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Jesusen Mirabeen kongregazioak Intxaurron-
don daukan etxean jarriko dute martxan proiek-
tua. Bertan egon diren mojek etxea utziko
dute, eta etxea Caritasi uztea erabaki du  kon-
gregazioak. Eguneko zentroa, gaueko egoitza
eta etxe tutelatu edo autonomoak ipini gura
dituzte. Jose Agustin Maiz Andra Mariko parro-
koak dioenez, 2013an zabaldu gura dute.

Etxebakoei laguntzeko
etxea zabalduko du
Caritas elkarteak
Intxaurrondon

Atxondoren sorreraren
50. urteurrena gogoratuko dute
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“Antolatzen ez bagara, hau izan-
go da gure etorkizuna: kale gorria”.
Mezu horregaz irten zuten joan
zen zapatuan hamarnaka gaztek
Ezkurdira. Banketxe baten parean
etzanda egin zuten ekimena.
Euren ustez, borrokatu ezean,
egoera horretara heldu ahal dira.
Gazte horiek independentzia eta
sozialismoa helburu dauzkan
nazio mailako erakunde bat sor-
tzeko prozesuan murgilduta dau-
de –Gazte Zukgua–, eta Durango-
ko gazteriari parte hartzeko gon-

bita egin diote: “Gazteoi beharrez-
koa zaigu era kolektiboan pentsa-
tzea”. Hurrengo asanblada dome-
ka honetan izango da, arratsalde-
ko 16:00etatik aurrera, Ibaizabal
ikastolan.

Gazteen arabera, egungo
sistema orokorrean, balio indibi-
dualista eta konformistekin hezi
dira gazteak. Norbanakotik kolek-
tiborako pausoa dela ulertzen
dute: “Arazo berdinak dauzkate-
nekin harremanak sortzera iga-
ro behar dugu”. M.O.

“Gazteoi beharrezkoa
zaigu era kolektiboan
pentsatzea”
Independentzia eta sozialismoa helburu, gazte 
erakunde bat sortzeko prozesuan daude

Gazteak, joan zen zapatuko ekimenean, Ezkurdin.

Intxaurrondon egoitza zabalduko du Caritas Tabirak.

Caritas Tabira elkarteak etxe-
bakoentzako egoitza zabal-
duko du Durangon. Intxau-

rrondon Jesusen Mirabeen kongre-
gazioak daukan etxean egingo dute
proiektua. Izan ere, bertan egon
diren mojek etxea uzteko eraba-
kia hartu dute, eta kongregazioak
Caritasi utziko dio hamar urtean
erabiltzeko. Jose Agustin Maiz
Andra Mariko parrokoak azaldu du
Caritasen ideia: eguneko zentroa,
gaueko egoitza eta etxe tutelatu edo
autonomoak ipini gura dituzte.
Maizek esan du 2013ko udaberri-
rako zabaltzea gura dutela, baina
oraindik ez dagoela data guztiz
argi.

Eguneko zentroan, arropa
garbitu, bazkaldu, internet erabi-
li, ikastaroak jaso eta antzeko ekin-

tzak egin ahal izango dituzte etxe-
bakoek. Gaua pasatzeko egoitzan
dozena bat gela prestatuko dituz-
tela esan du Maizek. Pisu tutela-
tu edo autonomoak egokitzea
hirugarren pausoa izango ei da.
“Laguntza publikoak lortu gura
ditugu aurrera ateratzeko”. 

Badira ia urte bi Caritas Tabi-
ra egoitzaren egitasmoa lantzen
hasi zela. Etxepel legez bataiatu
dute. Andra Mariko parrokiak
dauzkan lokaletan ipini gura zuten
hasieran, Maizek azaldu duenez:
“Horretan genbiltzala agertu

zitzaigun beste eskaintza hau, eta
zoragarria izan da”. 

Horrez gainera, Caritasek bes-
te proiektu bitan dihardu: bigarren
eskuko arroparena eta lana bila-
tzeko laguntza ematekoa. Aurten,
ume behartsuei laguntzekoa ere
ipini gura dute martxan.

Mojei eskerrak
Joan zen domekan omenaldia egin
zieten Jesusen Mirabeei. Ia moja
gehienek beste leku batzuetarako
bidea hartu dute jadanik; lau bat
bakarrik geratzen ei dira. Maizek
azaldu du 90 urtean egon direla
Durangon, gaixoak zaintzen eta
gaubelak egiten, besteak beste.
“Jendeak maite zituen”. Eskerrak
eman dizkie Maizek Jesusen
Mirabeei. M.Onaindia

Etxebakoentzako egoitza
zabalduko du Caritasek
Intxaurrondoko Jesusen Mirabeen etxean zabalduko dute hamar urterako

Eguneko zentroa, gaueko
egoitza eta etxe tutelakuak
ipini gura dituzte

Urki-Hegoalde
eta Montorreta
kaleetako lanak
atzeratuta
Durangoko PSE-EEk EAJ kritika-
tu du prentsa ohar bidez, obra
batzuk atzerapenagaz daudela
leporatuta. Urki-Hegoalde erre-
pidearen zortziren bat baino ez
dela gauzatu gogoratu du Pilar
Rios bozeroale sozialistak: “Bere
osotasunean hartzen dituen
500 metroetatik 40 baino ez dira
egin. Hala ere, aurreikusi diren
4,4 milioi euroetatik milioi bat
gastatu da dagoeneko". Elorrio,
Arrasate edo Abadiñora joateko

Durango zeharkatzea saihestu-
ko du Urki-Hegoalde errepideak.

Bestalde, Montorreta kalea
otsailaren 6tik dago itxita Faus-
tegoienako hirigintza lanen era-
ginez. "Hilabete pare bat iraun
behar zuten lanok hamar hila-
bete diraue, eta ez dira amaitu",
dio Riosek. Horren ardura gober-
nu taldeari bota dio, bere ustez
proiektuarengan jarraipen eza
erakusten duelako. A. B. / M. O.

Montorreta otsailaren 6tik
dago itxita Faustegoienako
hirigintza lanen eraginez

San Jose Jesuitak ikastetxeko hama-
zortzi ikasle herriko erakundeetan
laguntzaile legez ibiliko dira. Lauk
Astarloa erresidentzian lagundu-
ko dute, bik Gorabiden, lauk etor-
kinak hartzen dituen Jesuiten
Etxean, eta zortzi ikastetxeko Lehen
Hezkuntzako ikasleen begirale
izango dira. Laugarrenez garatu-
ko dute esperientzia; guztira,
82 ikaslek parte hartu izan dute pro-
graman. "Batzuk udan ere joate-
ko engantxatu izan dira", esan du
Isabel Kapanaga zuzendariak.

Euren ekimenak eta gero bide
horretatik jarraitzeak poza eman
die ikastetxeko arduradunei. "Gure
hezkuntza proiektuan berebiziko
garrantzia dauka pertsonak arlo
guztietan hezteak; akademikoan
gaitasunekoak izatea, baina baita
giza eta fede balioetan ere". 

Aitziber Agirre irakaslea da
koordinatzailea, eta esan du oso
kobentzituta daudela proiektua-
gaz. Kapanagaren ustez,  gizartea-
rentzat berri ona da gazteak kobra-
tu barik bolondres ibiltzea. M.O.

Hamazortzi ikaslek
bolondres jardungo
dute laguntza ematen

Agirre eta Kapanaga, ezker-eskuma, prentsaurrekoan.

Urki-Hegoalde errepidearen
zortziren bat baino ez dela
gauzatu gogoratu du

San Jose Jesuitak ikastetxean laugarren aldiz
garatuko dute boluntariotza esperientzia
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IURRETA MALLABIA

Alberto Erraztik egin du
Durangoko toponimiaren
ikerketa, eta udalak Inter-

neten eskegi du lan horren emai-
tza.  Baserriak, mendiak, iturriak,
eraikinak, elizak eta antzeko 1.681
lekuren izenak batu ditu Erraztik.
Informazio guztia eskuragarri dago
www.durango-euskaraz.net/topo-
nimia webgunean. Mapa batean

kokatuta daude toponimoak, gaur
egungoak zein galdutakoak. Bakoi-
tzaren gainean klikatuz gero, argaz-
kiak eta datuak agertzen dira. Esa-
terako, Munalarrinetaaukeratuta,
heretikoak bertan erre zituztela
azaltzen du aipamenak –gaur
egungo Montevideo kalearen ingu-
ruan–. Gainera, 1489tik hona hain-
bat eratan idatzi dela ikusi ahal da:
Vlalarreneta,Vlalarryneta,Ulana-
rrieta, Ulibarrineta...

Beste zenbait atal gehitu diz-
kiote webguneari. Toponimoak
ezagutzeko bilatzaile bat instala-
tu dute. Argazki zaharrek espazio

propioa daukate, eta umeentza-
ko jolas bat ere txertatu dute. 

Udalak 2008an eman zion
Erraztiri ikerketa egiteko beka.
Aitziber Irigoras alkateak esan du
lan serioa eta zorrotza izan dela

egindakoa. Adierazi du emaitza
Durangoko ondarearen parte dela,
eta udalaz gainera herritarrek ere
eskura daukatela tresna hori. Adi-
bidez, etxe edo komertzio berriei
izena ipintzeko. M.Onaindia

Toponimiari buruzko
ikerketaren emaitza
Interneten ipini dute

Toponimia ikerketaren emaitzak www.durango-euskaraz.net/toponimia atarian daude ikusgai.

Izen bakoitzaren gainean
klikatuz gero argazkiak eta
datuak agertzen dira

Aitziber Irigoras alkateak
adierazi du emaitza Durangoko
ondarearen parte dela

1.681 lekuren izenak batu ditu Alberto Errazti
ikertzaileak; udalak 2008an eman zion beka

Pakistanera bideratuko da
garapenerako dirua
New Khande-ko ur hodiak berreraikitzeko 
erabiliko dituzte udalak emandako 9.381 euro

Felix Baltistan Fundazioari eman-
go dizkio udalak garapenerako
lankidetza proiektuetarako gor-
detako 9.381 euro. New Khande-
ko (Pakistan) ur hodiak berrerai-
kitzeko erabiliko da diru hori.

Udal arduradunek azaldu lez,
New Khandetik hurbil dauden
laborantza eremuetan ureztatze
sistema bat eraikitzea dute helbu-

ru, bertako populazioaren onu-
rarako: 1. 577 laguni eragingo
die. Proiektua 2011ko irailean
abiatu zuten, eta 2013ko amaie-
ran bukatu gura dute. Aurkeztu-
tako zortzi egitasmoren artean
hautatu dute honakoa, interes
sozial handiena duelakoan.

Proiektuak 121.355 euroko
inbertsioa eskatuko du. Tokiko
elkarteek 3.104 euro (%3) jarriko
ditu, eta Felix Baltistan Funda-
zioak 9.381,18 euro (% 8). Pakis-
tango gobernuak ere lagundu du,
ubidearen burua berreraikitzea
finantzatuz (10.910 euro). A. B.

Zortzi egitasmoren artean
hautatu dute honakoa, interes
sozial handiena duelakoan

Euskararen
Legearen harira,
mobilizazioa
deitu du EHEk
30 urte dira Euskararen Legea onar-
tu zela, eta Euskal Herrian Euska-
razek (EHE) uste du mugak ezarri
dituela: “30 urteren buruan, zer-
bitzu oinarrizkoenak ere norbera-
ren hizkuntzan jasotzeko ezinta-
suna, euskaraz bizitzeko debekua

bizi dugu euskaldunok”. Efemeri-
dearen harira, mobilizazioa deitu
du EHEk biharko, Durangoko uda-
letxearen aurrean, 12:30ean. Era-
gile horrek gai bi eztabaida poli-
tikora eroatea eskatu du: euska-
raren ezagutza eta espazioak
euskalduntzea. “Gaur egungo bal-
dintza soziolinguistikoekin euska-
raren erabilerak goia jo du”, esan
dute EHEko ordezkariek.

Abenduaren 1erako Kontsei-
luak manifestazioa deitu du
Donostian, eta bertara joateko
deia ere egin du EHEk. M.O.

Merkatu plazaren bueltan zaramagaz
sortutako arazoa, konponduta

Merkatu plazaren bueltan dauden Monagotorre eta Kanpatorros-
teta kaleetako bizilagunak jendaurrean kexatu ziren pasa den astean,
esanez lurpeko zakarrontzien inguruan zabor ugari pilatzen dela.
Antza denez, edukiontzien funtzionamendua ez da egokia izan.
Hatsa, zikinkeria, arratoiak... Hainbat argudio erabili zituzten kexa-
tzeko.  Bada, udalak kanpoko kontainerrak ipini ditu, eta bizila-
gunek esan dute arazoa konpondu dela.

Baserritarren
produktuen
katalogoa egin
gura du udalak
Mallabiko Udalak martxan jarri
du Baserritik Kalera ekimena.
Herriko baserritarrak salgai
dituzten produktuen katalogoa
kaleratzea da ekimen horren hel-
burua. Katalogo horretan parte
hartzeko interesa duten baserri-
tarrei dei egin diete, udalarekin
hartu-emanetan jarri eta katalo-
goa osatzeko. Prest dagoenean
buzoiz buzoi banatuko dutela
azaldu dute udal arduradunek.

Katalogo honen bidez, kon-
tsumitzaileek herriko baserrita-
rren berri izateaz gainera, zer
produktu ekoizten dituzten eza-
gutzeko aukera izango dutela
azaldu du Mila Mondragon alka-
teak. Baserrian ekoiztutako pro-
duktuak ezagutzera eman eta
salmenta zuzena egin gura dute.
Baserritarrak udalagaz harre-
manetan jartzeko 943 17 14 61
telefono zenbakira deitu deza-
kete, edo mezu elektronikoa
bidali mallabiaudala@euskal-
net.net helbidera. J.G.

Baserrian ekoiztutako
produktuak ezagutzera
eman eta salmenta 
zuzena egin gura dute

Larrakozelaira
doan bidea
udalarena
izango da
Foru Aldundia ere ados egonda,
N-634 errepideko biribilgunetik
Larrakozelai futbol zelaira doan
bide zatia udalaren esku geratzea
onartu du udalbatzarrak. Ahoba-
tez hartu dute erabakia. BI-334
bide zati hori (810 metro) herria-

ren esku egon behar dela uste du
udalak, hala, auzokoen eskaerei
ere erantzun ahal izateko. 

Hobetze lanak amaitzean
Behin premiazko hobetze lanak
amaituta, Foru Aldundiak udala-
ren esku utziko du bide zati hori.
Iturburutik Amatzarako sarrera-
ra arte oinezkoentzako bidea ego-
kitu dute jada, eta Larrakozelai
inguruan espaloia ere jarri dute.
Iñaki Totorikaguena alkateak argi-
tu duenez, zebrabideak jartzea
geratzen da oraindik. A. B.
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ATXONDO

ELORRIO GARAI

Paperezko
trajeen museoa
bisitatuko dute
nagusiek
Datorren astelehenean Gueñe-
serako txangoa egingo dute hain-
bat lagunek, herriko nagusien
San Migel elkarteak antolatuta.
Bertan, paperez egindako soine-
koen edo trajeen museoa bisita-
tuko dute, antolatzaileek adiera-
zi dutenez. 

Goizeko 09:00etan irtengo
dute Garaitik, eta 10:15 inguruan
Gueñeseko udaletxera joango
dira. 11:30ean egingo dute bisi-
ta, eta ostean Sudupera joango
dira, han ere gai beragaz lotuta-
ko ekintza bat egiteko. Sudupe-
tik bueltan, Gueñeseko Erreka
jatetxean bazkalduko dute garai-
tarrek, 14:30ean. Jaki askoko
menua edukiko ei dute dastatze-
ko. Gainera, bazkalosterako dan-
tzaldia ere prestatu diete. 

Egun osoko irteeraren
ostean, arratsalde partean buel-
tatuko dira garaitarrak Enkarte-
rrietatik. M. O.

Datorren urterako zergak eta
tasak %2,5 igotzea onartu dute

Durangaldeko hainbat udalen
antzera, Elorriokoak ere %2,5 igo-
ko ditu herritarrentzako zergak eta
tasak. Beste era batera esanda,
herritar bakoitzak 0,02 euro ordain-

du beharko ditu eguneko. EAJk
eta PPk babestu dute proposame-
na, eta Bildu abstenitu egin da.
Joseba Mujika alkateordeak  (EAJ)
esan du 2013ko aurrekontuetara-
ko aurtengorako baino 725.000
euro gutxiago edukiko dituztela
–400.000 Udalkutxara bueltatu
beharrekoa eta 325.000 eraikuntza-
ko zergen beherakada–. Zergen
igoera, aurreikuspen horri erantzu-
teko erabili gura dute zati batean.
Mujikaren arabera, datorren urtean
udalak 45.000 euro gehiago lortu-
ko ditu horrela, eta 2014an 90.000.
Bestalde, udaleko gastuetan ere
neurriak hartu beharko dituztela
adierazi du, “zerbitzuak eta gastu
soziala mantendu gura badira”. 

Igoeraren aurrean, hobari bi
eskainiko dituztela aurreratu du
Mujikak: alargunei %50 Ondasun
Higiezinen gaineko Zergan, eta
lana sustatzen duten enpresei %50
eraikuntza zergan. Gainera, gaz-

teei begira, alokairua ordaintze-
ko 250 euroko laguntza emango
dutela esan du. Bilduko Idoia
Buruagak adierazi du, diru kon-
tuak orekatzeko bada, ez daude-
la zergak igotzearen kontra, bai-
na jeltzaleek ez dietela igoeraren
helbururik azaldu. Enpresetara-
ko hobaria ez dela berria dio
Buruagak, iaz ere bazegoela, eta
diru-laguntzen gaiagaz hobari
falta estali gura izatea leporatu
dio. “Joan zen urtean, izoztean,
harro-harro kaleratu zuten egin-
dakoa. Oraingoan, herritarren
egoera okerragoa denean, igoe-
ra proposatzen dute”.

Mujikak Bildu kritikatu du,
bere ustez udaletan irizpide des-
berdinak erabiltzen dituelako.
Buruagaren iritziz, udal bakoitzak
egoera propioa bizi du, eta ezin
dira alderatu. PPko Carlos Gar-
ciak proposamena babestu du:
“Salbuespeneko egoeran gaude-
nez, neurri horiek hartu behar
dira”. M. O.

EAJk eta PPk babestu dute proposamena, eta Bildu abstenitu egin da

Mujikaren arabera, datorren
urtean udalak 45.000 euro
gehiago lortuko ditu horrela

Buruagak adierazi du
jeltzaleek ez dietela igoeraren
helbururik azaldu

Elorriarrek %2,5 gehiago ordaindu beharko dute zergetan.

Arrazolak, Axpek eta Apatak
bat egin eta Atxondo uda-
lerria sortu zutela 50. urte

bete dira azaroaren 4an. Bihar
urrats esanguratsu hori gogoratu-
ko dute hiru auzoetan.

1962an Apatamonasterioko
alkatea zen Claudio Urizarrek jarri
zuen martxan fusioa. Hiru herriek
banan baliabide ekonomiko urriak
zituztela-eta, bat egitea proposa-
tu zuen. Gerediaga elkartearen
Astola aldizkariko erreportajean
jasotzen denez, fusio hori bidera-
tzeko batzorde bat eratu zuten
hiru herritako ordezkariekin, eta

bertako kidea izan zen Victor Base-
ta (87 urte, Axpe, Elixaburu base-
rria). Batzorde hartatik bera da
gaur egun bizi den bakarra. Base-
ta zinegotzia izan zen Axpen, eta
ondoren, baita Atxondon ere: “Ez
geneukan ia industriarik. Diru
sarrerak behera zihoazen eta gas-
tuak gora. Ordezkariok nork bere
herriko nortasuna eta interesak
defendatzen genituen batzordean,
baina ez dut gogoan eztabaida
handirik sortu zenik. Hirurok bat

egitea komenigarri ikusten genue-
la gogoratzen dut”, azaldu du.

Hasieran, herritar batzuek
fusioa erreparoekin ikusten zute-
la dio: “Batez ere edadeko pertso-
nek, bizi osoa hantxe zeramate-
nek, hirurak bat egitea agintea
beste batzuen esku uztea zela zio-
ten. Baina hasiera-hasieran izan
zen. Gerora, bateratzea denon
onerako zela ulertu zutela uste
dut”. Izan ere, salbuespenak sal-
buespen, hiru herrietako bizilagu-
nek hartu-eman ona zutela gogo-
ratzen du Basetak: “Esaterako,
gogoan dut Asentzio egunean eta
errogatiba egunetan Arrazolara
joaten ginela meza entzutera, eta
eurak ere Axpera etortzen ziren.
Hartu-eman ona geneukan”.

