dugu elkar. Gora euskal lan-
gileria.

Durangaldeko LAB sindikatua
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ALFONSO TORREGROSA AKTOREA

“Negarra eragitea baino
gaitzagoa da barrea eragitea”

Martxoan aurkeztu zenuten
‘Avanti’Durangon.Zelako harre-
ra egin zizun San Agustin kultur-
guneko ikuslegoak?
Ederto joan zen dena, eta oso
emanaldi hunkigarria izan zen.
Beti da gustu onekoa Durangora
bueltatzea, eta gainera obrak
harrera oso ona eduki zuen. Kome-
dia bategaz zoazenean, gainera,
beti geratzen zaizu aho-zapore
bereziki gozoa.

Emanaldi horretako zer sentsa-
zio gogoratzen duzu?
Helduen antzezlan bat lehenen-
goz ikustera joan zen nire iloba-
txoak emanaldia amaitu zenean
zeukan txunditu aurpegia (barrez.
Nire ibilbidea jarraitu duen jen-
deagaz berriro elkartzea ere oso
hunkigarria izan zen.

Zenbat denbora zeneraman
Durangon jardun barik?
Esango nuke Demasiado huma-
no (los últimos días de Nietzsche)
obragaz egon nintzela Durangon
azkenengoz, 2009 urte inguruan.
Horregatik da hain berezia Duran-

gora bueltatzea: zure jendeagaz
berriro elkartzea plazer handia
delako beti.

Zure ibilbidean oso ohikoa ez
den arloan,komedian,ikusi zin-
tuen jendeak. Zaila egin zaizu
erregistroa aldatzea?
Egia da orain arte ez dudala kome-
dia askorik egin izan. Dirudiena
baino zailagoa da komedia egitea:
tragedia edo drama bategaz nega-
rra eragitea baino gaitzagoa da
barrea eragitea. Komediak beti
dauka zoramen puntu bat, baina
aldi berean oso erreala izan behar
du. Elementu guztiak ondo bat
etortzea eskatzen du komediaren
erritmoak. Egoera absurdo bat
sinesgarri egitea da lortzen saia-
tu behar duzuna, eta dirudiena
baino zailagoa da hori.

Mikel Gomez de Segura zuzenda-
riagaz aurretik ere jardundakoa
zara.Zelakoa izan da elkarlana?
Pepe el Romano, El saludador eta
Demasiado humano lanen ostean
beragaz egiten dudan laugarren
ikuskizuna da. Ondo ezagutzen
dugu elkar, eta horren abantaila
da lana nondik nora joan daite-
keen aurreikusi zenezakeela. Bai-
na, aurretik egindakoagaz aldera-
tuta, bestelakoak dira testu eta
istorio hauek, eta horrek eman
dio lan honi guztiek behar duten
erronka kutsu hori. Oso aberasga-

hori emaitzan ere. Begiradagaz
eta barreagaz adierazten dizu ikus-
legoak, hartutako lanak merezi
izan duela. Oso bizia izan da obra-
ren prestaketa prozesua. Testua
irakurri nuenean pentsatzen nue-
na baino konplikatuagoa izan da.

Konpainia beragaz burutzen
dituzu lanak ala hainbat talde-
rekin jarduten duzu?
Libretik goaz. Nire zerbitzua eska-
tzen duen konpainiagaz egiten
dut lan. Orain, Gasteizko Traspa-
sos taldeagaz dihardut, Tanttaka-
gaz ordezkapen bat ere egin dut
No me hagas daño obrarako, eta
hor gabiltza. Berdin telebistagaz:
eskariaren arabera gabiltza.

Telebistako proiekturen batean
diharduzu orain?
Une honetan ez. Aurten Amar en
tiempos revueltos telesaileko hain-
bat ataletan egin dut lan. Crema-
torio eta El secreto de Puentevie-
jo-n ere parte hartu dut. Egun
batetik bestera sortzen dira tele-
bistarako aukera horiek ere, eta
horrela hartzen ditugu.  

Zaila egiten zaizu antzerkia eta
telebistako lana uztartzea?
Egia esan ez. Antzerkiko lana aste-
buruetakoa izaten da gehienetan:
behin antzezlana martxan dagoe-
la, emanaldiak asteburuetan iza-
ten dira. Antzerkiko konpainiak
zein telebistako ekoiztetxea zure
beste lanak errespetatzen ditu,
beraz, ez da zaila izaten. Norma-
lena da antzerkian eta telebistan
aldi berean jardutea. I.Esteban

rria da, beste zuzendari eta lan egi-
teko erekin esperientzia berriak
eduki ostean, noizean behin lan-
kideekin elkartzea.

Zelan prestatu duzu ‘Avanti’obra-
ko pertsonaia protagonista?
Denbora asko eta lan handia eska-
tu dit lanak, eta  igarri egiten da

Alfonso Torregrosa Durangoko aktorea Traspasos taldearen obra berriko protagonista da, Billy Wilder zine
zuzendari eta gidoigilearen ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? testuaren moldaketa da Avanti!

Madril, Iruñea eta Soria ditu
lanaren araberako bizileku
Oso ondo ezagutzen duen zuzendari baten
gidaritzagaz dihardu Avanti obra honetan
Alfonso Torregrosak: Mikel Gomez de Segu-
ragaz. Azken hamar urteotan lau antzezla-
netan izan du Torregrosak zuzendari.

Geroa antzerki taldearen sasoiko bere
ibilbidea ezagutzen dutenak harrituko dituen
generoan dihardu obra honetan Alfonso
Torregrosak. Obra komikoa da  Gomez  de
Segurak zuzentzen duena.  

Madril, Iruñea eta Soria artean bizi da
Durangon jaiotako Alfonso Torregrosa akto-
rea: “Lana non dagoen, bizilekua aldatzen
dugu”. Madrilen edo Iruñean lana eskain-
tzen  badiete, bertan bizitzen dira denbo-
raldi batez. “Lanik ez daukagun sasoietan”,
dio Torregrosak, “orain zortzi urtetik Soria-
ko herritxo batean atontzen dihardugun
etxe batean bizimodu lasaiagoa egiten dugu:
deskantsatu egiten dugu, hausnartu...”.

“Lan handia eskatu dit
lanak, eta igarri egiten

da hori emaitzan” 

“Elementu guztiak bat
etortzea eskatzen du

komediaren erritmoak” 

Telebistan, ‘Amar en
tiempos revueltos’
telesailan jardun du
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Non zaude? Nola, Anboto eskuan zutunik? Ordenagailu aurrean,
aldi berean sei leihotan nabigatzen? Tabernan lagunekin eta zuta-
bea irakurri nahian? Etxean, bazkaria sutan, garbigailuaren zain
eta arratsalderako planak buruan bueltaka?

Ez dakit zertan ariko zaren, baina (ia) seguru, presaka zabil-
tzala.

Abiadura bizian gidatzen dugu egunerokoa, errutinak maneia-
tzeko automatak gara, azeleragailua estutuz egiten dugu gosa-
ritik afarira arteko denbora. Hala ere, ez dugu denborarik, edo
ez behintzat, denbora nahikorik. Asteburuak ere ziztu bizian iga-
rotzen dira baina bat-batean, baretasun arrotzeko une jakin
batean... Dena erlatibizatzen du zure garunak: korrika nabil bai,
korrika bizi naiz, baina zein da lasterketa? Zertarako?

Dozena bat gauza eta betebehar aldi berean, gorputza ber-
tan eta burua lau mundu paralelotan igeri. Dantza azkarra, ari-
na, euforikoa, nahasia... Eta hutsala.

Speed marrak ADN txipean jarri zizkiguten eta orain, balaz-
tarik gabeko zentzugabekeriaren ukabilkada frenetikoak lelotu
gaitu.

Eta norabide  kardiako  honetan badirudi, halabeharrez, guz-
tiak izan behar duela mikro. Pilula azkarrak maite ditugu. Pilu-
la asko. Infokxikatutako mikroadiktoak gara.

Azken aldian sentsazio gogaikarria daramat aldean: bizitza
speediko mikroadiktoak pause egoeran jarriz gero, inguruko iza-
ki arrotzena bihurtzen zara.

Eta hau ez da orain bogan dagoen slow kulturaren apologia
bat, baina pentsa, nola duzu posible zure zentzu guztiak gauza
konkretu bakarrean zentratzea eta une horretaz soilik gozatzea?

Har ezazu speed kulturaren mandoa eta gobernatu nahie-
rara on/off denborak; orgasmoa apokaliptikoa izango da!

GEURE DURANGALDEA

Libe Mimenza
Kazetaria

SPEED KULTURA

Kale kulturen erakustal-
dia, Zaragoza, Madril,
Paris eta Bruselako dan-

tzarien lehiaketa, Rapsuskleiren
hip hop emanaldia... Hori dena
eskainiko ditu Break On Stage jaial-
diak aurten. Azken urteetan beza-
la, Bilbon egingo dute Elorrioko
Arriola antzokian jaio zen jaialdia. 

Publiko gehiago erakartzeko
eta agertokia atontzeko leku zaba-
lagoa duelako, Miribilla auzoko Bil-
bao Arenara lekualdatu dute jaial-
dia. Espazio berria aprobetxatu-
ta, Dirt Jump eta kale kulturako
beste hainbat adierazpiderako,
zazpi metroko aldatsa atonduko
dute, besteak beste. 

Apirilaren 21ean izango da
jaialdia. Free style saio bategaz
estreinatuko dute agertokia,
19:30ean, eta 00:00ak arteko egi-
taraua antolatu dute. Rapsusklei
hi-hop-lariaren kontzertuagaz
amaituko da Break On Stage. I.E.

Break On Stage-era joateko
doako autobus zerbitzua eskaini-
ko dute, aurten. Autobusean joa-
teko, Arriolan bertan, 94 658 31 92
t e l e f o n o  z e n b a k i a n  e d o
arriola@arriolaka.comhelbidean
eman daiteke izena. Jaialdirako
sarrerak Arriolan  eta Parra taber-
nan daude salgai, 10 euroan.

Elorriotik autobusa
egongo da, debalde,
‘Break On Stage’-era
Miribillako Bilbao Arenara lekualdatu dute jaialdia; zazpi
metroko aldatsa atonduko dute ‘Dirt Jump’-en ibiltzeko

DANTZA JAIALDIA

Liburutegiari
buruzko galdera
sortagaz lehia
antolatu dute 

Jaialdirako sarrerak Parra

tabernan eta Arriolan

daude salgai, 10 euroan

LEHIAKETA

Adibidez: noiz zabaldu zuten Elo-
rrioko liburutegia? Liburutegia-
ren historiagaz loturiko galdete-
gia prestatu dute, eta lehiaketa
bat antolatu,  liburutegiaren 45.
urteurrena ospatzeko. Izan ere,
duela bost urte Iturri kultur etxean
dagoen arren, 40 urte lehenago
zabaldu zuten.  

