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Jose Luis Navarro alkateak Atxarteko harrobietara AHTaren hondaki-
nak eroateko proiektua zergatik geldiarazi duen azaldu du. Oposizioa-
ren jarrera gogor kritikatzeaz gainera, Adifek Mendiolan hondakinde-
gia egiteko zuen asmoa orain martxan jarri dezakeela ohartarazi du.

“EAJk eta Bilduk ez dute adostasunera
heltzeko ezelango borondaterik erakutsi”

Kepa Aginako
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Abenduan emango dizkiete jabeei
Errotaritxuenako babeseko etxeak 

Eginda eta prest. Errotaritxuena
auzoan udalak sustatutako babe-
seko etxeak amaitu ditu Sukia
enpresak, eta prentsari begirako
ibilaldi gidatua egin zuten eguaz-

tenean. Jabeek abenduan sartu
ahal izango dute bizitzen, baina
aurretik nork bere etxea ikusteko
aukera izango du, Sukiako ardu-
radunek azaldu dutenez. Azaroa-

ren 19ko astean egingo dituzte
bisitak etxerik etxe. Erabilgarri eta
garbi daude etxe, trasteleku eta
garajeak. Guztira, 58 etxe dira, eta
bakoitzak bere trastelekua eta
garajeko plaza edukiko ditu. Tras-
telekuek espazio zabala daukate:
13,5 metro karratu. 

Epemuga baino lehen
Sukiako arduradunek adierazi dute
hasieran esperotako epea baino
lehenago egongo direla prest
etxeak. “Esandakoa bete dugu”.
Guztizko 58 etxeetatik seik orain-
dik ez daukate jaberik, egoera eko-
nomikoa dela-eta batzuek uko
egin behar izan diotelako. Baina,
atzetik 300 laguneko zerrenda dago
eta laster etxe horiek ere adjudi-
katuko dituztela esan dute. Bi loge-
lakoak dira 56 etxe, eta gainerako
biak bakarrekoak. Etxe bat gurpil-
dun aulkian dabiltzanei begira
diseinatu dute, eta horrek ere
badauka dagoeneko jabea.

Lehenengo, 2010ean, merka-
tu libreko etxeak egin zituzten
Errotaritxuenan. Orain babese-

koak emango dituzte, eta 2013ko
abenduan geratuko da auzoa
amaituta, Banco Sabadellegaz
batera egiten dabiltzan etxe libreak
ematerakoan. Auzoko ingurunea
urbanizatuta dago jadanik.

Lehenengo BOEak
Durangoko Udalaren ekimenez
egindako lehenengo Babes Ofi-
zialeko Etxeak (BOE) dira Errota-
ritxuenakoak. Aitziber Irigoras
alkateak esan du bere egunean
hartutako konpromisoa bete dute-
la horrela: “Egoera ekonomiko
larria bizi badugu ere, udalak
lanean jarraituko du durangarrek
etxebizitza eskuratzeko aukera
izan dezaten”. Gogorarazi du Faus-
tegoienan ere babeseko 116 etxe
eraikiko dituztela, eta azaldu du
azaroaren 30a dela promozioan
apuntatzeko azken eguna.

Errotaritxuenako babeseko
etxeen  lokaletan, 720 metro karra-
tuko espazioa edukiko du udalak.
Komunikabide batek esan izan
du, aldundiak bertan ezindu psi-
kikoentzako eguneko zentroa
zabaltzeko asmoa daukala. M.O.

Udalak sustatutako babeseko lehenengo etxeak dira Errotaritxuenakoak

Jabeek abenduan sartu ahal
izango dute bizitzen, baina
aurretik ikusiko dute etxea

Sukiako arduradunak, etxe berrien aurrean, eguaztenean.

Guztira,58 etxe dira, eta
bakoitzak bere trastelekua eta
garajeko plaza edukiko ditu

Adierazi dute hasieran
esperotako epea baino
lehenago egongo direla prest

2013rako, udal tasak eta zergak % 2,5 igotzea onartu du udalak.

Bilduk, Aralarrek eta PPk ez
dituzte babestu 2013rako
ordenantza fiskalak. EAJren

eta PSE-EEren botoekin onartu
dituzte, eta % 2,5eko igoera ezarri
dute. Eztabaida handiena irizpide
sozialen inguruan sortu da. Hau
da, tasak eta zergak zehazterakoan
herritarren egoera ekonomikoa
kontuan hartzea. Bilduk eta Ara-
larrek uste dute eredu progresiboa
izan beharko litzakela; "gehiago
daukanak gehiago ordaintzea,
gutxien daukanaren mesedetan".

Ez daude igoeraren kontra, baina
zelan igo ei da gakoa. Gainera,
EAJri adostasuna bilatzeko pres-
tutasun eza leporatu diote; PPk ere
kritika bera egin dio. PPk ez du zer-
gak igotzeko beharrik ikusten. Bere

posizioa argitzeko, udalak zor mai-
la jasangarria –% 28koa– eta milioi
bat euroko balantza positiboa ere
badaukala azaldu du. 

EAJk Bilduri eta Aralarri eran-
tzun die, kritikatu bai, baina gober-
natzen duten lekuetan ez direla gai
euren filosofia garatzeko. Jeltza-
leek gogorarazi dute Atxondon
Bilduk ordenantzak izoztu ditue-
la, eta igerilekuena % 2,4 igo due-
la. "Ez dakigu irizpide soziala den
edo ez". PPri aurre egiteko, EAJk
esan du harrigarria egiten zaiola
popularren aldarrikapena, "ikusi-
ta Espainian zergak zelan igotzen
diren irizpide sozialik barik".

Eliza, salbuespen barik 
PSE-EEren iritziz arautegi berriak
badauka kutsu soziala. Euren zaz-
pi zuzenketa jasotzen ditu araute-
giak, aurrez batzordean onartu
zirelako. Esaterako, langabetuek
% 60ko hobaria edukiko dute zabo-
rren gaineko tasan. Tasa bera izoz-
tu egingo dute dendentzat, eta

% 50eko deskontua egingo diete
paperaren eta kartoiaren bilketa
zerbitzuan parte hartzen dutenei.
Bestalde, Eliza Katolikoak ez du sal-
buespenik edukiko Ondasun
Higiezinen gaineko Zergan (OHZ).
Kulturako erabiltzen ez diren hain-
bat ondasun ere salbuespen horren
barruan egon direla kritikatu du
PSE-EEk. Hermanos Maristas de
Durango eman du adibide: hilero

7.334 euroko alokairua kobratzen
ei dio udalari bere lokal batean eus-
kaltegia egoteagatik, baina ez du
OHZrik ordaintzen.  Azken hogei
urteetan antzeko kasuak jazo dire-
la diote sozialistek. 

Bilduk eta PPk kontra bozka-
tu dute, eta Aralar abstenitu egin
da, PSE-EEren zuzenketekin iriz-
pide batzuk txertatu direla uler-
tuta. Markel Onaindia

Irizpide sozialak,
arau fiskalen
eztabaidan
EAJk eta PSE-EEk % 2,5 igo dituzte udal tasak;
Bilduk eta Aralarrek eredu progresiboa gura dute

EAJri adostasuna bilatzeko
prestutasun eza leporatu
diote Bilduk, Aralarrek eta PPk

Langabetuek % 60ko hobaria
edukiko dute zaborren
gaineko tasan

EAJk esan du harrigarria
egiten zaiola popularren
aldarrikapena
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Jeltzaleen “jarrera aldaketa” ez duela ulertzen esan du Jose Luis Navarro alkateak.

Agerraldia egin du Jose Luis
Navarro alkateak, Atxarte-
ko harrobirako proiektua

Udaleko Jasangarritasun batzor-
dean eztabaidatu duten aldi guz-
tietako aktak eta Adifen proiektua-
ren lau tomoak hartuta. AHTaren
hondakinak Atxarte eta Atxa Txi-
kiko harrobietara eroateko proiek-
tua bertan behera uzteko arrazoiak
azaldu ditu alkateak. 

Atxarteko harrobiak hama-
zazpi urte daramatza itxita eta
alkatearen berbetan, "egoera

negargarrian" dago. Hala,  ingu-
ru hori konpontzeko "urrezko
aukera" lez ikusten du Abadiño-
ko Independienteak taldeak Adi-
fen proiektua. Oposizioa kontra
duela, baina, ez du egitasmoagaz
aurrera egingo. “Proiektuagaz
loturiko ezer adosteko boronda-
terik ez dute agertu EAJk eta Bil-
duk”, kritikatu du Navarrok. Jel-
tzaleen “jarrera aldaketa” ulerte-
zina dela dio alkateak: “Azken
batzordera arte ez dute esan
proiektua gogoko ez dutenik”. 

“Ingurugiro, gizarte eta eko-
nomia ikuspegitik, kaltegarria
izango da oposizioak Atxarteko
harrobien berreskuratze proiek-
tua geldiarazi izana”, dio Navarrok:
“Ez dugu berreskuratzeko beste
aukerarik izango: udalak ezin du
hiru milioiko inbertsioa burutu”.

Gauzak horrela, AHTaren
eraikuntzak sorturiko hondakinak
botatzeko hasierako proiektua
berrartuko du, Navarroren ustez,
Adifek: Mendiolan egin gura zuten
hondakindegiarena. I.E.

“Ezer adosteko borontaterik ez
dute agertu EAJk eta Bilduk”
Adif-en proiektua bertan behera uztearen arrazoiak azaldu ditu alkateak 

Beti ezin da irabazi. Durangoko
Kobika jatetxekoak ohituta daude
sariak jasotzera, baina Espainia-
ko txapelketatik ezin izan dute
garaikurrik ekarri. Hori bai, Iñigo
eta Koldo Kortabitarte anaiak pozik
daude esperientziagaz. Horrelako
ekimenek ikasteko ere balio dute-
la adierazi du Iñigo Kortabitartek:

“Norbera birziklatzeko eta azken
joeretan egoteko baliagarriak dira;
esaten dudan moduan, loak ez
hartzeko”. Hirugarren urtez parte
hartu dute lehiaketa horretan. 

Valladoliden jokatu da txa-
pelketa asteon, astelehenetik
eguaztenera. Estatu osoko 66 jate-

txek parte hartu dute, eta maila
altua egon dela dio Iñigok:  “Esta-
tuko barra onenak egon dira”.
Durangarrek Puerrolarium pin-
txoa eroan dute bertara. “Gure
ideia porrusaldaren errezeta
berreskuratzea zen”. Porrusalda
eta odolostea, eta tripakiak bizkai-
tar erara batzen ditu euren pin-
txoak. Tradizioa daroa, baina disei-
nu modernoan aurkeztuta. “Pro-
posamena asko gustatu zitzaien
epaileei, baina ezin izan da sari-
rik lortu”.

Bizkaian, bigarren
Espainian baino zorte hobea izan
dute etxetik gertu. Azken asteetan
txapelketaz txapelketa ibili dira
Kobikakoak. Euskadikoan ere fina-
lista izan ziren, eta Bizkaikoan
bigarren postuan geratu ziren.
Bakailaoaren nahaski bat egin
zuten. M. Onaindia

Kobika jatetxea,
Espainiako pintxo
txapelketan
Kortabitarte anaiek ezin izan dute garaikurrik
ekarri, baina pozik daude esperientziagaz

Kortabitarte anaiak, Valladoliden, Espainiako txapelketan.

66 jatetxek parte hartu dute;
durangarrek Puerrolarium
pintxoa eroan dute

Konpostadoreak banatuko
dituzte urte bukaeran
Teknikariak abenduan hasiko dira konpostadoreak
banatzen eta baita funtzionamendua azaltzen ere

Mallabiko Udalak  konpostadoreak
banatuko dizkie konposta egin
gura duten herritarrei. Egitasmo
hori urte bukaeran gauzatuko
dute, Debabarrenako Amanko-
munazgoaren bitartez. Vermican
enpresari esleitu diote kanpaina

aurrera eroateko ardura. Azaroa-
ren bukaeran informazioa zabal-
duko dute herrian, konpostado-
rea eskuratu gura duten herrita-
rren artean. Abenduaren 1etik
aurrera banatu gura dituzte auto-
konpostadoreak, bakoitzak bere
baserri,  ortu, lorategi edo lurre-
tan konposta egiteko aukera izan
dezan. 

Erabiltzaileei konpostado-
rearen funtzionamendua azaldu
ostean, teknikariek jarraipena
egingo diete. Telefonoz eta korreo
elektronikoz zalantzak argitzeko
aukera eskainiko dute.  J.G.

Erabiltzileei konpostadoreak
banatu eta gero, teknikariek
jarraipena egingo diete
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Bilduko eta EAJko zinegotziak, udalaren eraketa egunean. Juanra de La Cruz

Gobernu taldea hasi da
2013rako udal aurrekon-
tuak lantzen. Datorren

urtean 400.000 euro gutxiago edu-
kiko dituzte , Udal Kutxari –Aldun-
diarena da– udalek dirua buelta-
tu behar diote-eta.  Ana Otadui
alkatearen berbetan: “Atzeraldi
ekonomikoan sartuta gaude, eta
aurrekontuak bizi dugun egoera-
ren araberakoak izango dira”. Edo-
zelan ere, gastu soziala manten-

du gura dute. Gazteei alokairua
ordaintzen laguntzea eta alargu-
nei Ondasun Higiezinen gaineko
Zergan (OHZ) hobariak ematea
ipini dituzte adibide. Inbertsio
gaitasunari ere eutsi gura diote.

Bildu, batzarrak hastera
Bere aldetik, Bilduk Egin dezagun
Elorrioparte-hartze prozesua hasi-
ko du hilaren 15ean.  Idoia Burua-
ga zinegotziak aurkeztu du: "Batzar

labur, grafiko eta ulerterrazak izan-
go dira". Hilaren 15ean Aldapebei-
tia txikian izango da, 19:00etan;
17an Argiñetako elkartean,
12:00etan; 21ean Aittu akademian,
19:30ean; 22an Miotako elkartean,
19:00etan; 28an Ortuburu elkar-
tean, 19:00etan; 29an Gazetako
elkartean, 19:00etan; eta aben-
duaren 4an Arriolan, 19:00etan.
Bestalde, inkestak ere banatuko
dituzte etxeetan. M. Onaindia

EAJ eta Bildu aurrekontuak
lantzen, bakoitza bere aldetik
2013an 400.000 euro gutxiago edukiko dituzte aurrekontuetarako

Nagusien eguna
ospatuko dute
etzi eskolako
gimnasioan
Domekan nagusien eguna ospa-
tuko dute Otxandion. Urtero
legez, Mainondo eskolako gim-
nasioan batuko dira bazkaltze-
ko. Jakinarazi dutenez, 137 jubi-
latuk eman dute izena bazkari-
tarako. Beste herri batzuetako
jubilatuen elkarteko ordezkariak
ere etorriko dira, Mañarikoak
besteak beste,  harreman ona
dute-eta. Honezkero, 30 urtetik
gora daramatzate urtero-urtero
bazkari hori antolatzen. 

Bazkalostean Otxandioko
jubilatuen elkarteak antolatu
duen karta txapelketetako sariak
ere banatuko dituzte eskolako
gimnasioan bertan. 

Otxandioko Udala eta Pasea-
leku jubilatuen elkartea dira
nagusien eguneko ekitaldien
antolatzaileak. J. D.

Jakinarazi dutenez, guztira
137 jubilatuk eman dute
izena bazkaritarako

‘Xentimorik
gabe’ antzezlana
eskainiko dute
bihar, Mekoletan 
Arkotxe kultur elkarteak antzerki
emanaldia eskainiko du bihar,
20:00etan, elkarteak Mekoletan
duen egoitzan. Antzezlana Xenti-
morik gabe deitzen da, eta Inazio
Tolosa eta Ramon Barea aktore
ezagunek sortu eta antzezten dute.
Antzezlanerako sarrera doakoa da.
Osteko afarirako, aldiz, aurrez ero-
sitako txartela behar da. Guztira 45
bat lagun batuko dira afaritan.

Xentimorik gabe lanean, Agi-
rre eta Tolosa herrialdez herrial-
de ibili diren musikarien azalean
sartuko dira: Ray eta Nick. Bi
hamarkada lehenago amaigabe-
ko birari ekin zioten munduan
zehar: Frantzia, Amerika, Errusia,
Kamerun... Aurten ordea, herrimi-
na igarri dute, eta Honorio dok-
toreak etxera lehenbailehen itzul-
tzea gomendatu die.

Mekoletako jaietatik kanpo,
biharkoa da elkarteak antzezlan
bat antolatzen duen lehenengo
aldia. Urtean zehar auzotarrentza-
ko hainbat ekimen prestatzen ditu
Arkotxek. J. D.

Antzezlanerako sarrera doakoa
da; osteko afarirako aurrez
erositako txartela behar da

Bazkalostean karta
txapelketetako sari 
banaketa egingo dute
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MAÑARIA

GARAIBERRIZIZURTZA

Udal aurrekontuak egiteko
filosofia parte-hartzailea
ipini dute martxan Maña-

rian. Aurrekontu osoaren atal bat
herritarren iritziagaz osatzea era-
baki dute, eta batu berri dituzte pro-
posamenak. Endika Jaio alkateak
(Bildu) azaldu du 50 ekarpen ingu-
ru aurkeztu dituztela herritarrek:
“Lehenengo aldia izateko, kopu-
ruagaz oso konforme gaude”. Lehe-

nengo etxerik etxe joan ziren eki-
mena aurkeztera, eta hogei lagu-
nekin berba egin zuten. Duela aste
bi, hamasei lagun hurreratu ziren
udaletxean eginiko batzarretara.
Hartu-emon horien guztien ondo-
rio dira jasotako iritziak. Jaioren
arabera, proposamenak denetari-
koak izan dira: hirigintzakoak, kul-
turakoak...

Jaiok esan du oraingoz balo-
razio positiboa egin dutela ekime-

naz. Bere ustez, jendea ez dago ohi-
tuta aurrekontuetaz berba egite-
ra, baina behin etorri direnean,
gustura egon ei dira. “Jendeari
erakutsi gura genion badagoela
aurrekontuak egiteko beste era
bat”. Aurten hasi direnez eta espe-
rimentu legez hartu dutenez, ez
dute aurrekontu osoa parte-har-
tzeagaz diseinatuko; inbertsioeta-
ko 20.000 euro gorde dituzte egi-
tasmo honetarako. “Demokrazia
zuzenerako pauso bat da”.