Biharko ekitaldiak
Hiru auzoek herri izaera eta anto-
lamendua zuten sasoian udale-
txeak izandako eraikinetan urteu-
rrena gogoratzen duen plaka bana
ipiniko dute bihar udal ordezka-
riek. Herritar denei dei egin diete
tokian tokiko ekitaldietara berta-
ratu eta urteurrena elkarrekin
gogoratzeko. Arrazolan batuko
dira lehenengo, 11:00etan. Orain
etxebizitza sozialak dauden erai-
kina da sasoi bateko udaletxea. Pla-
ka ipini ondoren, Andasto dantza
taldeak saioa eskainiko du.  Axpen,

tak. Azkenik, 13:00etan, Apatan
batuko dira gaur egun udaletxea
dagoen eraikinean. Trikitilarien
musikak girotuko du plaka jartze-
ko unea. Horrekin batera, ohitu-
ra zahar bat berreskuratuko dute.
Sasoi batean, aginte makila eskuz
aldatuz islatzen zuten alkate bate-

12:00etan ipini dute hitzordua.
Frontoi ondoko eraikina da uda-
letxe zaharra, eta bertan ezarriko
dute plaka. Ondoren, Gorka Osto-
laza bertsolariak urteurreneko
bertso batzuk kantatuko ditu.
Axpeko ekitaldia bertatik bertara
jarraitzeko asmoa du Victor Base-

“Hirurok bat egitea
komenigarri ikusten
genuela dut gogoan”

Sasoi bateko udaletxeak
zeuden eraikinetan plaka
bana ipiniko dute bihar

1962an Arrazola, Axpe eta Apata fusionatzeko 
sortu zen batzordeko kidea izan zen Victor Baseta

Victor Baseta Aguirre zinegotzia izan zen Axpen lehenengo, eta Atxondon ondoren.

Herritarrak sasoi bateko ‘pullman’ autobusari tiraka. Eraz aldizkariko artxiboa

tik bestera  gertatzen zen botere
aldaketa. Apatan zeremonia hori
gogoratu bakarrik ez, berresku-
ratu egingo dute, aurrerantzean
alkatea aldatzen den bakoitzean
errepikatzeko helburuagaz. Ahal
badu, ekitaldi horretan ere egon-
go da Baseta. J.Derteano
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BTT zentroaren bultzatzaile eta diseinugileak, eguazteneko prentsaurrekoan.

Mendi bizikletaz ibiltzeko hamabost ibilbide prestatuko dituztela esan dute

Mendi bizikletan ibiltzeko
Durangaldean dagoen
zaletasunari erantzun

asmoz, BTT zentro bat zabalduko
du Amankomunazgoak Abadiñon,

Tornosolo trinketean. Eskaintza
hori ez da bakarrik zaletuei egin-
dakoa; afizioa zabaltzea eta turis-
moa elikatzea ere helburuen artean
dauzkate, Oskar Zarrabeitia pre-

sidenteak eguaztenean prentsau-
rrekoan adierazi zuenez. Egitas-
moaren lehenengo fasea diseina-
tuko dute datozen hilabeteetan:
mendi bizikletaz ibiltzeko hama-
bost ibilbide prestatuko ditu Sen-
doa enpresak. Guillermo Ruiz de
Erentxun dabil behar horretan,
eta esan zuenez, momentuz 30
ibilbide irudikatu dituzte hainbat
aditu eta zaleturen laguntzagaz.
Ernesto Lejarreta da horietako bat,
eta agerraldian egon zen ekime-
nari babesa ematen. Ruiz de Eren-
txunen arabera, datorren hilean
itxiko dute ibilbideen zerrenda,
baina gura duenak oraindik ekar-
penak egiteko aukera dauka, btt-
durangaldea@gmail.comhelbide-
ra idatzita. Ibilbide guztiak Torno-
solon hasi eta amaituko dira, eta
lursail publikoetatik pasatuko dira.

EAEko bosgarren BTT zen-
troa izango da Abadiñokoa. Pai-
saje eta ibilbideengatik, erakarga-
rria izango dela uste du Ruiz de
Erentxunek. Ibilbideak pentsatu
eta gero, seinalizazio eta presta-
tze lanetan hasiko dira. Zentroa
bigarren fase batean garatuko
dutela azaldu du Zarrabeitiak.
Aldagelak eta bizikletak konpon-
tzeko eta gordetzeko lekua eduki-
ko du Tornosoloko BTT zentroak,
besteak beste. M. Onaindia

BTT zentroa zabaldu gura
dute Abadiñoko trinketean

Afizioa zabaltzea eta turismoa
elikatzea ere helburuen artean
dauzka Amankomunazgoak

Ibilbideak pentsatu eta gero,
seinalizazio eta prestatze
lanetan hasiko dira

DURANGALDEA OTXANDIO

Bertso afaria
egingo dute Jon
Maia eta Maialen
Lujanbiogaz
Azaroaren 30ean, bertso afaria
antolatu dute Mainondo ikaste-
txeko gimnasioan. Jon Maia eta
gaur egungo Euskal Herriko ber-
tsolari txapelduna, Maialen
Lujanbio,  ibiliko dira bertsotan,
eta  Asier Ibaibarriagak jarritako
gaien inguruan jardungo dute.
Bertso afaria 21:30ean hasiko
da, eta sarrerak Fonda tabernan
egongo dira salgai datorren mar-
titzenera arte. Ekimena Otxan-
dioko Udal Euskara Batzordeak
eta Otxandioko Gazte Asanbla-
dak antolatu dute.

Bertso afarian herri ginka-
nako sari banaketa egingo dute.
Irabazleek jasoko dituzten sariez
gain, aurten, nobedade moduan,
beste bost sari banatuko dituz-
te parte-hartzaile guztien artean.
Parte-hartzea sustatzea da hel-
burua. Horrela, astebururen
batean galderei  erantzun ez
arren, inor ez da aukera barik
geratuko; beti dago zer edo zer
irabazteko aukera. J. D.

Sarrerak Fonda tabernan
egongo dira salgai datorren
martitzenera arte

Gabonetako otzarak
eskainiko ditu
“oizegin.com” atariak
Bertako nekazaritza produktuak ezagutarazteko
eta saltzeko sortu dute oizegin.com proiektua

Durangaldeko eta Lea Artibaiko
ekoizleen produktuekin Gabone-
tako otzarak egiteko aukera ipini
dute oizegin.com atarian.  Urkio-
la eta Lea-Artibai landa garapene-
rako elkarteek sortu zuten egitas-
moa ekainean, eta webgune horre-
tan, besteak beste, erosketak online
egiteko aukera ematen dute.
Eskualde bietako ekoizleen pro-
duktuak ezagutarazi  eta saltzeko
helburua dauka oizegin.com-ek.

Gabonetako otzarak eskatu
gura dituenak abenduaren 14ra
arte eskatu ahal izango ditu, web-
gunetik bertatik. Banaketak aben-
duaren 14tik 18ra egingo dituzte.

Gainera, abenduaren 31 baino
lehen eskatuz gero, bidalketa doan
egingo dute.

Oizegin.com webgunean,
dendaz gainera, baserritarrei egin-
dako elkarrizketak, produktuen
informazioa, eta aholkuentzako
tartea dago, besteak beste. Juan
Mari Totorika Urkiola Landa Gara-
pena elkarteko arduradunak  azal-
du duenez, helburua 30 ekoizle
baino gehiagok proiektuagaz bat
egitea da: “atariaren online den-
dan egunetik egunera produk-
tuen eskaintza zabalagoa izatea
gura dugu”.

Biltegia, Muruetan
Erosketen biltegia Abadiñoko
Murueta baserrian dago. Gabo-
netako eskaintza bereziaz gaine-
ra, urte osoan astean banaketara-
ko egun bi egoten dira: martitze-
nak eta eguenak. Produktu freskoak
martitzenetan banatzen dituzte.
Antolatzaileek azaldu dutenez,
"produktuen freskotasuna eta kali-
tatea segurtatu gura dugu". Infor-
mazioa eskuratzeko 94 620 36 11
zenbakira deitu daiteke, edo
info@oizegin.com-era idatzi.

Urkiola eta Lea-Artibai landa
garapenerako elkarteek sortu
zuten egitasmoa ekainean

Otzarak eskatu gura dituenak
abenduaren 14ra arte eskatu
ahal izango ditu, webgunean 

Anboto, Hekimen euskarazko
hedabideen elkarteko kide

Indarrak batzea. Horixe da atzo
Donostian aurkeztu zuten  Heki-
men euskarazko hedabideen
elkartearen helburua. Aurkezpe-
nean azaldu dutenez, “euskal
hedabideen elkarlana bideratze-
ra dator Hekimen”. Gaineratu
dutenez, “euskararen hiztun
komunitateak behar duen eremu
komunikatibo sendoa garatzera
dator”. Proiektuan bat egin duten
hedabideen ezaugarri nagusiak,
euskara hutsez jardutea eta publi-
koak ez izatea dira. Gipuzkoa
Berritzenen laguntzarekin, lanean

aritu dira  elkarrekin eta elkarte
hau da haren “fruitua”. 

Desafioak ez dira makalak.
Esaterako, egunotan ari da eratzen
Eusko Jaurlaritza, eta haren ordez-
kariekin harreman finkoa bidera-
tzeko asmoa dute: “Serio berba
egin beharko dugu diru-laguntzez,
publizitate instituzionalaz, min-
tzakidetza iraunkorraz, etab.”. 

Parte-hartze zabala
Argia, Berria, Euskal Irratiak, Gaur
8, Gazteberri, 11amaika Telebis-
ta, Tokikom eta Xaloa Telebista dira

Hekimenen kide. Anboto Komu-
nikabideak-ek, Tokikomen bazki-
de den heinean, egitasmoagaz
bat egin du. Guztira 52 hedabide
batu dira elkarrekin bideari eki-
teko asmoz. 

Besteak beste, Euskal
Hedabideen Behatokia sortu
nahi du, Hekimenek, unibertsi-
tateak, instituzioak, eta hedabi-
de publikoak bilduko dituena.
Ikerketa jorratuko duena,
audientziak,teknologia berriak,
beste hizkuntzetako esperien-
tziak aztertuko dituena. J. G.

Publikoak ez diren euskarazko 52 hedabideek osatzen dute elkarte berria

Hedabideek atzo Donostian deitutako agerraldia.
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MAÑARIADURANGALDEA

IZURTZABERRIZ

Azokarako
euskarazko
materiala
batzen dabiltza
Abenduaren 1ean euskarazko
bigarren eskuko liburu eta disko
azoka egingo dute Olakueta pla-
zan. Azoka horretan liburu, dis-
ko eta ipuinak eskuratu ahal izan-
go dira, beste batzuen trukean,
edo euro bat, bi edo hiru ordain-
duta. Trukea egin gura duenak,
azaroaren 29ra arte eroan deza-
ke materiala liburutegira, udale-
txera, Gaztelekura edo institutu-
ra.

Euskararen Nazioarteko
Eguna dela-eta antolatuko dute
euskarazko bigarren eskuko libu-
ru eta disko azoka. Aurtengoa,
bigarren edizioa izango da.  Libu-
rua, diskoa edo ipuina eroaten
duenak, trukerako txartel bat
eskuratuko du, eta abenduaren
1eko azokan, bono horregaz esku-
ratu ahal izango du materiala. 

Parte-hartzaile guztien
artean, 50 euroko txartel bi zoz-
katuko dituzte, Berrizko dende-
tan euskarazko liburu, disko edo
jostailuak erosteko. Azokaz gai-
nera, Olakueta plazan umeentza-
ko jolasak ere egongo dira, zapa-
tu horretan. A. U.

∫
Abenduaren 1ean euskarazko
bigarren eskuko liburu eta
disko azoka egingo dute

Irisgarritasun
arloan errepide
inguruak sortzen
du kezka gehien
Joan zen astean herrian dauden
irisgarritasun gabeziak jakiteko
herri batzarra egin zuten, eta 16
bat herritar batu ziren. Irisgarri-
tasun plana diseinatzeko ardura-
dunetako bat da Kimetz Munitxa
injinerua, eta haren esanetan
“batez ere, errepide inguruan
nabaritzen dituzten gabeziak azal-

du zituzten”. Esaterako, Izurtza-
tik Durangorako bidean egin
duten biribilgunea oinezkoen-
tzako ez dela egokia azaldu zuten
herritarrek. Errepidea gurutza-
tzeko zebrabidea ez dago lekurik
seguruan eta, gainera, inguru hura
ez dago oinezkoentzako behar
bezala egokituta. Horregatik,
umeen kotxeagaz eta gurpildun
aulkiagaz doazenek zailtasunak
izaten dituzte ingurune horretan.
Horrez gain, errepide inguruko
baserri edo auzo sarreretan sor-
tzen diren estuguneak izan ziren
gainerako kezka  nagusiak.

Adituek egindako azterketa-
gaz eta herritarrek egindako ekar-
penekin irisgarritasun plana disei-
natu, eta abenduan aurkeztuko
dute udalean. J.D.

∫
Izurtzatik Durangorako
bidean dagoen biribilgunea
ez ei dago ondo
oinezkoentzat

Bigarren eskuko
azokan parte
hartzeko izena
eman ahal da
Abenduaren 16an egingo dute
Mañarian bigarren eskuko azo-
ka, frontoian. Udalak antolatu
du ekimena, eta Ainara Areitio
kultura zinegotziak esan du par-
te hartu gura dutenek badutela
dagoeneko izena emateko auke-
ra. Durangaldeko biztanleei ere
gonbita egin die Areitiok. Azaroa-
ren 30ean itxiko dute parte-har-
tzaileen zerrenda. Bigarren esku-
koa den edozer ipini ahal izan-
go da salgai. Iaz, esaterako, arropa,
liburuak, bizikletak edota altza-
riak egon ziren saltzeko. Partai-
deek euro bi ordaindu beharko
dute postua ipintzeko; udalak
utziko dizkie mahai eta aulkiak.
Udalak berak ere postua ipini
zuen iaz, eta aurten errepikatu-
ko du. Areitiok esan du aulkiak,
mahai bat eta idaz-makina bat
ipiniko dituztela, besteak beste. 

Jaietako argazkiak ikusgai
Bestalde, jai batzordeak aurten-
go jaietako argazkiak batu ditu,
eta datorren barikuan erakutsi-
ko dituzte. Bideo-muntaia egin
dute argazkiekin. M. O.Joan zen zapatuan Iurretako batzarrean hartutako irudia.

Ezker Abertzaleak bere talde
politiko berria izango dena
eratzeko prozesua ipini du

martxan. Orain arteko alderdiak
legez kanpo utzi ostean, Sortu
baliozkoa dela onartu du Espai-
niako justiziak. Hori dela-eta, zelan
antolatu eta zein ildo politiko gara-
tu eztabaidatuko dute batzarretan.
Gainera, oinarri ideologikoak ere
berrikusiko dituzte, eta horixe
izango da prozesuko lehenengo

eztabaidagaia. Iurretan joan zen
zapatuan landu zuten 40 lagun 
inguruk. Independentzia, sozialis-
moa, feminismoa edota euskara
hausnartu zituzten, esaterako.
Durangaldeko gainerako herrietan
bihar batuko dira asmo beragaz. 

Abenduaren 15ean ildo poli-
tikoa jorratuko dute, eta urtarri-
laren 26an antolaketa. Otsailaren

9an barne hauteskundeak egingo
dituzte, eta prozesua otsailaren
23an amaituko dute kongresuagaz.

Ildo politikoarekin bat 
Ezker Abertzaleak prentsa ohar
bidez adierazi duenez, eztabaida
parte-hartze sakon eta demokra-
tikoan oinarrituko dute. "Ezker
Abertzaleak martxan jarri duen
Zutik Euskal Herria ildo politikoa-
rekin bat datorren pertsona orok,
orain arte Ezker Abertzalekoa izan
ala ez, parte hartu dezan nahi
dugu". M.Onaindia

Sortu talde politikoa eratzeko
eztabaidari ekin diote 
Lehenengo batzarrean oinarri ideologikoak berrikusiko dituzte, azaldu dutenez

HITZORDUAK
AZAROAREN 24an

Otxandio 09:00etan,
Haurtzaindegian

Abadiño 09:30ean,Txanportan

Berriz 10:00etan,
Kultur Etxe zaharrean 

Mañaria 10:00etan,
Udal aretoan (izurtzarrak ere bai)

Durango 16:00etan,
Ibaizabal ikastolan 

Atxondo 16:00etan,
Herri eskolan

Zaldibar 16:00etan,
Liburutegi zaharrean 
Elorrio 16:30ean, 
Arriolan
Mallabia 22:00ean, 
Izar Gorrin

∫
Zelan antolatu eta zein ildo
politiko garatu eztabaidatuko
dute batzarretan

lokalak “bizi-bizirik” egongo dire-
la uste du. BREA lokalen faltaga-
tik sortu zuten musika taldeek, eta
lokaletan, euren hartu-emana
indartu egin dela azaldu du Cha-
vezek: “Taldeetako jendea elkar-
tuta, proiektu berriak ere jaio ahal
izango dira”. Gerora kontzertuak
edo ikastaroak antolatzeko ideia
ere badaukate: “Herriak zerbait
bueltan jasotzea gura dugu”.

Taldeen elkarbizitza
Entsegurako lau lokal dituzte,

komuna eta dutxa ere bertan.  Aste-
ko egun guzt ietan goizeko
10:00etatik gaueko 22:00ak arte
dago zabalik Musika Etxea.“Hasie-
ran denok eguenetan entseatzen
genuela konturatu ginen, baina
konpoduko gara. Orain arte, Gaz-
tetxean adibidez, bospasei talde
egon gara”, azaldu du Chavezek.

BREAk kudeatuko du Musika
Etxearen erabilera. Berriztik kan-
poko taldeek ere badute bertan
entsaiatzeko aukera, alokairua-
ren prezioa ordainduta. A. U.

Azken aste bi hauetan hamabi
musika talde eta berrogei pertso-
natik gora ibili da Musika Etxeko
lokaletan aurrera eta atzera. Entse-
gurako lokalen premiei erantzute-
ko atondu dute Musika Etxea Itu-
rritza kalean, mahaijokoak dauden
plazaren azpian. Udala BREA
Berrizko Rock Elkartearekin elkar-
lanean ibili da proiektuan, eta gaur
herritarrei zabalduko dizkiete
ateak, 19:00etatik aurrera.

Asteotako mugimendua iku-
sita, Tres41 taldeko Ion Chavezek

Herriko taldeak badabiltza
Musika Etxean entseatzen
Gaur 19:00etan lokaletako ateak zabalduko dituzte herritar denek ikusteko

Zain taldeko kideak eguazten honetan, maketarako prestaketak egiten.
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ZALDIBAR

Durangaldean labur

ABADIÑO

Azaroaren 29an, 19:00etan
botako dute San Andres
jaien hasiera iragarriko

duen txapligua. Helmuga emaku-
meen elkarteak urteetan egin duen
lana eskertzeko, udalak eurei egin
die aurten proposamena. Udale-
txeko balkoitik botako dute txapli-
gua, eta ondoren, azken urteetan
bezala, kalejira egingo dute Koral
elkarteko trikitilariekin.

Horren ostean,  jaiak gozatze-
ko hainbat ekintza izango dira
azaroaren 30ean eta abenduaren
1 eta 2an, goiz zein arratsaldez.

Herriko hamaika elkarteren
laguntzagaz antolatu dute egita-
raua. Rafa Urizar zinegotziak esan
duenez, “lan itzela egiten dute
elkarteek, beti daude laguntzeko

prest: udalak bakarrik ezin du
honelako egitaraua antolatu”.

Txapligua bota aurretik hasi-
ko da, baina, jai egitaraua. Arku
Tiro taldeak antolatuta, esatera-
ko, San Andres txapelketa egingo
dute azaroaren 25ean, kirolde-
gian, 08:00etatik 15:00etara.

Artisautza azoka
Durangaldeko 14 artisauren lana
erakusgai eta salgai ipiniko dute,
abenduaren 1ean. Goiz eta arra-
tsaldez egongo da azoka zabalik,
eta nahi duenak, artisautza taile-
rretan parte hartu ahal izango du.

Azaroaren 30ean,  umeentza-
ko parkea egun osoan egongo da
zabalik. Zaldua mendi taldeak,
berriz, umeentzako eskalada esko-

la eskainiko du abenduaren 1ean,
rokodromoan. 