Apirilaren 23rako aurkitu eta
eman behar dira erantzun zuze-
nak, Liburu Egunerako, eta hain-
bat sari daude: liburutegitik pro-
posaturiko galderei erantzun
zuzen gehien ematen dizkiete-
nek, bi lagunentzako afaria, antzer-
kirako eta zinemarako bina sarre-
ra, eta Elorriori buruzko liburu sor-
ta irabazi ahalko dituzte.

Unescok Nazioarteko Liburu
eta Egileen Eskubideen eguna
izendatu zuen. Elorrion, ipuin
kontalaritza saioa ere egongo da
egun horretan:  Adi,ipuinak! I.E.

Liburu Egunerako 

erantzun behar da, 

eta hainbat sari daude

Aiako Harriei begira dagoen base-
rria du Javier Valverdek (1956,
Donostia) bizileku eta lantoki.
Inguratzen duen naturagaz lotu-
ra estua duten koadroak margo-
tu ditu. Natura ikuspuntu poeti-
ko bategaz interpretatu du Valver-

PINTURA ERAKUSKETA

dek. Lan koloretsu eta oso irado-
kitzaileak sortu ditu. 

Naturak eragindako pentsa-
mendu eta sentimentuak isla-
tzen ditu Valverdek bere koadroe-
tan. Ez du paisajea modu figura-
tiboan landu: pagadi hostotsuak

nagusi diren ingurune batean
bizi den arren, bere koadroetan
marraztu dituen zuhaitzetariko
asko hosto gutxikoak dira. 

Ordu askotako dedikazioagaz
osaturiko margolanak dira era-
kusketan batutakoak. Konten-
plazio pausatua eskatzen dute,
aberastasun osoa dastatzeko.
Ikusleak osatu beharreko hutsu-
neak eskaintzen dituzte.

Anbiguotasunagaz jokatu du
Javier Valverdek bere koadroe-
tan: ezer ez da hasierako edo aza-
leko begiratuan ematen duena.
Margo guztietan dago zer haus-
nartu eta zer ikertu.

Valverderen aita eta arreba
ere margolariak dira. Hain zuzen,
Rosa arreba nagusiari eskerrak
ezagutu zuen 70 eta 80ko hamar-
kadetan Gipuzkoako margogin-
tzaren abangoardia osatu zuen
Gaur taldea.

Maiatzaren hasierara arte
Durangoko Arte eta Historia
Museoan egongo da Javier Valver-
de margolariaren lanen erakus-
keta ikusgai. Artistaren azken hiru
urteetako margolanak bildu
dituzte Durangoko erakusketa
honetarako. I.E.

Naturak iradokitako sentimenduak
daude Durango Museoan ikusgai
Javier Valverde margolariaren inspirazio iturri bere bizileku eta lantokiko inguruak dira 

Anbiguotasunagaz jokatu

du bere koadroetan: ezer

ez da ematen duena

Ikuspuntu poetiko

bategaz interpretatu 

du natura Valverdek 



anboto 2012ko apirilaren 13a, barikua Kultura 13 K

ZINEMA EMANALDIA

Giza dorreen tradizioari buruzko
dokumentala emango dute Elorrion

“Elkarren laguntzagaz zeinen gora
ailegatu gaitezkeen”. Mezu hori
erakutsi gura izan dute Ram Devi-
neni eta Cano Rojas zuzendariek.
Sortzaileen berbetan, “pasioari
eta ausardiari buruz” diharduen
lana da The human tower, 74
minutuko dokumentala.   

Apirilaren 19an, 19:30ean,
Elorrioko Iturri kultur etxean
emango dute The human tower.
Hilean Behin zikloaren barruan
antolatu dute emanaldia.

Castellers-ak erakusten dira
dokumentalean, giza dorreak,
munduko hiru txokotan: Vilafran-
ca del Penedesen (Herrialde Kata-
lanak), Txileko Santiagon (Txile)
eta Mumbain (India).

Batetik, Indiako Dahi Handi
jaialdian, munduko giza dorre
handiena eraiki gura duen gizon
taldea ageri da filman. Bestetik,
ikus daiteke Herrialde Katalane-
tako 400 urteko tradizioagaz zelan
jarraitzen duen Vilafranca del
Penedeseko taldeak, gizon, ema-

kume eta umeek osatuak. Azke-
nik, Txileko Santiagon, kulturen
arteko Valparaiso jaialdian lehe-
nengoz zazpi mailako dorrea osa-
tzea helburu duen taldea ere ager-
tzen da dokumentalean. I.E.

‘The human tower’ filman Txile, India eta Herrialde Katalanetako hiru balentria ageri dira

Sortzaileen berbetan,

“pasioari eta ausardiari”

buruz diharduen lana da

Kontalariak
EEuusskkaall  HHeerrrriiaa
Beatriz Egizabal

HHaaiittii
Mimi Barthelemy

KKoolloonnbbiiaa
Carolina Rueda

FFrraannttzziiaa
Pepito Mateo

KKuubbaa
Alexis Diaz

Munduko bost
herrialdetako
ipuinak, hiru
herritan

IPUIN KONTALARIA

Durangon, Elorrion eta Berri-
zen. Hiru herri horietara mun-
duko bost herrialdetako ipuinak
ekarriko dituzte datorren aste
amaieran. Kolonbia, Frantzia,
Kuba eta Haitiko kontalariak eto-
rriko dira, Munduko Ipuin Kon-
talariaen jaialdira. 

Beatriz Egizabal euskaldu-
nak eta Carolina Rueda kolon-
biarrak jardungo dute apirila-
ren 19an, 20:00etan, Berrizko
kultur etxean. Apirilaren 20an,
berriz, Durangoko Udal Liburu-
tegian (20:00etan) eta Elorrioko
Ateneoan (22:00etan) izango dira
beste bi saio. 

Hamaikagarren urtez anto-
latu dute jaialdia, eta helburua,
munduko kulturen ahozko trans-
misioaren abesrastasuna ezagu-
tzera ematea da, ipuinen eta
kontalarien bidez.  I.E.

Kolonbia, Frantzia, Kuba

eta Haitiko kontalariak

etorriko dira jaialdian

Javier
Fernandezen
‘Derechos’
Ziortzan

ARGAZKIGINTZA

Javier Fernandez Abadiñoko argaz-
kilariaren lanak Ziortza-Bolibar-
ko Simon Bolivar museoan egon-
go dira ikusgai, apirilean. Derechos
izena du Fernandezek 2010eko
urte amaieran bere herriko Erro-
ta kultur etxean ere ikusgai ipini
zuen erakusketak. 

Bilduma horregaz, gizarteari
kritika egin eta giza eskubideak iru-
dikatu gura ditu. Argazki zuri-bel-
tzak dira, eta xake piezak eta oho-
la erabiltzen ditu, horiek dira iru-
dietan agertzen diren elementuak.

Sa l g a i  d a u d e,  g a i n e r a ,
Derechos erakusketan bildutako
argazkiak: irabazien %50 nazioar-
teko Gurutze Gorria erakundeari
eskainiko dio Fernandezek.

Urte amaieran, Asturiasen ere
erakutsiko ditu argazkiok Javier
Fernandezek, Genero Indarkeria-
ren Kontrako Egunaren eta Giza
Eskubideen Nazioarteko Eguna-
ren harira. Kazetaritza ikaslea eta
argazkilaria da 24 urteko gazte
abadiñarra. I.E.

Hamaikagarren urtez

antolatu dute munduko

kontalarien jaialdia 

POESIA EMANALDIA

Literatura ikasleek olerkiak
musikagaz errezitatuko dituzte 

L iteratura unibertsaleko
gustoko aleak hartuta,
herritarren aurrean aur-

kezteko  errezitaldia prestatu dute
Durangoko 11 ikaslek. Durango-
ko Institutuan Munduko Literatu-
ra ikasten ari diren gazteak izan-
go dira protagonista, Batxilergo-
ko bigarren mailakoak. Apirilaren
18an izango da emanaldia, Plate-
ruena Kafe Antzokian.  

Berba hutsa bakarrik ez, musi-
ka ere erabiliko dute olerkiak
laguntzeko.Ikasleek eurek jotako
piano, klarinete, txelo, oboe eta
akordeoi doinuak entzungo dira
Plateruenean. Hiru ataletan bana-
tu dute errezitaldia, eta atal guz-

tiei batasuna emateko, ‘gaua’ har-
tu dute leitmotiv edo hari nagusi
modura: gaua eta iluntasuna, gaua
eta misterioa, gaua eta maitasu-
na izango dira gaiak. Baudelaire,
Lord Byron, Neruda, Rilke, Don-
ne, Dylan Thomas eta Benedetti-
ren olerkiak eskainiko dituzte, esa-
terako, emanaldian. 

Institutuko literatura irakas-
leak, Xabi Bovedak bultzatuta pres-
tatu dute errezitaldia. Hain zuzen,
Xabi Bovedak berak eta Joseba
Sarrionandiak euskarara itzulita-
ko klasikoak dira eguazteneko
emanaldiaren oinarri. Hasieran,
gustoko olerkiak modu oroko-

rrean aukeratu zituzten, eta gero
egin zuten bigarren selekzioa,
gauarekin lotutakoak bakarrik har-
tu eta besteak baztertuta.

Martxoan egin zuten lehe-
nengo biderrez errezitaldia, ins-
titutuko Aste Kulturalean. Orduan,
ikaskideen aurrean aritu ziren.
Hiru emanaldi egin zituzten ins-
titutuan, eta bertako entzuleen
harrera beroak animatu ditu Pla-
teruenera ere eroatera. Kafe Antzo-
kiko oholtzatik herritar, guraso
eta lagun guztiei gura diete era-
kutsi ikasgelan prestatutako ema-
naldia, eguazten iluntzean,
20:00etatik aurrera. I.E.

Batxilergoko 11 gaztek klasean prestatutakoa Plateruenean erakutsiko dute

Gaua eta iluntasuna,

gaua eta misterioa, gaua

eta maitasuna dira gaiak
Ikasleek eurek joko dute

pianoa, txeloa, oboea,

klarinetea eta akordeoia 

Sarrionandiak eta Bovedak

euskaratutako klasikoak

irakurriko dituzte
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KIROLAK
@anbotokirola

“Ez gara konformatzen igoera lortzeagaz
soilik; lehenengo geratuta igo gura dugu”

AAsstteebbuurruuaann  ZZaammuuddiioo  BB  hhaarrttuukkoo
dduuzzuuee  eettxxeeaann..  
Bertan 1-3 menderatu genituen.
Irabazteko partidua dela uste
dut, baina sekula ez da jakiten.
Atzean sartzen badira, kosta
egingo zaigu aukerak sortzea.
Esaterako, Mungiaren kontrako
partidua ere irabaztekoa zen eta
hiru puntuak eraman zituzten.