Lan-taldea sortuko dute
Hurrengo egunetan prozesuan
parte hartu duten herritar batzue-
kin lan-talde bat sortuko dute.
Zinegotzi eta teknikariekin bate-
ra, ekarpenak landu eta lehenta-
sunak zehaztuko dituzte. Horreta-
rako,  hiru faktore kontuan hartu-
ta aztertuko dute ideia bakoitza:
izaera soziala, urgentzia eta zen-
bat jenderi eragingo dion. Onar-
tzen dena udalbatzarretik pasako
dute. Jaiok adierazi du, onartu edo
ez, herritarrei erantzungo dietela:
“Banan-banan erantzuteko asmoa
daukagu”. Markel Onaindia

Herritarren 50 ekarpen jaso
dituzte aurrekontuak osatzeko

Inbertsioetako 20.000 euro gorde dituzte herritarren parte-hartzeagaz bideratzeko.

Duela aste bi, hamasei lagun
hurreratu ziren udaletxean
eginiko batzarretara

Endika Jaio: “Lehenengo aldia izateko, kopuruagaz oso konforme gaude”

Zergak eta
tasak % 2,5
igotzea onartu
du udalak
2013rako ordenantza fiskalak
zeintzuk izango diren erabaki
zuten eguazteneko udalbatza-
rrean. Orokorrean, zergak eta
tasak % 2,5 igotzea onartu zuten,
baina ez aho batez. EAJk ez zuen
babestu Herriko Taldeak aurkez-
tutako proposamena . Jeltzaleek
zergak izoztea gura zuten; krisi
sasoian ez ei dute igoerarik onar-
tzen. Herriko Taldeak uste du,
hobe dela apurka-apurka igo-
tzea. “Aurten igo ezean, datorren
urtean beharbada % 4 igo behar-
ko genuke”.

Ibilgailuen gaineko zerga,
ur hornidurarena, zaborrarena,
estolderiarena eta potzu beltzen
garbiketarena igoko dira.Bestal-
de, frontoiaren erabilera ordain-
tzeko kopuruak zehaztu dituz-
te. Erroldatuek zortzi euro
ordainduko dituzte orduko, eta
ez erroldatuek hamabi. M. O.

Nagusientzako ekintzak
prestatzen hasi dira
eguen arratsaldetan
Orain arteko saio bietan barreterapia eta
memoria lantzeko ariketak egin dituzte

ere hurreratu izan da aurreko
saioetara. Sarasuaren esanetan,
“nagusiei zuzendutako ekimena
bada ere, edonor etor daiteke ber-
tara; zenbat eta gehiago  batu giro
hobea egoten da, eta hartu-
emonak sendotzeko modua ere
izan daiteke”. J.D.

Jubilatuen elkarteko egoitzan nagu-
siei begirako ekintzak antolatzen
hasi dira eguen arratsaldero,
17:30etik aurrera. Herrian jubila-
tuei begirako eskaintza zabaltzea
da helburua. Herritar batek propo-
satu ondoren, udalagaz batera
aurrera eramandako ekimena da.

Orain hiru eguen izan zuten
lehenengo saioa. Orduan barrete-
rapia ariketak egin zituzten, eki-
menari umore onagaz ekiteko.
Joan zen astean memoria landu
zuten jolasen bidez eta atzo fel-
trozko eskulanak egiten jardun
zuten.

Orain arteko saioetara hamar
bat lagun batu dira eta oso gustu-
ra dabiltzala adierazi du Maialen
Sarasua zinegotziak. Jende gaztea

“Edonor etor daiteke
ekimenera; hartu-emonak
sustatzeko modua ere bada”

Orain arteko saioetara hamar
bat lagun batu dira; jende
gaztea ere hurreratu izan da

Bihar aterako dute
lehenengo konposta
Auzolanean galbahetu eta poltsetan sartuko dute

Konpostaje planta ipini zute-
netik hamabost tona hondakin
batu dituzte.Berriziklatu proiek-
tuko lehen fase honetan 60 fami-
liak eta bost merkatarik parte
hartu dute. Laster erabiltzaileek
proposatutako hobekuntzekin
familia gehiagorengana zabaldu-
ko dute egitasmoa. A. U.

Berriziklatu egitasmoa hasi eta
sei hilabetera, ateratzeko prest
dago lehen konposta. Erabiltzai-
leak auzolanean ibiliko dira bihar
konposta galbahetu, poltsatxoe-
tan sartu eta etiketatzen. Ondo-
ren, gura dutenek ongarria esku-
ratu ahal izango dute, euren etxe-
ko landare eta loreak hobetzeko.

Hamabost tona inguru batu dituzte konpostaje plantan.
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Jolasparkeko
lauzak aldatuko
dituzte Maiztegin
Maiztegi herri eskolako baldosa
itxurako zoladura motelgailua
aldatuko du Iurretako Udalak,
egoera txarrean dago eta. Horre-
tarako ia 14.000 euroko inber-
tsioa egingo dute, Iñaki Totorika-

guena alkateak ohar baten bitar-
tez jakin eragin duenez. 

Totorikaguenak nabarmen-
du duenez, herrian ikastetxe "era-
kargarri, lehiakor eta moderno"
bat izatea dute helburu eta bide
horretan dihardute inbertitzen
Maiztegi ikastetxean. Udal ardu-
radunek zehaztu dutenaren ara-
bera, 40 milimetroko 192,5 metro
koadroko zoladura motelgailua
jarriko dute. A. B.

A8 autobidearen Iurreta-Geredia-
ga errepide tartea guztientzat
doan izatea eskatu zuen Bilduk
mozio bidez, baina ez du aurrera
egin. Bilduk dio soluziorik ez due-
la eman errepide horrek, N-634an
ez dela trafikoa gutxitu. “Lau kilo-
metro horiek egiten dituztenen-
tzat bakarrik ez, guztientzat izan
beharko luke doan”. Kontra egin
dute EAJk eta PPk; PSE-EE abs-
tenidu egin da.

PPk dio auzi hori Bizkaiko
Diputazioaren eskuduntza dela.
EAJk ere bai. Jeltzaleek jasanga
rritasun irizpideetan oinarrituta-
ko deskontu eta laguntzak hobe-
tzearen alde egin dute. Eskariari
“kutsu populista” hartu, eta bide
horren funtzioa baloratzeko goiz
dela diote: “N-634an abiadura
murrizteko neurriak jartzea da
gure helburu nagusia, horrela tra-
fikoa A8ra bideratzeko". Abiadu-
ra murrizteko neurriekin ados
dago Bildu: “Aldundiaren esku-
duntza da hori ere; dena dela, neu-
rri diskriminatzaile bat konpon-
du gura dugu”. PSE-EEk uste du
informazioa falta dela . A.B.

A8aren Gerediagarako
bide zatia eztabaidagai
A8aren Iurreta-Gerediaga zatia doan izateko
Bilduren eskariak ez du aurrera egin

Bilduk dio soluziorik ez duela
eman, N-634an ez dela
trafikoa gutxitu

Azaroaren 14an greba egitera deitu dute UGT eta CCOO sindikatuek.

Azaroaren 14rako mobiliza-
zio eguna antolatu du Euro-
pako sindikatuen konfede-

razioak. Greba orokorra deitu dute
UGTk eta CCOOk, eta erkidegoan
ESK, CNT, CGT eta LSB batu dira.
Durangaldeko UGTko Mauricio
Garciak eta CCOOko Roberto Mar-
tinek murrizketen politikak kriti-
katu dituzte. Garciaren esanetan:
“Europari esango diogu ezin dela
bide honetatik joan”. 

Garciak esan du 40 urteko
lanari urtebetean eman diola buel-
ta Raxoik. Martinek dio, langabe-
zia tasak eta datu ekonomikoek
erakusten dutela  egoerak ez due-
la hobera egin.

ELAk eta LABek ez dute bat
egin deialdiagaz. ELA Europako
konfederazioan dago, eta Garciak
eta Martinek ez dute ulertzen han
onartutakoa hemen ez babestea.
Martin: “Sindikatu guztiek bat egi-
ten ahalegindu beharko genuke,
batzen gaituenetik lan eginez”.
Grebaren aurrelanketarako eki-
taldia egin du gaur goizean UGTk,
eta CCOOk etzi egingo du, Ezkur-
din, 12:30ean. M.Onaindia

“Europari esango diogu ezin
dela bide honetatik joan”
Eguaztenerako greba orokorra deitu dute UGT, CCOO, CNT, CGT eta LSBk

Ekitaldia egin du gaur goizean
UGTk; CCOOk etzi egingo du,
Ezkurdin, 12:30ean
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ZALDIBAR

ATXONDO

Durangaldean labur

Joan zen martitzenean aurkez-
tu zituzten Soziolinguistika
Klusterrak 2011n burutu duen

euskararen kaleko erabilerari
buruzko ikerketaren emaitzak.

Zaldibartarren kaleko elka-
rrizketetatik zenbat diren euska-
raz, haurren presentziak helduen
hizkuntza ohituretan eragiten
duen... Horien antzeko galderak
erantzuteko batu ditu Soziolin-
guistika Klusterrak datuak, eta
udalean eskuartean dauzkate
dagoeneko emaitzak. 

Kaleko hamar elkarrizketatik
bi euskaraz dira, Zaldibarren: daki-
tenen (%48,9k) erdiak erabiltzen
du euskara: % 21,7k. 

Gazteen eta umeen arteko
elkarrizketetan batu dituzte datu-
rik adierazgarrienak: gazteen arte-
ko elkarrizketen % 28 da euska-

raz. Arantza Baigorri alkateak ere
azpimarratu du, “orain lau urte
bezala, gazteak dira  Zaldibarren
euskara gehien hitz egiten dute-
nak”. Orain lau urte euskararen
kaleko erabileraren azterketa egin
zuten, eta datuek erakusten dute-
naren arabera, orduan umeak zire-
netariko askok, euren artean eus-
karaz egiteko hautua egin dute gaz-
taroan. Izan ere,  duela lau urte egin
zuten azterketak erakutsi zuenez,
oso ume gutxik egiten zuten eus-
karaz. 2011n egindako azterketa-
ren arabera, ume horietariko
batzuek euren hizkutza ohiturak
aldatu dituzte, eta euskara auke-
ratu.“Oso pozgarria da hori”, Bai-
gorriren berbetan.  

Datu kezkagarria
Umeen arteko erabilerarena da
beste datu oso deigarri bat. Nega-
tiboa, baina, kasu honetan: ume
oso gutxik egiten dute euren artean
euskaraz (umeen arteko elkarriz-
keten % 9,6 da euskaraz). 

Eskolako guraso elkartean ere
kezkagarritzat jo dute datu hori,
eta umeek euren artean euskaraz
egin dezaten zer egin daitekeen
pentsatzen hasi dira. 

Euskara Biziberritzeko Plan
berria diseinatzeko prozesua abia-

tu dute Zaldibarren, eta euskara-
ren normalizazioan datozen urtee-
tan egin beharreko lana finkatze-
ko baliagarria izango da Soziolin-
guistika Klusterraren azterketa
hau. I.Esteban

Hamar elkarrizketatik bitan
euskara darabilte zaldibartarrek
Gazteak dira kalean euskara gehien egiten dutenak: % 28k erabiltzen du

Oso ume gutxik egiten dute euskaraz euren artean.

Kaleko 10 elkarrizketetatik bi
euskaraz dira, Zaldibarren:
dakitenen erdiak erabiltzen du

EUSKARAREN
ERABILERA

% 48,9k daki euskaraz 

% 21,7k erabiltzen du 

Erabilera adin taldeen 
arabera

· Umeen % 23,6k
· Gazteen % 28,3k
· Helduen % 20,6k
· Adinekoen % 18,4k

Sexuaren arabera

· Emakumeen % 23,6k
· Gizonezkoen % 19,2k

Haurren presentziaren 
eragina

· Haurren artean % 9,6k
· Haurrak mintzakide % 30,3k
· Haurrik ez badago % 18k

A.Baigorri: “Orain lau urte
bezala, gazteak dira euskara
gehien hitz egiten dutenak”

Domekan San Martin jaiak ospa-
tuko dituzte Apatan eta Martzaa
auzoan. Ohiturari eutsiz, Mar-
tzaan meza emango dute 11:30ean
eta ondoren luntxa egongo da
bertaratzen diren auzotar guz-
tientzat. Datorren barikuan,
berriz, Martzaako jai batzordeak

bazkaria ordainduko die herriko
jubilatuei. Oraindik erabaki barik
dute non, baina Atxondoko jate-
txe batean izango da.

Marixurrike eta jolasak
Apatan 17:30ean hasiko dira On
Martin eguna ospatzen, herriko
pilotalekuan. Lehenengo Mari-
xurrike aisialdi taldeak umeentza-
ko hainbat jolas egingo ditu. Jola-
sak amaitzen direnean, 19:00ak
inguruan, udalak txistorra bana-
tuko du frontoian batzen diren
herritarren artean. J.D.

San Martinak ospatuko
dituzte Apata eta Martzaan
Domekan meza eta luntxa egongo dira
Martzaan; Apatan ume jolasak egingo dituzte

Marixurrikek umeentzako
jolasak egingo ditu; ondoren
txistorra banatuko dute

Maurtua presoari laguntzeko
pilota partiduak antolatu dituzte

Aitzol Maurtua presoari urtebete-
rako egunkaria ordaintzeko adi-
na diru batu gura du Herrira Mugi-
menduak azaroaren 16an antola-
tuko dituzten pilota partiduekin.
Orain arte bertso afariak-eta anto-
latu izan dituzte, baina aurten eki-
men berri batekin probatzea era-
baki dute.

Pilota partiduak azaroaren
16an, 20:00etan, hasiko dira. Bina-
kako pilota partidu bi prestatu
dituzte herriko jende ezagunekin.
Atarikoan, Txutxu eta Porron,
Urresti eta Belokiren aurka ibili-

ko dira. Partidu nagusian, berriz,
Karkun I.ak eta Alemanak, Karkun
II.aren eta Oke II.aren aurka joka-
tuko dute. Beraz, Karkun osaba-
ilobak aurreko koadroetan nor
baino norrago ikusteko aukera
egongo da. Sarrera doakoa da eta
kinielen bidez aterako dute dirua.
Ondoren, herri afaria egingo dute
Goi de Goi elkartean. Afaritarako
txartelak herriko tabernatan ero-
si ahal dira 12 euroan.

Aitzol Maurtua Huelvako kar-
tzelan dago. 22 urteko kondena du
eta 10 urte daramatza preso.  J.D.

Urtebeterako egunkaria ordaindu gura diote batzen duten diruagaz

Partiduen ostean, herri afaria
dute; txartelak salgai daude
herriko tabernetan 12 euroan

Aitzol Maurtua Huelvako
kartzelan dago; guztira 22
urteko kondena du eta 10
urte daramatza preso

Edadeko hamabost abadiñarrei elkarrizketak egin-
go dizkiete Euskal Herriko Ahotsak proiektuaren
barruan. Udalak hitzarmena sinatu du proiektua
daroan Badihardugu elkarteagaz, ahozko ondarea
jaso, antolatu eta hedatzeko. "Jende nagusiari entzun-
da gure historiaren zati bat jasotzen ari gara, eta Aba-
diñoko euskararen ahozko ezaugarrien ezagutza abe-
rasten", nabarmendu du Argi Abad zinegotziak.

Herriko ahozko ondarea
jasoko dute Abadiñon 

Azaroaren 25a Emakumeen aurkako indarke-
riaren kontrako nazioarteko eguna dela-eta,
Durangoko Udalak adierazpen instituzionala
onartu du aho batez. Martitzeneko udalbatza-
rrean irakurri zuten adierazpen hori. Besteak
beste, eguenero, 20:00etan, Plataforma Femi-
nistak Andra Mariko atarian egiten duen kon-
tzentraziora joateko deia egin zuten.

Azaroaren 25aren harira,
adierazpen instituzionala

Etorkinei buruzko
diskurtsoak aztergai
Azaroaren 19an Atzerriko inmigra-
zioari buruzko diskurtsoaren anali-
sia tailerra eskainiko du Xabier Aier-
di soziologoak, Berrizen. Etorkinei
buruzko aurreiritzien gaineko haus-
narketa egingo dute. Gaian interesa
duten elkarte, profesional eta erakun-
deei zuzendutako saioa izango da.

Eguaztenean mendizale bat jausi
egin zen Alluitz eta Larrano arteko
mendi-lepoan. SOS-Deiak-era egin-
dako deiari erantzunez, Ertzaintza-
ren errekaste taldeko helikopteroa
bertaratu eta mendizalea erreskata-
tu zuen. Hainbat traumatismogaz,
Galdakaoko ospitalera eroan zuten. 

Mendizale baten
erreskatea Alluitzen 
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BERBAZ
“Kooperatibena formula ona da beste
mota bateko enpresei buelta emateko”
Konfekoop kooperatiben konfederazioak domekarako Kooperatiben Jaia antolatu du Durangon, Landako Gunean

Javier Goienetxea •

Konfekoop Kooperatiben
konfederazioko presidentea

nahi diegu langile guztiei, erabakiak era
demokratikoan hartzeko filosofia hori.
Gauza bat bai ikasi dugu, zenbat eta
nazioarteko ekoizpen handiagoa eduki ,
orduan eta lanpostu gehiago sortzen
dira hemen bertan, nahiz eta hasieran
pixka bat harrigarria iruditu. 

Zeintzuk dira,zure ustez,kooperatibismo-
aren erronka nagusiak momentu hone-
tan?
Gure lan ereduak beste sektore batzueta-
ra zabaldu gura ditugu, lanpostuak sortu
–kooperatiboak, ahal bada–  eta gizartea-
ri gure ezaugarriak eta egitasmoak azal-
du gura dizkiogu. Enpresen lehiakorta-
suna eta hazkunde ekonomikoa berma-
tu beharko ditugu, eta lege berriak egite-
rakoan, erronka azpimarragarria da gure
errealitatea kontuan hartzea. 