Ilargi argazki taldearen lehia-
ketara aurkezturiko lanak jaiek
iraun bitartean egongo dira ikus-
gai, udaletxe zaharrean.

Gaztetxean,kontzertua eta
bazkari herrikoia antolatu dituz-
te, besteak beste. Abenduaren 2an,
Euskal Herriko trikitilari gazteen
txapelketaren finala jokatuko dute
jaien barruan. I.E.

Helmuga emakume
elkarteak emango die
San Andresei hasiera
Herriko hamaika elkarteren laguntzagaz antolatu 
dute egitaraua. Eguenean botako dute txapligua

Arantza Baigorri alkateak eta Rafa Urizar zinegotziak aurkeztu dute jai egitaraua.

Preso eta iheslarien aldeko
hainbat ekimen martxan
Azaroaren 30ean jokatuko dituzte txapelketako
partiduak. Herrira plataformak antolatu ditu 

Abadiñoko Herrira plataformak
antolatuta, preso eta iheslarien
eskubideen aldeko futbito txapel-
ketako partiduak jokatuko dituzte,
azaroaren 30ean. 

Preso eta iheslarien alde
Herrira plataformak antolatuta,
bertso saioa ere izango da, bes-
talde, abenduaren 14an, Aba-
diñoko probalekuan. 

Peru Magdalena duranga-
rra ibiliko da abenduaren 14ko
saio horretan gai-jartzaile lane-
tan, eta Amets Arzallus, Sustrai
Colina, Maialen Lujanbio, Ando-
ni Egaña eta Aitor Bizkarra herri-
ko bertsolari gazteak jardungo
dute Abadiñoko probalekuan
bertsotan. I.E.

Futbito txapelketa horretan
parte hartu gura izan duten taldeek
gaur arte eman ahal izan dute ize-
na Maitena, Vancouver, Mesoi,
Larrano eta Xirimiri tabernetan.

Elkartasun
azoka egingo
dute asteburuan
Matienan 
Traña-Matienako eskolako gura-
so elkarteak antolatu du elkarta-
sun azoka txikia. Barikuan, zapa-
tuan eta domekan, Traña-Matie-
nako frontoian atonduko dute
elkartasun azoka hori. Barikuan

17:00etatik 20:00etara, eta zapa-
tu-domekan goiz eta arratsaldez
egongo da azoka zabalik.

Jendeak emandako gauzak
salduko dituzte azokan, eta jaso-
tako dirua Caritas erakundeari
emango diote. Liburuak, CDak,
jostailuak eta beste hainbat gau-
za egongo dira salgai.

Azokagaz kolaboratu gura
duenak, azaroaren 29ra arte eman
ditzake hondatu bako gauzak eta
janari ez galkorrak, guraso elkar-
tearen egoitzan. I.E.

∫
Durangaldeko 14 artisauren
lana erakusgai eta salgai
ipiniko dute, abenduaren 1ean

Rio+20: jasangarritasunerako bidean. Udalerrien
erronkak eta erantzunak jardunaldian parte hartu
du asteon Durangoko alkate Aitziber Irigorasek.
Mahai-inguru batean jasangarritasunaren errenta-
garritasun sozialari buruz berba egin du. Udalen arte-
ko sareak aprobetxatu behar direla adierazi du Iri-
gorasek, eta nabarmendu duenez, “Tokiko Agenda
Plana estrategikoa da 2020ko Durangori begira”. 

Irigorasek Agenda 21eko
jardunaldietan parte hartu du

Ayurveda terapia motari buruzko hitzaldia
emango dute azaroaren 30ean, 19:00etan, Ore-
ka izeneko lokalean, Andotxeta kalean (Elorrio).
Jatorria Indian duen medikuntza sistema da
Ayurveda. Pertsonen osasun fisikoa zein emo-
zionala zaintzea bilatzen du terapia horrek, bes-
teak beste, belarrekin egindako olio-masajee-
kin. Informazio gehiago: aiciber@hotmail.com. 

Ayurveda terapia zer den
azalduko dute Elorrion

Fracking-ari buruzko
hitzaldia Elorrion 
Martitzenean, 19:30ean, frackingari
buruzko hitzaldia eskainiko dute Elo-
rrioko kultur etxean. Elorrixa Ekolo-
gi Taldeak eta Ekologistak Martxanek
antolatu dute. Frackinga lurpetik
gasa  ateratzeko prozedura azkartzen
duen sistema da, eta ingurugiro
arloan, eztabaida handia eragin du. 

Irailaren 26ko greba deitzaileek sor-
tutako guneak “lan duinaren eta
eskubide sozialen aldeko” hainbat
ekimen eta mobilizazio egingo ditu
datozen egunotan. Bide horretatik,
datorren astelehenean, 19:00etan,
kontzentrazioa egingo dute Duran-
gon, Ezkurdin. 

“Lan duinaren alde”
kontzentratuko dira
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BERBAZ
“Krisiagaz, Abiadura Handiko Trenak
geroago eta zentzu gutxiago dauka”
Espainiako Gobernua diru arazo larriekin, AHT lehentasuna ez dela esan du Frantziak... Zer gertatuko da obrarekin?

Luis Bilbaok behin egunkari
batean esan zuenez, Supersurra
guk, gure seme-alabek eta bilo-
betako batzuk ordaindu beharko
dute. Munduko beste edozein
lekutan ergeltzat hartu eta  dimi-
titzeko eskatuko zioten. 

Egoera ekonomikoa dela eta,
gobernuek gehiago pentsatuko
dute errentagarritasunean?
Eusko Jaurlaritzak agindutako
ikerketetan AHTak lanpostu
asko sortuko dituela eta miraga-
rria dela jaso dute. Edozerk sortu
ditzake lanpostuak; Keynes eko-
nomialariak esaten zuen, zuloak
egin eta tapatzen bazabiltza ere
lortzen dituzula lanpostuak.
AHT egin ahal zen inbertsio txa-
rrena da. Trenbidean inbertsio
puntualak egin eta sistema
osoaren akatsak konpontzea bai,
hori beharrezkoa da eta merkan-
tziak ateratzeko premia dago,
baina horrelako obra... Jasoko
diren onuren artean debora
aurreztea dagoela diote, baina
denbora kontuak eta bidaiari
kopurua puztu egin dituzte.
Hiriburutik hiriburura joan-eto-
rri guztien %2 baino gutxiago
izaten da, eta hortik gehienak
ikasleak dira. Ikasle≠ek ez dute
AHT ordainduko, eta ez die
behar duten zerbitzua emango.
Autobusek unibertsitatetik hiri-
burura eroan eta geltokiak iza-
ten dituzte auzoka. Zer egingo
du jendeak? Leioatik bajatu
RENFEra, handik Gasteizko kan-
poaldera joan, eta autobusa har-
tu hiri barrura?

Zure ustez, epe labur-ertainera,
AHTaren lanetan geldialdi bat
egongo da?
Argi daukadana da, Madrilek
geratu egingo dutela. Gelditzen
dabil dagoeneko. Baina EAJk
esan du lehentasuna duela. Opa-
roaldi garaian obra hauek egitea
faraonikoa zen. Orain, inkesta
guztien arabera, herritarren inte-
reseko gaietan murrizketak egi-
ten dabiltzan momentuan? Kri-
siagaz AHTk geroago eta zentzu
gutxiago dauka. A.Ugalde 

Garraio azpiegituretan
aditua da Roberto
Bermejo ekonomia-

laria. Abiadura Handiko Tre-
naren egitasmoa hurretik
jarraitu du. Bere txostenetan,
AHT errentagarria ez dela
eta bestelako alternatibak
behar direla defendatu du.
Krisian azpiegitura handi
honek duen egoerari buruz
hitzaldia eman du Durangon.

Urteak daroatzazu Abiadura
Handiko Trena bideragarria ez
dela esaten.
Astakeria itzela da. Jatorrizko
bekatu bat dauka. 1990eko
hamarkadan, Europako Batasu-
na bazebilen Europa kohesiona-
tzeko ideiari bueltak ematen, eta
1994rako, hamalau proiektu ate-
ra zituen, gehienak abiadura
handiko lineen ingurukoak. Bru-
selak babesa ematen du, baina
abiadura handiaren oso defini-
zio  lightagaz. Abiadura handia
200 km/orduko mugan ezarri
zuen, eta abiadura hori lor dai-
teke, teknologia aldatzeko beha-
rrik barik. Tuneletan trena ezin
daiteke 130 km/ordutik pasatu,
eta oker ez banago,  AHTaren
bidearen %40 tuneletatik doa;
nik munduko metro handiena
deitzen diot. 

Obrak hasita krisia etorri da.
Orain inork ez dauka dirurik eta
gutxiago Espainiako Gobernuak.
Abiadura Handia mantentzen
da, baina ez da ia inbertitzen.
Euskal Herrian Madrilek ordain-
tzen ditu obrak, baina Eusko
Jaurlaritzak Gipuzkoako zatia
aurreratzea erabaki zuen.
Madrilgo Gobernua ordainketak
atzeratzen dabil, kupoaren kal-
kuluagaz ados ez daudela dio-
te... Orain bertan, Eusko Jaurla-

ritza dabil obra ordaintzen. Aur-
tengo aurrekontuan ia 400 milioi
euro bideratu ditu, eta guztia
gastatzen dabil. Kontua da,
azkenean guk ordainduko dugu-
la. Azpiegitura guztietan gerta-
tzen da, gainera, aurreikusitakoa
baino gastu handiagoak egoten
direla. Ekonomia sailburuari
behin esan nion 400 milioi
horiek bertan inbertitzeko beste
leku batetik kendu dutela, eta
hark; “gero Madrilek ordainduko
du” erantzun zidan. Hor gaude,

eta bitartean hezkuntzatik, osa-
sunetik eta gizarte arlotik
murrizketak egiten. Euskadiko
konexioaren istorio guztia berri-
tsukeria politikoa da. Gu desko-
nexionatzen eta erasotzen dabil-
tza. Ni jada ez naiz Mugarrara
joaten, ez dudalako dauden
lubakietatik pasatu gura. Behin
Orozketarantz joan nintzen, eta
buelta egin nuen... Maite izan
duzun paisaia guztiz hondatuta
ikustea izugarria da. 

Zure ustez, ordaindu eta amaitu
ahal izango ote da AHT? 
Arazo nagusia da Europak abia-
dura handiko lineak gura ditue-
la. Absurdua da, esan dudan
guztiaz gainera,  halakorik ez
duela gura esan duelako Fran-
tziak.  Ez zaio interesatzen.
2020ra arte atzeratuko dutela
esan dute, eta hori politika
arloan benetako data barik atze-
ratzea da. Frantziari merkan-
tziak interesatzen zaizkio, eta
arlo horretan errepide berriak

egiteko inbertsioak egin ditu.
Behin AHT Lion eta Paris artean
eginda, eta Londres eta Brusela
lotuta... Bidaiariei begira, popu-
lazio handiko lekuetatik ibilbide
laburrak bai, baina bestela ez
zaio AHT interesatzen.  

Trenak trafikoa kenduko zuela
zioten, baina errepideak eraiki-
tzen jarraitu dute.
Bai, eta ez dute errentagarritasu-
nik lortzen. Supersurrean,
Artxandako tuneletan...  Horixe
gertatu da. Askotan pentsatu
izan dut badela horrelako harre-
man sinbiotiko bat komunikabi-
de, enpresario eta botere zen-
troen artean. Artxandako tune-
lak inauguratu zirenean, El
Correok zazpi orri eskaini ziz-
kion, bigarrenetik bederatziga-
rrenera; “La obra del siglo”.
Orain porrot ekonomikoa da, eta
gu gabiltza ordaintzen, enpresak
hondoa jo duelako. Horiek dira
hemen egiten diren obrak. Jose

ArgazkiPress

Roberto 
Bermejo •

Injineru industriala, ekono-
mian doktorea eta EHUko
irakaslea

Durangarra da

“Orain bertan, Eusko Jaurlaritza dabil obra
ordaintzen, eta bitartean hezkuntzatik,

osasunetik eta gizarte arlotik murrizketak
egin dituzte” 

“Oparoaldian ere
obra hauek egitea 
faraonikoa zen”

Argazki Press
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ANTZERKIA ESTREINALDIA

Bakoitza bere munduan, ilar-
gian, bizi diren lagun bi dira
Babia lanaren protagonistak.
Elkarren ondoan urte mordoa
eman arren,  ez dutela elkar eza-
gutzen dirudi: “Hainbeste ezagu-
tzen dute elkar, ezezagun bilaka-
tu direla”, esan du Gorka Gansok.  

Kartoizko kaxaz betetako tai-
ler batean bizi eta lan egiten dute.
Egun batean, telefonoak jotzea-
ri uzten dio, eta elkarri begiratze-
ra behartzen ditu.

Leongo (Espainia) herri
baten izena da Babia: egileek
kontatu dutenez, Leongo erregea
bertara erretiratzen ei zen des-
kantsatzera. Hortik obraren izen-
burua: “Inguratzen dituenetik
eta euren buruengandik desko-
nektatuta bizi dira pertsonaiak”.

“Naufrago bi dira protago-
nistak”, Gorka Ganso aktorearen
berbetan: “Mundu guztiak ahaz-
tu ditu”. Iñaki Rikartek esan due-

nez, “fabula bat da Babia, eta
negatiboa dirudien zerbaitetik
gauza positiboak sor daitezkee-
la erakutsi gura dugu”.

Ganso: “Hainbeste ezagutzen dute
elkar, ezezagun bilakatu direla”
Inguratzen dituenetik eta euren buruengandik ere “deskonektatuta” bizi diren lagun biri buruz

Antzoki barrurako lehenengo obra
estreinatuko du Ganso & Cia taldeak

E manaldi bikoitza eskaini-
ko du Ganso & Cia kon-
painiak azaroaren 30ean

eta abenduaren 1ean, Durango-
ko San Agustin kulturgunean.
Babia antzezlanaren aurrestrei-
naldia egingo dute. Hain zuzen,
Durangoko antzoki horretako
oholtzan prestatu ditu azken urtee-
tan Ganso & Cia taldeak bere lanak.

Clown teknika baliatu du
Babia honetan ere Ganso & Cia tal-
deak, Renato eta Mediopelo lane-
tan bezala. Oraingoan, baina, Gor-
ka Gansogaz batera Txefo Rodri-
guez aktoreak ere jardungo du
antzezle lanetan. 

Lehenengo aldiz, taldetik kan-
poko zuzendari batekin prestatu
dute antzezlana. Apirilean hasi
ziren lanean, besteak beste André
eta Dorineobra zuzendu duen eta
hainbat sari jaso dituen Iñaki
Rikarte gasteiztarrarekin.

Duela bost urte Ganso & Cia
taldea sortu zutenetik, sekula ez
dute antzokirako ikuskizun bat
sortu taldekideek. Zentzu horre-
tan, antzokian “publikoa hain
urrun edukitzea arraro egiten zai-
gu”, esan du Gorka Ganso antzez-
leak: “Kalean lan egitera ohituta

Bereziki sei urtetik gorako
ikusleentzako dago antzezlana
pentsatuta, eta berbarik barik, kei-
nuen bitartez bakarrik, adiskide-
tasunari eta imajinazioari buruz-
ko istorio bat kontatzen du. “Ikus-
kizuna publiko guztiarentzat,
bereziki pertsonentzat”, dela dio

Gorka Gansok. Umeek eta gura-
soek izango dute gustuko. “Umeei
asko gustatuko zaiela uste dut”,
esan du Arantza Arrazola San Agus-
tin kulturguneko kudeatzaileak. 

Umorea eta humanitatea
oinarri dituen komedia poetikoa
da, egileen berbetan, Babia. Egu-
nerokotasunaren heroiak dira
Ganso & Ciaren clownaren protas-
gonistak, tentel eta gardenak: ikus-
learengan barrea eta samurtasu-
na sortzen dutenak. 

“Antzerkian ibilbide oso des-
berdinak izan ditugu hiru sortzai-
leok, eta hiruron ukitua dauka
ikuskizunak”, azaldu du Rikartek:
“Horregatik da berritzailea”. I.E.

gaude, antzezten gaudela bat-
batean txakur batek eszena guru-
tzatzera...”. Horregatik, ez daude
ohituta antzokian bezala elemen-
tu guztiak “hain kontrolpean” edu-
kitzera. “Dena dela, lan honetan
ere gertatzen dira hainbat ezus-
teko”, dio Rikartek.

San Agustin kulturgunean aurkeztuko dute azaroaren 30ean eta abenduaren 1ean Ganso & Cia taldearen Babia lan berria

“Publiko guztiarentzat,

bereziki pertsonentzat

egindako lana da” 

Apirilean hasi ziren Iñaki

Rikarte zuzendari 

gasteiztarragaz lanean

“Inguratzen dituenetik

deskonektatuta bizi dira

pertsonaia biak”

Kartoizko kaxaz betetako

tailer batean bizi dira

protagonista biak

Jon Kepa Garro zinegotzia, Iñaki Rikarte zuzendaria, eta Txefo Rodriguez eta Gorka Ganso aktoreak, aurkezpenean.
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Australian hasi eta Txilerainoko mapa tartean bizi direnek eguzki
eklipse osoa ikusi ahal izan dute joan den astean. Aborigenentzat
eguzkiaren eta ilargiaren arteko maitasun istorioa da. Yhi eguzkia,
Bahloo ilargiaz maiteminduta, atzetik dabil; eta hura ihesean. Gor-
putzarrek bat egin dute, ilundu egin du eta lurra hoztu. Yhiren suak,
ordea, Bahloo urtu du eta badoa… Epeltzen hasi da.      

Zeruari begira bizi ei dira Australiako aborigen puruenak, beha-
tze horri esker hainbat ezagutza praktiko ateratzen baitute egune-
rokoari aurre egiteko. Sendabide asko bila ditzakete ortziari behatu
eta bertan idatzitakoa legetzat hartuta. Halaber, errespetua erakus-
ten diote Ama Lurrari, badakite-eta han sortu direla eta han topa-
tuko dutela bizigai, babes eta atseden…

Gu ordea, Lurra planetatik urrun, pantaila baten barruan bizi
gara, haren menpe, makinatxo horren mekanismoen kapritxoetara
lotuta; gure mundua han barruan dago ia osorik, gero eta gehiago.
Lurrik, haizerik, urik, surik dagoen ere ez gara konturatzen, ez bada
txakur-korotza gure oinetakoari itsatsita gelditu dela. Orduan bai su
eta haize astindua eta, gero, lurra eta ura… 

Herriko paisaia aldatzen ari zaigu, jasanezina egiten zait ikus-
tea gazte eta heldu koadrilak denak begiak pantailari josita, atzama-
rrak dantzan hizki eta zenbaki artean, erabat harrapatuta berbak osa-
tu guran edo batek jakin zertan.

Gure kaleetako paisaia aldatzen ari da, adarrak soiltzen, jendea
bakartzen. Lagunartean garela, urlia makinatxoari zorriak kentzen
dabil; sandia “barkatu, WhatsAppa bidali didate” marmarrean, eta
berendia Googlen ez dakit zein partida noiz den begira. Jasanezina.
Maitasun istorio gabeko erabateko eklipsea. Aborigenengandik zer-
bait ikasi gura eta zeruari begira nago, hango konstelazioetako hiz-
kuntzan zer ulertzen dudan. Utopia batzuk sumatu ditut: auzolana,
boluntarismoa, parte-hartzea, elkartasuna eta besteren bat. 

Aitor dezadan, ahaztu orduko, eklipsearen berri pantailadun maki-
natxo baten bidez izan dut. 

GEURE DURANGALDEA

Fernan Ruiz
Berbaroko kidea

Eklipsea

Ikasturte berria zuzendaritza
batzorde eta zuzendari berriagaz
abiatu du Durangoko Orfeoiak.
Arrate Bañeres de la Torre da
presidente berria: orfeoiaren 130
urteko historian, lehenengoz
dihardu emakume batek kargu
horretan. Fernando Urain Deba-
ko kontserbatorioko irakasleak
hartu du Durangoko Orfeoiaren
zuzendari papera, ikasturte
berrian. Zuzendaritza zein
zuzendari berriak Durangon
egingo dute lehenengo emanal-
dia, bihar iluntzean.  

Musikarien Zezili Deunaren
egunaren harira antolatu dute
biharko emanaldia, Andra Marin,
19:00etan. Zezili Deunaren alde-
ko meza kantatuko dute emanal-
di horretan, lehenengo, eta erre-
pertorio “herrikoiagoa” eskaini-
ko dute, ondoren, Durangoko
Orfeoiko 50 abeslariek. I.E.