IIrraabbaazziittaa,,  gguuttxxiieenneezz  pprroommoozziiooaa
jjookkaattzzeeaa  sseegguurrttuuttaa  iizzaannggoo  
dduuzzuuee..  
Promozioa segurtatzea garran-
tzitsua da, baina ez gara konfor-
matzen, zuzenean igo gura dugu
eta ez hori bakarrik: lehenengo
geratuta igo gura dugu. Denbo-
raldi ia osoan lidertzan egon
gara eta igoera bigarren postu
bategaz eskuratzea etsipen txiki
bat izango litzateke. Behinena
igoera lortzea da, hori argi dago,
baina hainbeste denboran lehe-
nengo egonda postu horri eus-
tea merezi dugula uste dut.

IIaazz  AAbbaaddiiññookk  lliiggaakkoo  aazzkkeenn  ttxxaann--
ppaann  ggaalldduu  zzuueenn  iiggooeerraa..   ZZuu
oorrdduuaann  eezz  zziinneenn  ttaallddeeaann,,  bbaaiinnaa
ttaallddeekkiiddeeeekk  ggooggoorraattzzeenn  dduuttee??  
Bai, baina ez beldurraren ikus-
pegitik, motibazioarenetik baino.
Aurten ezin dela berdina gertatu

aipatzen dugu. Eta ez dut uste
gertatuko denik, abantaila polita
dugulako eta taldean giro ona
dagoelako.

GGiirroo  oonn  hhoorrii  ddaa  ttaallddeeaa  hhaaiinn  sseenn--
ddoo  iibbiillttzzeeaarreenn  sseekkrreettuuaa??
Hein handi batean, bai. Horrez
gainera, aurten talde zabalagoa
dugu. Hau da, jokalari titularrak
falta direnean taldeari ez dio era-
giten. Kalitatezko jokalari bat
lesionatu bada kalitatezko beste
batek ordezkatzen du. Talde
zabala izatea garrantzitsua da.
Iaz, indar aldetik justuago heldu
ziren ligako azken txanpara.

LLeehheenneennggoozz  aauurrrreellaarrii  ddiihhaarrdduuzzuu
aauurrtteenn  eettaa  mmaaiillaakkoo  ppiittxxiittxxiiaa  zzaarraa
1155  ggoolleeggaazz..  EEssppeerroo  zzeennuueenn??  
Ez. Oierrek [Gonzalez, entrena-
tzailea] Abadiñora batzeko pro-
posamena egin zidanean, zelai
erdian beharrean, aurrelar i
moduan probatu nahi ninduela
esan zidan. Aspalditik ezagutzen
nau eta badaki zeintzuk diren
nire dohaiak. Esperientzia berria
da eta, egia esanda, oso pozik
nago. Nik beti jokatu izan dut
zelai erdian, baina aurrelari
moduan ibili ondoren, nahiago
dut postu hau. Askoz gehiago
gozatzen dut.

ibiliko nintzela uste nuen. Dis-
frutatzen nabil eta horrek ere
laguntzen du ondo errenditzen.

ZZoorrrroonnttzzaakkoo  ttaallddeekkoo  UUnnaaii  BBeeccee--
rrrraakk  eerree  1155  ggooll  ddaarraammaattzzaa..  
Pitxitxi izatea edo ez berdin zait.
Ez dut horretan pentsatzen. Igo-
era da garrantzitsuena.

AAllttuuaa  zzaarreenneezz  ((11,,9922  mmeettrroo))  
eerrrreeffeerreennttzziiaa  zzaarraa  aattzzeettiikk  bbaallooiiaa
aatteerraattzzeekkoo  aarraazzooaakk  ddiittuuzzuueenneeaann??  
Atzekoak zelai erdian laguntza-
r ik aurkitzen ez badute eta
paserako lerroa itxita badago,
entrenatzaileak beti dio ni bila-
tzeko, mailako gizonik altuene-
takoa naizelako. Sarritan eraso-
rako ere baliatzen dugu jokaldia.
Hegaletako eta aurrealdeko
jokalari guztiak, Alain, Jokin eta
Adrian, oso arinak dira, eta
buruz baloia eurei ematea lortuz
gero, arriskua sortzen dugu.

IIggooeerraa  lloorrttuu  nnaahhiizz  eezz,,  AAbbaaddiiññoonn
jjaarrrraaiittuukkoo  dduuzzuu  ddaattoorrrreenn  ddeennbboo--
rraallddiiaann??  
Ez dakit datorren urtean zer
egingo dudan. Galdera horri ezin
diot orain erantzun; ez dakit fut-
bolean jarraituko dudan ere. 

JJaarrrraaiittzzeenn  bbaadduuzzuu,,  2288  uurrtteeggaazz,,
zzeerr  eesskkaattzzeenn  ddiioozzuu  hheemmeennddiikk
aauurrrreerraa  ffuuttbboollaarrii??  
Nagoen tokian nagoela, ondo
pasatzea eskatzen diot. Nire ibil-
bidean eskaintza on batzuei
ezetz esan diet. Futbolean lagun
giroagaz disfrutatzeko jokatzen
dut. Dirua, ahalik mailarik gore-
nean jokatzea…. Berdin zait.

Adibide bat ipiniko dizut. Orain
hiru-lau urte ere egin zidaten
Abadiñora etortzeko eskaintza,
estu zebiltzanez taldea indartu
gura zutelako. Ez etortzea era-
baki nuen ez nuelako inor eza-
gutzen. Aurten beste egoera bat
aurkitu dut. Borja Garcia eta
Eneko Silva nigaz etorri dira
Amorebieta Btik, eta Jon Her-
nandez Zorrontzakotik fitxatu
dute. Beraz, banuen jende eza-
guna eta hori izan da Abadiñora
etortzeko arrazoietako bat.

AAmmoorreebbiieettaann  hhaaiinnbbaatt  ddeennbboorraallddii
eeggiinn  zzeenniittuueenn..  AArrrraarrooaa  iizzaann  ddaa
aauurrtteenn  zzuurree  ttaallddee  oohhiiaarreenn  kkoonnttrraa
jjookkaattzzeeaa??  
Etxean jokatu genuena ez hain-
beste, baina Zornotzako lehia
berezia egin zitzaidan. Zornotzan
Abadiñoko kamisetagaz joka-
tzea… arraroa izan zen. Gainera
gol bi sartu nituen.

OOssppaattuu  zzeenniittuueenn??  
Bai, biak. Instintiboa izan zen.
Izan ere,  goletako bategaz
banako berdinketa hautsi nuen.
Taldea larri samar zebilen eta
golak lasaitasun apur bat ekarri
zigun. Partidua amaitu zenean,
Zornotzan taldekide izandako
batek gogoratu zidan kontua,
beti ere brometan.

ZZoorrnnoottzzaa  nneeggaarrggaarrrrii  ddaabbiill  aauurr--
tteenn..  2255  ppaarrttiidduuttaann  bboosstt  ppuunnttuu
bbaakkaarrrriikk  bbaattuu  ddiittuu..  
Kontuan hartu behar da iaz liga
amaitu zenean jokalari ia guz-
tiek utzi zutela taldea, joateko
Abadiñora, Arratiara, Berrizera...
Zornotzan lehenengo taldera
bideratzen dituzte indar eta aha-
legin guztiak. Bigarren taldea ez
dute zaintzen.  

LLeemmooaakkoo  ggaazztteeeekkiinn  eerree  jjookkaattuu
zzeennuueenn  oorraaiinn  uurrttee  aasskkoo..  AAuurrtteenn
llaarrrrii  ddaabbiillttzzaa..  
Niri kontatu didatenean oinarri-
tuta, taldea desagertu egingo
dela esango nuke. Harrobiek ez
dute dirurik eta zor handiak
diduzte. J.Derteano

DATUAK
Izen-abizenak:
Kerman Gonzalez
Adina: 28 urte
Herria: Amorebieta-Etxano
Garaiera: 1.92 metro
Postua: Aurrelaria

IBILBIDEA

- Gazte mailan:
Lemoa taldean

- 2002/2004: 
Larrabetzuko Uritarran

- 2004/2011: 
Zornotza B taldean

- 2011/2012: 
Abadiño futbol taldean

Liga amaitzeko sei partiduren faltan, Abadiño
futbol taldeak Bigarren erregionaleko promozio
postua segurtatu dezake asteburuan. Abadiño
mailako liderra da gaur egun, Kerman Gonza-
lez pitxitxiaren 15 golek lagunduta.

Iaz azken txanpan
huts egin zuen

taldeak; aurten ezin
dela berdina gertatu

esaten diogu elkarri .

Oso pozik nabil
aurrelari postuan;
zelai erdian baino
gehiago gozatzen 

dut aurrean 

TTaallddee  bbeerrrriiaa,,  ppoossiizziioo  bbeerrrriiaa……
AAppuussttuuaa  iizzaann  zzeenn..  
Bai, apustua izan zen. Lehenen-
go jardunaldian, entrenatzailea
hamaikakoak jakinarazten zebi-
lela, erdilarien artean nire izenik
aipatu ez zuenean, aulkian gera-
tuko nintzela pentsatu nuen,
baina bat-batean, aurrelariak
izendatu eta “Kerman Gonzalez”
izan zen horietako bat. Apur bat
estutu egin nintzen; ez nekien
eskatzen zidatena egiteko
kapaz izango nintzen. Zorionez,
proba oso ondo irten zen.

ZZuurree  jjookkaammoollddeeaa  ggooiittiikk  bbeehheerraa
aallddaattuu  bbeehhaarrrreeaann  aauurrkkiittuu  zziinneenn??  
Posizioa, mugimenduak… Dena
ikasi behar izan dut. Okerrago
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Aste Santuko oporraldiaren ondoren badator talde guz-
tientzako azkeneko txanpa. ACB ligan azkeneko bost par-
tiduetan sartuta, gure hiru taldeak lehenengo lau postue-
tan sailkatzeko borrokan ari dira. Egia esan ikaragarria da
hiru taldeon orain arteko denboraldia.