Hutsunea igarri duzue lege berriak egite-
rakoan?
Bai, adibidez asko borrokatu dugu onar-
tzeko langile berriak bazkide izatea erre-
lebo kontratuan, lehenago kontratatua
izatea bakarrik onartzen zen. Gainera,
momentuz ez daukagu ordezkaririk Lan-
biden, enplegu eta hezkuntza gaiez  gau-
za asko esateko daukagun arren.

Zer mezu transmititu gura izango zenu-
ke domekako Kooperatiben Jaian?
Egun polita egiten saiatuko gara, ondo
pasatzeko aukera ederra edukiko dugu.
Gure proiektua kolektiboa da eta zenbat
eta lagun gehiago batu, orduan eta
gehiago izango gara. Denok elkarrekin
gogoratzeko egun polit bat pasatuko
dugu. A.Ugalde 

Ia mila kooperatiba batzen ditu
Konfekoop konfederazioak. Kri-
si egoera honetan Nazioarteko

Kooperatiben Urtea ospatzen ari
dira. Jardunaldi, mintegi eta hain-
bat ekitaldiren artean Durangon
Kooperatiben Jaia antolatu dute
domeka honetarako. Javier Goiene-
txea konfederazioko presidenteak
kooperatiben egungo egoera balo-
ratu du.

Zenbat kooperatibek osatzen dute konfe-
derazioa?
Orain bertan 900 baino gehiagok.
2012an ehun kooperatiba berri baino
gehiago  batuko dira, eta gure errekorra
gaindituko dugu. 

Aurten Nazioarteko Kooperatiben Urtea
dela-eta hainbat mintegi eta topaketa
antolatu dituzue. Zer landu da bertan?
Gai ezberdin mordo bat, ez bakarrik Eus-
kal Herrian, mundu osoan baizik. Kon-
gresuak izan dira, erakusketak... Gure
inguruan, batzuk aipatzearren, TESS
Gizarte Ekonomiaren jardunaldia egin
genuen Donostian, Gizarte Ekonomia-
ren Ikerlarien XIV. Jardunaldi Nazionalak
Donostian bertan eta Oñatin, Kooperati-
ben 90. Nazioarteko Eguna ere ospatu
genuen, eta orain festa erraldoia dauka-
gu begi-bistan, Durangon.

Oso sektore desberdinetako kooperatibak
daude; kontsumoa, nekazaritza, kreditu
kooperatibak,irakaskuntza... Sektoreta-
ko zein dago indartsuen? 
Krisi egoera denean sumatzen dugu,
kontsumo arloan gehienbat. Kreditu
erem uan  Ipar  Kutxa  eta  Lan K ide
Aurrezkia entitate bakarra bihurtu
dira ,  eta  indar tsu  daude etorr iko
diren erronkei aurre egiteko. Irakas-
kuntzari dagokionez, mehatxu han-
diena, beharbada, Madriletik dato-
rren lege berria da, eta nekazaritza
mundua aspaldi dabil  estu-estuan
aurrera egiten, baina aspaldiko kon-
tua da hau.

Sektore horietan guztietan igarri dute
gaur egungo krisi ekonomikoa.Zelan bizi
dute kooperatibek krisia?
Abantaila handia daukagu kooperatibok;
gai gara gure barne erabakiak hartzeko.
Ez dugu itxaron behar baten bat kanpo-
tik zer egin esaten etorri arte. Erabaki
asko hartu dira, kasuan kasu, bakoitza-
ren hileko irabazia egokitzeko, lan
orduak banatzeko... Gure kasuan pertso-
nak diru etekinen gainetik daude, eta
nahiz eta salmentak murriztu, orduak
eta lanpostuak mantentzen saiatzen
gara.

Euskal Herriko egitasmoak nazioartean
erreferente izan direla aipatu da sarritan...
Pauline Green-i, Nazioarteko Kooperati-

ben Erakundeko presidenteari entzun
diot munduan hiru erreferente erabil-
tzen kooperatiben inguruan: Txinako
nekazaritza arlokoak, Herbereetako ban-
kuena, eta Mondragon Korporazioa.
Berezitasun bat daukagu gainera; hemen
kooperatiba asko industria sektorekoak
dira eta lan bazkideak dituzte.

Sortzen ari diren enpresa berrietan koo-
peratibako formula hartzeko joera dago?
Eustaten datuak hartzen baditugu, koo-
peratibak gara gaur egun enpresa kopu-
ruan eta enpleguan hazten ari garen
enpresa eredu bakarra. Bilbon Elkar-Lan
daukagu, eta bertan kooperatibak sor-

tzen laguntzen dute. Bi pertsona eta
proiektu baten ideia edukiz gero, bertara
jotzea da onena, prest daudelako behar
den laguntza emateko. Gainera, koope-
ratibena formula ona da beste mota
bateko enpresei buelta eman eta lanean
jarraitzeko.

Globalizazioa dela eta,enpresen nazioar-
tekotzean kooperatiben esentzia manten-
tzen al da?
Bi arlo desberdinduko nituzke. Bata
jabetzarena da, eta arlo horretan asko
daukagu oraindik aurreratzeko eta egite-
ko. Bestea, funtsezko izaerari dagokio.
Gure izaera eta parte-hartzea zabaldu

“Gure kasuan pertsonak diru etekinen gainetik 
daude; nahiz eta salmenak murriztu, orduak eta

lanpostuak mantentzen saiatzen gara” 

“Lanbiden ez daukagu
ordezkaririk, enplegu
eta hezkuntza gaiez
gauza asko esateko

daukagun arren” 
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ANTZERKIA JARDUNALDIA

Antzezlanak, solasaldia eta jaia
Bizkaiko antzerkiaren bilgunean

Amares Arte Eszenikoen
lagunen elkarteak anto-
latu du, Bizkaiko Antzer-

ki Hamabostaldiaren hirugarren
edizioa. Abadiñon izango dira,
aurten, jaialdiko ekimenak. 

Bihar hasiko da hamabostal-
dia, eta hainbat ekitaldi izango dira
azaroaren 25era arte. 

Hasteko, Abuelita de Batman
eskainiko du Banarte herriko
antzerki taldeak, bihar, Errotan.

Hain zuzen, talde horren propo-
samena izan zen hamabostaldia
Abadiñon egitea. Sorkuntza fabri-
kei buruzko solasaldia gidatuko du,
bestalde, azaroaren 22an, Rafa
Herce Banarteko kideak. 

Beste ikuskizun batzuk ere
izango dira Abadiñoko hamabos-
taldian. Esaterako, Pintoko
(Madril) antzerki tailerrak  La puer-
ta estrecha eskainiko du helduen-
tzat, eta Bilboko A Teatral konpai-
niak Sutondoan umeentzat.  

Antzerki jai batekin emango
dute jaialdia amaitutzat. Zelaieta-
ko probalekuan egingo dute jai
hori. Umeei zuzenduriko propo-
samena da antzerki jaia, eta arte
eszenikoak 8-12 urte bitarteko
umeei gerturatzeko antolatu dute.
Tailer hau hamabostaldiko “harri
bitxia” da antolatzaileen berbetan. 

Errota kultur etxean eskaini
zuen Banartek Abuelita de Batman
lehenengoz, duela urte eta erdi.
Bizkaiko Antzerki Hamabostaldia
zabalduko du Abuelita de Bat-
man-ek, bihar. I.E.

Abadiñon egingo dute aurten, Bizkaiko Antzerki Hamabostaldia. Bihar hasi eta jai batekin amaituko da 

Zelan pentsatu duzu azaroaren
22ko solasaldia planteatzea?
Kulturari buruzko ideia berriak
Durangaldera ekartzeko asmoz
antolatu dugu solasaldia. Intere-
santea da kulturaren inguruko
gogoeta eta mugimendua Durangal-
dean ere sustatzea. Jendeari sorkun-
tza fabriken eredua erakutsi gura
diogu solasaldian: autogestioaren
bidetik beste leku batzuetan izan
dituzten esperientziak. Kulturak
herrikoia izan behar du, gure ustez.
Gernikako Astra da horren adibide:
erabilerarik ez daukan eraikin indus-
trial bat hainbat arte adierazpen
sortzeko gune bilakatu dute. Artis-
ta hasiberriak, profesionalak... denak
elkartzen dira espazio horretan. 

Posible al da Astra bezalako leku
bat sortzea Durangaldean?
Falta badaukagu, eta erraztasunak
ere bai. Erabilpenik bako hainbat

fabrika dauzkagu, eta oso aberas-
garria litzateke horrelako espazio-
ren bat edukitzea.  Egitura  tradizio-
nala berreskuratzea dakarte leku
horiek: udaletako  kultur programa-
tzaileek gidaturikoa barik, herritik
sortutakoa izatea kultura. 

Azkenaldian lanez lepo zabiltza-
te Banartekideok.
Bai, biharko emanaldia prestatzen
dihardugu,  batetik. Diziplina asko-
ko antzerki ikastaroa eta antzerki tai-
lerra ere ipini ditugu  martxan. Baka-
rrizketen saioa daukagu, Gernikan,
gaur... Oso lanpetuta gabiltza, bai...
Hasiberrientzako tailerra bosgarren
aldiz antolatu dugu, eta hirugarren
urtea da diziplina askoko ikastaroa
egiten diharduguna. Sardo Irisarri
da aurten, ikastaro horren gidaria.

Antzezlan berriren bat prestatzen
zabiltzate Banarten?
Bai. Gertaera historiko batean oina-
rrituriko antzezlana prestatzen
dihardugu. Gernika Zaharra taldeak
industrializazioari buruz egindako
lan bat oinarri hartuta, Gernikako
industrializazio hasieran zer gerta-
tu zen kontatu gura dugu.

Zer gertatu zen?
Eibarko Astra enpresa langile eta
guzti lekualdatu zuten Gernikara, eta
talka kultural inportantea gertatu
zen. Nekazaritza ingurua zen Ger-
nika, tradizionalista, eta langile
mugimendutik zetozen eibartarrak.
Greba egin zuten langileek, eta azke-
nean, enpresa berriro Eibarrera
bueltatu zen. Udaberrian estreina-
tu gura dugu lan berri hori. 

Genero berritzailea da zuentzat?
Desberdina da, bai. Jendeari gehien
gustatzen zaion antzerkia komedia
da: jendea barre egitera joaten  da
antzokietara, hori da “salgarria”.
Hau ez da komedia bat izango, ezta
tragedia ere, baina galdutzat jo ditu-
gun ideia eta balioak zabaldu gura
ditugu: langile mugimenduarenak.
Oso antzezlan naturalista da.

“Jendeari sorkuntza fabriken eredua
erakutsi gura diogu solasaldian”

EGITARAUA
Azaroaren 10ean,
20:00etan
Abuelita de Batman, Errotan

Azaroaren 17an,
20:00etan
La puerta estrecha, Errotan

Azaroaren 18an,
18:00etan
Sutondoan, Errotan

Azaroaren  22an,
19:00etan
Fabricas de creación-Innkul-
tura, nuevas formas de traba-
jar en la cultura, Errotan

Azaroaren 25ean, 
11:30etik 14:30era
Antzerki festa, Zelaietako pro-
balekuan

Arte eszenikoak umeei

gerturatzeko antolatu

dute antzerki festa

Banarte taldeko kidea eta aktorea da Rafa Herce. Azaroaren 22ko solasaldia gidatuko du

“Gertaera historiko
batean oinarrituriko

antzezlana prestatzen
dihardugu”
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Aktore baten rolean dihardu Ander Lipusek lan berri honetan.

Durangaldeko hiru herritan eskai-
niko du Huts Teatroa taldeak Publi-
koari gorroto ekoizpen berria, aste-
buru honetan. Azaroaren 1ean
Luhuson aurkeztu zuten lana, eta
gaur, bihar eta etzi, Zornotzan, Elo-
rrion eta Durangon izango dugu.

X a b i e r  Me n d i g u re n e k
1985ean idatzi zuen antzezlanean
oinarrituriko lana da Publikoari
gorroto. Elkarrekin dihardute

la dela diote egileek, eta “krudela
zer den ikus eta entzun” dezagun
nahi dutela. “Euskal antzerki garai-
kidea poltsiko zulatuekin dabil, eta
publikoa gose da”, diote Huts Tea-
trokoek. Xabier Mendigurenen
“testuaren haragia gordin zerbi-
tzea” erabaki dute, horregatik.

Iñaki Ziarrusta eta Miren Tira-
pu aktoreek jardungo dute Ander
Lipusegaz antzezlanean. I.E.

Ander Lipus aktoreak eta Manex
Fuchs zuzendariak Publikoari
gorroto-n, duela bi urte estreina-
tutako Errautsak lanean bezala.

“Aktorea eta zuzendaria, per-
tsona eta pertsonaia” dira, fitxan
azaltzen dutenez, obra berriaren
ardatzak, eta “norberak bere bizia
eszenifikatzeko egiten duen inda-
rrari” buruzkoa da. Antzerkiari
buruzko lana baino,ekintza teatra-

‘Publikoari gorroto’ erakusteko
hiru emanaldi Durangaldean 
Asteburuan, Zornotzan, Elorrion eta Durangon eskainiko dute Ander Lipusen azken lana 

Domekan, Zornotzako Zelaieta
zentroan jokatu zuten Bizkaiko
Bertsolari txapelketako azken kan-
poraketa saioa, eta finalaurrekoe-
tan ariko diren bertsolarien zerren-
da osatua dago. 

Guztira, hemezortzi bertsola-
rik jardungo dute, txapelketaren
datozen asteetako saioetan:
2010ean finalista izandakoek, kan-
poraketan irabazle izan direnek,
eta txapelketako saioetan pun-
tuazio altuena lortu duten bostek. 

Finalaurrekoetan kantatzeko
txartela  eskuratu dute Durangal-
deko bost bertsolarik ere. Duela
bi urteko txapelketan finalista izan
ziren Miren Amuriza berriztarra,
Beñat Ugartetxea mallabiarra eta

Eneko Abasolo ‘Abarkas’ iurreta-
rra,  eta  zuzenean sartu ziren aur-
tengo finalaurrekoetan; bestalde,
Sopelako kanporaketa saioan lehe-
nengo egin zuen Igor Elortza
durangarrak, eta aurrera egitea
lortu du Gorka Lazkanok ere. 

Abenduaren 15eko Bilboko
finalaren aurretik, hiru finalau-
rreko saio egingo dituzte.

Azaroaren 18ko saioan,
Basaurin kantatuko dute Eneko
Abasolo ‘Abarkas’-ek eta Gorka
Lazkanok. Durangoko Landako
erakustazokan jardungo du aza-
roaren 25ean Igor Elortzak, eta
abenduaren 20ko azken finalau-
rrekoan ariko dira Amuriza eta
Ugartetxea, Gernikan. I.E.

‘Abarkas’, Amuriza,
Elortza, Ugartetxea eta
Lazkano, finalaurrekoetan
Durangaldeko bost horiek eta Bizkaiko beste hamahiru
bertsolarik jardungo dute txapelketaren finalaurrekoetan

BERTSOLARITZA TXAPELKETA

Durangoko finalaurreko

saioan ariko da Igor

Elortza, azaroaren 25ean

Hemezortzi bertsolarik

jardungo dute datozen

asteetako hiru saioetan

Oxigenoak ez du errepideetako bizilagun izan nahi,
karbonoaren inbasioak akatu dio asfaltoarekiko amodioa.
Kable eta diodoz osatutako burmuinak paseatzen ditugu goizero
eta letrak gosaltzen ditugu, hizketan egin behar ez izateko.
Berriak zaharrak dira goizetan eta zaharrak, berri gauero.
Nork dio eguzkiak ez duela desagertzea atsegin?
Ba al dakizu desagertzen denero ilargia izatearekin amesten duela?
Erlojuen orratzak diktadurak besterik ez dira.
Denboraren dogmaktikotzen gaitu eta mendeak diruditen minu-
tuen uholdean galtzen dugu arnasa.
Nork esan zuen zuhaitzek ez dutela hitz egiten?
Nork esan zuen lorak eta edertasuna bikiak direla?
Eta zeinuek ez dutela hitzak beste balio?
Aurrera egiten dugun aldiro atzera goaz.
Igotzera behartzen gaituzte, baina jarrita amaitzen dugu.
Idazleek kaligrafia arazoak dituzte eta guk, guk zenbakitan soilik pen-
tsatzen dugu.
Aulkiak asmatu zituenak ez zuen gure ipurdia ezagutzen.
Gozoa dena soilik jaten dugu
eta ez dakigu heriotza apreziatzen.
Bustita bizi gara eta miopeak gara.
Atzera egiten dugun aldiro aurrera goaz.
Lur hartzera behartzen gaituzte, baina hegaz egiten amaitzen dugu.
Gure bihozkadak zintzilikatzen ditugu.
Eman beharreko pausoak zentrifugatzen besterik ez dakigu
eta emozioek gainezka egiten dute.
Crtl + alt + supr
Eta zu zer?
Eginbeharrak behar bezala burutzen.
Estimuloei erantzunez erreakzionatzen.
Agenda besapean pasiatzen.
Ze ostixa, margotu gabeko bideak marrazteko beldur al zara?
Hoa antzarrak perratzera!
ESC

GEURE DURANGALDEA

Libe Mimenza
Kazetaria

ESC, Ctrl, Ctrl + Alt

Durango eta Gernikako 1937ko
bonbardaketei buruzko erakus-
keta da War is over 1937-2012,
Massimiliano Tonelli artista ita-
liarrak antolaturikoa. Hainbat
artistaren lanak biltzen ditu.

Zibilen kontrako bonbarda-
keta bi horien 75. urteurrenaren
harira ekarri dute, War is over
1937-2012 erakusketa Durango-
ko Museora, eta abenduaren 2ra
arte egongo da bertan ikusgai. 

Hainbat artista plastikoren
gerraren zentzubako krudelke-
riari buruzko gogoetak biltzen
ditu, erakusketak, batetik. Mar-
golanen osagarri, baina, film ema-
naldiak eta poesia errezitaldia ere
antolatu dituzte War is over 1937-
2012 erakusketaren barruan.

Eguaztenean inauguratu
zuten, eta besteak beste, erakus-
ketaren antolatzaileak hartu zuen
ekitaldi horretan parte. I.E.