MUSIKA

Orfeoiaren
zuzendaritza
berria aurkezteko
emanaldia, bihar

Fernando Urain da

Durangoko Orfeoiaren

zuzendari berria

DURANGOKO LIBURU ETA DISKO AZOKA

Guneen ordezkariek eta Gerediaga elkarteko kideek aurkeztu zuten egitaraua.

Durangoko 47. Liburu eta Disko
azokaren barruan, kulturgintzako
zazpi eragilek bultzaturiko gunee-
tako egitarau oparoa aurkeztu
zuten eguaztenean, EITBren Bil-
boko egoitzan: 300 ekintzatik gora
programatu dituzte, aurten. 

Areto Nagusian, Ahotsenean,
Berbaro elkartearen Saguganba-
ra haur literaturaren txokoan, Iru-
dienean, Szenatokian, K@bian eta

Ahotseneak, Topaguneak, Plate-
ruena Kafe Antzokiak eta Goiena
Komunikazio Taldeak aurten lehen
aldiz hartu dute esku”, Durango-
ko Liburu eta Disko azokaren koor-
dinazio batzarrean. 

Durangoko azokaren zein
Anbotoren webgunean eskura
dago abenduaren 6tik 9rako eki-
taldi eta proposamen guztien
zerrenda. I.E.

Plateruena kafe antzokian garatu-
ko da egitarau zabal hori. Hain
zuzen, Plateruenean emango zaio
hasiera egitarauari, Itzalen sua
ikuskizunagaz, azaroaren 30ean.

Nerea Mujika Gerediaga elkar-
teko presidenteak eta Aiert Goe-
naga azokako zuzendariak azaldu
dutenez, “Berbaro elkarteak, San
Agustin kulturguneak, Euskal
Herriko Antzerkizale elkarteak,

Azoka baino astebete lehenago
hasiko dira egitarau zabalagaz
Plateruenean, azaroaren 30ean izango da Liburu eta Disko azokaren lehenengo ekitaldia

Joan zen domekan txapelketa-
ko lehenengo finalerdia jokatu
zen Basaurin. Batek baino gehia-
gok, A8 autobidean zihoala, zuze-
nean Bilboraino joateko tenta-
zioa izango zuen. Baina, helbu-

rua han bertan, alboan ikusi
arren, azkeneko proba gainditu
behar zen. Eta, Basauritik Bilbo-
ra uste baino distantzia handia-
goa dagoela argi ikusi zen. Arkaitz
Estiballesek irabazi zuen saioa,

eta ondorioz, finalerako txarte-
la ere bai. Gainerakoei puntue-
tan alde handia atera zien, eta
Eneko Abasolo Abarkas-ek eta
Gorka Lazkanok ia ezinezko dau-
kate finalera sailkatzea.

Distiratu ezinik, baina aka-
tsik egin barik eta bertsoak ondo
josten ibili zen Abarkas.  Lauga-
rren sailkatuta, akaso ez zuen
puntuetan hainbesteko aldea
egoterik merezi –bigarrenetik
33,5 puntura–. Lazkanok, bosga-
rren, desabantailatik egin zion
aurre saioari: ahotsa urratuta
eduki zuen ia hasieratik. Eztarri-
ko ezinak ideietan eragin zion,
seguruenik. Saioak amaiera alde-
ra egin zuen gora, Estiballesek
txapelerako hautagai dela gogo-
rarazi zigun une beretik.

Domeka honetan Igor Elor-
tzak abestuko du Durangoko
Landako Gunean, eta hurren-
goan Miren Amurizak eta Beñat
Ugartetxeak Gernika-Lumon.
Batek daki; baliteke, hemendik,
Basauritik baino distantzia txi-
kiagoa egotea Bilbora.

KRONIKA Bizkaiko Bertsolari Txapelketa Markel Onaindia

Basauritik Bilbora, uste baino
distantzia handiagoa dago
Eneko Abasolok eta Gorka Lazkanok ia ezinezkoa daukate finalera pasatzea 

Estiballesek irabazi

zuen saioa; finalerako

txartela ere bai

Domeka honetan IIgor

Elortzak abestuko du

Durangon
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The Devin Townsend

Project eta Dunderbeist

taldeek ere joko dute

Ruper Ordorika gonbidatu dute
Kantuaren Kantoia zikloa ixtera 

MUSIKA EMANALDIA

Ruper Ordorika musikariak joko
du Durangoko Platerueneko Kan-
tuaren Kantoiaren laugarren eta
azken emanaldian. Azaroko aurre-
ko hiru saioak bezala, Jonan Her-
nandez kazetariak gidatuko du
azaroaren 29ko saio hori. 

Estudioan sartuta eman ditu
azken asteak Oñatiko musikariak,
baina momentuz grabazio horiek
disko bilakatuko diren ez du kon-
firmatu: “Taldearekin entsegue-
tan-eta agertzen diren ideiak bil-
tzen ari gara”, azaldu zuen duela
gutxi, Berria egunkariari eskaini-
riko elkarrizketan. Estudioan gau-
za interesgarriak sortuz gero,
hurrengo diskoan entzungai izan-

go direla dio. Ruper Ordorikak lau
urte daramatza Arkaitz Miner,
Lutxo Neira eta Hasier Oleaga
musikariekin taldean jotzen, bai-
na bakarrik jardungo du Plate-
rueneko egueneko kontzertuan.

Oso gustura ibili dira Kan-
tuaren Kantoia zikloaren laugarren
edizioan publikoa eta musikariak:
etxeko giroa, gustura egotekoa
sortu da, aurten ere. Formatu
berria delako, urduri samar abia-
tzen dute sarritan musikariek
saioa, baina laster egokitu dira
kantuak eta kontuak tartekatuz.

Atzo Balerdi Balerdi taldeko
Toño Murok jardun zuen Kantua-
ren Kantoiko oholtzatik. I.E.

Bandako hiru musikariak

barik, bakarrik jardungo

du Ruper Ordorikak

Azaroaren 29an, 20:00etan da Kantuaren Kantoia zikloaren azken emanaldia

Oso gustura ibili dira

laugarren edizioan ere

publikoa eta musikariak

LITERATURA AURKEZPENA

Txomintxo eta Perutxoren abentura
berriak Hitz liburudendan entzungai

Gaur, 19:30ean, Durangoko Hitz
liburudendan aurkeztuko dute
Txomin eta Peru Magdalena anaia
durangarrek Txomintxo eta Peru-
txoren abenturak liburua. Aurre-
ratu dutenez, aurkezpenera ume
asko hurreratzen bada, liburu
berriko ipuinen bat kontatuko
diete egileek eurek: entzuleen ara-
bera egokituko dute ekitaldia.

Zortzi urtetik aurrerako umeei
zuzendurikoa da liburua, eta iaz
Peru Magdalenak kaleratutako
ipuineko —Txomintxo eta Peru-
txo bakarrik geratu dira etxean—
pertsonajeen ibileren kontakizu-
narekin jarraituta egin dute.  

Bospasei urte zeuzkaten Txo-
min eta Peru protagonistek lehe-
nengoko liburu hartan. Ipuin
bakarra kontatzen zuen Peru Mag-
dalenak idatziriko Txomintxo eta
Perutxo bakarrik geratu dira etxean
liburuak. Bost ipuin batzen dituen
liburua da, aldiz, Txomin eta Peru
Magdalenak asteon aurkeztu
duten hau. Durangoko anaien tes-

tuak eta Iosu Mitxelenaren ilustra-
zioak batu dituzte.   

Magdalena anaiek idatziriko
ipuinak dira Txomintxo eta Peru-
txoren abenturak liburukoak. Egi-
leen izeneko bi protagonisten ibi-
lerak kontatzen ditu bigarren libu-
ru honek ere. Protagonistak
amaren sabelean daude liburuko
lehenengo ipuinean. 

Txomintxok eta Perutxok
eskolako jantokian bizi dituzten
abenturak eta beste hainbat ibi-
lera kontatzen dituzte azken libu-
ru honetan. 

“Lehenengo liburua miste-
riosoagoa zen, beldurrei aurre egi-
teari buruzkoa”, dio Peruk. “Hau
dibertidoagoa eta ganberroagoa
da, beharbada”, osatu du Txomi-
nek. Azken ipuin biak “fantasio-
soagoak dira”, egileen berbetan.

Durangoko azokan, Elkarren
standean egongo dira egileak, lan
berria erakusten.  I.E.

Gaur, Durangoko Hitz liburudendan aurkeztuko dute Txomin eta Peru Magdalenak ‘Txomintxo eta Perutxoren abenturak’

Zortzi urtetik gorako

umeentzako bost ipuin

batu dituzte liburuan
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ZALDIBAR

DURANGO

“No lloréis, lo que tenéis que hacer
es no olvidarnos” liburua aurkez-
tuko du Maria Gonzalez Gorosa-
rri kazetariak, gaur, 18:00etan libu-
rutegi zaharrean. Liburu honetan,
Gonzalezek Saturrarango kartze-
lan 1938tik1944ra egondako ema-
kumeen testigantzak jaso ditu,
Edu Barinaga Baleuko ekoiztetxe-

ko arduradunarekin batera. Kaze-
tariaren esanetan, “memoria his-
torikoari buruz berba egiterakoan
batailak, fusilatuak, gerlariak...
aipatzen dira, eta gutxitan egiten
da berba emakumeei buruz.
Proiektu hau guztia emakumearen
ikuspuntutik eginda dago. Emaku-

meen figura aldarrikatu gura dugu;
emakume izateagatik bakarrik
zigor berezia jaso zutelako ema-
kumeek”. 

Ondoren, liburuko testigan-
tzetan oinarrituta, Mikel Ruedak
zuzendu eta Baleukok ekoitzita-
koIzarren Argia filma proiektatu-
ko dute.  Egileen berbatan, “filma-
ren helburua Saturrarango kartze-
l a n  g e r t a t u t a k o a re n  e g i a
gizarteratu, eta oroimen histori-
koa berreskuratzeko bidean, gure
aletxoa ipintzea izan da. Gure
esparrua da eta jende askorenga-
na ailegatzeko aukera eskaintzen
duenez, zinema hautatu dugu
bitarteko”. 

Asteburuko egitaraua
Zapatuan emakume gazteei zuzen-
dutako biodantza ikastaroa eskai-
niko dute, 11:00etatik aurrera.
Gaueko 22:00etan, berriz, La mujer
sola y ¿sexo? gracias por no despre-
ciar antzezlana taularatuko dute. 

Domekan, 12:00etan kon-
tzentrazio deitu dute Lehendaka-
ri Agirre parkean. Ekitaldia ema-
kumeen aurkako indarkeriaren
kontrako idatzia irakurriko dute.

Domekan, 12:00etan,
kontzentrazioa deitu dute
Lehendakari Agirre parkean

Zapatuan emakume gazteei
zuzendutako biodantza
ikastaroa eskainiko dute

Saturrarango
emakumeen kartzela
berbagai izango dute
Gonzalezek Saturrarango emakumeei buruzko
hitzaldia emango du; ondoren filma eskainiko dute

Izarren Argia filmeko argazkia.

Kontzentrazioa eta
manifestazioa genero
indarkeria salatzeko
Gaur udaletxeko plazan batuko dira; domekan,
manifestazioa abiatuko dute Andra Mariatik

Azaroaren 25aren harira antolatu-
tako ekimenak gaur bertan hasi-
ko dira. Durangoko Udalak eta
Berdintasunerako Udal Kontsei-
luak kontzentrazioa deitu dute
gaur, 13:00etan, udaletxeko plazan,
eta herritar guztiei bertaratzeko dei
egiten diete. Domekan, 13:00etan,
udalak eta Durangoko Plataforma
Feministak antolatuta, manifesta-
zioa irtengo da Andra Maritik.

Durangoko Andraguneak
antolatuta, Itziar Ziga idazle eta
feminista errenteriarrak Sin mi no
soy nada; del amor y sus violen-
cias izeneko berbaldia eskainiko
du datorren martitzean, 19:30ean,
Pinondo Etxean. Maitasuna, bio-
lentzia, eta norberaren jabekun-

tzaren garrantzia izango dira ber-
baldian jorratuko dituen gaieta-
ko batzuk.

Eguaztenean, errefuxiatuei
laguntzeko ACNUR Euskal Batzor-
deko eta CEAR Euskadiko ordez-

kariek genero arrazoiengatik ger-
tatzen diren jazarpenen gainean
jardungo dute Pinondo Etxean.
Msilale Wanawake: Mujeres de
Kiru Sur caminando izeneko
hitzaldi-dokumentala eskainiko
dute, 18:30ean. Ekimena Duran-
goko Gizarte Ekintzak eta Immi-
grazio Batzordeak antolatu dute.

Azkenik, zapatuan Gasteizen
egingo den Beldur Barik ekimene-
ko topaketa erraldoira joateko deia
ere egin dute.

Genero arrazoiengatik
gertatutako jazarpenak izango
dituzte berbagai, eguaztenean

Gaur, kontzentrazioa egingo
dute 13:00etan Durangon,
udaletxeko plazan 
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ELORRIO

Emakumea eta
gizona, paperak
aldatuta
Elorrioko Institutuko talde batek Beldur Barik
sariketan egindako lana bozkatuenetakoa izan da

Sortzailez betetako institu-
tua da Elorriokoa. Iaz Biz-
kaiko ideien lehiaketan

ikasle talde bat gailendu zen; artis-
ta gazteen Izarren Distira Korleo-
ne elorriarrek irabazi zuten; eta Bel-
dur Barik sariketan aurreneko pos-
tuetan dabiltza. June Graña eta Xabi
Malaxetxebarria ikasleek eta Iñi-
go Sourrouille irakasleak bideo bat
aurkeztu dute Beldur Barik lehia-
ketan, eta hamar bozkatuenen
artean geratu dira.  Gainera, orain-
dik sariren bat irabazteko aukera
daukate. Zer nahiago? deitzen da
euren lana. Hamabost urteko gaz-

teak dira Graña eta Malaxetxeba-
rria, eta DBHko laugarren mailan
dabiltza.

Ez dute egun batetik bestera-
ko lana egin. Gainera, hasiera bate-
ko asmoa ez ei zen lehiaketara aur-
keztea. Malaxetxebarriak dio, due-
la urtebete hasi zirela bideoa
egiten, eta gero Sourrouilleri otu
zitzaiola sariketara aurkeztea.
Orduan, bideoa apur bat molda-
tu zuten. 

“Norbera, norberarena da”
Istorioaren oinarria liburu batetik
hartu ei zuten. Gizon batek begiak
emateko eskatzen dio emakumea-
ri hasieran. Gero, beste gorputz atal
batzuk eskatzen dizkio: besoa,
hanka, belarria... Azkenean bur-
muina eskatzen dio. Gizonak,
eskuekin burmuina hartu eta jolas-
tu egiten du amaiera aldera. Sou-
rrouillek lanaren ideia azaldu du:
“Norbera norberarena da, ez bes-
te inorena”. Batez ere edizioaz
arduratu da Sourrouille. Irakas-
leak esan du, bideoak egitera ohi-

du, eta Malaxetxebarriak emaku-
mearena. Genero aldaketaz galde-
tuta, honako arrazoi hau eman du
Malaxetxebarriak: “Mutil batek,
emakumeak zelako sentimenduak
dauzkan jakiteko eta alderantziz”.

tuta daudela, baina umore kutsu-
koak, batik bat. Horrelako gai serio
bat  lantzen zuten lehenengo aldia
izan da. Ikasle bien maila ona azpi-
marratu gura izan du irakasleak.
Bideoan, Grañak gizonarena egin

Bozkatuenen artean geratu
dira; oraindik sariren bat
irabazteko aukera daukate

Sourrouille, ideiaz:
“Norbera norberarena 
da, ez beste inorena”

Horrelako gai serio bat
lantzen zuten lehenengo 
aldia izan da
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BERRIZ

Indarkeria sexistari
buruz jardungo dute
Gaztetxeko tailerrean
No estas sola, Sara filmagaz hasiko da, udalak
azaroaren 25erako antolatu duen egitaraua

Berrizko kultur etxea eta Urtiaga
plaza izango dira domekan, ema-
kumeen aurkako biolentziaren
kontrako jarrera adieraziko duten
berriztarren elkargune nagusiak.
Hamahiru urtetik gorakoentzako
gomendaturiko film baten emanal-
diak zabalduko du egitaraua: No
estas sola, Sara emango dute,
12:00etan, Berrizko kultur etxean. 

Egiazko istorio batean oina-
rriturikoa da filma, eta tratu txa-
rrak jasan dituen 23 urteko ema-
kumearen azalean dihardu Amaia
Salamanca aktoreak film horretan.
Terapia psikologikoari esker, bere
historiari buruz berba egitea lor-
tuko du protagonistak. 

Film emanaldi horren ostean,
DBHko ikasleek Beldur Barik lehia-
ketara aurkezturiko ikusentzu-
nezkoaren emanaldia egingo dute,

13:10ean, kultur etxean. Beldur
Barik “komiki mundialaren” era-
kusketa ere egingo dute.

Urtiaga plazan kontzentra-
zioan batuko dira ondoren berriz-
tarrak, 13:30ean, Emakumeenga-
nako indarkeriari ez! lemapean.

Gaztetxean, sustraietara
Goazen sustraietara goiburuagaz,
genero sistemei, harreman motei,
maitatzeko moduei, nortasun erai-
kuntzari eta beste hainbat gairi
buruz gogoeta egingo dute, Hilte-
gixe Gaztetxean, domekan. Indar-
keria sexista identifikatu eta horri
aurre egiteko baliabideak landu-
ko dituzte parte-hartzaileek.  Goi-
zeko 11:00etan hasiko da tailerra-
ren lehenengo partea, eta elkarre-
kin bazkaldu ostean, 15:00etan
ekingo diote bigarren parteari.

Bestetik, etxeko leihoetan
puntu morea ipiniz, emakumeen
aurkako biolentziaren kontrako
jarrera adieraztera gonbidatu ditu
udalak berriztarrak. Udaletxean,
kultur etxean edo kiroldegian
eskuratu daiteke. 

DBHko ikasleek Beldur Barik
lehiaketara aurkezturiko lana
ere izango da ikusgai

Grañak azaldu du, beretzako gau-
za berria izan dela gizonaren pape-
ra egitea: “Iaz ere egin genituen
bideo batzuk Iñigogaz, baina beti
egiten nuen emakumearena”. Adi-
bidez, ahotsa aldatzea asko kos-
tatu zaio, bere iritziz.

Bideoan islatu gura izan duten
mezuaz berba egin du Malaxetxe-
barriak: “Emakumeek eta gizonek
eskubide eta betebehar berdinak
eduki behar dituzte”.

Zaletasuna, ikasgaietatik
Institutuan bideo-antzerkia, deko-
razioa eta edizioa ikasi ahal dituz-
te gazteek, aukerako ikasgaietan
dauzkate-eta. “Pena da iazko ikas-
turtean bakarrik eduki izana”, esan
du Grañak. Hortik datorkie gazte
bi hauei antzezpenerako zaletasu-
na, eta antza denez, hemendik
aurrera ere jarraituko dute. Grañak
dio segitu gura duela, baina zaila
dela antzeztea. Malaxetxebarriak
kobentzituta aitortu du bere bizi-
moduan zati garrantzitsu bat izan-
go dela, akaso ikasketak ere hor-
tik bideratzeraino.

Bihar Beldur Barik topaketa-
ra joango dira, eta badaukate sari-
ren bat ekartzeko esperantza. Bai-
na, Sourrouilleren berbetan, “saria
jada lortu dugu”. 

Bideoan, Grañak gizonarena
egin du, eta Malaxetxebarriak
emakumearena

Institutuan bideo-antzerkia,
dekorazioa eta edizioa ikasi
ahal dituzte gazteek

Beldur Barik topaketa egingo
dute bihar, Gasteizen
Gazteek gaiari buruz pentsatzea gura dute Beldur Barik-en eratzaileek

Beldur Barik egitasmoa duela hiru
urte sortu zen, lehiaketa baino
prozesu bat izateko helburuagaz.
Modu horretan, gazteek gaiari
buruz pentsatzea gura zuten. Bihar
kongresua egingo dute Gastei-
zen, Artium museoan. Arratsalde-
ko 16:15ean hasiko da, azaldu
dutenez.

Udal mailako Berdinsarean
lan egiten duten berdintasun tek-
nikariek honako datu hauek ira-
kurri zituzten: EAEko salaketen
%42, 32 urtetik beherako emaku-
meenak izan ziren. “Bikote espa-
rruko tratu txarrez gainera, indar-
keria sexistak hamaika aurpegi
ditu, eta neskek alderdi askotan
pairatzen dute, askotan oharka-

bean: kalean, klasean, gauean eta
familian, alegia”. Hortik etorri zen
ideia. Gainera, Beldur Barik jarre-
ra zabaldu gura dute: berdinta-
sunaren aldeko eta indarkeria
sexistaren kontrako konpromi-
soa.