Errazen daukana, Caja Laboral Baskonia da.
Hauen urtea nahiz eta irregularra izan eta Euroligatik kan-
po nahi baino arinago geratu, Andres Nocioniren fitxaketa
berriarekin, taldea asko indartu da eta ACB liga irabazteko
hautagaien artean dago. 

Gescrap Bilbao Bizkaia Basketek Euroligan Final
Four-era sartzeko play off-etan oso lan ona egin du, Euro-
pako txapelketa gorena irabazteko faborito nagusiaren
aurrean. Horrek, hasieran, ligan eragina izan arren, gero
taldeak ezin hobeto erantzun du eta orain lehenengo lau-
ren artean sailkatzeko lanean ari da eta hori lortzeko
faboritoetako bat da. Aurten ere, play off-etan inork aurrez
aurre aurkitu gura ez duen aurkaria izango da. 

Lagun Aro Gipuzkoa Basket, aurtengo ligako sor-
presa nagusienetakoa bihurtzen ari da. Oso hasiera kaxka-
rra egin ondoren, ez zuen inork espero egiten ari den den-
boraldia. Sergi Vidal, Andy Panko eta Javi Salgado buru
dituztela, laugarren postua lortzeko borroka bizian ari dira,
aurrekontu handiagoa duten taldeen artean. Ikaragarria da
Sito Alonso entrenatzailearen lana bere lehen urtean. 

Beraz, gozatu dezagun gure taldeekin. Ez dakigu
horrelako pribilegio bat beste inoiz errepikatuko den!

ADITUAREN
TXOKOA

Unai Zamalloa
Saskibaloi entrenatzailea

Azkeneko txanpa

Espainiako errekor berria
ezarri du Isasik pistan

Mailarik maila, abiadura
probetan parekorik ez
duela erakutsi du Ziortza

Isasik Galapagargo belodromoan
(Madril, Espainia), gazteen maila-
ko Espainiako txapelketan. Kade-
te mailan oraindik berea da Esta-
tuko markarik onena eta, joan zen
asteburuaz geroztik, gazteetako
errekorraren jabe ere bada.

Proban kasualitatez parte
hartu zuela azaldu du hamasei
urteko elorriarrak: “Taldekako
modalitatean parte hartu gura
genuen, baina Ane Iriarte eta
biok bakarrik geundenez, ezin
izan genuen talderik osatu.

Ziortza Isasi elorriarrak abiadura modalitatean lortu du marka berria
gazteetan; guztira lau domina irabazi ditu Madrilgo belodromoan

Ondorioz, abiaduran probatzea
pentsatu genuen eta espero
baino hobeto irten zitzaigun.
Egia esanda, ez genuen entre-
namendu berezirik egin proba
hori prestatzeko”. Abiadurako
proba konbinatu horretan Isasik
itzuli bi eman zizkion belodromo-
ari eta Iriartek bat. Denbora bien
batuketak urrezko domina eman

zien. Isasik bere i tzul i  biak
38.189an osatu zituen, aurreko
errekorra baino hiru ehunen
gutxiagotan.

Asteburua beste hiru domi-
nekin borobildu zuen. Banakako
jazarpenean, gehien gustatzen
zaionean, zilarra jantzi zuen. Pun-
tuaketan lortutako zilarra izan
zen nekagarriena: 80 itzuliko
proban, sprint guztiak (zortzi)
aurreneko postuan amaitu zituen
eta, gainera, aurkariei itzuli bat
ere irabazi zien. Azkenik, scratch
modalitatean, azkenengo sprin-
taren ondoren geratu zen hiruga-
rren, brontzea eskuratuz. J.D.

Ziortza Isasi eta Ane Iriarte (podiumaren erdiko bikotea), urrezko dominagaz. 

Gazteetan ez ezik,
kadeteetan ere berea
da abidurako errekorra

Asteburuan itzuliko dira Irlandatik
Zutundugaz joandako gazteak

Durangoko Zutundu eta SUP surf eskolak eta Irlandako surf
elkarteak elkarrekin antolatutako truke programaren bidez,
Euskal Herriko 15 gazte Irlandan egon dira, apirilaren 7tik.
Durangaldeko hiru gazte ere bai, tartean: Irene Luziate duran-
garra, eta Laia Gerrikagoitia eta Elene Quintana abadiñarrak.
Surfa praktikatzeaz gainera, bertako kultura ezagutzeko hain-
bat irteera ere egin dituzte. Asteburuan itzuliko dira Irlandatik.

Etzi irabazita,
eskura luke
igoera Iurretakok
Etzi etxean Moraza mendera-
tzen badu, Iurretako futbol tal-
deak hanka eta erdi Ohorezko
mailan izango luke. Maila gore-
nean hiru taldek lortuko dute
igoera. Orain, Iurretako liderrak
hamar puntuko aldea du Arri-
pausuetako taldea bisitatuko
duen Moraza laugarrenarekiko.
Hiru puntuak batuko balitu, sei
partiduren faltan 13 puntuko
alde erabakigarria izango luke.

Maila berean, bestelako
egoeran daude Zaldua eta
Berriz. Zaldibarko taldea jai-
tsiera postuan dago eta puntu
batera du salbazioa. Asteburu
hau ez da puntuak batzeko
egokiena, Retuerto bigarren
sailkatua bisitatuko baitute.
Berrizek, aldiz, maila galduko
du miraririk ezean, 13 puntura
baitute salbazioa. J.D.

Aizpurua, Presno, Aranzabal
eta Aldekoa bikain Euskadigaz
Gazteetan Euskadiko saskibaloi selekzioak maila berezirako
igoera lortu du nesketan zein mutiletan. Tabirako Baqué  klu-
beko lau jokalari aritu dira, neska bat eta hiru mutil: Maiane
Aizpurua, Markel Presno, Markel Aranzabal eta Jon Aldekoa.
Emozioz betetako partidu erabakigarrian mutilen taldeak 78-
75 menderatu zuten Gaztela-Leon; azken unean erabaki zen
partidua. Nesken taldeak, aldiz, errazago hartu zuen mende-
an Nafarroako selekzioa: 64-42. 
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FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
EElloorrrriioo  --  IInnddaauuttxxuu
Zapatuan, 16:30ean, 
Eleizalden
MAILA GORENA
IIuurrrreettaakkoo  --  MMoorraazzaa
Domekan, 17:30ean, 
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññoo  --  
ZZaammuuddiioo  BB
Zapatuan, 17:00etan, Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  BB  --  
BBeettoollaattzzaa
Zapatuan, 16:30ean, 
Solobarrian
BBeerrrriizz  BB  --  EErrmmuuaa  BB
Domekan, 11:30ean, 
Larrakozelain
IIuurrrreettaakkoo  BB  --  EElloorrrriioo  BB
Domekan, 19:45ean, 
Larrakozelain

PILOTA
SAN PRUDENTZIO 
GGaazztteeaakk::
--  RReebboollee--SSaaggaassttii
--  IIbbaarrrroonnddoo--MMeennddiiaa
--  AAttuuttxxaa--UUrrrreettxxuu
--  AAzzppiirrii--GGaarrrraallddaa
Barikuan, 20:15ean, 
Traña-Matienan.
KKaaddeetteeaakk::
--  EElloorrrriiaaggaa--RReemmeenntteerriiaa  //

ZZuubbiikkaarraaii--MMeennddiibbee
--  CCaalllleejjaa--GGoonnzzaalleezz  //

LLaabbaakkaa--AAbbuurruuzzaa
NNaagguussiiaakk::
--  UUrriiaarrttee  //  MMuugguurruuzzaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Traña-Matienan.
--  EElliizzaallddee--UUggaallddee
--  IIrrrriibbaarrrriiaa--((RReebboollee

SSaaggaassttii))
--  BBeeiittiiaa--AAmmaanntteeggii
--  BBeerraassaalluuzzee  IIXX--OOjjuueell
Domekan, 16:30ean, 
Traña-Matienan.

Agenda

Klasikoei omenaldia
egingo dio Eskuko
Racing klubak Durangon

Eskuko Racing automobilismo
klubak auto klasikoen erakus-
keta antolatu du zapaturako.
Aurten bigarren aldia izango du.

09:30etik 12:30 ingurura
Landako erakustazokaren eta
Landako etorbidearen arteko
plazan batuko dira 40 bat auto.
Durangaldetik zehar ibilbidea
osatu ostean, San Rokeko
aparkalekuan batuko dira baz-
karitarako, eta hantxe egongo
dira 18:00ak arte. Iaz legez,
hainbat sari banatuko dituzte:
autorik zaharrenari ,  zaleei
gehien gustatu zaienari…

Batuko diren auto klasiko-
en artean daude 1975eko Ford
Mustang-a eta auto lasterkete-
tarako prestatuta dagoen Seat
850a, adibidez. Sasoi batean,
AEBetako telesail ezagun bate-
an, Steve Urkel pertsonaiak
gidatzen zuen Izeta autoak ere
ikusmina sortzen du. J.D.

25 urtetik gorako 40 bat auto egongo dira
ikusgai Landako etorbidean eta San Roken

Izeta markako autoak ikusmina eragiten du zaleen artean.

Europa mailako txapelketa osoan
lehiatuko da Igor Urien pilotua
Radical SR8a gidatuko du Silverstone, Spa eta Donington bezalako zirkuitu ezagunetan 

Igor Urienek Europako Radical
Masters txapelketari ekingo dio
bihar, Britainia Handiko Silvers-

tone zirkuituan. Azarora bitartean
zazpi lasterketatan lehiatuko da,
iaz Prototipoen Espainiako Txa-
pelketak irabazteko balio izan zion
barketa beragaz: Radical SR8
autoa. Besteak beste, Spa, Doning-
ton eta Katalunia lako zirkuitu eza-
gunetan gidatuko du.

Iaz, Europako txapelketako
proba bitan parte hartu zuen,
Londresen eta Estorilen, eta

errendimendu oso ona eskaini
ostean, aurten txapelketa hasi
eta amaitu lehiatzea erabaki du,
Valentziako Speed Factory
Racing taldeagaz. “Iazko espe-
rientziak txapelketa ona egiteko
motibazioa eman dit ,  baina
oraingoz ahalik eta gehien ikas-
tea da nire helburu nagusia”, dio
hamazazpi urteko abadiñarrak.

Aurredenboraldian barketa
probatzeko modurik izan ez zue-
nez, atzotik Silverstonen daude
entrenamendu libreei ahalik

etekinik handiena ateratzeko
asmoz. Dena dela, Radical SR8a
ondo ezagutzen du eta ez du
uste autora egokitzea asko kos-
tatuko zaionik. 