‘War is over 1937-2012’:
hainbat artista, gerraren
zentzugabekeriari buruz
Eguaztenean zabaldu zuten, eta abenduaren 2ra arte
bisitatu ahal izango da erakusketa, Durangoko Museoan

ERAKUSKETA

Massimiliano Tonelli

artista italiarrak

antolatu du erakusketa 

Durango eta Gernikako

bonbardaketei buruzko

bilduma da erakusketa
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Oreka Tx, Kukai eta Amaren Alabak,
Hostoak ikuskizunagaz, Plateruenean

Etzi, 17:00etan hasita, eskai-
niko dute Oreka Tx txalapar-
ta taldeak, Kukai dantza tal-

deak eta Amaren Alabak abeslari
taldeak sortu duten Hostoak ikus-
kizuna, Durangoko Plateruenean. 

ikuskizuna. Egileen berbetan,
“musika-tresnak dantzaren eta
koreografiaren parte dira, eta kan-
tari eta musikariek, berriz, txala-
partaren makilen antzera egiten
dute dantza”, Hostoak-en. 

Oholtzan hogeitik gora sor-
tzaile batzen ditu Hostoak ikuski-
zunak: zazpina musikarik eta dan-
tzarik, sei kantarik, eta bideo sor-
tzaile batek hartzen dute parte.

Tradizioaren eta sormenaren
arteko jokoa ere bada Hostoak, eta
besteak beste, Oreka Tx taldeak
sortu duten “tututofonoa” instru-
mentua —baxuaren antzeko soi-
nua egiten duen tresna— izango
da Plateruenean entzungai.

Iazko otsailean aurkeztu zuten
Hostoak, eta Euskal Herriko are-
to nagusietan eskaini dute. I.E.

Oreka Tx-en txalapartaren
antzinako soinu berrituak, Ama-
ren Alabak taldeko kantarien ahots
indartsuak eta Kukai taldearen
dantza tradizionalaren eta moder-
noaren nahasketatik sortu dute

Musika, dantza eta kantua, tradizioa eta modernitatea, batzen ditu ‘Hostoak’ lanak. Domekan Plateruenean eskainiko dute

Oholtzan hogeitik gora

sortzaile batzen ditu

‘Hostoak’ ikuskizunak

Durangaldeko sortzaileen ‘Cafe
de Zimbabwe’ izan da irabazlea
Maritalavista taldeak jaso du Elorrioko Arriolako 24 Ordu Digitalean lehiaketaren saria

FILM LABURRAK LEHIAKETA

Maritalavista taldeak jaso du Elo-
rrioko Arriolako 24 Ordu Digita-
lean  lehiaketaren lehenengo saria.
Durangaldeko sortzaileek egin-
dako Cafe de Zimbabwe film labu-
rrak eraman du aurten, 700 euro-
ko sari nagusia.  

Bestalde, Gramola eta Ines &
Cia taldeek jaso dituzte finalisten-
tzako 500 euroko sari biak.

Elorrioko eta Durangaldeko
zein Gipuzkoa eta Bizkaiko beste
hainbat herritako sortzaileak batu
ziren azaroaren 2 eta 3an, Elorrio-
ko 24 Ordu Digitalean lehiaketan.
Hamasei taldek amaitu eta entre-
gatu zituzten lanak. Lehiaketaren
antolatzaileek proposaturiko gaia

ardatz hartuta, 24 orduan egin
behar zituzten film laburrak.

Hauexek izan ziren lehiake-
taren antolatzaileek parte-har-
tzaile guztiei eman zizkieten oina-
rriak: film laburra 'sen ona' gaia-
ri buruzkoa izatea, "hoa antzarrak
perratzera" esaldia jasotzea, eta
'seinaleztapenagaz' loturiko obje-
turen bat agertzea.

Lehiaketara aurkezturiko
"lanen kalitateagatik, eta zapatu-
ko sari banaketa ekitaldian batu
zen ikusle kopuruagatik" ere, oso
pozik daude antolatzaileak.

Zazpi urteko uzta
Arriolan antolatzen duten 24 Ordu
Digitalean lehiaketaren azken zaz-
pi edizioetako irabazleen filmak
eskainiko dituzte, azaroaren 11n
eta 12an, Elorrioko antzokian.  

Interneten ere ikusgai daude,
lehiaketara aurkezturiko lanetako
asko. Aurtengo irabazleen lana:
www.anboto.org-en. I.E.

Lehiaketara aurkezturiko

“lanen kalitateagatik”

oso pozik antolatzaileak
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Gaur egungo egoeraren aurrean,
berebizikoa da ekonomia behar
bezala kudeatzea. Erakundeek
zerga-bilketan eta diru-sarrera-
tan igarri dute gainbehera, bai-
na krisialdi honetan, herritarrak
gara benetako kaltedunak. Argi
dagodatorren urteko aurrekon-
tu guztiek izango dituztela
murrizketak eta mozketak. Kon-
tua da, non erabili bisturia. Udal
aurrekontuetan, begi-belarri
zainduko dugu EAJren jarduna.
Gauza bera egin dugu aurretiaz
ere, zergen eta udaleko tasen
eztabaidan. 

Jeltzaleek durangarren zer-
gak murrizteko urrezko aukera
galdu dute, esaterako higiezinen
kasuan edota eraikuntza eta
obren kasuan. Era bertsuan, toki-
ko merkataritza eta ekonomia
sustatzeko aukerari muzin egin
diote. Zerga-hobarien bidez egin
zezaketen, hala nola zaborrena,
edota atzeraldian dauden enpre-
sei hobariak emanez edota jar-
duera ekonomikoen gaineko zer-
gatik salbuetsita.

EAJk bide errazari ekin dio,
ordea: % 2,5 igo ditu zergak.
Alderdi Popularraren ustez, bada-
go zer doitu. Tasak izoztu eta
familia bakoitzaren errenten ara-
bera zergak murrizteko aukera
zuten. Halaber, tokiko ekonomia
susper zezaketen, denden eta
enpresen beharrei egokituta.
Gauzak hobeto egin zitezkeela
pentsatuta, Durangoko Alderdi
Popularrak ez du onartu EAJk
ezarritako zerga-igoera, eta
gobernu taldeko zerga-ordenan-
tzen 18 zuzenketa egin ditu. Gure
ustez, bazegoen tarte nahikoa
durangarrek zerga arloan duten
zama gutxitzeko. Horregatik, bes-
te zerga mota batzuren alde egi-
ten dugu, dendak, enpresak eta
krisiak kaltetutako familiak ardatz
hartuta.

EAJk erakutsi du ez daukala
Alderdi Popularrarekin negozia-
tzeko borondaterik. Are okerra-
go. Azkenean, zergak igo ditu
durangarren kaltetan. Kontuan
hartuta Udalak balantza positi-
boa duela, eta zorrik ez duela, bai,
bazegoen nahikoa marjina bes-
te fiskalitate bat ezartzeko. Bai-
na jeltzaleek aukera hori bazter-
tu dute. 2013ko aurrekontuak
begi-belarri zainduko ditugu.

*Erredakzioan itzulia

IRITZIA gutunak@anboto.org

Sei hankako mahaia

Zergen igoera

Juan Jose 
Gastañazatorre
PP
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Azaroaren 10eko Herri mobilizazioa-
ren deia: Giza eskubide guztiak, Eus-
kal Presoak Euskal Herrira!

Hamarkadetan luzatu den gatazkari konponbide justu bat
eman eta denon artean bakea eraikitzeko aukera berriak zabal-
du dira Euskal Herrian, eta bide honetan bat egin dute azken hila-
beteotan erakunde eta kolektibo ugarik gure herrian.

Gatazkaren oinarriak eta ondorioak konponduko dituen
bidea da denon artean egin nahi duguna. Munduko beste hain-
bat herrialdetan bezala, gurean ere beharrezkoa izango da preso
eta ihesean diren herritarren afera konpontzea. Espainiar eta fran-
tziar espetxeetan dauden euskal preso politikoen giza eskubide-
ak errespetatzea berehala hartu beharreko neurria dela pentsa-
tzen dugu.

Zentzu hortan, eta Aieteko Nazioarteko konferentzian bildu-
tako adituen aholkuei jarraituz, azaroaren 10ean Baionako karri-
ketan manifestatzera dei egiten dugu, ondoko lehen aldarrika-
penen inguruan:
- Euskal Presoak Euskal Herrira ekartzea.
- Eritasun larriak dituzten presoen libratzea.
- Bizi osorako espetxe zigorrera daramaten legeria 

berezien deuseztatzea, (Espainian 197/2006 
dotrina eta perpetuite kondena Frantzian).

- Zigorraren bi herenak edo hiru laurdenak bete 
dituzten presoen libratzea, eta Frantzian 
baldintzapean askatuak izan daitezkeen presoen 
libratzea.

- Isolamendu egoerekin bukatzea.
- Euskal iheslari politikoen aurkako jazarpenarekin 

amaitzea.
Bai, iritsi zaigu garaia, Eukal Herriko hiritar orori, izan jato-

rri, ideia politiko edo erligioso desberdinetako, bakearen eraiki-
tzaile izateko; hau da, Euskal Herrian bakea izan dadin sortzen
ari den dinamika herrikoiaren aktore zuzenak izateko. Horrega-
tik, Durangoko Herrira bilguneak, larunbat honetan Baionan buru-
tuko den mobilizazioan parte hartzera gonbidatzen zaituzte
herritar guztioi!

Durangoko Herrira

Elkarlana eta desobedientzia
Lehenik eta behin gure zorionik beroena helarazi nahiko genie-
ke lan tresna hauek erabili dituzten (eta erabiltzen jarraitzen
duten) elkarte zein herritarrei. Hasierako hitz hauen esanahia
ulertzera iristeko, bi adibide jarri nahiko genituzke mahai gai-
nean: batetik Gazteluko bizilagunek urteetan eduki duten
pazientzia Abadiñoko udalak erakutsitako jarrera lotsagarria-
ren aurrean eta, bestetik, Gaztaiñodi Elkarteak, ezberdinen
arteko lanaz, aurrera daraman proiektua.

Lan egiteko era ezberdinak dira aipatutakoak. Hala ere, bai
elkarlanak baita desobedientziak ere, helburu bat daukate aman-
komunean: egun bizi ditugun etengabeko ukazioei aurre egitea.

Esan bezala, goian adierazitako desobedientzia eta elkar-
lana abiapuntutzat  hartuta, urte luzez pairatutako utzikeria ins-
tituzionalari aurre egin nahi izan diote Gazteluko bizilagunek,
bertako autobus geltoki zaharreko lanei ekinez. Izan ere, uda-
lean eskaria bide eta era ezberdinetan hainbestetan aurkeztu
arren, azken honek beti entzungor egin die herritarren propo-
samenei. Horrela, udalak hartutako jarreraz gogaituta, beraien
poltsikoko dirua jarri eta jardunari ekin diote, egun, biltzeko
leku “batuago” bat sortuaz.

Zelaietako Gaztaiñodi Elkartean, berriz, oraingoz 40 lagun
inguruz osatutako ideia anitzeko jende multzoa bildu eta hel-
buru bateratu baten aldeko proiektua garatu berri dute, erabi-
lera desberdinetarako txoko bat garatuaz.

Ezker Abertzaleak urte luzeak daramatza bi lan eredu hauek
gizarteratu nahian. Instituzio askoren utzikeri eta mugimendu
ezaren aurrean, argi utzi nahi dugu desobedientziak eta elkar-
lanak (ezberdinen arteko aldebakarreko mugimenduan oina-
rrituta) berebiziko garrantzia hartzen dutela, hots, ezinbesteko
direla. Izan ere, soilik baliabide hauen erabilpenaz lortuko bai-
tugu herri bezala dagozkigun eskubide zibil eta politikoak ber-
matzea.

Azkenik, besarkada beroa bidali nahi dugu Gaztelu, Amai-
termin, Urkiola, Irazola, Mendiola, Lebario, Sagasta, Murueta,
Gerediaga eta Astolara, funtsean, bertoko auzotarrak baitira Aba-
diñoko udalaren utzikeria gehien pairatzen dutenak. Aldi bere-
an, herritarrei beraien beharrizanak betearazteko ekindako
borrokari tinko eusteko deia luzatzen diegu, baita gure lanera-
ko prestutasuna adierazi ere.

Abadiñoko Ezker Abertzalea
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Azaroko astelehen guztietan Landako kiroldegiaren aurrean ipini dute hitzordua. Kepa Aginako

Korrika egiteko ohitura
sanoa sustatu gura dute
Gurutze Frades triatletak korrika egiteko ohiturarik ez dutenak kirol
hori probatzera animatzen ditu azaroko astelehen arratsaldetan

Munduan kirol erraz eta
merkerik bada, hori korri-
ka egitea da. Zapatilla eta

arropa erosoak jantzita, edonork
egin dezake kirol hori, edozein une-
tan gainera.

Durangaldean asko hazi da
korrika egiteko ohitura. Bidego-
rriek ere lagunduko zuten kirol
horren sustapenean. Kalean
egunero gurutzatzen dira mendi
lasterketetarako edo kroserako
prestatzen ari diren pauso luze-
ko kirolariak, eta sasoiari eustea
beste helbururik ez duten pauso
laburragokoak. 

Azken horiek motibazioa
behar dute, akaso. Distantzia

luzeko triatloien Espainiako txa-
peldunaren ondoan korrika egi-
teko aukera tentagarria ote
zaie? Mugarra triatloi taldeko
Gurutze Fradesek ekimen berri
hori abiatu du korrikarako zale-
tasuna sustatu guran. Azaroko
astelehen guztietan, 19:30ean,
Landakoko igerilekuen parean
batzen direnekin korrika irteten
dira Frades eta Mugarrako hain-
bat kide. Sekula korrikarik egin
ez dutenei edo aspaldian utzita
dutenei zuzenduta dago. 

Pasa den astelehenean 11
lagun batu ziren. Emakume
asko animatzea gustatuko
litzaioke Fradesi, korrika egiteak

emakume askori lotsa ematen
diela uste duelako. Hala ere,
ekimena gizon zein emakume,
zahar zein gazte, korrika egitea
ohitura bihurtu gura duten hasi-
berri denei zuzenduta dago.
Bertaratzen direnek beti izango
dute alboan Mugarrako ordez-
kari bat, atzean geldituagatik
inor ez da bakarrik sentituko.

Ekimen honetatik korrika
egiteko taldeak sortzea gura luke
Gurutze Fradesek. Horixe nahi
dute asteleheneko lehen saiora
joan zirenek ere. Lagunak egin
eta asteko egun batzuetan  korri-
ka elkarrekin egiteko taldeak
sortzea. J. D.

NNooiizz  hhaassii  zziinneenn    ttxxaakkuurrkkrroossaa  pprraakkttii--
kkaattzzeenn??
Aurretik ere ibiltzen nintzen, baina
iaz Pirinioetan egiten den lasterke-
ta bat ikusi eta interesa handitu
zitzaidan. Gipuzkoan txakurkros
lasterketa batzuk antolatzen zituz-
ten, eta parte hartu nuen. Oso
esperientzia positiboa izan zen.
Apurka parte-hartzaileekin berba
egin eta jende atsegina ezagutu
nuen. Denok nahi izaten dugu ira-
bazi, baina txakurrei diegun esti-
mua dago horren gainetik.

ZZeellaann  eennttrreennaattzzeenn  ddaa  ttxxaakkuurrrraaggaazz??
Txakur ia denak jaio dira korrika
egiteko. Ezagutzen dut jendea tri-
neoei edo trizikloei tiraka-eta txa-

kurrekin entrenamendu espezifiko-
ak egiten dituztenak. Nik ez dut
halakorik egiten. Nik egiten dudana
egiten du berak; korrika noanean
nirekin dator, eta lasterketa sasoian
neure elikadura zaintzen dudanean,
berea ere zaintzen dut.

TTxxaakkuurrkkrrooss  eellkkaarrttee  bbaatt  ssoorrttuu  nnaahhii
dduuzzuu  DDuurraannggaallddeeaann..
Txakurra Iurretako Zaunk txakurte-
gira eramaten dut behar dudanean.
Hango kide batek esan zidan hain-
bat jende zegoela interesatuta.
Atzoko lehen batzarrean 18 lagun
batu ziren. Atea irekita dago edo-
norentzat [info@zaunk.com].  Ez
dakit elkarteak zer izaera izango
duen: txapelketatan parte hartze-

koa, aisialdira begirakoa… Batza-
rretan erabakiko dugu hori guztia.
Txakurrei gustatu egiten zaie beste
txakur batzuekin korrika egitea.
Gehiago ikasten dute; motibatu
egiten dira, joko bat balitz moduan
hartzen dute.

KKoorrrriikkaa  iirrtteetteenn  zzaarreetteenneeaann  bbiieettaakkoo
nnoorrkk  ggoozzaattzzeenn  dduu  ggeehhiieenn??
(Barreak). Erdi eta erdi esango
nuke. Lasterketa bat hasi aurretik
txakurrak urduri eta gogotsu ego-
ten dira. Buztana goian izaten dute
eta pozik dauden seinalea da hori.
Txakurrak horrela ikusita norberari
ere gogoa pizten zaio. Gogoz eta
ilusioz parean gabiltzala uste dut.

Dena dela, lasterketa barik ere
gozatzen dut txakurragaz. Arnes
barik irteten garenean nire atzetik
etortzeko esaten diot edo aurretik.
Hiru-lau oihu egin eta niregana
etortzen da, berriro korrika aldegi-
teko. Jolas moduan hartzen du.
Arnesa ipintzen diodanean desber-
dina da; badaki korrika egitera irten
garela eta entrenatzen gabiltzala.

- Felix Villanueva
- 45 urte, Zaldibar

“Gogoz eta ilusioz txakurra eta
biok parean gabiltzala uste dut”
Felixek eta Sua Border Collie-ak Txakurkrosa
egiten dute; txakurragaz batera egiteko krosa

- Teresa Marcos
- 45 urte, Durango

“Sekula ez naiz 
korrika aritu; aukera
ona da probatzeko” 
“Fitnessean edo oinez sarritan ibi-
li naiz, baina sekula ez naiz korri-
ka aritu. Aukera ona zen proba-
tzeko. Korrika elkarrekin egiteko
talde bat sortzea asko gustatuko
litzaidake. Bestela, iluntzen due-
nean erreparoa ematen dit baka-
rrik irteteak. Talde bategaz erraza-
go egingo zait”.