Egitasmoa duela hiru
urte sortu zen, prozesu
izateko helburuagaz

Prozesua behar bati
erantzuteko ipini zuten
martxan

BELDUR BARIK JARRERA
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“Maitasun erromantikoaren 
ideia gainditu beharko genuke“
Sin mí no soy nada, del amor y sus violencias hitzaldia eskainiko du Itziar Ziga idazle feministak, azaroaren 27an, Pinondon.

BBiikkoottee  hhaarrrreemmaann  hheetteerroossee--
xxuuaalleettaann  bbootteerree  hhaarrrreemmaa--
nnaakk  eeggoonn  iizzaann  ddiirraa  bbeellaauu--

nnaallddiizz  bbeellaauunnaallddii..    JJeennddaarrtteeaann
gguuzzttiizz  eerrrroottuuttaa  ddaauuddeenn  jjaarrrreerraa
bbaattzzuurrii  bbuurruuzz  bbeerrbbaa  eeggiinnggoo  dduu
IIttzziiaarr  ZZiiggaakk,,  ddaattoorrrreenn  mmaarrttiittzzeenneeaann
PPiinnoonnddoonn  eesskkaaiinniikkoo  dduueenn  hhiittzzaall--
ddiiaann..  MMaaiittaassuunn  eerrrroommaannttiikkooaazz,,
ggiizzoonn  eettaa  eemmaakkuummeeeenn  rroolleezz  eettaa
iinnddaarrkkeerriiaa  mmaattxxiissttaarreenn  aauurrrreeaann
ffeemmiinniissmmooaakk  eesskkaaiinnttzzeenn  ddiittuueenn
iirrtteennbbiiddeeeezz  hhiittzz  eeggiinnggoo  dduu..  

Maitasuna eta haren indarke-
riak... Menpekotasunen gainean
berba egingo duzu?
Maitasun erromantikoaren ideia
gainditzeko premia handia dau-
kagu. Bikote heterosexualaren
markoan, maitasun erromanti-
koa itxaroteko hezi gaituzte ema-
kumeak, eta benetan bizi dene-
tik hurrun dago hori. Beti dauka-
gu bera aldatuko den itxaropena,
maitasunaren boterean sinisten
dugu, eta pentsatzen dugu gure
maitasunak lortuko duela harre-
manak aurrera egitea. Horrelako-
rik barik, arinago ikusiko genituz-
ke indarkeria eta mespretxuak,
eta egoera horietatik irtetea erra-
zagoa izango litzateke.  

Barneratuta dauden jarrerak al
dira?
Indarkeria matxista guztiz estruk-

turala da. Egia da edozein ema-
kumek edo gizonek hartu dezakee-
la bere harremanean abusuzko
jarrera, baina oso desberdina da
jendarteak babesten bazaitu, eta
hori gizonei pasatzen zaie baka-
rrik. Etxean ikusi ditugun harre-
manetan, inguruan, zineman, tele-
bistan... Idealizatuta dago emaku-
meen sumisioa. Rol pasiboa izaten
dute harremanean, bestearen
zaintzara begirakoa. Gizonek rol
aktiboa jasotzen dute euren erre-
ferentzietatik, erabakiak hartzekoa
eta zainduak izatekoa. Hori bera,
gureganako biolentzia da. Ez digu-
te uzten guk gura dugun kartekin
jolasten, erabaki gura duguna egi-
teko aktibo izaten.

Zer pauso eman behar dira jarre-
ra horiek aldatzeko?
Feminismoa da giltza, zalantza
barik. Jarrera aldaketarako kon-
tzientzia hartu behar dugu, ema-
kume eta gizonek. Feminismoa
emakumeok garatu dugu, baina
beti hartzen ditugu pozik borro-
ka honetara gehitzen diren gizo-
nak. Sistema zalantzan jartzeko
premia dago, eta indarkeriaren
kontrako legeak eta beste neurri
batzuk  ez dute hori egiten; ada-
bakiak ipintzen dituzte. Birplan-
teatu egin behar dugu maitemin-
tzen garen modua, idealizatu diren
bikote motak... 

Zelakoak izan behar dira harre-
man osasuntsuak?
Bi pertsonak egoera onean egon
behar dira, benetan gura dutena
eta behar dutena negoziatzeko
moduan. Harremaneko erabakiak
bi pertsonen araberakoak izan
behar dira, ez batek esaten due-
naren ingurukoak. Emakumeak
eta gizonak inozoak gara. Inork ez
du gura harreman batean gutxie-
tsia sentitzea; beste gauza bat da,
jendarte egitura batek horrelako
gauzak bultzatzea.  Adibidez, nire-
tzako, izugarria da zure bikoteki-
deari harreman sexual kopuru bat
eman behar diozula pentsatzea,
harekin konplitu beharra eduki-
tzea. Gure amei askotan entzun
izan diegu hori esaten. Benetan
desiatu barik, gizartean oso onar-
tuta dago bikotekideari orgasmo
kopuru bat eskaini behar diogu-
la pentsatzea. Hori ezin da nahi-
taezkoa izan. 

Jende askok pentsatu dezake gaur
egun aukera berdintasuna
dagoela, eta horiek kontuok
aspaldikoak direla.
Sistemak mugimendu feministak
lortutako aldaketak bere egiten
ditu, eta aurrerapen txiki bat egon
dela ematen duenean, dena alda-
tu dela esaten du. Indarkeria
matxistaren aurrean, adibidez,
feministek egindako lanari esker,

neurri batzuk hartu dituzte, eta
jada ez dela zertan borrokatu esa-
ten dute; lortu dela jendarte pare-
kide bat. Analisi kritiko bat eginez
gero, leku guztietan ikusten ditu-
zu diskriminazio egoerak. Estatis-
tikei begiratuta, argi ikusten da
emakumeok gizonek baino gutxia-
go kobratzen dugula oraindik ere.
Sistema hobetzen dabilela-eta,
lasaitzeko esaten digute, ez jarrai-
tzeko borrokan. Baina beno, ez
dugu kasurik egin, eta borrokan
jarraituko dugu beti. 

Itxaropentsu?
Badago tximino espezie bat lilu-
ratu egiten nauena. Geneetan giza-
kien oso antzerakoak dira. Tximi-
no hauek gatazkak enpatiagaz eta
sexuagaz konpontzen dituzte, oso
dibertigarria da. Lehenago, baina,
ez ziren horrelakoak; arrek emeak
menpean hartzen zituzten. Arbo-
letan gora ibiltzeaz gainera, tximi-
no hauek lurrean ere ibiltzen dira.
Horri esker, ar batek eme bat era-
sotu nahi zuen bakoitzean, emeak
defendatzen hasi ziren, biribilean
ipinita. Orain ez dago horrelako
indarkeriarik euren artean. Arlo
horretan, gu baino aurreratuago
daude. Itxaropentsua iruditzen
zait elkartu eta defendatzen gare-
nean gizarteko joerak eta paradig-
ma bera ere aldatu daitekeela pen-
tsatzea. A.U.

“Harremaneko
erabakiak bi pertsonen

araberakoak izan
behar dira”

“Indarkeria matxista
guztiz estrukturala da;

idealizatuta dago
emakumeen sumisioa”

“Sistema hobetzen
dabilela-eta, lasai

egoteko esaten digute;
ez jarraitzeko borrokan”

Itziar Ziga•

Feminista eta idazlea

Errenteriarra da. Bartzelonan
bizi da azken urteotan



I
anboto 2012ko azaroaren 23a, barikua PPublizitatea 13



Zuzendaria: 
Jone Guenetxea.
Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazio burua:
Itziar Belar.
Administrazioa: Miren Abasolo.
Publizitatea: Goretti Alonso,
Amaia Huarte, Itxaso Altuna.
Erredakzioa: Aitziber Basauri, 
Itsaso Esteban, Markel Onaindia, 
Amaia Ugalde, Ane Elordi. 
Maketazioa:
Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Zuzentzailea: Goiatz Etxeita. 
Argazkilariak: Kepa Aginako, 
Zaloa Fuertes.

LLaagguunnttzzaaiilleeaakk::

2012ko azaroaren 23a
10. urtea - 481 zk.

Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du

anboto
komunikabideak

Bixente Kapanaga, 9
48215-Iurreta

(Bizkaia) 
Tel.: 94 681 65 58  

Erredakzioa: 
94 623 25 23
Publizitatea: 

94 621 79 02 
publi@anboto.org

Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.150 ale

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Durangoko EAJ-PNV alderdiak
izan duen lorpen nagusia ez da
akordioak egitea, baizik eta opo-
sizioa batzeko gauza izatea. Ala-
baina, gutxiengoan gobernatzen
ari denez, akordioak ezinbeste-
koak dira.

EAJ-PNVren azken ateraldia
Durangorako beharrezko bi pro-
posamen aurkeztea izan da: bat,
Hiri Antolamendurako Plan Oro-
korraren hurrengo eta nahitaez-
ko berrikuspenean parte hartze-
ko diagnostikoa; eta, bestea, den-
dariekin lankidetzan aritzeko
hitzarmena. Gu durangar gehie-
nen ordezkaritzan aritzen gara,
eta, gure ustez, bi tresna horiek
ezinbestekoak dira gure herria,
egungo beharrizanen arabera,
hiri- eta ekonomia-aldetik gara-
tzeko.

Gobernu-taldeak hiritarren
parte-hartzean eta merkataritzan
egin dituen urrats guztiak oina-
rrizkoak izan dira, eta gainerako
alderdiek bultzatu dute horreta-
ra. Udaleko teknikari, politikari eta
dendarien elkarteek eratutako
PERCO mahaiaren eginkizun
nagusiak honako hauek dira:
azterlanean jasota dauden ekin-
tzei lehentasuna ematea, eta ekin-
tza horiek gauzatzea, herritarrek
parte hartzeko batzordea sortzea,
ordenantza prestatzea, baserrita-
rren merkatua dinamizatzea…
Hortaz, ez da kezkatzen herrita-
rrek eta eragile sozio-ekonomi-
koek Durangoko Udalarekin
duten eragin-trukea sustatzeaz.
Zergatik? Zergatik ez zaie ezinbes-
tekoa iruditzen?

Tokiko Agenda 21 foroan,
udal-kontratuak dituzten enpre-
setako kideak, politikariak edo
teknikariak dira gehienak; arian-
arian, herritarrek gero eta gutxia-
go hartu dute parte foro horre-
tan. Oposizioak horretara behar-
tu gabe EAJ-PNVk egin dituen
urrats bakarrak Tokiko Agenda 21
foroak jaso dituen sariak hartzea
izan da: “itsuen herrian, betoke-
rra alkate”.

IRITZIA gutunak@anboto.org

Sei hankako mahaia

Lorpen nagusia 

Idoia 
Agorria
PSE-EE
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Smurfiten adibidea
Gure lan baldintzen aurka pairatzen ari garen erasoaldiak
ezin digu ahaztarazi "krisi ekonomikoa" sortu zuten arra-
zoiak, krisi ekonomikoa funtsean iruzurra baita.  Ez gure sol-
datek ez gure Hitzarmen Kolektiboek ez dute zerikusirik izan
bizitzen ari garen egoera tamalgarri honekin.

Gure soldatei dagokienez, oso nabaria da egungo egoera-
ren errudunak lan kosteak direla diotenak gezurretan dabil-
tzala, langileoi leporatu nahi baitiete  egun enpresek bizi duten
arazoen erantzukizuna. Honekin zerikusirik ez duten arazoak
bestelakoak dira: merkatu arazoak, kudeaketa zabarra edota
finantziazio arazoak. Honela, euren asmoa da gure soldatek
betetzea finantza erakundeek betetzen ez dutena, alegia enpre-
sei doako maileguak ematea gure lan baldintzen kontura. Eta
hau guztia, une gogorra aprobetxatuz, hainbeste kosta zaizki-
gun eskubideak lapurtzeko.

Gure  Hitzarmen Kolektiboei dagokienez, aitortu beharra
dago azken Lan eta Negoziazio Kolektiboaren erreformak orai-
na eta geroa ezartzen duela Negoziazio Kolektiboaren egitu-
ran. 2013ko uztailean berritu ez diren lan hitzarmen guztiek
beren iraunaldia galdu dezakete. Honek milaka langileren lan
baldintzetan hamarkadetako atzerakada eragin dezake. Eta guk
ezin dugu hau onartu.

Horregatik,  ordua da gurea defendatzeko eta gure nego-
ziazio kolektiboa bertan garatzeko lan harremanen euskal espa-
rrua ez dugunez, argi izan behar dugu erreforma hau gerara-
zi dezakegula antolaturik gauden enpresatan, erreformak berak
aitortzen duelako enpresa eremua dela lan baldintzak nego-
ziatzeko esparrua. Bide horretan, adibide argiak ditugu egika-
ritzeko ongi antolaturiko lan sindikalaz erreformaren ondo-
rioak geratu daitezkeelako eta lan baldintzak hobetzen jarrai-
tu.

Smurfit Kappa Nervion enpresa horren adibide garbi bat
dugu. Aurten, 28 langilerengan eragina eduki zezakeen "Eten-
durazko espedientea" ekiditzea  lortu dugu. Lan antolatua gara-
tu dugu langileen arazoak eta beharrak mahai gainean jarriaz,
bai asanblada eta bileren bidez. Honela lortu dugu produkzio
jaitsiera zikloetan, soldata osoak mantendu direlarik, oraingo
abagunean inoiz baino beharrezkoagoa den  formazioa langi-
leei ematea.

Bide beretik, Enpresa Hitzarmena sinatzea lortu dugu non,
beste gaien artean, eskuratzeko ahalmena hobetzen da KPIa-
ren gainetiko igoerekin, mugatu egiten da lan erreformaren
ezarpena ultraaktibitatearen gaian, hitzarmenaren deskuelge-
an, absentismoari loturiko kaleratzean, eta malgutasunean, bes-
teak beste. Gainera, behin betiko enpleguak sustatzeko akor-
dioei eusten diegu eta baita ordezkatze kontratoei buruzkoak
ere.

Hau guztia posible izan da langileen babesa eta parte-har-
tzeari esker, finean beraiek izan dira ELAko delegatuei kon-
fiantza eman dietenak bide-orri honetan lan egiteko. Babes
itzel  horrek bere isla izan zuen azken hauteskunde sindikale-
tan, ELAk 13 delegatuetatik 9 lortu baitzituen. Honek enpre-
san ELAren proiektua indartzen du, hain zuzen plantilla oso-
aren lan baldintzak hobetzeko xedez.

Hau da jarraitu beharreko bidea: antolakuntza eta lan sin-
dikala. Zentzu honetan,  bide-orri honetatik oker bideraturi-
ko edozein kritikak enpresariak bakarrik laguntzen ditu. Beraz,
ELAk langile guztiak animatu nahi ditu ahalegin honetan
jarraitzeko, denon indarrak batzea baita enpresariari indarra
kentzeko modu bakarra.

ELA Sindikatua, Gernika-Durangoko Hainbat Federazioa

Euskaraz bizi herrixka globalean
Globalizazioa
Oso urte gutxian, planetakoak bihurtu gara. McLuhanen iragar-
pen famatua orain ulertzen da, 50 urte geroago. Mundua herrix-
ka bat da, lehen guztiz exotiko zitzaizkigun parajeak eta erreali-
tateak orain hurbilekoak ditugu. Handitu egin da munduarekin
partekatzen duguna, eta higatu berezkoaren esparrua.
Identitatea
Aurreko joerak berak piztu du beste bat orekatzailea: erabat uni-
forme izateari uko egin eta identitateari eustekoa. Eta hau akui-
lu bihurtu da izaera gordetzen duten komunitateentzat, batez
ere, berezko hizkuntza dutenentzat. Globalak ez diren hizkun-
tzak –hau da, ia guztiak- aldarrikatzen dira gero eta gehiago. Uhol-
de globalari eusteko, norberarengandik eta norberaren hizkun-
tzan.
Amarauna
Globalizarioaren tresna nagusia hedabide globalak izan dira, horiei
esker bilakatu da herrixka lehen planeta zena. Sare laukidunak
lotzen gaitu munduarekin, hurbilekoa eta urrunekoa maila berean
jarrita. Aldiz, gure egunerokoa hurbilean gauzatzen da zati han-
dian, oraindik. Sare laukidunean baino, amaraunean: gu erdigu-
nean, hurbilekoa ondoan, urrunekoa harago. Hedabideak behar
hurbilekoa kontatzeko.
Euskara
Euskaldunon berezko hizkuntza, mende luzez ahuldua batzuk
eta besteek, azken hamarkadetan suspertu nahi duguna. Badu
gaitasunik, ari da irabazten hiztunak eta esparruak, behar du bere
komunitatearen nahia. Behar du euskalduna jabetzea euskarak
nortasuna ematen diola munduan egoteko. 
Euskara herria
Euskararen herrian orain minoria da bere hiztunen komunita-
tea. Ez da bilakaera naturala izan, behartua baizik. Eta ez da derri-
gorrezkoa, ez eta atzeraezina ere. Kontua da eraginen norabidea
aldatzea eta alde jartzea, euskara bizi dadin. Hiztunen nahia behar
da horretarako. Euskaldun bizi nahi sendoa eta konbentzimen-
du handia. Eta –zer esanik ez- aukera berdintasuna, baldintza
egokiak, ahalmendunaren bulkada...
Euskara elkarteak
Komunitatearen nahiak sortu zituen, euskaraz bizitzeko esparruak
behar zirelako. “Arrasate Euskaldun Dezagun” jarri zion bere burua-
ri izena sortu zen lehenak. Ezin argiago. Euskaraz bizitzeko, herria
euskaldundu. Arrakasta izan zuen asmakizunak, eta ziento bat elkar-
te sortu da harrezkero, beste horrenbeste herritan.
Toki hedabideak
Denek ez zuten McLuhan ezagutuko, baina euskara elkarteek argi
ikusi zuten amaraunaren premia. Gutaz eta hurbilekoaz jardu-
teko hedabideak, gure hizkuntzan. Informazio uholdearen barruan
komunitate irauteko, euskaratik. Berriro arrakasta, eta dozena-
ka toki hedabide sortu ziren 90eko hamarkadan, erdaretan zeu-
denei nagusituz. Lehia irekian urrezko domina irabazi zuen hor
euskarak. Ez ditu asko bitrinan.
Batera
Herriz herriko elkarteak indartzeko sortu zen Topagunea duela
15 urte, eta toki komunikabideak bateratzeko eratu da TOKIKOM
aurten. Batera hobeto eragiteko. Eta Kontseiluan ere helburu bera-
rekin ari gara. Euskara herrian gero eta indartsuagoa izan dadin
euskararen nahia, euskaraz bizi nahia. 

Hain zuzen horregatik deitzen dizugu abenduaren 1ean Donos-
tiara joan gaitezen: aukera berdintasuna, baldintza egokiak eta nahi-
kotasuna lortzeko, bagarela eta izaten jarraitu nahi dugula inda-
rrez adierazteko. Herrixka globalean euskaraz bizi nahi dugulako.

Mikel Irizar eta Jasone Mendizabal Topaguneko presidentea eta zuzendaria 

Durangoko EAJk izan duen
lorpen nagusia oposizioa
batzeko gai izatea da
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AISIALDIA amalurra

Landa eremua galtzen bada, paisaian
eragina izango duela uste dute
Urkiola Landa Garapenak Durangaldeko paisaiari buruz antolatutako eztabaidan aukerak eta arriskuak identifikatu dituzte

Belaunaldi berrien erreleborik ez ego-
teak eta baserriak ez berritzeak lan-
da eremuaren galera ekar dezakete.

Eremu horretako biztanleek atera duten
ondorio negatiboena da. Urkiola Landa
Garapena elkarteak Durangaldeko baserri-
paisaien inguruko hausnarketa egin du, eta
parte-hartzaileek hainbat aurreikuspen egin
dituzte. 2025 urtea erreferentzia legez har-
tuta, sortu ahal diren ondorio negatiboe-
nak eta positiboenak irudikatu dituzte.