Formula 3rako babesle bila
Automobil ismoak hiru adar
nagusi ditu eliterako bidean:
barketa, rallya eta formula. Aba-
diñarrak barketaren bidea auke-
ratu behar izan du. Aurten Urien
Formula 3an ez ibiltzeko arrazoi
nagusia babesletza falta izan da.
Valentziako Cedars taldeagaz
probak egin ditu eta azkarrenen
artean ibili da. Maila horretako
txapelketak, ordea, talentuaz
gainera, poltsikoa bete diru iza-
tea eskatzen du eta alor horre-
tan hobeto hornituta egon dira
beste pilotu batzuk.

Cedars Libanoko dirudun
eta motorzale batzuen proiektua
da, 2011z geroztik Valentziako
gidatze eskolagaz elkarlanean
diharduena. Iaz Formula 3ko
txapelketa irabazi zuten. 

Hala ere, ez dute etsiko eta,
Pedro Urien aitaren esanetan,
“datorren urtera begira babesle-
ak lortzen saituko gara Formula
3an edo Renaulten Formula
World Series-en lehiatu ahal 
izateko”. J.Derteano.

Domekako lehenengo lasterketan 50 autok parte hartuko dute. 

“Hasieran ahalik eta
gehien ikastea izango
da helburu nagusia”

Zazpi probak osatzen
dute txapelketa
azarora bitartean

1975eko Ford Mustang
berezia eta Izeta autoa
batuko dira, esaterako 

Formula 3an ibiltzeko
probak egin ditu
Cedars eskuderiagaz

Azkenari irabazi
eta lasaitasuna
gura du Elorriok 
Ohorezko mai lan jaitsiera
saihestu guran dabil Elorrio
futbol taldea. Liga amaitzeko
zazpi jardunaldiren faltan, sei
puntuko aldea dute Galdakao-
rekiko, eta zazpikoa Indautxu
azkenarekiko. Hain zuzen,
asteburuan Indautxu hartuko
dute eta, irabaziz gero, etsai
zuzen bat atzean utziko luke.

Galdakaok Somorrostro-
ren zelaian jokatu behar du,
igoerako promoziorako borro-
kan dabilen taldea, eta hiru
puntuak beharrezko dituena.

Liga amaitu bitartean, Elo-
rriok Somorrostro eta Deusto
Bren kontrako partiduak izan-
go ditu zailenak, sailkapenari
erreparatuz gero. Behealdean
dabiltzanen artean alde eraba-
kiorr ik zabaltzen ez bada,
azken aurreko jardunaldian
Galdako B eta Elorrio neurtu-
ko dituen partidutik ere txin-
partak irten daitezke. Gallarta,
Deusto eta Gurutzetaren aur-
ka ere lehiatuko dira. J.D.

Maillot horia
defendatuko du
Alain Ramirezek
Bihar XXVIII. Tabira Sariketan
lehiatuko dira Durangon. Gaz-
teen mailako txirrindularitza
lasterketa honetan ehun bat
txirrindularik parte hartuko
dute. Pelotoia 11:00etan abia-
tuko da Ezkurditik eta, 74 kilo-
metroko ibilbidea osatu oste-
an, irabazlea 13:00ak inguruan
helmugaratuko da, Ezkurdin
bertan.

Lasterketa berezia izango
da Alain Ramirez gaztearen-
tzat, Durangoko Beste Alde
Orue Eskolako kidearentzat,
Pipas sariko mai l lot horia
defendatu beharko duelako.

Zirkuitu gorabeheratsu
bati eman beharreko hiru itzu-
lik osatzen dute proba. Duran-
gotik abiatu ostean, Miota eta
Goiuria gainak pasatu beharko
dituzte txirrindulariek. Indar-
tsuenek mendate horiek balia-
tuko dituzte erasoa jotzeko.
Ondoren, Garaitik jaitsi eta
Durangoko saihesbidetik sar-
tuko dira helmugara. J.D.



A 2012ko apirilaren 13a, barikua anboto18

AISIALDIA mendi ibilbideak

Mugarra mendiaren magaleko
izotzaren ibilbide erakargarria
Neberondora buelta egiteko ibilbidea Durangon hasi eta amaitzen da; 
eta tartean, mendizaleek atsedena hartzeko guneak ere badaude

San Roke baselizatik irten eta
Durangoko balkoira jotzea da
ibilbide honetako lehenengo

eginbeharra. Begiratokiaren eskuma-
ko aldetik, Bitañorako bidea hartu eta

Palazio baserri historikotik pasatzen
da bidea. Eskumako pista hartu eta
bidegurutze batean ezkerrera jota aile-
gatuko da ibiltaria Neberondora 
(440 m). Neguan botatako elurra gor-

de ohi zen bertan, eguraldia epel-
tzean izotza edukitzeko.

Neberondoko bigarren bideguru-
tzean ezkerrera hartuta jarraitzen du
bideak. Santa Luzia auzorako norabi-
dea da hori. Mugarrako iparraldean
kokatuta, baserri batzuk ikusteko
aukera dago hor.

Santa Luzia auzotik aurrera joan-
da, mendi-pistak bidegurutze batera
eroango du mendizalea. Han, ezke-
rreko aukera hartu eta Landaederra
aisialdi-gunera irtengo du. Zerbait jan
eta lasai egoteko ingurune atsegina da
Landaederra. 

Aurreko bidegurutzean eskuma-
ra hartu eta Orozketa auzora jaitsiko
da ibiltaria, azkeneko metroak osatze-
ko. Pistatik lehenengo eta asfaltotik
gero, Durangora helduko da.

NEBERONDORA
OSTERATXO BAT

ZER IKUSI...

Landaederra aisialdi-gunea

Mugarra mendia

DISTANTZIA ZAILTASUNAIGOERA METATUAIRAUPENA

11 km Erraza300 m3 ordu
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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

Abadiño. Matienan. Guztiz
berriztatua, kalitate handiko
altzariekin.  3 logela, bainuge-
la, 18 m2-ko egongela bal-
koiarekin eta sukalde horni-
tua. 246.000 euro (negozia-
garriak). Tel.: 615 73 85 52
edo 688 86 18 78

Abadiño. 98 m2 Muntsara-
tzen.  Tel.: 678 83 60 50

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

Durango. Madalena auzo-
an. 2 logela, eskatz berri-be-
rria eta diseinuzkoa. Kapri-
txoz jantzia. 2 logela, egonge-
la handia eta eguzkitsua.
Garaje/trastelekua aukeran.
Tel.: 656 781 021

Elorrio. 75 m2. 3 logela, 2
bainugela eta 8 m2-ko tras-
telekua. Sukalde ekipatua, 2
horma-armairu eta igogailua.
230.000 euro. Garajea auke-
ran. Tel.: 634 45 72 01

Gasteiz. 57 m2. Igogailua. 2
logela, 2 komun, sukalde eki-
patua, balkoia. Banakako ga-
rajea, itxia. Piszina eta belar-
dia. Altzariekin. 665757807.

Otxandio. 90 m2. Eguzki-
tsua, 4 logela, egongela, su-
kaldea, komuna eta balkoia.
Berritua. 150.000 euro. 
Tel.: 675 90 52 27

ERRENTAN EMAN

Berriz. Pisua alokairuan Be-
rrizen. Hiru logela, egongela
handia, sukalde handia, des-
pentsa eta bi komun. Tel.:
656 78 02 15

Durango. Alde zaharra. 78
m2, 3 logela, sukaldea, egon-
gela eta despentsa (700
euro). Tel.: 686 21 49 64. 

Zaldibar. Erdialdean, guztiz
berriztua. Tel.: 660 45 87 56

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Pisu edo
apartamentu baten bila. 
Tel.: 645-00 96 02

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

Durango. Logela bat aloka-
gai Tabiran. 645 00 96 02

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

LOKALAK
Gasteiz. Tailer mekanikoa.
Garbitzeko, engrasatzeko eta
ibi lizentzia. Bulegoko altza-
riak eta garajeko atea. 2 ko-
mun. Hiri erdigunekiko ko-
munikazio onak ditu. Aloka-

tzea ere posible: 800euro/hil.
Telefonoa: 665757807 (ana)

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Itxia. 42 m2. Ate au-
tomatikoa. Ura eta argiaren
instalazioak. Komuna, bode-
ga txikia, txokoa, sukaldea. 2-
3 kotxe. Tel.: 615-75 21 36.

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

Durango. Itxia. Konbentu-
kale 23an. Tel.: 667 35 14 00

Elorrio. Itxia. 20.000 euro.
Tel.: 660-45 87 56. 

Iurreta. Eleixalden. 
Tel.: 636 22 07 96

EROSI

Durangaldea. Karabana
gordetzeko garaje itxia edo
pabelloia erosiko nuke. 2.5m-
ko altuera. Tel.: 691-70 69 13
(18:00etatik aurrera).

ERRENTAN EMAN

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

Durango. Lurpeko garaje
irekia Murueta Torren. Tras-
teroa: 2,35m x 1.65m. Kon-
taktua: 645 72 24 05 (Jon). 

LURSAILAK
Abadiño. Salgai, matienan.
2.000 m2, erreka ondoan eta
bide ertzean. Aproposa ortua
hartzeko. Tel.: 658-75 65 12.

Bernedo. Eraikigarria, Ur-
turin salgai. Gasteizetik
40km-tara. 308m2 eraiki-
tzea posible. Inguruan beste
lursail eta etxebizitza batzuk
baita golfeko hotela ere. Tele-
fonoa: 665757807 (ana)

Elorrio. 500 m-ko lursaila.
Sarbide ona, fruta arbolekin,
guztiz itxia eta laua. Mobil-
homea, baratza edo txakurrak
edukitzeko aproposa. 
Tel.: 685 73 48 25

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

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Abadiño. Emakume auto-
nomoak, sukalde lanetan tre-
bea, bere espezialtasunak es-
kaintzen ditu , baita postreak
ere. Jatetxe, txoko edota edo-
zein pertsonarentzako. Tel.:
670 772 901 (Marisa).

Durango. Neska gaztea,
zerbitzari lanak prest. Lan-
erdi, lan oso edota asteburue-
tarako, esperientziaduna. In-
teresatuak deitu:615 716 232

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Etxeko lane-
tarako lan bila, garbiketan
umeen edo nagusien zain-
tzan.  Tel.: 638-88 98 57

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

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

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

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

Durango. Emakume ardura-
tsua pertsona nagusiak zain-
tzeko prest, baita garbiketa
lanetarako eta sukalde lane-
tarako ere. 94 466 82 12 edo
653 33 06 05 (Genevieve).