- Ainhoa Larrabide
- 40 urte, Durango

“Taldean, denbora
arinago joaten da eta
entretenigarriagoa da”
“Bada urtebete ez dudala korrika-
rik egin. Osakidetzarako oposake-
tak prestatzeko utzi nuen. Lehen
bakarrik irteten nintzen. Taldean
denbora arinago pasatzen da,
entretenigarriagoa da. Gainera,
zeure burua irtetera behartzen
duzu horrela, berdin euria ari badu
edo hotz badago”.

- Ana Rosa Minguez
- 40 urte, Durango

“Edozeinekin eta
edonoiz praktika 
daitekeen kirola da”
“Jende berria ezagutzeko eta
horiekin talde bat sortzeko espe-
rantzagaz etorri naiz. Nire hobbya
beste batzuekin partekatzea gus-
tatuko litzaidake. Udatik hona ez
naiz korrika irten eta ohitura onak
berreskuratzeko modua ere bada.
Edozeinekin eta edonoiz prakti-
katu daitekeen kirola da”.

Zaldiblog.blogspot.com
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Denboraldi hau luzea izan da niretzat. Urtarrilaren 15ean
Australiako Tour Down Under-en hasi eta Vendeeko Tourra-
gaz amaitu dut urriaren 14an. Bien artean Frantziako Tourra
eta Espainiako Itzulia izan ditut: 86 lehia egun, guztira.

Denboraldi osoan, oro har, ez naiz ondo sentitu. Beharba-
da, aurreko denboraldiekin alderatuta, aurten izan dut egun
ahul gehien. Ez dakit zergatik gertatu den; urte denak ez dire-
la berdinak izaten pentsatu beharko dut. Dena dela, emaitza
aipagarriak ere izan ditut: Suitzako Itzuliko bigarren postua
eta Espainiako Itzulian, Lagos de Covadongako etapako
bigarren postua. Flanderseko klasika ere azpimarratuko nuke,
bikain ibili nintzelako, nahiz eta esperientzia faltaren ondorioz,
ezin izan nintzen garaipenerako lehiatu; azkenengo koskan
aurreko taldetik atzera geratu nintzen.

Urtebetek askorako ematen du. Hiru sasoi puntu goren
izan ditut: lehenengoa, Australiatik Lieja-Bastogne-Lieja kla-
sikaraino, tartean Tirreno Adriaticoko klasika eta neguko eta
udaberriko guztiak. Bigarren sasoi puntu gorena Madrilgo
Itzulian hasi zen. Segidan etorri ziren Bayern Rundfart, Suitza-
ko Tourra, Espainiako txapelketa eta Frantziako Tourra. Hiru-
garrena izan da sasoi punturik onena, alde handiagaz. Biga-
rrenaren hasiera ere ona izan zen, baina Frantziako Tourrera
heldu eta ez nintzen sentitu espero nuen moduan. Uste dut
nire bekatua tourra ehuneko ehunean hastea izan zela, orain
arte beti % 90ean hasi dudanean, falta zitzaidan % 10 lehe-
nengo astean hartzeko. Kasik amaitu zaizkit oporrak. Azaroa-
ren 15ean hasiko dut aurredenboraldia.

*Erredakzioan itzulia

ADITUAREN
TXOKOA

Ruben Perez
Euskaltel-Euskadiko 

txirrindularia

Denboraldiaren balantzea

Iñigo Gabiriak hasiko du
Elorrioko Mendi astea

Mendiaren xarma eta arris-
kuak bertatik bertara eza-
gutu dituzten mendizale

adituek euren abenturak konta-
tuko dituzte azaroaren 12tik 16ra
Elorrion, Erdella mendizale talde-
ak antolatutako hitzaldi zikloan.

Iñigo Gabiriak irekiko du
zikloa astelehenean, eta Pirinio
mendikatean izan duen espe-
rientzia pribilegiatua kontatuko
du. Mendiak eskalatu beharre-
an, elorriarrak zeharkatu egin
ditu, hegaz. Abuztuan Gipuzkoa-
tik Gironara (Herrialde Katala-
nak) arteko 440 kilometroak
parapentez egin zituen eta bere
bizipenen berri emango du.

Oihana Beristain eta Jose-
ba Aldanondok ere munduko
tontor asko ikusi dituzte. Ez ikusi
bakarrik,  baita zapaldu ere. Ber-
garako eskalatzaileek hamarka-
da bi daramatzate munduko
paretarik latzenak eskalatzen.
Martitzenean euren lorpenetako
bi jasotzen dituen ikusentzunez-
koa eskainiko dute: Jordaniako
Wadi Rum desertuan eta Pata-
goniako (Argentina) Cochamo
inguruan egindako eskalada
saioak, hain zuzen.

Azaroaren 12tik 16ra, egunero, konferentzia bana eskainiko dute
mendian hamaika abentura bizi izan dituzten mendizaleek

Eguaztenean Fidel Mendia
etorriko da Elorriora, eta Europa
ekialdeko mendikateak eskiekin
zeharkatzen bizitako abenturak
laburbiltzen dituen dokumentala
eskainiko du. Kaukaso, Tatras,
Basnko eta Transilvaniatik ibili
zen mendizale nafarra. Erruma-
niako Karpato mendikatean
astebete eman zuen eta doku-
mentalak bertako biztanleen
bizimodua ere jasotzen du.

Egueneko gonbidatuek ez
dute aurkezpenik behar. Alex
Txikon eta Carlos Suarez mendi-
goizale eta eskalatzaile ezagu-
nak dira. Morir por la cima iku-
sentzunekoak Suarezen ibilbide
oparoa errepasatzen du. Alpinis-
moari lotutako bizipenez gaine-
ra, oinarri saltoari buruz egingo
du berba, azken aspaldian hartu
duen zaletasuna. Oinarri saltoa
parakaidismo modalitate bat da;
hegazkinetik beharrean, oinarri
finko batetik egiten da salto. Txi-
kon ere parakaidismo modalita-
te horretara zaletu da, eta hain-
bat salto egin dituzte biek elka-
rrekin.

Mendi Asteari  amaiera
emateko, barikuan, Andoni

Abuztuan parapenteagaz Pirinioak zeharkatu zituen parapentelari elorriarrak.

Ormazabalek Xabier anaiari
eskainitako dokumentala ikusi
ahal izango da. Xabier Ormaza-
bal mendian hil zen, 22 urte
zituela. J. D. Callejak sorpresa eman

nahi du Cafes Baquen
Julen Calleja zaldibartarrak Dario errioxarra
du arerio; irabaziz gero, finalerdietan legoke
Cafes Baque pilota txapelketa
azken txanpara heltzen ari da
apurka-apurka. Julen Calleja
zardibartarrak Dario errioxarra-
ren aurka jokatuko du datorren
eguaztenean, 19:00etan, Maña-
rian. Kadete mailako partidu
hori irabazten badu, finalerdieta-
rako sailkatuko da. Partidu
gatxa du zaldibartarrak. Dario
txapelketa irabazteko faborito
nagusienetakoa da bere mailan.

Durangaldeko beste Calle-
ja bat ere finalerdietara hel dai-
teke. Multzoburua denez, Ene-
ko Calleja iurretarrak azaroaren
21ean jokatuko du txapelketa-
ko estreinako partidua, Etxeba-
rria gernikarraren aurka. Calleja
biek irabazten badute, finaler-
dietan elkarren aurka jokatuko
dute Abadiñon, hilaren 28an.
Finala abenduaren 2an jokatu-
ko da Iurretan. J. D.

Berriz-Abadiño, gora
begira ipintzeko derbia
Goialdean badabiltza ere, talde biek apurka
aldea jan behar diete Zalduari eta Fruizi
Zapatuan, igoera postuetara
hurreratu guran dabiltzanen
arteko derbia jokatuko dute
Berrizek eta Abadiñok, Berriz-
burun. Talde biak sailkapenaren
erditik gora daude: laugarren
Berriz, eta zazpigarren Abadiño.

Hala ere, igoera postuetan
indartsu dabiltzaZaldua eta
Fruiz,  eta orain arteko zortzi
jardunaldietan abantaila polita
hartu dute gainerako taldeeki-

ko. Esate baterako, Berriz lau-
garren egon arren, zazpi puntu-
ra du Fruiz, eta zortzira Zaldua
liderra. Abadiñok hamar puntu-
ra du igoerako lehenengo pos-
tua. Beraz, talde biek behar
dituzte hiru puntuak. Gainera,
irabazteko moduko partiduak
dituzte sailkapeneko bi onenek.
Zalduak, esaterako, Apurtuarte
azken sailkatua hartuko du
Solobarrian. J. D.

Bizkaitarrak gipuzkoarren
kontra Olazar txapelketan

Zaldibarko Olazar pilota txapel-
ketako final zortzirenetako parti-
du bi jokatuko dituzte datorren
eguenean, 21:30etik aurrera.
Binaka zein lau t’erdian bizkaita-

rren eta gipuzkoarren arteko
norgehiagokak egongo dira.

Binaka, Altzelai arrigorria-
garrak eta Diez portugaletea-
rrak Santxo eta Aspuru gipuzko-

arren aurka jokatuko dute.
Gipuzkoako bikotea jotzaileagoa
da, baina bizkaitarrek esperien-
tzia eta segurtasuna dituzte
euren alde. Horregatik, Altzelai
eta Diez dira final laurdenetara
sailkatzeko faboritoak.

Lau t’erdian Arrieta markina-
rrak Artola amezketarraren aur-
ka jokatuko du. Kasu honetan,
gipuzkoarra da faborito. Arrieta
ondo moldatzen da kaiolan, bai-
na Artola sasoian dago eta erraz
bilatzen du zuloa. J. D.

Binaka, Altzelai eta Diez bizkaitarrak faborito
dira Santxo eta Aspuru gipuzkoarren aurka

DATAK
Azaroaren 12an
- Iñigo Gabiria: Transpire-
naika parapentez; Kantauri
itsasotik mediterraneora
Azaroaren 13an
- Oihana Beristain eta
Joseba Aldanondo: Esca-
lando por las paredes de
todo el mundo
Azaroaren 14an
- Fidel Mendia: Esqui en el
este de Europa
Azaroaren 15ean
- Alex Txikon eta Carlos
Suarez: Morir por la cima
Azaroaren 16an
- Andoni Ormazabal: Men-
dian hil zitzaion Xabi anaia
oroitzeko dokumentala

* Konferentzia guztiak
19:30ean hasiko dira 
Iturri kultur etxean
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ERRUGBIA
OHOREZKO B MAILA
DDRRTT  --  EEiibbaarr
Zapatuan, 17:00etan, 
Arripausuetan
EUSKAL LIGA
DDRRTT  --  UUrriibbeeaallddee
Zapatuan, 15:30ean, 
Arripausuetan

FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
IIuurrrreettaakkoo  --  SSaann  PPeeddrroo
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain
LEHENENGO ERREGIONALA
(gizonak)
BBeerrrriizz  --  AAbbaaddiiññoo
Zapatuan, 17.00etan, 
Berrizburun
ZZaalldduuaa  --  AAppuurrttuuaarrttee
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
BIGARREN ERREGIONALA
EEzzkkuurrddii  --  BBeerrmmeeoo  BB
Domekan, 18:00etan, 
Arripausuetan
HIRUGARREN ERREGIONALA
EElloorrrriioo  BB  --  
LLeemmooaabbeerrrrii
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
EElloorrrriioo  --  MMuunnggiiaa
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
MMaallllaabbiiaa  --  
BBiillbboo  TTeeccuunnii
Domekan, 17:00etan, 
Zaldibarko udal kiroldegian
MAILA GORENA
SSaassiikkooaa  BB  --  IIttuurrrriittxxuu
Zapatuan, 18:00etan, 
Landakon
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --  BBaakkiioo
Zapatuan, 17:15ean, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuee  --
MMoonnddrraaggoonn  UUnniibb..
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian

AgendaSailkapeneko lider dela
doa Murgoitio Elorriora

Domekan, Superprestigio
Txapelketako laugarren
ziklo-kros proba jokatuko

dute Elorrion. Gizonen elite mai-
lan Egoitz Murgoitiok borroka
gogorra izango du Isaac Suarez,
Aitor Hernandez eta enparauekin.
Emakumeen elitean Rocio Gamo-
nal asturiarra da faborito argia.

Superprestigio txapelketa-
ko lau lasterketa joan direnean,
Egoitz Murgoitio abadiñarra
(Hirumet taldea) lider dago.
Joan zen asteburuan lasterketa
bi izan zituen: Muskizkoa irabazi
egin zuen, eta Laudion bigarren
amaitu zuen Aitor Hernandezen
atzetik. Elorrioko probaren oste-
an, beste lasterketa bi geratuko
dira txapelketa amaitzeko. Ema-
kumeetan, berriz, maila handia

Etzi Superprestigio Txapelketako ziklo-kros proba dago Elorrion

Aurten 36. aldia egingo du
Elorrioko probak. San Jose
inguruko landan 400 bat parte-
hartzaile batuko dira. J. D.

Tornosolo Kopako bigarren jar-
dunaldia jokatu zen Abadiñoko
trinketean joan zen asteburuan.
Buruz buru nagusien lehen
mailako bi partidu jokatu ziren,
eta Mikel Gonzalez berriztarra
eta Mikel Rafael arabarra izan
ziren irabazleak.

Gonzalezek Asier Aspuru
abadiñarra izan zuen aurkari
eta xamur garaitu zuen: 40-31.
Aspuru ondo aritu zen arren,
Gonzalezek partidua kontrolpe-
an izan zuen uneoro. Garaileak
argi erakutsi zuen abadiñarra
baino koska bat gorago dagoe-
la gaur egun. Hala ere, Aspu-
ruk 31 tantora iristea lortu

zuen, oso lan txukuna eginda.
Garaipenari esker, final laurde-
netarako sailkatu da. Gonzale-
zen hurrengo aurkaria Ipar
Euskal Herriko Jeannots izan-
go da, hilaren 16an. 

Mikel Rafaelek Sopelako
Gordonen aurka jokatu eta 
40-27 irabazi zion. Lehenengo
zatian partidu orekatua jokatu
zuten, baina partidu erditik
aurrera nagusi agertu zen ara-
barra. Rafaelek Rober Uriarte
abadiñarraren aurka jokatuko
du hurrengo partidua, gaur,
19:00etan. Ander Antxia aba-
diñarrak ere gaur jokatuko du
Ugarteren aurka. Ane Elordi

erakusten ari da Rocio Gamo-
nal. Euskaldunen artean, Olatz
Odriozola gipuzkoarra izan dai-
teke lan handiena eman die-
zaiokeena.

Gainerako mailei dagokie-
nez, Pablo Lastra (Hirumet) lider
dago 23 urtez azpikoan, eta
Ismael Barba madrildarra du
arerio nagusia. Zein bere maile-
tan, beste batzuen jarduna ere
hurretik jarraitu beharko da,
esaterako Aritz Hernandez elo-
rriarrarena, Jon Munitxa abadi-
ñarrarena, Adrian Sainz duran-
garrena (Beste Alde taldekoak,
hirurak) eta Gontzal Garciarena
(Elorrioko Gaursa Renault talde-
koa). Nesketan  Arantza Dillo
Iurretako Udala taldeagaz ibiliko
da juniorretan. 

Agus Ruiz, Joseba Gorostiza, Aitor Agirre eta Joseba Mugika ziklo-kros proba aurkezten. 

Gonzalezen hurrengo
aurkaria Ipar Euskal
Herriko Jeannots da

Gonzalez final
laurdenetan da
Aspuru garaitu
ostean

Uriarte eta Antxia
abadiñarrek gaur
jokatuko dute

ORDUTEGIA
DDoommeekkaann,,  aazzaarrooaakk  1111
--  0099::0000eettaann::  Master 40, 50
eta 60 mailakoak

--  0099::4455eeaann::  Master 30
--  1100::3300eeaann::  Kadeteak
--  1111::0000eettaattiikk1111::1155eerraa::

Sari banaketak
--  1111::3300eeaann::  Juniorrak.

Emakumeen elitea eta
23 urtez azpikoak

--  1122::3300eeaann::  Gizonen elitea
eta 23 urtez azpikoak

--  1133::4455eeaann::  Sari banaketa

Emilio de Villotaren taldera
batuko da Urien hiru urterako
Asteburuko atsekabea apurren
bat gozatuko zitzaion Igor Urien
pilotuari. Autoko matxura batek
esku-eskura zuen Europako
Radical Masterra irabazteko
aukera barik utzi zuen domekan,
Montmellon. Zapatuko lehenen-
go lasterketa bigarren amaituta
lider zegoen; bigarren lasterke-
tan ezin izan zuen postu hori pis-
tan defendatu. Baina atzean
geratu da asteburu beltza, eta
aurretik datorkionak askoz itxura
erakargarriagoa du. Emilio de
Villotak bere taldera batzeko hiru
urteko eskaintza egin dio gazte
abadiñarrari (17 urte). 

De Villotak Europako talde-
rik indartsuenetakoa gidatzen

du. Epe horretan Formula 3an
hasi eta World Series-etara hel-
tzea da helburua. World Series
txapelketak Formula 1erako ate-
ak zabaldu dizkio pilotu askori.
Lehen urtea F3 mailara molda-
tzeko izango litzateke; bigarrena
F3 txapelketa irabazten saiatze-
ko eta hirugarrena World Series-
etako lehenengo hamarren arte-
an geratzeko. 

Abenduaren 6an eta 7an
test batzuk egingo ditu Urienek
talde berriagaz Xerezko zirkui-
tuan (Andaluzia).

Proiektua erakargarria da.
Batetik, epe luzera begirakoa da
eta urtetik urtera aurrerapauso
bat egiteko planifikatuta dago.

Lehenengo biak F3an egingo ditu; hirugarrena World Series-etan

Montmelloko lehenengo lasterketan podiumera igo zen.

Bestetik, azpiegitura lehiakorrak
eskaintzeko talde kapaza du
atzetik. Datozen asteetan babes-
leak bilatzeari ekingo diote.
Pedro Urienek (Igorren aita) argi
du hiru urterako sponsor bat
bilatu behar dutela.