Baserritarrek euren jarduna utziz gero
eta industriak eta azpiegiturek gora eginez

gero, landa eremua arriskuan legokeela
uste dute. Eztabaidako parte-hartzaileen
arabera, baserritarrek ingurunea zaintze-
ko ardura izan dute, eta oraindino ere
badaukate  –sastrakak kentzen, adibidez–.
Horregatik, funtzio hori desagertuz gero,
suteak gertatzeko arriskuak gora egingo
lukeela uste dute. Baserritarrek  euren jar-
duna uzteaz gainera, badago beste fakto-
re bat parte-hartzaileak arduratuta ditue-
na: hiritik baserrira joandako biztanleen
jarrera. Diotenez, eremua lo-leku bihurtze-
ko beldurra daukate. Horrek, baserritarren

arteko elkartasuna eta dinamismoa murriz-
tea ekarriko luke. Esan dutenez, biztanle
horietako batzuen eragina negatiboa izan
dela baieztatu da, adibidez auzolanean ez
dutelako parte hartu. Premiazkotzat jo dute
era horretako ohiturak eta pentsaerak albait
arinen aldatzea. 

Aukerak ere badaude
Landa-eremuaren joera negatiboaren bel-
dur dira hausnarketako kideak, baina ebo-
luzio positiboa izateko aukerak ere badau-
dela uste dute. Euren ondorioen arabera,
legeak aldatzen badira, gazteak bertan bizi-
tzen geratzeko erraztasunak lortuko dira.
Gainera, herrigunetik baserrira doazen guz-
tiek ez dute lo-leku legez soilik erabiltzen.
Batzuek ortuak ipini dituzte, eta autokon-
tsumoak balio positiboa ei du baserrian, bai-
ta paisaian ere. Bestalde, ondorioztatu dute
lehenengo sektore ekonomikoa eta abereak
direla paisaiarengan eragin handiena dute-
nak, eta sektore hori diruz lagundu behar
dela adierazi dute.

Mendiak eta ondare arkitektoniko eta
historikoa Durangaldeko paisaiaren bere-
biziko balioak direla esan dute. Horrek, turis-
morako aukerak ere sortuko ei lituzke.

Legeak aldatzen badira,
gazteak bertan bizitzen
geratzeko erraztasunak

lortuko dira

Lehenengo sektore
ekonomikoa diruz

lagundu behar dela
adierazi dute
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Zaldibarren arku taldea sortu
zutela 15 urte bete dira aurten

Hamabost urte joan dira
Zaldibar arku taldea sor-
tu zutenetik. 1997an Car-

los Olabarriagak Bilbon arku tiro-
aren gaineko ikastaro bat egin
ostean, beste lagun batzuekin
batera herrian talde bat sortzea
erabaki zuen. Harrezkero, urtea
joan eta urtea etorri, hain ezagu-
na ez den kirol mota hori susta-
tzen jardun dute nagusien zein gaz-
tetxoen artean.

Domekan arku t iroaren
inguruko hiru txapelketa jokatu-
ko dituzte Zaldibarko kirolde-
gian, eta herritarrei dei egin die-
te bertaratu eta arku tiro jaurti-
keta bertatik bertara ezagutze-

ko. Hain zuzen, etzi hiru txapel-
keta jokatuko dituzte 09:00eta-
tik 13:30era. Lehenengo, Astu-
rias, Errioxa eta beste hainbat
lekutatik etorritako arkulariek
Espainiako txapelketetara sail-
katzeko puntu baliotsuak izango
dituzte jokoan. Ondoren, arkulari
euskaldunek Euskal Ligarako
bigarren jardunaldia jokatuko
dute. Zaldibarkoaren ostean,
Bermeoko azkena bakarrik fal-
tako da Euska Liga amaitzeko.
Txapelketa ofizial horiekin batera,

XV. San Andres Saria ere egingo
dute. Tiralari guztiek parte hartu-
ko dute herriko txapelketa horre-
tan. Gainera, irabazleak sari bere-
zia jasoko du, hain justu, arku tal-
deak 15. urteurrena ospatzeko,
aurtengo aldirako beren beregi
diseinatu duen trofeo bat. Zaldi-
barko elizako erretaularen izkina
batean XII. mendeko arkulari bat
agertzen da, eta irudi horretan
oinarritutako garaikurra banatu-
ko dute.

Gaur egun, 20 lagunek osa-
tzen dute nagusien taldea. Arku
tiroa ezagutarazi nahian, gazte-
txoen artean ikastaroak ematen
hasi ziren orain hiru urte, eta gaur

Domekan Euskadi eta Espainia mailako hainbat txapelketa jokatuko dira, kiroldegian

Nagusietan, 20 bazkidek osatzen dute Zaldibar arku taldea; taldearen iazko argazki ofiziala irudian.

Etzi, hiru txapelketa
jokatuko dituzte,
09:00etatik 13:30era

egun, sei gaztetxo prest daude
etorkizunean nagusien erreleboa
hartzeko. Horien artean, 15 urte
bete berri dituen Aitor del Hierro
zaldibartarraren maila azpimarra-
tu du Iñigo Gorritxategi arku tiro
taldeko ordezkariak: “Arku tiroa
gustatu egiten zaio, gogotsu
dabil eta etorkizun handia du”.
Aurten Bizkaiko txapelketa iraba-
zi du kadeteetan.

Leku berri baten bila
Gaur egun, sasoi batean futbol
zelaia zegoen ondoko lokaletan
entrenatzen dute. Pista estaliko
txapelketak prestatzeko, azpie-
gitura egokiak dituzte. Baina

aire zabaleko txapelketak pres-
tatzeko leku berri baten bila
dabiltza. Oraingo lekuan, sasoi
bateko futbol zelaian, erabilera
mugatua dute, ingurutik bidego-
rria doalako. Gorritxategiren
arabera Zaldibarretik Mallabia-
rako irteeran dagoen zelai baten
erabilera negoziatzen ari dira
jabe pribatu batekin.

Sortu zenetik hona, goi mai-
lako hainbat arkulari izan dituzte.
Denen gainetik, Lidia Cañete
dago. Cañetek hainbat bider ira-
bazi ditu Bizkaiko eta Euskadiko
txapelketak. 2006an Espainiako
Postal Liga Nazionala ere irabazi
zuen. J. Derteano

Zaldibarko arku taldearen talde argazkia, 2000. urtean.

Otxandion txirrindularitza sus-
tatu guran, mountain bike-ean
egiteko ibilbidea antolatu du
domekarako, Bizkaiko Txirrin-
dularitza Federazioak. Ekimena
eskola kiroleko adina duten
gaztetxoei zuzenduta dago, eta
gurasoekin batera parte hartu
dezakete 8 kilometroko ibilbi-
dean. Durango, Elorrio, Zaldi-
bar eta beste hainbat herritako
txirrindularitza eskolek parte
hartuko dute; baita Iurreta
Emakumeen Birako txirrindu-
lariek ere. Ibilbideari 10:30ean
ekingo diote, plazan. J. D.

Txirrindularitza
sustatzeko
ekimena etzi,
Otxandion

Zapatuan, 17:00etan, sokatira
denboraldiko lehenengo finala
jokatuko dute Zelaietako pro-
balekuan. Goma gaineko lauko
finalean (320 kilora artekoa)
sei talde lehiatuko dira, tartean
Abadiño A eta B. Honako
hauek dira gainerako lau tal-
deak: Ibarra A eta B (Gipuz-
koa), Sokarri (Bizkaia, Arrigo-
rriaga) eta Ñapurrak (Lapurdi,
Ezpeleta). Abadiñarrek txapela
janztea dute helburu.

Biharko finalaren ostean,
lauko txapelketa bat faltako
da: 300 kilora artekoa. Ondo-
ren, urtarriletik aurrera, zortziko
txapelketei ekingo diete. J. D.

320 kilora
arteko sokatira
finala jokatuko
dute Abadiñon

Emakumeen Lehenengo erre-
gionalean derbia jokatuko dute
bihar, Elorriok eta Iurretakok.
Partidua Elorrioko Eleizalde
futbol zelaian izango da,
16:00etatik aurrera.

Talde biak sailkapenaren
erdian dabiltza. Elorrio indartsu
dabil etxean. Orain arte, Eleizal-
den hiru partidu irabazi dituzte
eta bat galdu. Garaipen batzuk
gol festagaz amaitu dira; esate-
rako, Orduña 6-1 menderatu
zuten. Iurretako sendo dabil
etxetik kanpora; partidu baka-
rra galdu du. Gainerako hiru
lehietan garaipen bi eta berdin-
keta bat erdietsi ditu. J. D.

Iurretakok eta
Elorriok derbia
jokatuko dute
Eleizalden
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Bizi garen gizarte honetan, badugu sailkatzeko eta puntuatzeko
joera handia, eta sailkapen eta puntuaketa horien arabera nor den
onena izendatzeko ohitura. Gizartean esan dut, baina batez ere,
komunikabideetan islatzen da tradizio hau. 

Sailkapenak egiteko orduan hainbat faktore izan beharko geni-
tuzke kontuan. Batetik, bozketa emateko arduradunak (adituak,
kazetariak, entrenatzaileak…). Bestetik ebaluatu beharreko alder-
diak: zenbat puntu edo zenbat gol sartu dituzten, irabazitako txapel-
ketak, etab. Hautaketa modu horretako adibide garbiena futbol
mundua dugu, Messi eta Ronaldorekin. 

Nire ustez, benetan adierazgarriak diren arloak hartu beharko
lirateke kontuan jokalaririk onena aukeratzeko orduan: zelaian zein
aldagelan erakusten duten lidergoa, taldekideen jokoa hobetzeko
dituzten dohainak, une kritikoetan aurrera egiteko duten grina eta
joera, kirolaren balioak zabaltzeko modua, zaleekin eta gazteekin
duten harremana;  eta ez bakarrik golak, saskiratzeak edo entse-
guak sartzeko gai diren.

Errugbia irizpide horien adibide garbia da. Azken urteetan mun-
duko jokalaririk onenak legez izendatutakoen profila aztertuz gero,
argi dago azken arlo hauek lehenetsi dituztela. 2009 eta 2010.
urteetan Richie McCaw all blacks talde mitikoaren kapitainak iraba-
zi zuen IRBk ematen duen saria, eta iaz Munduko Txapelketa iraba-
zi ez arren, frantziar batek, Thierry Dusatoir-ek, eraman zuen. Joka-
lari horrek finalean entsegua lortu arren,  erasoan barik defentsan
ditu dohainik handienak, eta finalean bertan 22 tackle lortu zituen.
Laster 2012. urteko hautagaiak izendatuko dituzte. Ikusi beharko
da IRBkoek  bide berdina jorratu duten edo errugbian ere izar
mediatikoak lehenetsiko dituzten komunikabideen mesederako.

ADITUAREN
TXOKOA

Gotzon Gomez
Errugbi entrenatzailea

Munduko jokalaririk onena

Elorriok bere esku dauka
bigarren fasera sailkatzea

Euskal ligako lehenengo fase
gorabeheratsua arrakasta-
gaz amaitzea, bere esku du

Elorrio Parra Taberna rugby tal-
deak. Bihar, Iruñean jokatuko dute,
eta irabaziz gero, bigarren fasera
sailkatuko dira, zortzi onenen arte-
ra. Galduz gero, Iruñeak aurrera-
tu egingo du, eta Uribealdea Bren
emaitzaren zain geratu beharko
dute elorriarrek. 

Azken jardunaldiaren faltan,
hiru puntuko aldea dago Elorrio
eta Uribealdearen artean. Dena
esan behar bada, Uribealdeak
oso gatx dauka puntuak lortzea,
Getxo B lider sendoaren aurka
ibiliko delako. Baina Getxo B
sailkatuta dago, ez du ezer joko-
an eta lasai-lasai zelairatzea ez
litzateke harritzekoa.

Elorr iok behetik gorako
bidea egin du lehenengo fase-

Elorrio Parra Taberna rugby taldeak bihar irabazten badu, bigarren
fasera sailkatuko da; osterantzean beste emaitzen mende legoke

an. Kaskar hasi zirela dio Urdin
Ugarte entrenatzaileak: “Hasie-
ra petrala izan genuen. Entrena-
menduetara ez ziren jokalari
denak etortzen, eta zetozenekin
ere ez zen iazko dinamika hori
sortu”. Baina partiduak jokatu
ahala “sendotu egin gara, talde-
ari forma eman diogu”.

Iazko urtea errepikatu guran
Iaz, oso denboraldi ona egin
zuten elorriarrek. Bigarren fase-
ra sailkatu eta mailaz igotzeko
eskubidea lortu zuten. Zoritxa-
rrez, mailaz igotzeko ez da nahi-
koa aurrenekoen artean gera-
tzea. Federazioak ezarritako bal-
dintza batzuk bete behar dira,
gazte mailako talde bat izatea,
esaterako. Elorriok ez ditu bal-
dintza horiek betetzen, eta aur-
ten ere ezingo lukete mailaz igo. 

Elorrio Parra Taberna rugby taldeko nagusien aurtengo argazki ofiziala.

Federazioaren eskakizunak,
betetzekotan, ondorio denekin
bete behar direla uste du Ugar-
tek. Esaterako, iaz Uribealdea
mailaz igo zen, bigarren talde
bat sortuta. Aurten, Uribealdea
Bk ez du Elorrioren kontrako
partidua jokatu, ez zutelako
jokalari nahikorik. 

Baina horiek denak aurrera-
goko kontuak dira. Orain, Iruñe-
ari irabaztea da behinena. “Talde
horren aurka ondo moldatzen
gara; ez dakit zer dela-eta, baina
normalean ondo jokatzen dugu
Iruñean”. Igual, taldeak goiza
elkarrekin ematen duelako da.
Bihar ere denak batera joan eta
Etxauri herrian bazkalduko dute.
Kontzentrazio baten antzekoa
izango da. Antza denez, etxetik
urrun jokatzeak ere baditu bere
abantailak. J. D.

Ipar Euskal Herriko hirurak
kanporatu dituzte etxekoek 
Gaur finalerdiak jokatuko dira trinketean
Durangaldeak trinketean goi
mailako ordezkariak dituela
nabarmendu zen joan zen bari-
kuan, Tornosolo Kopako final
laurdenetan. Etxeko pilotariek
Ipar Euskal Herriko hiru ordez-
kariak kanporatu zituzten.

Mikel Gonzalezek 40-22
menderatu zuen Jeannots eta
Ander Antxiak ere erraz kanpo-

ratu zuen Bonetbelche: 40-23.
Rober Uriartek gehiago sufritu
behar izan zuen Lambert kan-
poratzeko: 40-34.

Gaur, 19:00etan, finaler-
diak jokatuko dituzte. Antxiak
eta Uriartek abadiñarren arteko
lehia jokatuko dute. Gonzalezek
Paxcal de Ezcurra izango du
aurkari. J. D.

David Garcia durangarrak
Bilboko herri krosa irabazi du 

Hiru segundogatik ez du hobetu
Larizek Ariznabarretaren marka

Durango Kirol Klubeko David Garcia durangarrak Bilboko herri
krosa irabazi zuen joan zen asteburuan, 31.45eko denboragaz.
Jon Salvador, Josu Amutio eta hirurek, elkarrekin egin zuten ia
lasterketa osoa. Azken aurreko kilometroan durangarrak errit-
moa bizitu eta bakarrik helmugaratu zen. Orain aste bi, lauga-
rren amaitu zuen Behobia-Donostia lasterketa.

Mugarra triatloi taldeko Iñigo Larizek Elgoibarko Karakateko
igoera irabazi zuen joan zen asteburuan (28.20). 2011n Oier
Ariznabarreta durangarrak ezarritako markatik hiru segundo-
ra geratu zen Lariz.  Azaldu duenez, neguan mendiko eski tra-
besietan lehiatuko da Euskadiko selekzioagaz.

Durangaldea
ordezkari barik
geratu da 
Cafes Baquen
Cafes Baque pilota txapelketa-
ko finalerdietan ez da Duran-
galdeko ordezkaririk egongo.
Eguaztenean Eneko Calleja
iurretarrak galdu egin zuen
Etxebarria gernikarraren aurka
(2-18). Finalerdiak datorren
martitzenean jokatuko dituzte
Atxondon, 19:00etan. Kadete-
etan, Arandia-Etxebarria eta
Dario-Altuna izango dira parti-
du biak. Gazteetan, Ziarrustak
Ortizen aurka jokatuko du
lehenengo, eta Erostarbek
Atutxaren aurka gero. Finala
azaroaren 30ean jokatuko
dute Iurretan, 19:30ean. J. D.



anboto 2012ko azaroaren 23a , barikua Kirolak 19 Ki

FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
IIuurrrreettaakkoo  --  SSaannttuurrttzzii
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain
LEHENENGO ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  --  UUrriittaarrrraa
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
BBeerrrriizz  --  AAppuurrttuuaarrttee  BB
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun
BIGARREN ERREGIONALA
EEzzkkuurrddii  --  LLeekkeeiittiioo  BB
Zapatuan, 18:00etan, 
Arripausuetan
HIRUGARREN ERREGIONALA
EElloorrrriioo  BB  --  
SSaann  FFrraanncciissccoo
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
EElloorrrriioo  --  IIuurrrreettaakkoo
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
MMaallllaabbiiaa  --  
IInntteerrnnaacciioonnaall  
Domekan, 17:00etan, 
Zaldibarko udal kiroldegian
MAILA GORENA
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --  
SSccaalliibbuurr  
Zapatuan, 17:15ean, 
Berrizburu kiroldegian
SSaassiikkooaa  BB  --  
AAkkeellaarrrree  BBaarr  TTxxooppooss  
Zapatuan, 19:45ean, 
Landako kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
GGuu  LLaagguunnaakk  --  
FFrreeuunnddee
Zapatuan, 15:30ean, 
Landako kiroldegian
EElloorrrriiookkoo  BB  --  
SSaappuubbeerrrrii
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko udal kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
MMeennddiibbeellttzz  --  
EElloorrrriiookkoo  CC
Zapatuan, 16:45ean, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
BIGARREN ERREGIONALA
JJuullzzaa--ZZaalldduuaa  --  
UUnnaammuunnoo
Barikuan, 20:00etan, 
Zaldibarko kiroldegian

ERRUGBIA
SUKIA ERRUGBI ESKOLA
1100  uurrtteezz  aazzppiikkooeenn
eerraakkuussttaallddiiaakk
Zapatuan, 10:30ean, 
Durangoko Arripausuetan
1122  eettaa  1144  uurrtteezz  aazzppiikkoo--
eenn  eerraakkuussttaallddiiaakk
Zapatuan, 10:30ean, 
Elorrioko errugbi zelaian
GAZTEEN MAILA
DDRRTT  --  GGaazztteeddii
Zapatuan, 13:00etan, 
Arripausuetan

PILOTA
OLAZAR TXAPELKETA
LLaauu  tt’’eerrddiiaann::
--  AAggiirrrree--OOrroonnoozz
BBiinnaakkaa::
--   AAnnssootteeggii--LLiinnzzooaaiinn  //

UUrrbbiieettaa--TToolloossaa
Azaroaren 29an, 21:30ean,
Zaldibarko pilotalekuan
LLaauu  tt’’eerrddiiaann::
--   DDoorrrroonnssoorroo--OOllaaeettxxeeaa  IIII
BBiinnaakkaa::
--   BBeeiittiiaa--GGaallaarrzzaa//

JJaakkaa--PPeeññaass
Azaroaren 30ean, 18:30ean,
Zaldibarko pilotalekuan

Agenda

Goi mailako mendizaleak
Atxondoko mendi astean
Alex Txikon, Koldo Zubimendi eta Iker Iriondo
mendizaleek hitzaldiak eskainiko dituzte 
Atxondoko Asuntze mendi tal-
deak Mendi Astea antolatu du
datorren asterako, eta berbal-
diak eta mendi irteera bat pres-
tatu dituzte, besteak beste. Mar-
titzenean, Alex Txikon mendizale
lemoarrak berriro bisitatuko du
Durangaldea. Joan zen astean
Elorrion egon ostean, mendizale
emankor honen abenturak
entzuteko bigarren aukera
eskainiko dute.  Lemoarrak
Pakistango Gasherbrum mendi-
ra egindako espedizioari buruz-
ko dokumentala eskaniko du.

Eguaztenean, Iker Iriondo
andoaindarrak eta Koldo Zubi-
mendi erandioarrak 2006an
Broad Peak-era egindako espe-
dizioko kontuak gogoratuko
dituzte. Bizkaitarrak zortzimilako
mendi tontorra (8.047) zapaltzea
lortu zuen. Gipuzkoarra gailurre-
tik metro gutxira geratu zen.

Barikuan, urteko batzar oro-
korra egingo du Asuntzek. Lun-

txa egongo da bertaratzen dire-
nentzat. Abenduaren 1ean, men-
di irteera egingo dute Andasto
eta Tellamendi tontorretara,
Topetik irtenda. J. D.