PERTSONAK ZAINDU

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. In-
terna edo externa. Lanaldi
osoa. 637-14 62 42

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

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako lan bila.
696-63 95 21

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako lan bila.
632-99 96 92

Durangaldea. Interna edo
externa modura lan bila. Na-
gusien edo umeen zaintzan
edota garbiketa lanetarako.
Tel.: 679-71 64 42

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan zein gar-
biketarako lan bila. 3 urtetako
esperientzia.  681-21 82 30

Durangaldea. Pertsona na-
gusien edo umeen zaintzara-
ko, garbiketarako, sukaldera-
ko,... Edota edozein fabrikara-
ko lan bila. Lan baimenarekin.
628-34 98 11. Juana

Durangaldea. Neska per-
tsona nagusien zaintzarako
edo garbiketarako lan bila.
660-70 66 18

Durangaldea. Neska nagu-
sien zaintzarako edo sukalde
lanetarako prest. Asteburue-
tan edo gauez. 645-89 89 38

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako, garbi-

ketarako zein taberna edo ja-
tetxe lanetarako lan bila. 
Tel.: 673-55 25 91

Durangaldea. Pertsona na-
gusien zaintzarako edota
edozein garbiketa lanetarako
prest. Externa, orduka edo
asteburuetan. 630-08 82 97

Durangaldea. Interna beza-
la pertsona nagusiak zaintze-
ko lan bila.  Tel.: 632-33 15 65

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako edo
garbiketa lanetarako prest.
Tel.: 660-64 20 89

Durangaldea. Pertsona na-
gusien edo umeen zaintzara-
ko edo garbiketarako lan bila.
Tel.: 690-68 73 95

Durangaldea. Pertsona na-
gusien edo umeen zaintzara-
ko prest dagoen neska. Baita
garbiketarako ere. 
Tel.: 638-42 20 30

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zaintzeko lan bila.
Gauez, asteburuetan edo or-
duka. Interna modura ere.
Tel.: 681-38 40 24

Durangaldea. Asteburue-
tarako edo gauetarako lan
bila. Pertsona nagusien edo
umeen zaintzan. Erreferen-
tziekin. Tel.: 664-73 38 75

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako, porta-
len, etxeen, tabernen garbi-
ketarako edo beste edozein
lanetarako prest. 
Tel.: 620-82 85 79

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

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

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 garbiketan
aritzeko lan bila. Interna edo
externa. 603-95 41 94.

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

Durango. Neska orduka, la-
naldi osoan, interna edo ex-
terna modura lan bila. Pertso-
na nagusien edo umeen zain-
tzan. 678-80 96 01.

Durango. Neska orduka, la-
naldi osoan, interna edo ex-
terna modura lan bila. Pertso-
na nagusien edo umeen zain-
tzan. 603-07 13 83.

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

Tel.: 633-03 86 09.

Durango. Nagusien edo
umeen zaintzan edo garbike-
tan lan bila. Lanaldi osorako
edo erdirako. Erreferentzia
onak. Tel.: 650-61 01 94.
Rosa

Durango. Emakumea es-
kaintzen da pertsona nagu-
siak zaintzeko. Barne-zain-
tza, kanpo-zaintza, orduka,
gauez edo asteburuetan.
608 65 90 55 (Nieves).

Durango. Umeen edo nagu-
sien zaintzarako edota garbi-
ketarako lan bila. 669 32 11 75

Durango. Etxe barrurako
edo kanporako lan bila. Nagu-
sien edo umeen zaintzan edo-
ta garbiketa lanetarako.
Tel.: 619 15 58 04

Iurreta. Pertsona nagusiak
zein gaixo daudenak zaintze-
ko prest nago. Urteetako es-
perientzia daukat. 
Tel.: 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. Irakasle euskaldu-
na klase partikularrak emate-
ko prest; Lehen Hezkuntza
zein DBH. Tel.: 653 70 20 49.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Pertsona na-
gusien zaintzan, peoi modura,
igeltserotzan,... Lan bila. 
Tel.: 663-62 57 43

Durangaldea. Basoan, na-
gusien zaintzan edota lagun-
tzaile modura aritzeko lan
bila. Paperekin. 681-11 41 62

Durangaldea. Nagusien
zaintzan, mendiko lanetan,
lorezaintzan, biltegietan edo
edozein fabrikan lan egiteko
prest. Esperientzia batez ere
mendiko lanetan. Tel.: 646-
41 89 07. Santiago

Durangaldea. Kutxazain,
biltegi lanetan, okindegian,
harategian edota pastelerian
lan egiteko prest. Esperien-
tzia. Nagusien zaintzan ere,
orduka. Geriatriako kurtsoa
eta administrazioko lagun-
tzailea. Tel.:650-37 61 88
thelma

Durangaldea. Andra sukal-
dari laguntzaile modura, na-
gusien eta umeen zaintzarako
edota garbiketarako lan bila.
Goizez, gauez edo asteburue-
tan. Esperientzia eta errefe-
rentziak. Tel.: 678-23 02 66

Durangaldea. Igeltsero-
tzan, arotzegian, margoketa
lanetan edota basoan lan egi-
teko prest. Txofer bezala ere.
Gidatzeko baimena. Espe-

rientzia. Tel.: 646-25 81 74

Durangaldea. Abeltzain-
tza, finken zaintzan edota
beste edozein lanetarako
prest. Abeltzaintzan espe-
rientzia. Tel.: 669-10 24 12

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

Zornotza. Lorezaintza, al-
tzairuen muntaia, elektrizita-
tea edota pintore lanetarako
lan bila. Esperientzia fundi-
zioan ere. 678 21 39 67 Rafa.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Abadiñoko taber-
na batean tabernaria behar
da, aste bitartean lan egiteko.
Tel.: 634 77 37 69

IRAKASKUNTZA

Elorrio. Aleman irakaslea.
Ezinbestekoa: aleman filolo-
gia, esperientzia.Lau-sei ordu
astero. Soldata: 12-15euro
garbi orduko. Sartu. Erref.:
1487. Tel.: 94 620 04 49

GAINERAKOAK

Abadiño. Igeltseroa behar
da, lehen mailako ofiziala,
matienako denda baterako.
Barne-erreformetan espe-
rientzia izatea baloratuko da.
Tel.: 605-74 01 76.

Abadiño. Tornularia.Ezin-
bestekoa: planoen interpreta-
zioa, 3 urteko esperientzia.
Sartu. Erref.: 1406. 
Tel.: 94-620 04 49

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

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia. Lanaldi osoa zein erdia.
Hileko soldata: 500 euro (la-
naldi osoa) + komisioak. Sar-
tu. Erref.: 582. 94 620 04 49

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: LH edo Ba-
txilergoa, esperientzia. La-
naldi osoa. Hileko soldata
gordina: 800 euro (lanaldi
osoa) + komisioak. Sartu.
Erref.: 2118. 94-620 04 49

Durango. Esperientziadun
dendaria behar da. Ezinbeste-
koa: euskara jakitea eta 35 ur-
tetik gora izatea. Athos. me-
dea@hotmail.com

Durango. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: heziketa, 2 ur-
teko esperientzia. Amatasun-
baja bat betetzeko, jarraitze-
ko aukerarekin. Sartu. Erref.:
2307. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Eragilea. Ezinbes-
tekoa: lanpostuarekin zuze-
nean lotutako ikasketak, es-
karmentua antolakuntza la-
netan, gidabaimena eta autoa
izatea, ofimatika menpera-
tzea. Jarrera konprometitua,
izaera planifikatua eta dina-

mikoa, jendaurreko harrema-
netarako gaitasuna eta eus-
kara. 3  urteko eszedentzia
bat kubritzeko. Sartu. Erref.:
2495. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Arduraduna.
Ezinbestekoa: heziketa (lizen-
tziatua, diplomatua), zerbitzu
enpresa batean arduradun
bezala hiru urteko esperien-
tzia, euskara, gidabaimena,
autoa. Sartu. Erref.: 2511. 
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: heziketa, espe-
rientzia.Sartu. Erref.: 2581.
Tel.: 94 620 04 49

Galdakao. Lorezaintza eta
basozain lanetan espezialista,
lanetan eta konponketetan
esperientziarekin ( bere he-
rramintak ditu) adostutako
prezio batengatik lan hori egi-
teko prest. 680-83 74 11

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

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

Zaldibar. 80 metroko lokal
komertziala alokagai.
Tel.: 665 70 76 64.

LANEKO MATERIALA
Durango. Bulegoko altza-
riak salgai: mahaiak, aulkiak,
batzar gela... Egoera oso one-
an daude. Tel: 656-73 77 79.

Denetarik
SALDU/EROSI

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

Aumak salgai. Auma ede-
rrak salgai. Bizirik 5 euro kilo-
ko. Hilda 10 euro. 667 93 93
70. (20:00etatik aurrera)

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

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

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

Zilarra erosten dut. Tele-
fonoa: 657704316. Posta:
numipega@gmail.com.

Ibilgailuak
AUTOAK

Audi a4 salgai. Diesela.
2003. 160.000 km. Oso
egoera onean.  673-49 36 39

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

Volkswagen Touran-a

salgai. 2005.  120.000km.
1.9TDi. 8.000 euro. 699 097
536. aotxotorena@yahoo.es 

Autokarabana salgai. 94.
Urtekoa. 5 plaza. Egoera oso
onean. Ekipamendu osoa.
15.500 euro. 671-84 15 63

Harremanak
Durangotik tolosara au-
toa konpartitzeko. Pertso-
na bila. 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

Mountain bike-a salgai.
Horia. 3 plato eta 8 pinoi. 6tik
10era urteko ume batentzat.
75 euro. 94682 07 67 (igor).

Txirrindulari zapatillak
salgai. Northwave evolution
fbs leopard-trek. 43 zenbakia
(27,5 zm-ko plantilla). Ia be-
rriak. Prezioa: 125 euro. Tel.:
626-46 44 22. Mikel.

ANIMALIAK

SALDU

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

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

EMAN

Txakur kumeak opari.
Azaroan jaiotakoak. Ama la-
bradora da. 638-98 59 30

Txakurkumeak oparitzen
dira. Labrador arrazako 3
kume. mzubizaga@yahoo.es

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

Txakurra opari. Arratoi
txakurra. Tel.: 645-71 48 59

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

Familia/etxea
HAURREN TXOKOA

Casualplay s6 karrotxoa
salgai. Kapazua, prima easy
arrautza eta karritoa. Eurita-
rako 3 burbuila eta bi zaku
opari. 275 euro. 618 21 38 62

Umea eramateko motxi-
la. Umea eramateko mendiko
motxila salgai. Estreinatzeko.
100 euro. 94-603 25 02.