Oso denboraldi ona
Igor Urienek maila handia eraku-
tsi du aurten, Europako Radical
Masterrean parte hartzen zuen
estreinako urtean. Frantziako
Paul Ricard zirkuituko lasterketa
biak irabazi zituen. Azkenean,
bigarren amaitu du sailkapen
orokorrean, Christian Kronegar
irabazlearengandik hiru puntura
bakarrik. J. D.
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AISIALDIA gazte gara gazte!

Izarren Distira kazetari gazteen ikuspuntutik
Tailerraren alde teorikoa

urriaren 20an jorratu zen, Duran-
goko Behargintzan egindako
saioan. Bertan, kazetaritzaren
oinarrizko kontzeptuak landu eta

tuz. Izarren Distiraren barruan
lehen aldiz antolatu den tailer
honen helburua da, gazteen ikus-
puntutik lehiaketan gertatzen den
guztiaren berri ematea.

Izarren Distiran parte hartzeko
hainbat aukera daude: eszenato-
ki gainera igo eta ikuskizun bat
eskainiz, bideo bat grabatuz, edo-
ta kazetaritza tailerrean parte har-

Izarren Distirako kazetaritza tailerrean parte hartu duten kazetari gazteek idazluma fina dutela erakutsi dute

albiste, kronika edota elkarrizke-
ta bat egiteko beharrezko tresna
eta ezagutzen inguruko azalpena
jaso zuten bertaratutako berriema-
le gazteek.

Ondoren, ikasitakoa prakti-
kan jarri behar zuten. Horretara-
ko, arkatza eta papera eskuan har-
tu eta Izarren Distiraren barruan
antolatutako ekintza baten berri
eman behar zuten albiste, kroni-
ka edota elkarrizketa baten 
bitartez.

Parte-hartzaile guztien artean,
Laura Ruiz 12 urteko gazteak aur-
keztu du lanik txukunena. Bere
kronikatxoa Anboto astekarian
argitaratuko da (ezkerreko atal-
txoan), eta Durangoko Platerue-
na kafe antzokian izango den era-
kustaldian 8”ko Tablet bat jasoko
du, azaroaren 10ean. Zorionak
Laura!

Izarren Distirako finalari
dagokionez, zapatu honetan izan-
go da, 19:00etan,  Plateruenean.
Bederatzi talde igoko dira eszena-
tokira; guztira 35 gazte.

Larunbatean, urriaren 27an, goizeko 10:00etatik arratsaldeko 18:00etara, Izarren Distirako parte hartzaileek ikuskizuna entsaiatzeko auke-
ra izan zuten Zaldibarren. Horretarako, egun osoa eman zuten ikuskizunak hobetzeko eta dudak galdetzeko, kastin eguna baino lehen.

Durangoko lagun batzuk Zaldibarren egon ziren: Ainara de Jesus, Laura Ramos, Clodagh Lopez, Haizea Ortega eta Nuria Llousas.
Antzerkia asko gustatzen zaie, dibertitzen direlako, eta Izarren Distira irabaztekotan beraien ametsa errealitate egingo litzateke. Oso ondo
iruditzen zaie Izarren Distira, gazteentzat aukera handia delako. Entsegu-maratoiaren ostean, 
Ylenia Bagliettorekin, Izarren Distirako epailearekin,  
hitz egiten egon ginen:

Kaixo Ylenia,kazetaritza

tailerretik nator.Galde-

ra batzuk egin ahal diz-

kizut?
Bai, noski.

Non jaio zinen?

Eibarren, baina norta-

sun agirian Elgoibarkoa

naizela ipintzen du nire

aita bertakoa zelako.

Noiz hasi zinen telebis-

taren munduan?

Orain dela hiru urte. Bai-

na antzerkian orain dela

zazpi urte hasi nintzen

eta gero telebistan egin

dut lan.

Zein izan zen zure lehen

lana telebistan?

Nire lehen lana telebis-

tan Goenkale izan zen

eta oraindik bertan

jarraitzen dut. 

Gustatzen zaizu zure

pertsonaia Goenkalen?

Bai, asko gustatzen zait.

Eider, nire pertsonaia,

gotikoa da eta asko gus-

tatzen zait jantzi goti-

koekin mozorrotzea.

Zuretzat zein izan da

egin duzun pelikularik

gustukoena? Zergatik?

Ana De Belasco peliku-

la, orain dela hilabete

batzuk egin nuen. Fil-

meko protagonista naiz

eta asko gustatu zitzai-

dan esperientzia hori.

Zer deritzozu Izarren

Distira egitasmoari?

Oso ondo dago. Nik bost

urte daramatzat Izarren

Distiran nola edo hala

parte hartzen  eta uste

dut gazteek aukera pare-

gabea daukatela beraien

talentua aurkezteko

lehiaketa honetan.

Izarren Distirako epai-

le zara. Zuretzat nola

aurkeztu behar dira

lanak?
Lan garbi bat izan behar

da, zainduta eta ondo

entseatuta. Saio asko

egin behar dituzte dena

ondo ateratzeko. Serio

egin behar dute.

Larunbatean artisten entsegu-maratoia izan zen Zaldibarren

Ylenia Baglietto epailea, eta Laura Ruiz

ELKARRIZKETA LAURA RUIZ-EN ELKARRIZKETA YLENIA BAGLIETTO EPAILEARI

FINALEKO
JAIALDIA

- Noiz: azaroaren 10ean,
19:00etan

- Non: Plateruena kafe
antzokian

DATU OROKORRAK

- Probetara 15 talde
aurkeztu ziren

- Finalean 9 talde ariko dira;
guztira 35 gazte

- Port Aventurarako bidaia
bat eskuratuko du finaleko
irabazleak
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IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EESSTTEETTIIKKAA  ZZEENNTTRROOAAKK

EDERTASUN GIDA

AAmmaaiiaa  SSaallaazzaarrrreekk  ssaassooii  hhoonneettaann
mmooddaann  iippiinnii  ddiirreenn  iillee  eessttiillooeenn  iinngguu--
rruukkoo  iinnffoorrmmaazziiooaa  ddaakkaarr..  HHaaiinnbbaatt
eerreedduu  aazztteerrttuu  ddiittuu,,  bbaaiinnaa  ggooggoorraattuu
dduu  bbaakkooiittzzaakk  bbeerree  eessttiillooaa  ddaauukkaallaa
mmooddaa  oorroorreenn  ggaaiinneettiikk..

ZZeerr  ddaaggoo  ggaauurr  eegguunn  mmooddaann  ttiinnddaa--
ggaaiieenn  aarrllooaann??
Ilearen sustraiean kolore iluna era-
biltzen da, eta puntarantz joan ahala
argituz joaten da. Ez da kolore jauzi
bat. Hau da, harmoniagaz edo pro-
gresiboki egiten da. Berdin da kolo-
re marroiak, gorriak edo horailak
badira. Ulertzeko, esan dezakegu
Sara Carbonerok ipini duela
modan.

OOrrrraazzkkeerraarrii  ddaaggookkiioonneezz  zzeerr  eessaannggoo
zzeennuukkee??
Orrazkera izarra honakoa da: uhin
oso handiak puntan eta goiko
zonaldea liso, baina bolumenagaz.
Ile laburra ere asko eroaten da,
baina kopetan beti ile luzeagaz,
mozketa femeninoagoa izateko.
Alde bat zerora moztea ere modan
jarri da, baina berori egiteko oso
seguru egon behar duzu. Zeren,
gero luze uzteko zer?

MMooddaakk  ddaauuddee,,  bbaaiinnaa  gguuzzttiiookk  ddaauukkaa--
gguu  ggeeuurree  eessttiillooaa......
Nahiz eta moda oso markatuta
egon, nik beti esaten dut pertsona
bakoitzari estilo bat dagokiola, bere
bizimoduari dagokiona, bere aurpe-
giari dagokiona eta batez ere,
eroso sentiarazten duena.

MMooddaann  ddaauuddeenn
eessttiillooaakk

• Amaia Salazar

• Nukleo 
ileapaindegia 
dauka Elorrion



INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Adosatuak salgai,
bifamiliarrak eta unifamiliarrak.
• 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.
• 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, 2/3
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, 3/4 logela eta komuna. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara.  
• MURUETATORRE: Halla, sukaldea, eskegitokia,
egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia.
Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua.
• TXATXIENA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta despentsa. Balkoia. Ganbara eta garajea.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Balkoia. 
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.
• URKO KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Iturritxo kalea. Halla, sukaldea, egongela,
2 logela eta 2 komun. Eskegitokia. Garajea eta
trastelekua.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• 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

• EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbat
orientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.
268.000  -tik aurrera. Garajea eta ganbara. 
• MARTXOAREN 8KO: azken etxebizitza estreinatzeko,
beherapen handiagaz obrak likidatzeko. 2 logela.
Garaje itxia.
• MARTXOAREN 8KO: erdi berria. 93 m2. Atikoa. 
3 logela. 75 m2-ko terraza. Ikuspegi ederrak.
• MARTXOAREN 8KO: erdi berria. Beheko solairua
90m2-ko terrazarekin. 2 logela. Garaje itxia.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 108m2. Erdi berria. 
3 logela, egongela, sukaldea guztiz jantzia,2 komun,
garajea eta ganbara. Balkoi oso haundia etxebizitza
guztian zehar.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 83 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea balkoiarekin eta 2 komun. 
Garajea eta ganbara. Erdi berria.
• 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.
• ALLUITZ-ASKATASUN: 76m2. 2 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• ZABALE: 99m2. 4 logela, egongela, sukaldea eta
eskegitokia.Balkoia eta garajea. Trastelekua aukeran.
• ZABALE: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea,
eskegitokia eta balkoia. Garajea eta ganbara. 
Etxe osoak kanpora jo du. Zatoz ikustera!
• SAN ROKE: 80 m2. 3 logela, egongela eta sukalde
jantzia baloiarekin. Beste balkoi bat hegoaldera.
Ganbara handia. Guztiz berriztatua.
• HERRIKO GUDARIEN: 140 m2. 3 logela. 3 terraza.
2 komun. Garajea. Azkeneko solairua. Eguzkitsua.
Ikuspegi politak.
• ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun,
bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea. 
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Ganbara. Prezio ona.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta 2 komun. Balkoia.
• PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• MURUETA TORRE:(Viviendas de Vizcaya) 83 m2. 
3 logela, egongela eta sukaldea eskegitokiarekin.
Balkoia. Garajea eta trastelekua. Etxe osoak kanpora
jo du.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea 
eta trastelekua. Balkoia. 
• 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.
• TABIRA: erdi berria.  50m2. Logela,egongela,
sukalde jantzia, komuna, balkoia eta ganbara.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• ALLUITZ: erdi berria. Logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Balkoia. Ganbara. Bizitzen sartzeko moduan.
• MADALENA: erdi berria. 50 m2. Logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Eskegitokia.
• MADALENA: 96 m2. Aukera. Saltzeko premia
lekualdatzeagatik. 4 logela, egongela, sukaldea eta 
2 komun. 2 balkoi. Ganbara.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.
• KURUTZIAGA: 80 m2. 2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoi handia. Ikuspegi ederrak..

Aipatutako etxebizitzez gain, 
Durangalde osoan etxebizitzen aukera 

zabala dugu, 66.000€-tik aurrera. 
www.inmoduranguesado.com

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO
• 2, 3 eta logela bakarreko hainbat etxebizitza
alokairuan.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-
kin. Terraza.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• SAN INAZIO AUZUNEA: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Etxe osoak
kanpora ematen du. Garajea eta trastelekua.
Igerilekuarekin.
• Apartamentu berriak eraikitzen. 119.000€-tik
AURRERA. EZ GALDU AUKERA HAU.
• SAN FAUSTO: 3 logela, komuna, sukaldea eta
egongela. Prezio interesgarria.
• 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.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, 2 komun,
sukaldea balkoiarekin eta egongela. Garajea eta
trastelekua.
• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 
2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• 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. 2 logela, 2 komun, egongela 
eta sukalde amerikarra.

LEKEITIO
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela terrazare-
kin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua eta frontoia.

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

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

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

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

MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruitarbolekin.

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.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: aukeran. 2 logela, 2 komun eta
egongela. 65 m2-ko terraza. Tratelekua eta garajea.
• JUAN ITZIAR: 4 logela, egongela  eta sukaldea. Etxe
osoak kanpora jo du. Eguzkitsua. Trasteleku handia.
• MURUETA TORRE: azkeneko pisua. 3 logela eta 2
komun. Terraza. Ganbara eta garajea. Ikuspegi politak.
• OÑITURRI: Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua. 
1. mailako materialak. Ganbara eta 2 autorentzako
garajea.
• ZABALE: 3 logela, 2 komun eta egongela terrazare-
kin. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.
• SASIKOA (Trenbide): 90 m2. 3 logela, 2 komun 
eta egongela terrazarekin. Ganbara eta garajea.
Eguzkitsua.
• TABIRA: erdi-berria. Apartamentua. Terraza handia.
Garaje itxia.
• SAN ROKE: 80 m2. 3 logela eta sukalde handia. 
2 terraza. Ganbara. Eguzkitsua.
• IURRETA (Dantzari): 80 m2. 3 logela eta egongela.
Berogailua. Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan.
186.000€.
• ERDIGUNEAN: 2 logela, komuna eta egongela.
Igogailua. 136.000€.
• MURUETA TORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Garajea aukeran. 206.000€.
• IURRETA: Maspe. 70 m2. 2 logela. 120.000€.
• SAN IGNAZIO: 85 m2. 3 logela. Terraza handia.
Garaje aeta igerilekua.
• INTXAURRONDO: Erdi berria. 85 m2. Eguzkitsua.
Garaje itxia.
• ERDIALDEAN: Duplexa. 3 logela, 2 komun eta 
30 m2-ko egongela. Balkoia. Trastelekua. 160.000€.
• SAN FAUSTO: 4 logela eta egongela. Despentsa.
Eguzkitsua. 110.000€.
• F.J.de ZUMARRAGA: 100 m2. 3 logela 
eta egongela. Terraza. Berriztatua.
• JESUITAK: 3 logela, 2 komun, sukaldea eskegitokia-
rekin eta egongela terrazarekin. Ganbara. Garajea.
Eguzkitsua. Berriztatua.
• IURRETA: 3 logela, egongela eta sukalde handia.
Terraza. Igogailua. Berogailua. 174.300€.
• IURRETA: 3 logela eta egongela. Balkoia. 66.000€.
• ZEHARMENDIETA: 3 logela. 2. solairua. Berogailua.
Etxe osoak kanpora ematen du. 155.000€.
• EZKURDI: 175 m2. 4 logela eta 4 komun.
Trastelekua. Bizitzen sartzeko moduan. Ikuspegiekin.
• MATIENA: 3 logela, egongela eta sukaldea.
Berriztua. 170.980€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90m2. 3 logela. 
2 bainugela. Ganbara eta garajea.
• KOMENTUKALEA: apartamentua. Argitsua.
• MONTEBIDEO: 80 m2. 3 logela eta egongela.
Igogailua. Ganbara. 210.300€.
• FRANZISKO IBARRA: 6 urteko aintzinatasuna. 
2 logela. Ganbara. Garajea.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.
156.000€.   
• ALLUITZ: erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. Etxebizitza edo bulegoa. 
180.000€. Alokairuan. 400€

• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 130.000€.
• LANDAKO: 5ª solairua. 90 m2. 2 terraza. Ganbara
eta garajea. Polita. Altuera ona. 312.500€.
• DURANGO: txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• BERRIZ: Abadiño-Gerediaga. 275 m2. 3 solairu.
8.800 m2-ko lursaila eta ortuarekin.

ERAIKUNTZA BERRIA
• ZALDIBAR: Garaje aeta trastelekuarekin. Logela eta
komuna: 105.100€. 2 logela eta 2 komun. Terraza:
142.000€. 3 logela eta 2 komun. Terraza: 180.000€.
%100-eko finantziazioa. 450€/hileko.
• IURRETA: estreinatzeko. 2 logela eta 2 komun.
Trastelekua. Garajea aukeran. 199.000€.
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Garajea
eta trastelekua barne. 247.000€-tik aurrera.
• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500€.
• DURANGO: EXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 1,2,3 
eta 4 logelako etxebizitzak. Ganbara eta garajea.
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ETXEBIZITZAK SALGAI
ELORRIO
• Erref. 360: 120 m2-ko pisua. 5 logela eta komuna.
Trastelekua duplex bihurtzeko aukerarekin. Eguzki-
tsua. 230.000€. Negoziagarria.
• Erref. 406: 65 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea.  175.000€.
• Erref. 405: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea. Prezioa kontsultatu.
• Eraikuntza osoa salgai berriztatzeko.
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 
121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
• Apartamentu berriak. 60 m2. 2 logela eta komuna.
135.000€. Aukera paregabea.
• Erref. 356: 53 m2-ko apartamentua. Logela,
komuna eta sukalde-egongela. 190.000€.
• Erref. 246: 130 m2-ko pisua. 4 logela, egongela,
sukaldea  eta 2 komun. Garajea. Kontsultatu.
• Labakua kalean garajea salgai; 22.500€.
• Erref. 407: 65m2. 2 logela, komuna, sukaldea eta
egongela. Aukera paregabea.
• 140 m2-ko lokala salgai. Taberna jartzeko
proiektuarekin.
• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko
aukera.
• Erref. 419: 78,25m2-ko pisua proiektuan. 2 logela,
2 komun, sukaldea eta egongela.
• Erref. 420: 65m2-ko lokala etxebizitza edo lokal
komertzial gisa jartzeko aukeragaz. 90.000€.
• Erref. 327: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
sukaldea eta egongela. 155.000€

DURANGO
• Erref. 362: 40 m2-ko apartamentua. Logela,
komuna, sukaldea eta egongela. 185.000€.
• Erref. 361: Lokal komertziala alokagai. 80 m2. 
360€/hileko.
• Erref. 349: 62 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
sukaldea eta egongela. 216.000€.
• Erref. 347: 90m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun,
sukaldea eta egongela. 294.000€.