Durangalde Racing
Madrilen izango da
Durangalde Racing Elkarteko lau pilotu
Madrilgo rallyan ariko dira, asteburuan

Durangalde Racing Elkarteak
ordezkaritza zabala izango du
Madrilgo rallyan. Durangoko
eskuderiako lau pilotu lehiatuko
dira gaur eta bihar Espainiako
rally txapelketarako puntuaga-
rria den lasterketan.

Xabier Lujua pilotu bilbota-
rrak eta Jesus Estradak Fiat
Abarth Punto EVO baten
barruan egingo dituzte ibilbide-
ko 566 kilometroak (hamar tar-
tetan banatuta) .  Lujua eta
Estrada Euskadiko Rally Txa-
pelketako txapeldunak dira.

Gorka Eizmendi eta Haritz
Olasagasti binomioak ere izan
du aurten zer ospatua. Fiat

Abarth Punto EVO baten
laguntzagaz, Abarth Punto EVO
Kopa irabazi dute 2012an.
Denboraldiak merezi duen
moduko errematea ematen
saiatuko dira Madrilen.

Garikoitz Lopez pilotua eta
Gaizka Bengoa kopilotua Citro-
en Saxo VTSagaz ibiliko dira.
Aurten Euskal Herri mailako
Hankook Challenge-a irabazi
dute, eta Madrilen beste erki-
dego batzuetako txapeldunekin
neurtuko dituzte indarrak.

Azkenik, Iñigo Alustizak eta
Alaitz Urkiolak BMW M3 bat
gidatuko dute Gr.A.Legend
Rally mailan.  Maila hori 80ko
hamarkadako autoei zuzenduta
dago.

Aurten, hirugarren aldia
egingo du Madrilgo Rallyak eta
irteera puntua zein helmuga
Jaramako zirkuituan egongo
dira. Ehun parte-hartzaile ingu-
ru lehiatuko dira. J. D.

Lujua, Eizmendi,
Lopez eta Alustiza
pilotuak ibiliko dira 

DATAK
Azaroaren 27an (19:00)
- Alex Txikonen hitzaldia:

Gorbeiatik Himalayara

Azaroaren 28an, (19:00)
- Iker Ir iondo eta Koldo

Zubimendiren hitzaldia:
Broad Peak

Azaroaren30ean, (20:15)
- Asuntzeren urteko batzarra. 

Abenduaren 1ean, (09:00)
- Andasto eta Tellamendi

tontorretara mendi irteera.
Topeko aparkalekutik

* Hitzaldiak eta batzarra
Atxondoko pleno aretoan
izango dira

Txirrindularitzan jarraitzeko
babesle bila dabil Iñaki Lejarreta

Profesionaletarako saltoa
eman zuenetik talde baka-
rra izan du Iñaki Lejarretak

(29 urte, Berriz). 2001tik hona
Orbea Racing Teameko txirrindu-
laria izan da. 2013an, ostera, tal-
deak ez duela jarraituko jakina-
razi diote, eta oraintsu babesle bila
hasi da, bakarka bada ere, elite-
an jarraitu ahal izateko. 

Hasieran “etsita” sentitu
zela adierazi du Lejarretak eta

Orbea Racing Team taldeak 2013an ez duela jarraituko jakinarazi diote batzarretan
“bizikleta uztea” ere pentsatu
zuela. Orain, traba guztiei aurre
egiteko adorea lortu eta elitean
jarraitzeko ahal duen guztia egi-
ten saiatzeko prest dagoela dio.

Mountain bike-eko beste
talde batzuei atea jotzea izan
zen lehenengo urratsa. Baina
Espainian, desagertuko den
Orbeaz gainera, MTBko talde
bakarra dago, egoitza Murtzian
duen Wildwolf Trek Pro Racing

Team taldea, hain zuzen. Horiek
dagoeneko itxita dute 2013ko
taldea. Atzerrian ere hainbat ate
jo ditu, baina alferrik. Izan ere,
MTBan taldea bilatzea ez da
errepideko talde batean bilatzea
bezain erraza. Laguntzaile lana
ez da hain beharrezkoa moun-
tain bike lasterketetan, eta nahi-
koa dira maila oneko hiruzpalau
txirrindulari denboraldiari aurre
egiteko.

Ondorioz, beste aukera bat
lantzen dabil. Egunotan babesle
bila hasi da, modu indibidualean
jarraitu ahal izateko. Munduko
Kopa lehiatzeak gastu asko du,
esaterako, bidaietan. Horrega-
tik, gastu batzuei aurre egiteko
babesle bat behar du. Gainera,
etorkizunari begira, garrantzi-
tsua da Lejarretarentzat Mundu-
ko Kopan aritzea, mendi bizikle-
ta modalitateko erakusleihorik
onena delako.

Orbea taldean Julien Absa-
lon eta Ruben Ruzafa txirrindu-
lariak ere bazebiltzan. Absalo-
nek BMC taldeagaz akordioa
sinatuta du uda hasierat ik .
Ruben Ruzafa, aldiz, triatloietara
itzuliko da. Bere sasoian, mendi-
ko triatloien munduko txapeldu-
na izan zen. J. D.Orbea Racing Team taldean 12 urte eman ditu Iñaki Lejarreta berriztarrak. 

Profesionaletan dabilen
12 urteetan Orbea izan
da bere talde bakarra

MTBko beste talde
batzuei atea jotzea
izan zen lehen urratsa 

Hasieran etsita sentitu
eta txirrindularitza uztea
ere pentsatu zuen



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: Estreinatzeko. 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 JOTZEN 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 jotzen du.
• MURUETA TORRE:(Viviendas de Vizcaya) 83 m2. 
3 logela, egongela eta sukaldea eskegitokiarekin.
Balkoia. Garajea eta trastelekua. Etxe osoak kanpora
jotzen 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, sukaldea, 
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.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.
• KURUTZIAGA: 80 m2. 2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoi handia. Ikuspegi ederrak.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Ikuspegi
polita eta eguzkitsua. 

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.

IURRETA
• Baserri zatia. Sukalde-jangela, logela eta komuna.
Berogailua eta ur beroa. Ekonomikoa.

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. 90.000€.
• 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
• 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.

DURANGO
• Bibizitzako etxea eraikitzeko lursaila. Proiektuarekin.

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
• ERDIGUNEAN: 2 logela, komuna eta egongela.
Bizitzen sartzeko prest. 126.000€.
• ANBOTO: 3 logela, sukaldea eta egongela. Balkoia.
146.000€.
• MONTEBIDEO: 3 logela eta egongela. Igogailua.
Ganbara. 140.000€.
• IURRETA: aukera. 3 logela, egongela, sukalde
handia eta terraza. Igogailua eta berogailua. Bizitzen
sartzeko prest. 156.300€.
• ABADIÑO: (Etxeazpia). 2 logela eta 2 komun.
Terraza. Garajea eta trastelekua.
• BASERRIA: 421 m2. 7.500 m2-ko lursailarekin.
390.000€.
• SAN IGNAZIO: garaje itxia. 21.000€.
• ABADIÑO: aukeran. 2 logela, 2 komun eta
egongela. 65 m2-ko terraza. Trastelekua eta garajea.
• IURRETA (Dantzari): 80 m2. 3 logela eta egongela.
Berogailua. Igogailua. 
• JUAN DE 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 ederra.
• 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.
• 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.
Garajea eta 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 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.
• FRANZISKO IBARRA: 6 urteko aintzinatasuna. 
2 logela eta 2 komun. 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.
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ETXEBIZITZAK SALGAI
ELORRIO
• Erref. 406: 65 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea.  164.800€.
• 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.
• Erref. 448: 65 m2-ko pisua. 2 logela eta 2 komun.
Berria, estreinatzeko. 179.000€.
• 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. 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€.
• Erref. 362: 40 m2-ko apartamentua. Logela,
komuna, sukaldea eta egongela. 185.000€.
• Erref. 450: Txaleta  leku paregabean. 340 m2. 6
logela eta 4 komun. Kontsultatu.

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
• BANKUKO PISU BERRIAK SALGAI. KONTSULTATU.
• 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€.
• Berriztatzeko dagoen apartamentua. 70.000€.

ALOKAIRUAN
• ELORRIO: 3 solairuko pisu berria. 3 logela 
eta 2 komun. 700€

• ELORRIO: 2 logela eta 2 komun. Altzariekin. 650€.
• ELORRIO: Apartamentua. Logela eta 2 komun. 
550€.
• ELORRIO: 3 logela eta komuna. Altzariekin. 550€.
• ELORRIO: Estreinatzeko. 2 logela eta komuna.
Altzariekin. 550€.

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu  www.anboto.iragarkilaburrak.com webgu-
nean eta jarri zure iragarkia (paperean argitaratu aukerari eman behar zaio eta bertan anboto
aukeratu) edo bidali mezua: anboto@anboto.org. Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23.

Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta.
Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

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

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Asturias. 2 pisuko etxea eta
lur saila salgai. 649 40 26 22

Alegia. Etxeak 8 urte ditu
eta oso egoera onean dago.
Sukaldea eta bi komunak
guztiz ekipatuta, hiru logela
eta egongela ditu. 
Tel.: 609787551 

Cuzcurrieta. 3 logela, gara-
gea eta igerilekua. Prezioa:
100.000euro.  692 99 43 51

Almeria. 80m2. 2 logela
handi, komuna, balkoia, su-
kaldea. Igerilekua. Hondar-
tzatik 50 metrotara. 
110.000euro. 608-19 73 17

Berriz. Olakuetan, etxe ar-
gitsua eta bista ederrekin. 3
logela haundi, balkoia egon-
gela eta sukaldean. 2 komun.
Igogailua eta ganbara.
685724690 / 675712369

Berriz. 3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 balkoi,
egongela handia, ganbara
eta garaje itxia.
Tel: 647 77 73 92.

Durango. 86 m2. Murueta
Torre 7n. 2 logela, 2 komun,
sukaldea (eskegitokia), gan-
bara eta garajea.  270.000
euro. 688 64 26 43 (Jaione).

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

Elorrio. Duplex etxebizitza,
78 m2 erabilgarri . Egongela
nasaia, logela bi eta bainuge-
la bi. Errekakale, 10 2gn so-
lairua. Tel: 605 72 29 45

Elorrio. Erdigunean estrei-
natu gabeko etxea salgai.
77m2, 3 logela, 2 bainu eta
garajea, altzariekin.
230.000euro.  634 45 72 01

Iurreta. Pisu bat salgai
Arriaundin. 66.000 euro.
Tel.: 685 72 80 42.

Mallabia. Pisu eguzkitsua,
3 logela haundi, 2 komun, te-
rraza, sukaldea eta egongela.
112m2 azalera eraikituak.
Tel.: 695 77 31 41

Otxandio. Apartamentua
salgai. Trastelekua eta igo-
gailuarekin.  675 71 72 83

ERRENTAN EMAN

Donostia.Lokal moduko
etxebizitza bat alokatzen det
donostian,antiguo auzoan
bertan. Persona bat edo bin-
tzako egokitua,bi planta
dauzka. 500 euro.
Tel.: 609 48 11 24.

Durango. Durangon logela
bat alokatzen dut. Tel: 630
76 18 28 (deitu arratsaldez).

Durango. Erdigunean loge-
la biko etxea alokagai. Guztiz
berritua. Tel.: 695 78 75 35

Elorrio. Pisu bat alokagai. 3
logela, altzariz jantzia. Bizi-
tzeko prest. Prezioa 500
euro. Tel.: 94 658 20 18 

Iurreta. Logela alokagai.
200 euro, gastuak aparte.
Tel.: 633 23 38 48

Otxandio. Erdigunean
etxea alokagai.  605 77 37 21

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

ERRENTAN HARTU

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

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

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Santo domingo de la cal-
zada. Ezkaraitik hurbil. Den-
boraldietarako. 2-4 pertso-
nentzako.  657772613

Mallabia. Landetxea. 4 lo-
gela, 4 komun, sukaldea eta
egongela beheko suarekin.
Taldeetan alokatzea posible
da. Tel.: 943 17 00 09

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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

Durango. Pisukide bila ga-
biltzan bi lagun gara. Hizkun-
tza Eskola aurrean dago pi-
sua, alde zaharretik oso ger-
tu. Tel.: 679 62 04 47

Durango. Logela bat aloka-
tzen dut. Madalenoste kale-
an, autobus geltokiaren on-
doan. Tel.: 650 73 87 24

Durango. Bi pertsona 3. ba-
ten bila tabiran behe pisu bat
konpartitzeko. 3 logela, 2 ko-
mun. Tel.: 637 29 24 65

LOKALAK

SALDU

Durango. 25 m2-ko erai-
kuntza berriko lonja. Bulego
baterako edo komertziorako
aproposa. Zonalde komer-
tzial onean kokatua. 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. Erai-
kuntza berria. Madalena zo-
naldean. Tel.: 609 15 92 45 

Elorrio. 170m ko lokala er-
dialdean alokatzeko prest, 4
eskaparate haundiak, auto-
bus geltokiaren ondoan edo-
zein negozio ipintzeko prest.
Tel.:  606 390 099

GARAJEAK

SALDU

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

Durango. Durangon par-
tzela bat salgai, Antso Este-

giz kalean. Motorretarako eta
atoietarako. 666 33 35 72

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean, 20.000 euro.
Tel.: 660 45 87 56. 

Elorrio. Berrio-Otxoa kale-
an 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. Erdigunean, Ez-
kurdi inguruan garajea erren-
tan. Tel: 629 24 07 23

Elorrio. Garajea alokagai.
Kiroldegiko lehen solairuan.
40 euro hilean. 94 623 14 02

LURSAILAK

SALDU

Abadi–o. Lursaila salgai
Matienan, Arzubia kalean,
2.000 m2, erreka ondoan
eta bide ertzean. Aproposa
ortua hartzeko. 
Tel.: 658 75 65 12.

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria urturin salgai dago. Gas-
teizetik 40km-tara dago, eta
izkiko golfetik 3minututara
baino ez. 308m2 eraikitzea
posible da, 7ml-ko eta bi so-
lairuko altuera maximoare-
kin. Tel: 665757807 (ana)

Durango. Partzela bat sal-
tzen da etxea egiteko zentro-
an urbanizazio berri batean,
Ezkurdiko plazatik 200 me-
trora. Tel.: 652 75 54 46

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

Zeanuri. 2.000 metro koa-
dro dituzten hiru lur sail erai-
kigarri dira,Ipinaburu auzoan
Telefonoa: 650 86 39 99.

Teknologia
AUDIOA

Musika ekipoa salgai.
Eclerc mac 90 nahasketa
mahaia  salgai, prezioa 150 €.
Yamaha cdx 397 cd irakur-
gailua salgai, prezioa 50 €.
Technics ekualizagailua 50
€-an salgai. 606 26 62 44

GAINERAKOAK
Mendirako gpsa. Gpsa,
garmin oregon 550t ,kama-
raz guztiz, oso gutxitan era-
bilia, dendetan 350 ï½.
Iï¿½igo. Tel: 629 81 88 14

Bidali zure ordenagailua
Boliviara edo Perura. Or-
denagailua hondatuta ba-
daukazu, nik jaso, konpondu
eta Kainaberaren bitartez
bialduko dugu bigarren mai-
lako eskoletara. 
Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Etxeak gar-
bitzen, umeak edo edadeko-
ak zaintzen. Lanaldi osoan

edo orduka. Erreferentzia
onekin. Tel.: 638 43 79 01

Durangaldea. Pertsona ar-
duratsua lan bila, pertsona
nagusiak zaintzen, garbike-
tan, lorezaintzan, baserrietan
ere aritzeko prest. Tel.: 622
47 39 41 // 632 37 28 87

Durangaldea. Pertsona ar-
duratsua lan bila, 09:00eta-
tik 14:00etara. Zaintzan zein
garbiketan. Tel.: 632 72 43
23

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Emakume eus-
kalduna eta esperientziadu-
na pertsona nagusiak zain-
tzeko prest. Tel.: 699 74 57
23

Durango. Haurrak zaintze-
ko eta etxeko lanekin lagun-
tzeko prest dagoen neska
euskalduna naiz. Haur txikie-
kin esperientzia daukat. Ko-
txe propioa eta durangaldeko
herrietan mugitzeko aukera
daukat. Tel.: 628 614 034 

Elorrio. Haur hezkuntza eta
hezkuntza berezia eginak di-
tuen eta udalekutan lanean
esperientzia duen neska gaz-
te euskalduna, arratsaldez
haurrak zaindu eta eskolako
lanekin laguntzeko prest. 
Tel.:  688 64 06 04

Elorrio. Neska gazte eta
euskalduna, Durangaldean
haurrak zaintzeko prest, es-
perientziarekin. Yanire. tel.:
657775437

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua etxeko lanak egiteko
edota nagusiak zaintzeko lan
bila dabil. Orduka. Esperien-
tziaduna eta erreferentziakin.
Tel.: 648 20 03 70

Durangaldea. Neska gaz-
tea  nagusiak edo umeak
zaintzeko, garbiketan (porta-
lak, tabernak)zein etxeko la-
nak egiteko lan bila dabil. 24
orduz, lanaldi osoan edo la-
naldi erdian. Erreferentzie-
kin. Tel.: 620 82 85 79

Durangaldea. Emakume
arduratsua pertsona nagusie
laguntzeko eskaintzen da. 24
orduz, egunez, asteburuetan
edo jai egunetan. Erreferen-
tzia askorekin. 666 75 21 47

Durangaldea. 24 orduz,
gauetan edo asteburuetan
nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia eta erreferentziekin.
Geriatria kurtsoa eginda. Pa-
pelekin. Tel.: 634 00 82 22

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta esperientziarekin
nagusiak edo umeak zaintze-
ko edo garbiketan lan bila.
Tel.: 631 13 22 91

Durangaldea. Egunez edo
orduka 10:00etatik
20:00etara nagusiak zein
umeak zaintzeko edo garbi-
ketan lan bila. Esperientzia-
rekin. Tel.: 632 15 80 89

Durangaldea. Emakumea
lanaldi erdiz lan egiteko prest
umeen edo nagusien zain-
tzan edo garbiketan. Espe-
rientzia eta erreferentzia
onak. Tel.: 636 85 20 59

Durangaldea. Emakumea

pertsona nagusiak zaintzeko
lan bila dabil. Erreferentzie-
kin. Tel.: 638 23 37 39

Durangaldea. Emakumea
nagusiak zein umeak zain-
tzeko edo garbiketan lan bila.
24 orduz edo egunez. Pape-
lekin eta erreferentziekin.
Tel.: 650 10 18 31

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

Durangaldea.Edadeko
pertsonak zaintzeko edo
etxeak garbitzeko. Lanaldi
osoan edo erdian. Erreferen-
tziekin. Tel.: 650 61 01 94

Durangaldea. Nagusiak
zaintzen zein garbiketan lan
bila. Lanaldi osoan, baita
gauez ere. Tel.: 660 70 66 18

Durangaldea. Emakume
arduratsua eta esperientzia-
rekin lan bila dabil. Garbike-
tan, sukaldari-laguntzaile
edo zaintzaile, ume zein na-
gusi. Arratsaldetan. Errefe-
rentziekin. Tel.: 670 67 46 41

Durangaldea. Ggarbiketan
zein umeak edo nagusiak
zaintzeko. Edozein ordutan
lan egiteko prest, baita aste-
buruetan ere. Tel.: 644 63 51
45 // 631 02 29 82

Durangaldea. Asteburue-
tan umeak edo pertsona na-
gusiak zaintzeko prest. Jana-
ria egin, garbiketa, paseoak
emateko... 22 urte ditut eta
arreta soziosanitarioa ikas-
ten ari naiz. 622 937 286.

Durangaldea. Neska eus-
kalduna haurrak zaindu edo-
ta partikularrak emateko
prest. Tel.: 661 37 85 29

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta esperientziarekin
nagusiak edo umeak zaintze-
ko edo garbiketa lan bila. 
Tel.: 632 51 68 61 

Durangaldea. Haur Hez-
kuntza ikasketak dituen nes-
ka euskalduna umeak zain-
tzeko lan bila. 625 70 78 31

Durangaldea. Emakumea,
nagusiak edo umeak zaintze-
ko lan bila.  Erreferentziekin.
Tel.:616 78 80 33 Luz Adilia.  