OSASUNA
Ohe elektrikoa salgai.
Pertsona ezinduentzako. Be-
rri-berria. Akaroen kontrako
koltxoia, oheburukoa eta se-
gurtasun barra.  30 zm-tara
jaitsi eta 95 zm-tara igo. 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. 
• ZABALE. 99m2. 4 logela. Egongela. Sukaldea.
Eskegitokia. Balkoia eta Garajea. Trastelekua aukeran.
• 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, ganbara 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. 
• MARTXOAREN8KO: 93m2. 3 logela. 2 komun.
Osorik kanpora ematen du. Garaje itxia. Egoera
ezinhobea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 108m2. Erdi berria. 3
logela, egongela, sukaldea guztiz jantzia, 2 komun,
garajea eta ganbara. Balkoi oso handia etxebizitza
osoan zehar.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 70m2. 2 logela.
Ezinhobea. Igogailua. Eguzkitsua eta ikuspegi
politekin.
• 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: 99 m2. 4 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea 
eta ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 83 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea balkoiarekin eta 2 komun. Garajea
eta ganbara. Erdi berria.
• SAN ROKE. 79m2.3 logela,egongela,sukaldea,
komuna  eta 2 balkoirekinEguzki ugari eta ikuspegiare-
kin. Berriztua. Berehala bizitzera joateko.
• ALLUITZ-ASKATASUN. 76m2. 2 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• TABIRA.Erdiberria. 50m2. Logela 1, egongela,
sukalde jantzia, komuna, balkoia eta ganbara.
• MADALENA: 96 m2. 4 logela, egongela, sukaldea
eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara.
• MADALENA: 134 m2. 4 logela, egongela, sukalde
jangela, despentsa eta 2 komun. Ganbara. Garajea
aukeran.
• 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. 
• LANDAKO: 80 m2. 2 logela, egongela balkoiarekin,
2 komun, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea.
• LANDAKO: 134 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Balkoi handia. Ganbara. Garajea
aukeran.
• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia,
sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Guztiz
berriztatua.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• Apartamentu berriak eraikitzen. 119.000€-tik
AURRERA. EZ GALDU AUKERA HAU.
• 2 logelako apartamentua. Egongela, komuna,
sukaldea eta despentsa. 114.000€. Berriztatzeko.
• ERDIALDEAN: 2 logela, 2 komun, egongela eta
sukaldea. Berria eta guztiz jantzia. Garajea eta
trastelekua.
• EZKURDI: 2 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela. Garajea eta trastelekua.
• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 
2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• HERRIKO GUDARIEN: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komun
eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta
terraza izugarriak.
• BARRENKALE: Duplexak. Eraikuntza berria.
Berehalako banaketa. 

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

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

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

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
OROBIO
• 5 hektareako lursailan duen baserria salgai. Prezio
interesgarria.

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.

DURANGO
• Adosatua. 6 logela eta 4 komun. Garaje aeta
txokoa. Solarium-a.

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

ERAIKUNTZA BERRIA
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Garajea
eta trastelekua barne. 247.000 -tik aurrera.
• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500€-tik
aurrera.
• IURRETA: MASPE. ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3 
eta 4 logelako etxebizitzak. 210.500€-tik aurrera.
• DURANGO: EXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 1,2,3 
eta 4 logelako etxebizitzak. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Berehala banatzeko. 2 eta 3 logela. 
30 m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. Sukalde
jantzia. 265.000€-tik aurrera.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• SAN ROQUE 80m2. 3 logela. 2 Terraza. Ganbara.
Ikuspegi polita.
• DUPLEX. Erdi berria. 3 logela. 2 bainugela. 10m2-
ko terraza. Trastelekua. Garajea. Aukera ezinhobea:
256.000€

• ASKATASUN ETORBIDEA. 90m2. 3 logela. 
2 bainugela. Ganbara eta Garajea.
• 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.
216.000€.
• SAN IGNAZIO: 3 logela. 2 bainugela. Ganbara.
Garajea. Terraza. 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€.
• 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. 
• FRANTZISKO IBARRA: 6 urteko antzinatasuna. 
2 logela. Ganbara. Garajea. 252.400
• 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: 400€

• 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: 5ª solairua. 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.
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Summum Art Meets Dj. Gaua,
23:00etatik aurreran, Ateneoan.

›› Apirilaren 15ean, umeentzako
jolasak, egun osoan zehar.  

KONTALARIA
BERRIZ
›› Apirilaren 19an, 

Munduko ipuin kontalariak:
Beatriz Egizabal eta Carolina
Rueda, 20:00etan, Kultur Etxean.

ELORRIO
›› Apirilaren 20an, Munduko ipuin

kontalariak: Beatriz Egizabal
(Euskal Herria), Mimí Barthelemy
(Haiti), Carolina Rueda (Kolon-

bia), Pepito Mateo (Frantzia),
Alexis Diaz (Kuba), 22:00etan,
Ateneoan.

MUSIKA
ABADIÑO 
›› Apirilaren 13an, Klak!Son taldea,

20:00etan, Xirimiri tabernan.

DURANGO 
›› Apirilaren 13an,

Route tour: Gau elektronikoa,
22:00etan, Plateruena kafe
antzokian.

›› Apirilaren 20an, II. Greatest Hits
Gauaren lehenengo emanaldia,
21:00etan, Plateruenean.

ANTZERKIA
BERRIZ
›› Apirilaren 20an,

Los animales de Don Baltasar,
18:00etan, Kultur Etxean.

BERBALDIA
DURANGO
›› Apirilaren 17an, Fracking-aren

(lur azpitik gasa ateratzeko bide
berria) kontrako hitzaldia
19:30ean Pinondon.

IURRETA
›› Apirilaren 17 eta 19an, Juan

Carlos Alonso psikologoaren
berbaldia, guraso eta hezitzai-
leentzako. 18:30ean, Ibarretxen.

DANTZA
DURANGO
›› Apirilaren 14an, AIKO erromeria,

19:00etan, Plateruena kafe
antzokian.

ERAKUSKETA
ZORNOTZA
›› Apirilaren 14 arte, Susurros,

ilustrazio lanak, Zelaietan.

ERREZITALDIA
DURANGO
›› Apirilaren 18an, Fray Juan de

Zumarraga Institutuko ikasleen
sorkuntza lana, 20:00etan,
Plateruenean. 

IKASTAROA
MAÑARIA
›› Apirilaren 17, 19 eta 20an,

tailerra: arreta pertsonala eta
makillajea. 15:30etatik
17:30eara, Jubilatuen etxean. 

LEHIAKETA
ABADIÑO
›› Apirilaren 20ra arte aurkeztu

daitezke lanak San Trokazetako
kartel lehiaketara. Informazio
gehiago www.abadiño.org-en 

BERRIZ
›› Apirilaren 20ra arte,

San Pedro eta Santa Isabel
jaietarako kartel lehiaketan parte
hartzeko, Berrizko liburutegian
aurkeztu daitezke lanak. 

MALLABIA
›› Maiatzaren 15era arte.

Argazki digitalen Mallabiko 
I. lehiaketa. Informazio gehiago,
www.mallabia.org webgunean. 

JAIAK
ELORRIO 
(Erreka kaleko jaiak)
›› Apirilaren 13an, Arkada Social

eta Kilauea, 23:00etan, plazan.
Summum Art eta Audiovisual
Set, 00:00etan, Gaztetxean. 

›› Apirilaren 14an, pilota partidak,
17:00etan, plazako frontoian.
Luhartz 18:30etatik 21:30eara,
eta 23:30etatik aurrera, plazan.
Namek Planet eta Rombos
Negros, 23:00etan, Gaztetxean. 

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

Berrizko kultur etxean,
apirilaren 20an, 18:00etan, 

LOS ANIMALES DE
DON BALTASAR

Ia 40 urtez antzerkia egiten dabilen
taldea da Valladolideko Teloncillo
Teatro. Hiru eta sei urte arteko
umeei zuzenduriko lana da 
Los animales de Don Baltasar.
Irudiak eta musika erabiltzen dituzte
ikuskizunean. Identitateari buruzko
obra da, Beatriz Actis egilearen
testuan oinarritutako antzezlana. 

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Battleship
Zuzendaria: Peter Berg   

barikua 13: 19:00/22:00

zapatua 14: 19:30/22:30

domeka 15: 19:30/22:30

astelehena 16: 19:00/22:00

martitzena 17: 20:00

Umeen zinema     

Copito de nieve
Zuzendaria: Andres G. Schaer   

zapatua 14: 17:00

domeka 15: 17:00

Zineforuma     

Mi semana con
Marilyn
Zuzendaria: Simon Curtis   

eguena 19: 20:30

ELORRIO

Arriola

The Artist
Zuzendaria: Michel Hazanavicius  

zapatua 14: 22:30

domeka 15: 20:00 

astelehena 16: 20:00 

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

El exotico hotel
Marigold
Zuzendaria: John Madden 

domeka 15: 20:00

astelehena 16: 20:00

Apirilaren 20an, 21:00etan, Plateruenean

GREATEST HITS GAUA
Durangaldeko hamabost musika talderen eskutik, abesti
zaharrak entzuteko aukera egongo da jaialdiaren lehen gauean:
AC/DC, Amy Winehouse, Barricada, Boney M, Chicharrica,
Demolition 23, Exkixu, Foo Fighters, James Brown, Metallica,
Slipknot, Stevie Wonder, The Offspring, Tom Waits eta Zakarrak. 
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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, 13
09:00-09:00 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Zapatua, 14
09:00-09:00
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
09:00-13:30
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Gaztelumendi 

(J.A. Abasolo 2 -Durango) 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga 

(Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 15
09:00-09:00
• Gaztelumendi 

(J.A. Abasolo 2 -Durango)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Astelehena, 16
09:00-09:00
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Martitzena, 17
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Eguaztena, 18
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Eguena, 19
09:00-09:00
• Balenciaga 

(Ezkurdi plaza 8 - Durango) 

EGURALDIA

8

15o

6

11o DOMEKA

2

11o ASTELEHENA

6

13o ZAPATUA

8

13o BARIKUA

MARTITZENA

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:

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

Zorionak Miren! Nahiz eta urrun egon
zurekin gogoratzen gara! Musu handi
bat Jauritxikitik, batez ere zure lehengu-
sina Amaiur eta Uxueren partez!

Apirilaren 14an Daniel Vidalek 
7 urte beteko ditu. Zorionak eta
musu handi bat aita, ama, aitita-
amama eta izeko-osaben partez!

Apirilaren 4an Augustok urteak bete
zituen. Desejando-lhe muita felicidade
no seu dia especial, deja alguno pa nos.
Zorionak eta besarkada haundi bat! 