ABADIÑO
• Erref. 372: 83 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun,
egongela  eta sukaldea. 246.000€.
• Erref. 325: 90 m2-ko pisua. 3 logela, 2komun,
egongela  eta sukaldea. Kontsultatu.
• Etxebizitza berriak. 1,2 eta 3 logelakoak. 
161.400€ -tik gora.
• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldea eta
egongela. Berria dago. 570.000€.

BERRIZ
• Erref. 393: 80 m2-ko pisua. 2 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. Balkoia. 162.000€.
• Erref. 373: 68 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela eta sukaldea. Aukera paregabea.
• Erref. 401: 65 m2-ko pisu erdi berria. 2 logela,
komuna, egongela eta sukaldea. 204.000€.
• Lursailak: 4 lursail salgai eraikitzeko aukerarekin.
• 60 m2. 2 logela, komuna eta egongela berria.
155.000€.

ZALDIBAR
• Erref. 391: 70 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea. 125.000€.
• Erref. 392: 75 m2. 3 logela, komuna, egongela 
eta sukaldea. 150.000€.
• 15 m2-ko garaje irekia. 12.500€.
• Erref. 378: 90 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
sukaldea  eta egongela. 158.000€.
• Erref. 390: 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Garajea. 162.000€.

ALOKAIRUAN
• ELORRIO: 3 logela eta komuna. Altzariekin. 450€.
• ELORRIO: Apartamentu berria alokagai. Terraza eta
lorategia. Altzariekin. 450€.
• ELORRIO: 3 solairuko pisu berria. 3 logela eta 
2 komun. 700€.
• ELORRIO: 97 m2-ko duplexa. 2 logela eta 2 komun.
Terraza eta lursoruarekin. 700€.
• ELORRIO: 2 logela eta 2 komun. Altzariekin. 650€.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Berriz. 3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 balkoi,
egongela handia, ganbara
eta garaje itxia.64777 73 92.

Berriz. Olakueta auzoan. 3
logela haundi, balkoiarekin
lotutako egongela eta sukal-
dea. 685724690 //
675712369

Durango. 86 m2-ko etxe-
bizitza salgai, Murueta Torre
7n. 2 logela, 2 komun, sukal-
dea eskegitokiagaz, ganbara
eta garajea.  688 64 26 43 

Durango. 83m2 erabilgarri,
3 logela, 2 komun, 2 garaje
handi, trasteroa, igogailua
garajeraino. 652 75 54 46

Elorrio. Duplex etxebizitza,
78 m2 erabilgarri. 
Tel.: 605 72 29 45

Elorrio. Erdigunean. 77m2,
3 logela, 2 bainu eta garajea,
altzariekin.   634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria
salgai San Migel auzoan.
10.000 m2-ko lursaila. 
Tel.: 639833489 

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

Mallabia. 3 logela haundi, 2
komun, terraza, sukaldea eta
egongela. 112m2 azalera
eraikituak.  Tel.: 695 77 31 41

Otxandio. Trastelekua eta
igogailuarekin. 675 71 72 83

EROSI

Durango. Hiru logelako pi-
sua edo 80m2 baino gehia-
gokoa bi baditu. Gehienez
180.000 euro ordainduko
nituzke. 676 98 55 01 

ERRENTAN EMAN

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

Iurreta. Logela alokagai.
Tel.: 633 23 38 48

Zaldibar. Erdialdean, guztiz
berriztua, jantzi barik, 2 loge-
la. Telefonoa: 660 45 87 56

ERRENTAN HARTU

Durango. Bikotekide ardu-
ratsuak logela bat alokatu
nahi du. Tel.: 632 37 28 87

Elorrio. Pisu baten bila. 3
logelarekin eta altzariekin.
Tel.: 94 658 21 91

OPOR ETXEAK

ERRENTAN EMAN

Mallabia. Mallabiako lan-
detxea.  Taldeetan alokatzen
da. 943 17 00 09

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Berriz. Gela bat alokatzen
da. Tel.: 662 92 69 11

Durango. Pisukide bila.
Hizkuntza Eskola aurrean.
Tel.: 679 62 04 47

Durango. Logela bat aloka-
gai. Madalenoste kalean.
Tel.: 650 73 87 24

Durango. Bi pertsona 3. ba-
ten bila Tabiran behe pisu bat
konpartitzeko. 637 29 24 65

Durangaldea. Landako
etorbidean. Pertsona ardura-
tsuari emango zaio lehenta-
suna. Tel.: 648 20 03 70

LOKALAK

SALDU

Durango. 25 m2-ko erai-
kuntza berriko lonja. Gutxie-
nez bi logela dituen etxebizi-
tza batengatik aldatzen dut.
Tel.: 688 81 85 92

ERRENTAN EMAN

Durango. Bulego bat aloka-
tzen dut. 42 m2. Durango er-
dian. Tel.: 656 78 02 15

Durango. 65 m2-ko lokal
komertzial egokitua. Mada-
lenan. Tel.: 609 15 92 45

GARAJE/TRASTERO

SALDU

Durango. Fray Juan de Zu-
marraga kalean  garaje/tras-
tero itxia salgai.629 41 43 63

Durango. Fray Juan de Zu-
marraga kalean, 8m2-ko
trasteroa alokatu edo saltzen
da. Tel.: 629 41 94 11

Durango. Garajea salgai
Plateruen plazan. 28.000
euro. Tel.: 679475785

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

Elorrio. Berrio-otxoa kalean
garaje itxia saltzen da. 
Tel.: 658 75 92 64.

Otxandio. Bi garaje salgai,
bat itxia. Tel.: 675 71 72 83

ERRENTAN EMAN

Durango. Garajea alokagai.
Askatasun etorbidea, 35.
50euroan. Tel.: 675 71 95 54

Durango. Garaje itxia
errentan, erdigunean koka-
tua. Tel.: 629 24 07 23

ERRENTAN HARTU

LURSAILAK

SALDU

Abadi–o. Lursaila salgai
Matienan, Arzubia kalean,
2.000 m2.  658 75 65 12

Durango. Partzela bat sal-
tzen da etxea egiteko erdigu-
nean. Tel.: 652 75 54 46

Zaldibar. 13.500m2-ko lur
saila salgai. Argia eta ura
partzelan bertan.  
Tel.: 629 41 43 63

Teknologia
Imac 21.5 salgai. 2011ko
abuztuan erositako imac-a
aldatuko nuke antzeko 
macbook pro batengatik, 
edo bestela saldu 900 
bat eurotan: 
moralezgainezka@gmail.com

Bidali zure ordenagailua
Boliviara edo Perurako
eskoletara. Kainaberaren
bitartez bialduko dugu. 
Tel.: 655 71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Etxeak gar-
bitzen, umeak edo edadeko-
ak zaintzen. 638 43 79 01

Durangaldea. Edadekoak
zaintzen, garbiketan, lore-
zaintzan, baserrietan ere ari-
tzeko prest. 622 47 39 41 

Durangaldea. Zaintzan
zein garbiketan. 09:00etatik
14:00etara. 632 72 43 23

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Nagusiak zain-

tzeko prest. Tel.: 699 74 57
23

Elorrio. Haurrak zaintzen
eta eskolako lanekin laguntze-
ko prest. 688 64 06 04

Elorrio. Durangaldean hau-
rrak zaintzeko prest.
Tel.: 657 775 437

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko, 24 orduz edo aste-
buruetan. Tel.: 602 12 22 45

Durangaldea. Erizain la-
guntzailea, pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 608 46 48 44

Durangaldea. Etxeko lanak
egitn edota nagusiak zain-
tzeko prest. 648 20 03 70

Durangaldea. Pertsona
nagusiak edo umeak zaintze-
ko, garbiketan, zein etxeko
lanak egiteko. 620 82 85 79

Durangaldea. Pertsona
nagusiei laguntzeko prest.
Tel.: 666 75 21 47

Durangaldea. Nagusiak
zaintzen. Geriatria kurtsoa
eginda. Tel.: 634 00 82 22

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko edo
garbiketan. Tel.: 631 13 22 91

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edo
garbiketan lan bila. 
Tel.: 632 15 80 89

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzan edo garbi-
ketan. Goiz, arratsalde zein
gauez. Tel.: 636 85 20 59

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko lan bila
dabil. Tel.: 638 23 37 39

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edo
garbiketan lan bila. 
Tel.: 650 10 18 31

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko zein ka-
marero lanetan aritzeko lan
bila nabil. Tel.:  630 86 99 21

Durangaldea. Edadeko
pertsonak zaintzeko edo
etxeak garbitzeko. 
Tel.: 650 61 01 94

Durangaldea. Nagusiak
zaintzen zein garbiketan lan
bila. Tel.: 660 70 66 18

Durangaldea. Garbiketan,
sukaldari-laguntzaile edo
zaintzaile, ume zein nagusi.
Tel.: 670 67 46 41

Durangaldea. Garbiketan
zein umeak edo nagusiak
zaintzeko. Tel.: 644 63 51 45
// 631 02 29 82

Durangaldea. Umeak edo
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 622937286

Durangaldea. Haurrak
zaindu edota partikularrak
emateko prest.661 37 85 29

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko edo
garbiketan lan bila. 
Tel.: 632 51 68 61 

Durangaldea. Umeak zain-
tzeko lan bila. 
Tel.: 625 70 78 31

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko lan bila.
Tel.:616 78 80 33  

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko edo
etxeko lanetarako lan bila. 
Tel.: 608 24 85 54

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko lan bila.
Tel.: 660 87 53 60

Durangaldea. Garbiketan
edo nagusiak zein umeak
zaintzen.680 29 66 76

Durangaldea. Umeen
zaintzan, dendari lez, hoste-
leritzan,... Lan egiteko prest.
Tel.: 672 69 91 52

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko lan bila.
Tel.: 602 12 22 45

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko edo
garbiketan aritzeko lan bila.
Tel.: 631 02 29 82

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko prest.
Tel.: 618 40 58 79 (Izaskun). 

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edo
garbiketarako lan bila. 
Tel.: 631 24 26 07

Durangaldea. Orduka zein
gauez pertsona nagusiak zen
umeak zaintzeko lan bila.
Tel.: 633 93 41 06

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko edo garbiketarako
prest. Tel.: 652 72 02 29

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko lan bila.
Tel.: 690 68 73 95 

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zein umeak zain-
tzeko lan bila. 644 63 51 45 

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zein umeak zain-
tzeko lan  bila. 631 02 29 32

Durangaldea. 24 orduz
pertsona nagusiak zaintzeko
lan bila. Tel.: 602 12 22 45

Durangaldea. Garbiketan,
umeak, nagusiak zaintzeko
lan bila. Tel.: 652 13 00 41

Durangaldea. 24 orduz na-
gusiak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 631 25 09 98

Durangaldea. 24 orduz na-
gusiak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 679 53 01 60

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edota
garbiketarako prest. 
Tel.: 620 82 85 79

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zein umeak zain-
tzen edo garbiketan. 
Tel.: 602 81 12 63

Durangaldea. Neska zain-
tzan edo dendari lez lan egi-
teko prest. Tel.: 618 01 61 99

Durangaldea. Pertsona
nagusien zaintzan 24 orduko
lan bila. Tel.: 608 12 22 45
edo 632 86 92 82

Durangaldea. Garbiketan,
ume zein nagusien zaintzan
lan egiteko eskaintzen da.
672 92 40 83

Durangaldea. Umeak edo
edadeko pertsonak zaintzeko
edo garbiketarako lan bila.
Tel.: 632 55 69 95

Durangaldea. Umeak edo
nagusiak zaintzeko edota
garbiketan. Tel.: 692 57 18 71

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edo
garbiketan. 682 40 57 91

IRAKASKUNTZA

Durango. Lehenengo eta
bigarren hezkuntzan partiku-
larrak emateko prest. 

Telefonoa: 675007919 

Durango. Gaztelera eta lite-
ratura azterketetarako klase-
ak: Tel.: 656 79 15 99.

Durango. Magisteritzan di-
plomatua, klase partikula-
rrak emateko prest Lehen
Hezkuntzan eta DBHn. 
Tel.: 618 06 87 49.

Durango. Esperientzia dau-
kat marrazki tekniko, mate-
matika, fisikaÉ  klaseak ema-
ten (LH, DBH eta Batxilergo-
an).  Tel.: 665 71 11 08

Elorrio. Lehen hezkuntzan
klase partikularrak emateko
prest.  Tel.: 688 64 06 04

Durangaldea. Klase parti-
kularrak emateko prest, LH,
DBH edota Batxilergoko
ikasleei.  635 20 50 12.

Durangaldea. Hezkuntza
berezian eta hizkuntza arazo-
etan espezialista naiz. Klase
partikularrak emateko prest.
tel.: 615735385 

GAINERAKOAK

Durangaldea. Lan bila, lo-
rezaintzan, nagusiak zain-
tzen edo altzairu montatzaile
moduan. Tel.: 676 11 21 74

Durangaldea. Nagusiak
zaintzen edo bulego eta hara-
tegiak garbitzen lan egiteko
prest nago. 690 68 73 95

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Zaldibar. Umea eskolara
eraman eta etxeko lanak egi-
teko emakumezko euskaldu-
na behar da. 670 598 432

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Neska eus-
kalduna eskaintzen da goize-
tan haurrak zaintzeko (espe-
rientziaduna). 645 70 10 87  

IRAKASKUNTZA

Bizkaia. Bizkaiko enpresa
batek honakoa behar du: ale-
man-irakaslea. Alemaneko
klaseak emateko. Ezinbeste-
koa: alemana izatea eta lan-
postu beran esperientzia iza-
tea.  Berehala hasteko. Sartu.
Erref.: 7389. 94 620 04 49

Durangaldea. Alemaniera
klaseak ematen ditut. 
Tel.: 670 79 33 12

Durangaldea. Psikologo
euskaldunak ikasketa tekni-
koak eskaintzen ditu. 
Tel.: 679 38 23 69

Durangaldea. Erizaintzako
ikaslea LH eta DBHko ikasle-
ei klase partikularrak emate-
ko prest. 665 75 86 48

Durangaldea. Magisteri-
tza ikasketak bukatuta di-
tuen neska  DBH-ko klaseak
emateko. Tel.: 678 29 11 67 

GAINERAKOAK

Bizkaia . Enpresa batek be-
har du: saltzailea.  Baldintzak
jakiteko. Sartu. Erref.: 7293. 
Tel.: 94 620 04 49

Bizkaia. Enpresa batek ho-
nakoa behar du: gerentea
prestakuntza prozesuan.
Baldintzak jakiteko: Sartu.
Erref.: 7865. 94 620 04 49

Abadi–o. Administraria be-
har da enpresa baten. 
administrazioa@gmail.com

Durango. Ileapaintzailea
behar dugu.  94 621 64 91

Durangaldea. Laguntza

psikologikoa eskaintzen da
haur, gazte zein helduei. 
Tel.: 679 38 23 79

Durangaldea. Hirugarren
adineko pertsonei, demen-
tziadun edota alzheimer gai-
xoei estimulazio kognitiboa
emateko prest. 679 38 23 69

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Degustazio-ta-
berna eskualdatzen da du-
rangon. Tel.:  608 83 48 71

GAINERAKOAK

Denetarik
SALDU/EROSI

Ahuntzak salgai. Ahun-
tzak salgai. 630 28 74 58

Negutegi txikia erosi
nahi dugu. 4x12 gutxienez.
Txikiagoa ere izan daiteke.
Tel.: 695 50 83 55

Ibilgailuak
Rover 45 comfort 1.4 ga-
solina. Tlf: 607152403.

Salgai furgoneta vw
multivan t4 tdi 2.5. 
Tel.: 609481124

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bizikleta salgai. Bizikleta
estatikoa salgai. Prezioa
65euro. Tel.: 610 41 55 11

Ume bizikleta salgai. Sei
urtera arte. Tel.: 679 17 43 67

EMAN

Patinatzeko klaseak es-
kaintzen dira.
Tel.: 677 284 639 (Gotzan)

Familia/etxea
ALTZARIAK

SALDU

Altzariak salgai. Ohea eta
mahaitxo bi, 360 euroan.
Koltxoi berria 1,50x1,90cm;
60 euroan. Idazmahaia kaxoi
zuriekin, 55 euroan. Sinfo-
nierra kaxoiekin, 65 euroan.
Mahai bat, 60 euroan. 
Tel.: 610 41 55 11

HAURREN TXOKOA

SALDU

Autorako umeen aulkia
salgai. BMW marka, Ixofix
sistemarekin.  679 17 43 67

Bikien karrotxoa salgai.
Tel.: 676 73 02 76

Bugaboo aulkia salgai.
Txasisa ez. Kapazoa eta silla
100 euro, kapota 30 euro,
otzara 30 euro, zakua 50
euro. Tel.: 676 73 02 76

Chico markako karro-
txoa salgai. Prezioa
50euro. 
Tel.: 610 41 55 11

Maclaren aulkia salgai
bikientzat . 659 42 58 90 

Silver cross kapota sal-
gai. 650euro. 610 41 55 11

Umeentzako 4 gurpilun
aulkitxoa salgai. Quinny
Buzz. . Tel.: 659 42 58 90

Umeentzako osagarriak
salgai. Quinny marka, hiru
erruberadun ume kapota eta
silla: 195 euro. Barbie marka-
ko bizikleta larrosa: 50 euro.
Mahai biribila eta aulkia, 53
euroan. Taka-taka musika-
gaz, 30 euroan. 610 41 55 11
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IURRETA 
›› Azaroaren 5etik 16ra,

Munduko Paisaiak jardunaldien
barruko funts bibliografikoak eta
argazkiak.

KONTALARIA
DURANGO 
›› Azaroaren 16an, Samuel

Mountounmjou (Kamerun) ipuin
kontalariaren ¡Hahula hula!
erase una vez... saioa 5 eta 8
urte bitarteko haurrentzat,
17:30ean. Helduentzako
Historias de Africa, 20:00etan,
Bibliotekan. Afrika Durangon
zikloa.

MUSIKA
BERRIZ
›› Azaroaren 9an, Zebel eta

Protokukaratxa taldeak,
22:30ean, Gaztetxean.

ABADIÑO
›› Azaroaren 10ean, Belantzi

Bilbaoren organo kontzertua,
20:00etan, San Trokaz elizan.