Zorionak Inhar! Besarkada handi
bat eta musu pilo bat etxekoen
partez, apirilaren 9an 3 urte bete
zenituelako!

Zorionak Amaiur! Ondo pasa zure 
8. urtebetetzea eta merienda ederra
prestatu e? Musu handi bat Jauritxikitik
eta amama Justin partez!

Zorionak Uxue zure seigarren
urtebetetzean! Besarkada handi
bat eta musu pilo bat Enara, ama
eta aitaren partez!

Zorionak Ruben zure bederatziga-
rren urtebetetzean! Egun ona opa
dizugu zure familiak eta Amatxi
auzoko lagunak! Visca Barça!

Hamabostero, jasotako zorion-agur
guztien artean tarta bat zotz egingo
dugu. Beharrezkoa da telefono
zenbakia edo kontaktua ematea.

Belenek Jose Felixi: Zure
urtebetetzea heltzen
denero nire bihotza sutan
jartzen da, orain ulertzen
ditut Veneziarako eztei-
bidaiak, sua amatatze-
ko... Familiaren partez,
zorionak!

* DEITURA

Nafarroako
ibarra

Eguna

Txit, oso,
etabat

Neke
handiz

Animalia
mota

* IZENA

Eskaleak

Zakur

Besta

Automata

Aitona

Errep.,
gorotza

Ai!, Otx!

Irabaziak,
etekinak

Bezalako

Oihala

Ukatzeko

Higuinak

Potasioa

Gas
naturala

A birritan

Jaurtigaiak

Odolean
daramagu

(Zah.)
Zakurra

Landare
mota

Europa

Ekorako

Bokala

Ardiaren
eme

Naizen
hau

*
DEITURA
(jarraitzen

du)

Iodoa
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UNEKEZ

ESKEKOAK
TOTOKA

JAIAAK
ROBOTA

AITATXIA
TELARH

EZALOEA
EKORAR

NEURAI



AKUILUAN Markel Onaindia   

Alderdi barruko
haserreak

Zailak dira haserreak bidera-
tzen. Arazoak konpontzeko
arrazoiz jokatu behar da, eta
haserreak definizioz dira arra-
zoi gabeak. Arrazoiez baino,
sentimenduez idatzi nahi dut,
baina sentimendurik adiera-
zi gabe. Barrenak gustura
astinduko nituzke, baina
nahiago dut desioez hitz egin.
Barrenetik hitz egingo banu,
zer lortuko nuke? Aldeko ditu-
dala sobera dakiten horiek
indartzea? Kontsolatzea?
Agian, baina trukean orain
arte hurbil sentitu izan ditu-
danak ere amorraraziko nituz-
ke. Zertarako? Nire ekarpena,
piztu den suteari abar txiki bat
botatzea baino ez litzateke
izango. Eta abar eta abar, dena
kiskali arte. Ez dut beraz sua
areagotzen lagunduko. 

Sua amatatzen ere ez naiz
ahaleginduko, alperrik nabil.
Herri apustu zalea da gurea,
irabazi ala galdu, ez dago erdi-
biderik. Horretan ez gara ori-
ginalegiak izan. Inozo galan-
ta, uste nuen politika egiteko
moduaren eraldaketa, zibila
eta zabala izatea, horretan ere
oinarritzen zela: etsaia aurka-
ri gisa ikustea, giza harrema-
netako ardatza errespetua iza-
tea, enpatia lantzea, eta abar
eta abar. Onartu behar da
erronka ez zela txikia. Azken
finean, politika, beste gauza
batzuen artean sentimendua
ere bada, eta sentimenduak
aldakorrak izateaz landa, ez
dira beti onak izaten. Are
sarriago, hartu-eman azkar
eta azalekoetan oinarritzen
den gure gizarte honetan.

Leialtasunaz ere hitz
egingo nuke, eta barrenak
gustura astinduko nituzke,
baina gaur nahiago dut desio-
ez idaztea. Itzaliko dira suak,
denborari denbora.

LAUHORTZA

Jon Artza
Soziologoa

Politika sentimendua ere
bada, eta sentimenduak
aldakorrak izateaz landa,
ez dira beti onak izaten

“Nagusitan, norbera da
entrenatzaile onena”

ten ikustea eta horrek drogetatik
urruntzen ditu. Adin horregaz,
errazena trago batzuk hartu eta
goizaldeko 05:00ak arte egotea da,
baina biharamunean lasterketa
edukiz gero kafe bat hartu eta
etxera zoaz.  

Urte askoan ibili zara atletis-
moan, baina atsedena ere
hartu duzu azken boladan...
35 urtera arte denetik egiten
nuen: bizikletan ibili, mendi-
ra joan... Beteranoen lasterke-
tetan hasi eta gogoa berpiztu
zitzaidan. 

Jubilatu ostean, ia zazpi urtez
kirola praktikatu barik egon
zinen, baina atzera hasi zara.
Astean hiru edo lau egunetan
entrenatzen dut. Ordu beteko
saioan, luzaketak eta korrikal-
diak egiten ditut. Nagusia zare-
nean, entrenatzaile onena nor-
bera dela uste dut. 

Dominak ere irabazi dituzu
aurten. Sasoian zaude.
Donostian, Anoeta esta-
dioan, Euskadiko txapelke-
tan parte hartu nuen, 400 eta
800 metrotan. Bi kategorie-
tan txapeldun geratu nin-
tzen. Gero Zaragozara joan
nintzen, Espainiako txapel-
ketara. 400 metrotan hiru-
garren eta 800 metrotan
bigarren sailkatu nintzen.
Zazpi urteren ostean ez
dago txarto; pozik nago.
Baina, oso urduri ipin-
tzen naiz. Tiroa jaurti-
tzean guztia ahazten
zait, baina aurreko
egunean, urdu-
ri nagoela, zera
galdetzen diot

nire buruari: “Merezi al du?”. Dato-
rren urtean Europako txapelketa
jokatuko da Anoetan, eta akaso
jarraituko dut. Baina ez daukat
lehiarako hainbeste ilusio.

Lana eta familiagaz, ez zen 
erraza izango entrenatzea.
Beharretik irtetzean entrenatzen
nuen. Gero, lanik ez emateko,

arropa lantokira eroaten nuen,
bertan garbitu eta sikatzeko.

Lehortzeko labe batean
eskegitzen nuen, izkina
batean. Ehundik gora gra-
dutan, minutu bat-edo
edukitzen nuen. Sauna
batean lau ordu ere
iraungo nuke!

Zelan ikusten duzu
Bidezabal, orain?

Apurka-apurka igotzen
joan da. Gaur egun, Bideza-

bal erreferentzia da Euskadiko
atletismoan; emakumeen taldea
Espainiako Ohorezko mailan dago.
Euskadiko proben %80a Duran-
gon jokatzen da, eta bertako pis-
ta oso landua dago. Bizkaian, ia
klub guztiak dira gure filialak.

Atletismoan bakarrik ez, jaten
ere markak hautsi ei dituzu.
Urtero Gandiara joaten ginen,
oporretan. Seme nagusiak abuz-
tuan betetzen ditu urteak, eta urte-
gun batean buffet batera joan
ginen. Inoiz ez naiz izan asko jate-
koa, baina bai gozozalea. Flana jan
behar nuela-eta, semeak esan
zidan lau hartzeko. Gero beste lau
jateko ziztatu ninduen, ondoren
beste lau... Azkenerako 23 flan jan
nituen guztira! (barrez).

Bidezabal taldeko sortzaileetakoa
zara.
Data ez dakit zehatz, baina 1982-
83 denboraldian izan zen. Sasoi
hartan maratoi mugimendua hasi
zen; hiru, lau edo bost kilometro-
ko edozein probari maratoi dei-
tzen zitzaion. Ia herri guztietan,
jaietan, hiri-probak antolatzen
hasi ziren. Hemen hainbat hasi
ginen korrika egiten, eta bakarrik
ez ibiltzeko asmoz sortu genuen
taldea. Gehienok 35-40 adin tar-
tekoak ginen. Marista bat ere baze-
goen taldean, entrenatzailea zena,
eta beragaz hasi ginen, orduan ez
zegoen-eta instalaziorik. Hasie-
rako ideia ez izan arren, gaztee-
kin eta mailaka lanean hastea era-
baki zen gero. Gaur egun klubek
gazteekin egiten dute beharra, eta
beteranoak ere gehiago hartu
beharko lirateke kontuan. Fitxa
ordaintzen badizute ondo, baina
gainerakoa zeuk ordaindu behar
duzu: bidaia, hotela, garraioa...

Pista eskuratzeko ahaleginetan
hasi zineten ondoren.
Aldundiko kirol sailean zegoen
Juan Jose Ziarrusta alkate ohia, eta
babes handia eman zigun horre-
tan. Beste kirol batzuetakoek, fut-
bolekoek adibidez, bertan entre-
natu gura zutela esan zuten, eta
Ziarrustak ezezkoa eman zuen.

Borondazteko beharrean oinarri-
tzen da Bidezabal.
Gurasoek gehiago lagundu behar-
ko lukete. Urtean bi edo hiru ekin-
tza eratzen baditugu, laguntza
eman ahal dute. Inplikazioa han-
ditzeko ahalegina egingo dugu. 

Zer da gazteak heztearen alderik
positiboena?
Poz handiena gazteak kirola egi-

AAttlleettiissmmooaann  3300  uurrtteettiikk  ggoorraa  ddaarrooaazz ‘‘SSaallvvaa’’--kk,,  bbaaii  eennttrreennaa--
ttzzaaiillee  eettaa  bbaaiittaa  aattlleettaa  eerree..  ZZaazzppii  uurrtteeaann  kkoorrrriikkaa  eeggiinn  bbaarriikk
eeggoonn  oosstteeaann,,  EEuusskkaaddiikkoo  eettaa  EEssppaaiinniiaakkoo  hhaaiinnbbaatt  ddoommiinnaa  iirraa--

bbaazzii  ddiittuu  aauurrtteenn..  HHoorrrreettaarraakkoo  aasstteeaann  bbii--hhiirruu  bbiiddeerr  eeggiitteenn  ddiittuu  llaann
ssaaiiooaakk..  7700  uurrtteeggaazz,,  bbiizzkkoorrrraakk  ddaauuzzkkaa  hhaannkkaakk,,  bbaaiittaa  bbuurruuaa  eerree..

Bidezabal atletismo taldeko kidea da Salvador Casal; sorreratik dago bertan lanean, duela 30 urtetik, eta oraindik kirola egiten dabil

70 urte dauzka; 
Traña-Matienakoa da

Salvador Casal, 
‘Salva’ •