DURANGO
›› Azaroaren 10ean, Izarren distira

jaialdia, 19:00etan, Plateruenean.

›› Azaroaren 15ean, Josu Zabala
Kantuaren Kantoia zikloan,
20:00etan, Plateruenean. 

›› Azaroaren 16an, Pape Ndiaye
Thiopet, 23:30ean, Platerue-
nean. 

ELORRIO
›› Azaroaren 10ean, Band Of

Friends. XXIII. Jazz Blues
jaialdia. 22:30ean, Ateneoan. 

ANTZERKIA
ABADIÑO 
›› Azaroaren 10ean, Banarte

taldearen Abuelita de Batman,
20:00etan, Errotan.

BERRIZ 
›› Azaroaren 9an, Behibi’s taldea-

ren Murren bidaia umeentzako
antzezlana, 18:00etan, kultur
etxean.

DURANGO 
›› Azaroaren 11n, Huts Teatroa

taldearen Publikoari gorroto,
19:00etan, San Agustin kulturgu-
nean.

ELORRIO 
›› Azaroaren 10ean, Huts Teatroa

taldearen Publikoari gorroto,
20:00etan, Arriolan.

IURRETA 
›› Azaroaren 9an, Zeanuriko

antzerki taldearen Hiru apurtuta,
bat urratuta, kultur etxean.

ZORNOTZA 
›› Azaroaren 9an, Huts Teatroa

taldearen Publikoari gorroto,
21:00etan, Zornotza Aretoan.

AZOKA
ERMUA 
›› Azaroaren 10ean, San Martin

Azoka. 11:00etan, azokaren
irekiera, kalejira, umeen
jolasak, artisauak. 12:00etan,
neska eta mutilen baserritar
jantzi lehiaketa, plazako
oholtzan. 10:00etatik 12:30era,
euskal jantzien erakusketa,
Lobianon. 12:00etatik 14:00eta-

ra, haurrentzako eskulanak,
elizpean. Euskal dantzak,
12:30ean, plazan. Erromeria,
Luhartz taldeagaz, 18:00etan,
Kardinal Orbe plazan. Kalejira
Arrasateko gaiteroekin,
19:00etan. Larraindantza,
19:30ean, eta zozketa, Orbe
plazan. 

›› Azaroaren 12an, gaztañerre
eguneko afari-merienda autoges-
tionatua, 19:30ean, Erretena
Elkartean. 

›› Azaroaren 16an, Goenkale
(Markesaren erretratua) lana,
22:15ean, Ermua Antzokian. 

BERBALDIA
DURANGO 
›› Azaroaren 9an, Gaur eguneko

afrikar emakumeen literatura,
19:00etan, Bibliotekan. Afrika
Durangon zikloa.

›› Azaroaren 9an, Krimenaren
Historiako zentroaren X. mahain-
gurua: Krimenaren 
eta zigorraren historiarako
iturri judizialak: artxiboak 
eta agiriak. 10:00etan hasita, 
egun osorako egitaraua, 
Arte eta Historia Museoan.

DANTZA
DURANGO 
›› Azaroaren 11n, Amaren Alabak,

Oreka Tx eta Kukairen Hostoak,
17:00etan, Plateruenean.

ERAKUSKETA
BERRIZ 
›› Azaroak 18ra arte, Javier

Gorosarriren lana, kultur etxean. 

›› Azaroaren 10ean, No hope eta
Aggresive Combat, 22:30ean,
Gaztetxean. 

ZORNOTZA
›› Azaroaren 15ean, Fran Lasuen

eta Jose Luis Canal, 20:30ean,
Zelaieta zentroan. 

TAILERRA
DURANGO
›› Azaroan, Zoru pelbikoa eta

abdomena berreskuratu 1
(eguaztenero, 18:30etik
19:30era); Zoru pelbikoa eta
abdomena indartzeko ariketak 2
(eguaztenero, 19:30etik
20:30era); 3 eta 7 urte bitarteko
haurrentzako tailerra (martitzene-
ro, 17:00etatik 18:00etara); 0 eta
7 urte bitarteko haurren elikadu-
ra naturala (azaroaren 24an,
10:00etatik 14:00etara) ikasta-
roak Ama Zulo kooperatiban.
Izen-ematea,
94 657 00 87 edo 688 860 845
telefono zenbakietan,
amazulo.koop@gmail.com
helbidean, edo Barrenkale 18ko
dendan.

ZINEFORUMA
DURANGO
›› Azaroaren 14an, Congo in four

acts dokumentalaren emanaldia,
19:00etan, Bibliotekan. Afrika
Durangon zikloa.

›› Azaroaren 14an, Mugarik gabe
dokumentalaren emanaldia,
20:00etan, Plateruenean.

›› Azaroaren 15ean, Princesa de
Africa dokumentalaren emanal-
dia, 19:00etan, Bibliotekan.
Afrika Durangon zikloaren
barruko ekitaldia.

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

AGENDA
Azaroaren 10ean, Ermuan

SAN MARTIN
AZOKA

Nekazaritza azoka, abereen erakus-
keta eta beste hainbat ekimen
izango dira, bihar, egun osoan zehar,
Ermuan. Euskal Birusa euskara
elkarteak antolatuta, baita, San
Martin Kulturala egitarauaz gozatze-
ko aukera izango dute, hilabete
osoan zehar, ermuarrek. 

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Lo imposible  
Zuzendaria: J.A. Bayona

barikua 9: 22:00

zapatua 10: 19:30

astelehena 12: 18:30

Skyfall  
Zuzendaria: Sam Mendes

barikua 9: 22:00

zapatua 10: 22:30

domeka 11: 20:00

astelehena 12: 19:00
martitzena 13: 20:00

Umeen zinema     

Hotel Transilvania
2D
Zuzendaria: Genndy Tartakovsky

zapatua 10: 17:00

domeka 11: 16:00/18:00              

ELORRIO

Arriola

Zazpi urteko uzta
25 ordu digitalean  
domeka 11: 17:00

astelehena 12: 20:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Amor bajo el 
espino blanco
Zuzendaria: Zhang Yimou

domeka 11: 20:00

Zineforuma     

Buena Vista Social
Club
Zuzendaria: Win Wenders

martitzena 13: 20:00  

A
ez m



anboto 2012ko azaroaren 9a, barikua A23

Zorionak, Naia! Hamabostero zotz 
egiten dugun tarta zuk irabazi duzu.
Txartela gura duzunean jaso
dezakezu gure egoitzan.

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

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

GARRAIOAK

Euskotren ........................902 54 32 10
Bizkaibus ..........................94 448 40 80
Pesa ................................902 10 12 10
Continental Auto................945 28 64 66

TAXIAK

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

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

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

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

UDALAK

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

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

UDALTZAINGOA

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

BOTIKAK

Barikua, 9
09:00-09:00 
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Zapatua, 10
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-13:30
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24 - Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga (Torresolo 4 - Abadiño)
Domeka, 11
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Astelehena, 12
09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
Martitzena, 13
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Eguaztena, 14
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
Eguena, 15
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)

EGURALDIA

6

16o

8

11o DOMEKA

8

13o ASTELEHENA

8

14o ZAPATUA

9

17o BARIKUA

MARTITZENA

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

Letxuga .................................................. 0,80 euro

Tomatea ............................................... 3,50 euro/kg

Piperrak .............................................. 1,70 euro/doz 

Bainak ....................................................... 5 euro/kg

Kalabazina ........................................... 1,80 euro/kg

Azenaorioak.......................................... 1,50 euro/tx

Arraultzak .................................................. 3,60 euro

Idiazabal gazta.......................................16,50 e/kg

Gari ogia..................................................... 3,30 euro

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

ASTEKO SALNEURRIAK:

Nikolek urtetxo bat bete dau gaur.
Bihar lehen aldiz putz egingo dio
kandelari! Marrubizko mosu potolo
bat familia osoaren partez!

Oier Amantegik igandean,
azaroaren 11n, 9 urte beteko ditu.
Zorionak eta musu handi handi bat
familia osoaren partez!

Gaur gure txikixek 3 urte eingo
dauz. Zorionak Igor! Jarraitu horren
irribarretsu. Mosu bat Oromiño eta
Garaiko familiaren partez!

Gaur, azaroak 9, Beñatek 18 urte
bete ditu. Zorionak eta musu handi
bat familiaren partez! Jarraitu ezazu
golak sartzen!

Gogoan al dituzu gaztetxo hauek? Lourdesko 1988ko promozioko afaria egingo dugu Durangon!
Azaroaren 24an, 19:00etan, Arkarazo tabernan elkartuko gara. Animatu zaitez eta etorri afarira!

Argazkiko neska polit honek urriaren
29an 10 urte egin zituen. Zorionak
Jone! Musu handi bat aita, izeko-
osaba eta lehengusuen partez!

Izane Buruaga Fernandezek 3 urte
bete ditu gaur, azaroak 9. Zorionak
etxeko danon partez, batez ere aita,
ama eta Arain partez!

Urriaren 24an Malen jaio jakun.
Zorionak Udane eta Urkioli! Zorte on
etapa barri honetan. Mosu bana
Abadiñoko lagunen partez!

Abadiñoko Garazik urtebete egin
dau azaroaren 7an. Zorionak eta
patxo handi bat Irati ahiztatxoaren
eta familia osoaren partez!

Zorionak Lara! 3 urte betetzen
dituzulako azaroaren 11n. Musu pila
zure ama, aita, aitite, osaba-izeben
eta Daniren partez. Zorionak Larisofi!

Zorionak izeko Itziar! Bihar zure
urtebetetzea! Mosu piloa eta
besarkada handi bat Jauritxikitik!
Ondo, ondo pasau!

Lagun bi honeek urteak egiten dabez. Enekok, gaur, azaroaren 9an eta Iñigok, astelehe-
nean, azaroaren 12an. Zorionak bioi eta ederto pasau egune! Traguen zain gelditzen gara!



AKUILUAN Amaia Ugalde

Mistizismoa
Mistikoegia naizela esango dida-
zue, baina natural ateratzen zait:
sabelean zizareak dantzan jar-
tzen zaizkit Durangaldeko his-
toriaren zenbait istorio entzuten
ditudanean. Liluratu nauen
azkena, Anbotok joan zen astean
argitara eman zuena: Mañariko
Askondoko koban Neanderthal
sasoiko aztarnak topatu dituzte.

Egia da Mañariak baduela
erakargarritasun berezia historia-
ren istorio mistikoentzako.
Eskualdearen muturrean men-
diek egiten dute muga fisikoa.
Inguru horietan, Durangaldeko
leku txiki askotan moduan, gor-
de da historia zaharra. Euskal
Herriko azken hartza ere bertan
hil zen 1871n, Ezkillarri ingu-
ruan. Eta oraindik ez bada his-
torikoa egin, laster egingo da,
Mañariko harrobi alboko eraikin
batean, ondare natural erraldoia
zinez gordetzen zuen jaunaren
legatua. Erakundeek ukatuta bizi
izan da urte askoan, baina laster
prestatuko omen du erakustoki
berria.

Euskal Herriko azkeneko har-
tzaren hilketa; Mañariako onda-
re naturalaren museoa; Argine-
tako eta San Joan Momoitioko
nekropoliak; Inkisizioaren Kuru-
tziagako gurutzea; Saibigain men-
diko bataila eta bere gurutzea;
Iurretako baselizen ibilbidea, tar-
tean, San Martin Amatzakoaren
aberastasun historikoa (1027an
aipatu omen zen lehenengo
aldiz). Gure ondarearen eta abe-
rastasunaren adibide batzuk bai-
no ez dira, ondo ezagutzen ez
ditugunak.

Horien eta beste askoren
inguruan antolatu daiteke Duran-
galdea ezagutzeko eskaintza
berria. Automozio fabrikek, fun-
dizioek eta industriek hondoa jo
badute, turismo ordenatua eta
errespetuzkoa sustatu daiteke
krisitik ateratzeko. Ez izan beldu-
rrik, honek ez dauka Torremoli-
nosek duen atributurik eta ez da
jendea bermudetan pilatuko. Bai-
na, dugun ondarea aprobetxatze-
ko, eskualde ikuspegia izan behar
dugu, turismo zerbitzuak ere
eskualde ikuspegiarekin eskain-
tzeko. Ona dena eskualdearen-
tzat, ona izango da herri bakoi-
tzarentzat.

LAUHORTZA

Julen
Orbegozo

Kazetaria“Jendaurrean guk uste duguna
baino hobeto egiten dugu berba”
Lotsak eta urduritasunak albo baten utzi eta jendaurrean berba egiten irakasten du Manu Marañonek

Durangon bizi da, Dimakoa da
jaiotzez

Jendaurreko 
komunikazioan irakasle
eta coach-a

Manu Marañon•

erantzuten...”. Ez dauka  zeriku-
sirik errealitatearekin. Nire ikas-
taroetan  jendea konturatzen da
pentsatutakoa baino hobeto egi-
ten duela. Praktikak egiten ditu-
gu bideo kamerarekin eta oso
gaizki pasatzen dute hasieran.
Pantailan ikusterakoan kontu-
ratzen dira nahiko ondo egin
dutela, urduritasuna ez dela
horrenbeste igartzen... 

Pentsa dezakete:“Horiek bai,bai-
na ni lotsatia naiz...”.
Joera daukagu nork bere burua

gutxiesteko, eta besteak askoz
hobeto ikusteko, baina hori,

norberak duen sentsazioa-
gatik da. Nire aurkezpe-
na entzuten egon eta
ondo baloratzen duenak
sentsazio bera dauka.

Autoestimua asko lan-
tzen duzue beraz.
Hori da gakoa. Nik pen-
tsatzen badut oso urdu-
ri jarriko naizela eta
zuri geldituko naizela,

ez naizela gai izango...
aurkezpenean oso

ahul egongo naiz.
Nire ikastaroan
ikasleek bospasei

praktika egiten dituz-
te. Praktikaz praktika

hobeto, solteago ikus-
ten dira ikasleak.

Au t o e s t i m u a
lantzeko one-
na jendau-
rrean berba

egiteko aukera
guztiak aprobe-
txatzea da. 

Eta etor daitez-
keen kritikak?
Guk entzuleen
e r a n t z u n  e d o
feedback positi-
boa lantzen dugu.
Ondo egindakoak
eta hobetzeko
proposamenak

esaten ahalegin-

tzen gara. Ez dago ohiturarik jen-
deari ondo egiten dituen gauzak
aitortzeko. Gure joera da begiak
jendearen akatsetan jartzea.
Horregatik nork bere autoesti-
mua landu behar du. Esperimen-
tatu, hanka sartu eta hobetzeko
gaitasunean sinetsi behar dugu. 

Irakasle askori gertatzen zaio,
gauza asko jakin bai,baina gero
transmititzen kostatu...
Edukiak garrantzitsuak dira bai-
na ikasleek ez dute baloratzen ira-
kasleak asko jakitea, nahiko jaki-
tea baino. Bere jarrera eta har-
tuemona baloratzen dute, eta
zelako gogoarekin azaltzen duen.
Irakasteko gogotsu egoteaz gai-
nera, ikasteko gogotsu egotea
ere garrantzitsua da. Irakasleek
ikusi behar dute euren ezagupe-
na zati txiki bat dela, eta ikasleei
entzuteko prest egon behar dute-
la. Eduki onak izatea ondo dago,
baina hori baserrian barazki onak
edukitzea modukoa da. Eduki-
tzeaz gainera, saltzen ere jakin
behar da.  Hitzaldia ondo egitu-
ratzea, gorputz mintzaira lan-
tzea, entzuteko prest egotea...
jorratzen ditugu. Eduki barik ez
dago ezer, eta edukiagaz baka-
rrik, oso gutxi dago. Sindikatu edo
alderdi politiko bateko bi boze-
roale ikus ditzakegu, antzeko
edukiei buruz berbetan, baina
batak eta besteak jendearengan
duten inpaktua zeharo desber-
dina izan daiteke.

Zelan erakarri zintuen gai
honek? 
EHNEn egon nintzenean, asko-
tan  egokitu zitzaidan komuni-
kabideetan berba egitea. Pren-
tsaurrekoetan, irratian, telebis-
tan.... Baserritarrekin bilerak
egitea ere tokatzen zitzaidan.
Gustukoa nuen, eroso sentitzen
nintzen. Sinisten nuen egiten
nuena eta defendatzen nuena.
Izugarrizko gogoarekin egiten
nuen, eta normalean pasioa eta
emozioak jartzen direnean, urdu-
ritasunak gainditu egiten dituzu. 

EEHHNNEE  ssiinnddiikkaattuuaann  hhooggeeii
uurrtteeaann  iibbiilliittaakkooaa  ddaa  MMaannuu
MMaarraaññoonn..  BBeerrttaann  hhaassii  zzeenn

jjeennddeeaauurrrreeaann  eettaa  kkoommuunniikkaabbii--
ddeeeekkiinn  bbeerrbbaa  eeggiitteenn..  GGuussttuurraa
eeggiitteenn  zzuueenn,,  hhaallaakkooeettaann  eedduu--
kkiittzzeenn  ddiirreenn  uurrdduurriittaassuunn  eettaa
sseegguurraannttzzaa  ffaallttaa  bbaarriikk..  OOrraaiinn
jjeennddaauurrrreeaann  bbeerrbbaa  eeggiitteekkoo  iikkaass--
ttaarrooaakk  eemmaatteenn  ddiittuu..  AAuuttooeessttii--
mmuuaa  llaannttzzeeaa  eettaa  pprraakkttiikkaattzzeeaa
ddiirraa  bbeerree  bbii  ggoommeennddiioo  nnaagguussiiaakk..  

“Nik ez dut balio jendeaurrean
berba egiteko”.
Askok pentsatzen dute hori.
Gure kulturan eta irakas-
kuntzan oso gutxi lan-
du dugu jen-
daurrean
b e r b a

egitea. Arbelera ateratzen gintuz-
tenean ere, ia zigorrerako zerbait
zen. Daukagun sinesmena nahi-
ko kaskarra da: “Ni ez naiz gai hori
egiteko, oso urduri jartzen naiz,
galderak egiten
h a s i k o
dira eta
ez dut
jakin-
g o