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta erreferentziekin
nagusiak edo umeak zaintze-
ko edo etxeko lanetarako lan
bila. Tel.: 608 24 85 54

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko lan bila. Edozein
ordu eta egunetan. 
Tel.: 660 87 53 60

Durangaldea. Lan bila gar-
biketan edo pertsona nagu-
siak zein umeak zaintzen.
Tel.: 680 29 66 76

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

Durangaldea. Asteburue-
tan edo 24 orduz, pertsona
nagusiak zaintzeko lan bila.
Tel.: 602 12 22 45

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko edo
garbiketan aritzeko lan bila.
24 orduz, egunez edo aste-
buruetan. Tel.: 631 02 29 82

Durangaldea. Emakume
euskalduna Durangaldean
eta egunean bi-hiru orduz,
nagusiak zein umeak zain-
tzeko prest. 618 40 58 79. 

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. Neska eus-
kaldunak pertsona nagusiak
zaintzeko edo garbiketarako
eskaintzen du bere burua.
Asteburuetan edo astegune-
tan. Tel.: 652 72 02 29

Durangaldea. Asteburue-
tan, 24 orduz edo egunez
pertsona nagusiak zaintzeko
lan bila. Tel.: 690 68 73 95 

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

Durangaldea. Durangalde-
an pertsona nagusiak zein
umeak zaintzeko lan  bila.
Tel.: 631 02 29 32

Durangaldea. Durangalde-
an 24 orduz pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 602 12 22 45

Durangaldea. Durangalde-
an garbiketan, umeak, nagu-
siak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 652 13 00 41

Durangaldea. 24 orduz na-
gusiak zaintzeko lan bila. Es-
perientziarekin eta papele-
kin. Tel.: 631 25 09 98

Durangaldea. 24 orduz na-
gusiak zaintzeko lan bila. Es-
perientziarekin eta papele-
kin. Tel.: 679 53 01 60

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edota
garbiketarako prest. Papere-
kin eta erreferentziekin. 
Tel.: 620 82 85 79

Durangaldea. Esperien-
tziadun neska lan bila. Per-
tsona nagusiak zein umeak
zaintzen edo garbiketan. Pa-
perekin. Tel.: 602 81 12 63

Durangaldea. Neska zain-
tzan edo dendari lez lan egi-
teko prest. 24 orduz, egunez
edo orduka. 618 01 61 99

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

Durangaldea. Emakumea
garbiketan, ume zein nagu-
sien zaintzan lan egiteko es-
kaintzen da. 24 orduz edo
egunez. Tel.: 672 92 40 83

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

Durangaldea. Bolibiako
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neska, 24 orduz umeak edo
nagusiak zaintzeko edota
garbiketa lanak egiteko prest.
Erreferentziak. 692 57 18 71

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua nagusiak zein umeak
zaintzeko edo garbiketan ari-
tzeko lan bila. 682 40 57 91

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua, nagusiak zein umeak
zaintzeko lan bila. 24 orduz
edo egunez. 602 07 29 28

Durangaldea. 29 urteko
neska edozein lan egiteko
prest. Goizeko edozein ordu-
tatik 12:00ak arte, eta
15:30etik edozein ordura arte,
gauak barne. Umeekin, ezin-
du psikiko eta fisikoekin, eta
nagusiekin esperientzia han-
dikoa. Tel.: 690 99 66 18

Durangaldea. Haur Hez-
kuntzako hezitzaile euskaldu-
na, goizez nahiz arratsaldez
umeak zaintzeko prest. Etxe-
ko lanak egiteko edo umeari
etxerako lanak egiten lagun-
tzeko prest nago. 
Tel.:  666 19 75 68 .

Durangaldea. Esperien-
tziadun emakumea pertso-
nak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko lan bila. 686 19
00 24

Durangaldea. Emakumea
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. 24 orduz, egunez edo
orduka. Tel.: 632 05 16 65

Durangaldea. Esperien-
tziadun emakumea astebu-
ruetan eta jaiegunetan lan
egiteko prest. Pertsona nagu-
siak zaintzen zein garbiketan.
Erreferentziaduna. 

Tel.: 666 75 21 47

Durangaldea. Emakume
arduratsua arratsaldetan zein
gauetan pertsona nagusiak
zaintzeko prest. 
Tel.: 696 75 35 30

IRAKASKUNTZA

Durango. Irakaskuntzan es-
perientzia duen gazte euskal-
dun diplomatua, lehenengo
eta bigarren hezkuntzan par-
tikularrak emateko prest. Te-
lefonoa: 675007919 

Durango. Irakasle euskaldu-
na, Magisteritzan diploma-
tua, klase partikularrak ema-
teko prest Lehen Hezkuntzan
eta DBHn.  618 06 87 49.

Durango. Mondragon uni-
bertsitatean industria inge-
niaritza daukan durangarra.
Ingles maila egokia. Bestalde,
esperientzia daukat marrazki
tekniko, matematika, fisika
eta abarren klaseak ematen
(LH, DBH eta Batxilergoan).
Tel.:  665 71 11 08  

Durango. Ingeleseko eskola
partikularrak emateko prest.
Hizkuntza Eskolako tituludun
irakaslea. Tel.:637 29 24 65

Durango. Gaztelera eta lite-
ratura azterketetarako klase-
ak: dbh, batxilergoa, selekti-
bitatea, erdi mailako eta goi
mailako heziketa zikloak. 
Tel.: 656 79 15 99.

Elorrio. Lehen hezkuntzako
edozein kurtsora zuzenduta,
arratsaldez klase partikula-
rrak emateko prest. Hezkun-
tza berezia eta Haur hezkun-
tza ikasketak ditut eginak. 

Tel.: 688 64 06 04

Durangaldea. Neska gaz-
tea, ingeniaria eta duranga-
rra, klase partikularrak ema-
teko prest, LH, DBH edota
Batxilergoko ikasleei. 
Telefonoa: 635 20 50 12.

Durangaldea. Sei urteko
esperientziadun neska eus-
kalduna naiz eta eskola parti-
kularrak emateko prest nago.
Hezkuntza berezian eta hiz-
kuntza arazoetan espezialista
naiz. Tel.: 615735385 

GAINERAKOAK

Durangaldea. Mutil ardu-
ratsua lan bila, lorezaintzan,
nagusiak zaintzen edo altzai-
ru montatzaile moduan. Es-
perientziarekin. 676 11 21 74

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

Durangaldea. Emakume
arduratsua eta errefentziadu-
na lan bila. Pertsona nagusiak
zaintzeko, garbiketan edo su-
kaldeko laguntzaile lanetan
aritzeko. Tel.: 608 65 90 55
/602 80 53 85

LAN ESKAINTZAK

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Neska eus-
kalduna eskaintzen da goize-
tan haurrak zaintzeko (espe-
rientziaduna) Elorrion edo in-
gurauan. Tel.: 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.  Kontratua: aldi baterako.
Berehala hasteko. Sartu.
Erref.: 7389.  94 620 04 49

Bizkaia. Norbegierako kla-
seak emateko. Ezinbestekoa:
norbegiera ama hizkuntza
izatea eta lanpostu beran es-
perientzia izatea. Kontratua:
aldi baterako. Berehala has-
teko. Sartu. Erref.: 8070. 
Tel.: 94 620 04 49

Bizkaia. Suediera irakaslea.
Suedierako klaseak emateko.
Ezinbestekoa: suediera ama
hizkuntza izatea eta lanpostu
beran esperientzia izatea.
Kontratua: aldi baterako. Be-
rehala hasteko. Sartu. Erref.:
8094. Tel.: 94 620 04 49

Durangaldea. Alemaniera
klaseak ematen ditut. Meto-
do erraza eta atsegina. Ikasle
truke eta azterketen presta-
keta. HEO. Tel.: 670 79 33 12

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

Durangaldea. Erizaintzako
ikasle egaduna LH eta DBHko
ikasleei klase partikularrak
emateko prest. Ingeleseko ti-
tulua ateratzen. 665 75 86 48

Durangaldea. Magisteritza
ikasketak bukatuta dituen
neska euskaldun baten bila,
DBH-ko klaseak emateko.
Arratsaldez. 678 29 11 67 

Durangaldea. Gazte eus-
kalduna Durangaldean eskola
partikularrak emoteko prest.

Lehen Hezkuntza, DBH zein
batxilergoko ikasgaiak. 
Tel.: 650 90 06 53 (Jon)

GAINERAKOAK

Bizkaia. Saltzailea. Bezero-
en bereganatze, jarraipen, ko-
brantza eta hornikuntzan ari-
tzeko. Ezinbestekoa: gutxie-
nez %33ko ezintasuna
egiaztatzen duen ziurtagiria
edukitzea. Lizentziaduna edo
diplomaduna izatea. Gida bai-
mena eta kotxea edukitzea.
Berehala hasteko. Soldata:
balioaren arabera adosteko.
Sartu. Erref.: 7293. Tel.: 94
620 04 49

Bizkaia. Gerentea presta-
kuntza prozesuan. Epe teori-
koa eta praktikoa. Ezinbeste-
koa: gutxienez %33ko ezinta-
suna. Enpresa kudeaketan,
industria antolakuntzan edo
ikasketa mota baliokidean li-
zentziaduna izatea. Bidaia-
tzeko edota bizilekuz aldatze-
ko prest egotea.Kontratua:
urte baterako, luzapen auke-
rarekin. Berehala hasteko. .
Sartu. Erref.: 7865. 
Tel.: 94 620 04 49

Abadi–o. AAddmmiinniissttrraarriiaa  bbee--
hhaarr  ddaa  AAbbaaddii––ookkoo  eennpprreessaa
bbaatteenn..  BBeehhaarrrreezzkkooaa;;  eessppee--
rriiaannttzziiaa  eettaa  eeuusskkaarraa..  KKuurrrriikkuu--
lluummaakk  bbiiddaallii::  
aaddmmiinniissttrraazziiooaa@@ggmmaaiill..ccoomm

Durango. Ileapaintzailea
behar dugu. Esperientziadu-
na edo  gabea. Ezinbestekoa:
ileapaintzaile ikasketak iza-
tea. Tel.: 94 621 64 91

Durango. Klinikako lagun-
tzaile edo higienista euskal-
duna behar da hagin klinika
baterako. Aintzat hartuko da

oinarrizko informatikaren
ezaguera. Bidali curriculuma
hona: haginklinika@yahoo.es

Durango. Saltzailea. Beze-
ro-zorroa eratzea eta man-
tentzea aseguru enpresa ba-
tean. Ezinbestekoa: saltzaile
esperientzia  eta Durangalde-
an bizi izatea.  Kontratua:
merkataritzakoa eta muga-
gabea. Berehala hasteko. Sol-
data: 500 €‚ + komisioak.
Sartu. Erref.: 8100. 
Tel.: 94 620 04 49

Durangaldea. Laguntza
psikologikoa eskaintzen da
haur, gazte zein helduei. Ikas-
keta teknikoak ere eskeintzen
dira. Tel.: 679 38 23 79

Durangaldea. Psikologo
euskalduna hirugarren adine-
ko pertsonei, dementziadun
edota alzheimer gaixoei esti-
mulazio kognitiboa emateko
prest. Tel.: 679 38 23 69

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Degustazio-ta-
berna eskualdatzen da.
Errenta baxua duen traspaso
eskuragarria. 608 83 48 71

Denetarik
SALDU/EROSI

Negutegi txikia erosi nahi
dugu. Bigarren eskuko ne-
gutegi txikia erosi nahi dugu,
4x12 gutxienez. Txikiagoa ere
izan daiteke. 695 50 83 55

Zilarrezko gauzak. Zila-
rrezko edozer gauza erosten
dut Tel:  657704316.iluak

Rover 45 comfort 1.4 ga-

solina. Rover 45 comfort 1.4
gasolina. 4 ate. Alarma, abs,
airbag, pioneer 4x40w irrati-
cda, lapurreten kontrako in-
mobilizadorea. Tomtom one
bat opari.Tel: 607152403.

Salgai furgoneta vw mul-
tivan t4 tdi 2.5. Furgoneta
vw multivan t4 tdi 2.5 salgai
daukat. Kanbio automatikoa.
102 zaldi dauzka kondizio ho-
nean dago. Kanpinarako
prestatuta. 609481124

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bizikleta estatikoa sal-
gai. Prezioa 65euro. 
Tel.: 610 41 55 11

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

EMAN

Patinatzeko klaseak es-
kaintzen dira. Patinatzen
ikasteko eta teknika hobetze-
ko klaseak ematen dira. 
Tel.: 677 284 639 (Gotzan)

ANIMALIAK

EMAN

Artzai txakurrak . Artzai
txakur kumeak eskaintzen
dira. Tel.: 616 93 63 51

Katuak opari. Katuak opa-
ri. Tel.: 606 70 91 18

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

SALDU

Piano elektrikoa salgai.

Yamaha Clavinova CLP 150
piano elektrikoa salgai. Kon-
taktua: 650-17 22 85 edo
stratokaster@gmail.com

Familia/etxea
ALTZARIAK

Altzariak salgai. Ohea eta
mahaitxo bi, diseinu moder-
noa eta berria, 360 euroan.
Koltxoi berria 1,50x1,90cm;
60 euroan. Idazmahaia kaxoi
zuriekin, 55 euroan. Sinfonie-
rra kaxoiekin, 65 euroan. Ma-
hai bat, 60 euroan. 
Tel.: 610 41 55 11

HAURREN TXOKOA

SALDU

Autorako umeen aulkia
salgai. Autorako umeen aul-
kia salgai. 0 urtetik 10 urtera.
BMW marka, Ixofix sistema-
rekin. Egoera onean. Merkea.
Jabi. 679 17 43 67

Maclaren aulkia salgai bi-
kientzako . Egoera onean.
Tel.: 659 42 58 90 

Umeentzako 4 gurpilun
aulkitxoa salgai. Quinny
Buzz 4 gurpildun aulkitxoa.
Aulkitxoarekin batera, kapa-
zoa (beltza), silla (udarako eta
neguko fundarekin, grisa),
bandeja eta bere zorrotxoa
doaz. Egoera onean daude.
Tel.: 659 42 58 90

Umeentzako osagarriak
salgai. Quinny markako hiru
erruberadun ume kapota eta
silla, 195 euroan. Barbie mar-
kako bizikleta larrosa, 50 eu-
roan. Umeentzako koloretako
mahai biribila eta aulkia, 53
euroan. Taka-taka musika-
gaz, 30 euro. 610 41 55 11
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LEHIAKETA
ELORRIO
›› Abenduaren 21era arte, Olentze-

roren bideo lehiaketa. Informa-
zioa: www.izenaduba.com.

MUSIKA
DURANGO 
›› Azaroaren 23an, Jean Pierre

Leguayren organo kontzertua,
20:00etan, Andra Mari elizan.

›› Azaroaren 24an, Judith Jauregi-
ren piano kontzertua, 20:00etan,
San Agustin kulturgunean.

›› Azaroaren 25ean, Meshuggah +
Decapitated + CB Murdoc,
22:00etan, Plateruenean.

›› Azaroaren 29an, Ruper
Ordorika, 20:00etan, Platerue-
nean. Kantuaren Kantoia.

›› Azaroaren 30ean, Itzalen sua +
Diabvlvs in mvsica, 22:30ean,
Plateruenean. 

ELORRIO
›› Azaroaren 23an, Zezilia Deuna-

ren txistularien kalejira,
19:30ean,  herrian zehar.  

ANTZERKIA
BERRIZ 
›› Azaroaren 23an, La Baldufa

taldearen Cirque Dejá vu,
18:00etan, kultur etxean.

›› Azaroaren 24an, Detritus teatrus
& Pikor teatro taldearen ¿Algún
voluntario? ¿Alguna volunta-
ria?, 20:00etan, kultur etxean.

DURANGO 
›› Azaroaren 30ean, Ganso & Cia

taldearen Babia, 20:00etan, San
Agustin kulturgunean.

›› Abenduaren 1ean, Ganso & Cia
taldearen Babia, 18:00etan, San
Agustin kulturgunean.

ZORNOTZA 
›› Azaroaren 23an, Zanguango

Teatroaren Aquí va a pasar algo,
21:00etan, Zornotza Aretoan.

AURKEZPENA
DURANGO 
›› Azaroaren 23an, Txomintxo eta

Perutxoren abenturak liburuaren
aurkezpena, 19:30ean, Hitz
liburudendan.

BERBALDIA
ELORRIO 
›› Azaroaren 27an, Fracking-ari

buruzko hitzaldia, 19:30ean,
Iturri kultur etxean. Elorrixa
Elorrioko ekologi taldeak eta
Ekologistak Martxan taldeak
antolatuta.

DANTZA
DURANGO 
›› Azaroaren 30ean, Aukeran

dantza konpainiaren Burnia,
22:00etan, Arriolan.

ERAKUSKETA
DURANGO 
›› Abenduaren 2ra arte,

War is over 1937-2012, Arte eta
Historia Museoan.

KONTALARIA
BERRIZ 
›› Azaroaren 16an, Maite Arrese-

ren Amamaren magalean saioa,
12:15ean, kultur etxean. 

›› Azaroaren 23an, Hasier Oleaga,
Cantus Caterva, 22:30ean,
Ateneoan. Jazz Blues jaialdia.

›› Azaroaren 24an, Berriotxoa
abesbatzaren emanaldia,
20:00etan, Santanako kaperan. 

›› Azaroaren 24an, The Holmes
Brothers, 22:30ean, Ateneoan.
XXIII. Jazz Blues jaialdia. 

›› Azaroaren 25ean, Xabi eta Petti,
21:30ean, Ateneoan. Jazz Blues. 

TAILERRA
DURANGO
›› Haur masajea, (azaroaren 28an,

eta abenduaren 5ean eta 12an,
10:30etik 12:00etara); zoru
pelbikoa eta abdomena
berreskuratu 1, (eguaztenetan,
18:30etik 19:30era); zoru
pelbikoa eta abdomena
indartzeko ariketak 2 (eguazte-
netan, 19:30etik 20:30era). 3 eta
7 urte bitarteko haurrentzako
tailerra, (martitzenero, 17:00eta-
tik 18:00etara), Amazulo
kooperatiban (Barrenkale 18an).  

ELORRIO
›› Biodantza ikastaroa barikuetan,
18:30etik 20:30era, Txintxirri

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

AGENDA
Azaroaren 25ean, 21:30ean,
Elorrioko Portalekua tabernan

XABI ETA PETTI
Señor No taldeko kidea izandako Xabi
eta Petti musikari beratarra elkarrekin
ibiliko dira, Elorrioko Jazz Blues
jaialdiaren barruan, domekan. Ray
Charles, Dale Hawkins, The Beatles,
Jimi Hendrix, Rory Gallaguer, David
Bowie, John Hiatt, Bill Kirchen, Cris
Cacavas, Deke Dickerson, edo Big
Sandyren bluesaren klasikoen
bertsioak eskainiko dituzte.

ZINEMA
DURANGO

Zugaza

Amanecer parte 2  
Zuzendaria: Bill Condon

barikua 23: 19:00
zapatua 24: 19:30
domeka 25: 18:30
astelehena 26: 19:00

En la casa  
Zuzendaria:  François Ozon 

barikua 23: 22:00
zapatua 24: 22:30
domeka 25: 21:00
astelehena 26: 22:00
martitzena 27: 20:00

Umeen zinema     

Campanilla y el
secreto de las 
hadas
Zuzendaria: Peggy Holmes

zapatua 24: 17:00
domeka 25: 17:00                        

Zineforuma     

Café de Floré
Zuzendaria: Jean-Marc Vallée

eguena 29: 20:30

ELORRIO

Arriola

Zuloak  
Zuzendaria: Fermin Muguruza 

domeka 25: 20:00
astelehena 26: 20:00

Umeen zinema     

Freddy Igeldegi
domeka 25: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Lo imposible
Zuzendaria:  J.A. Bayona 

zapatua 24: 22:30
domeka 25: 20:00
astelehena 26: 20:00

Umeentzako zinema     

Las aventuras de
Tadeo Jones
Zuzendaria: Enrique Gato

domeka 25: 17:30    

ikastolan. Informazio gehiago:
626 66 12 92 telefonoan.

ZINEFORUMA
DURANGO
›› Azaroaren 28an, Mugarik gabe

dokumentalaren emanaldia,
20:00etan, Plateruenean.

Azaroaren 23an, 18:00etan, Berrizko kultur etxean

CIRQUE DEJÁ VU
La Baldufa Kataluniako antzerki konpainiaren lana da Cirque déjà
vu, eta Fausto eta Anselmoren istorioa kontatzen du. Aitita bi
dira, komediante bi, pailazo bi, lagun bi. Gaztetan herriz herri
erakusten zuten zirkua gogoratzen dute elkartzen direnero. 

A
ez m



anboto 2012ko azaroaren 23a, barikua A25

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

GARRAIOAK

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

TAXIAK

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

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

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

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

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

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

UDALTZAINGOA

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

BOTIKAK
Barikua, 23
09:00-09:00 
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-22:00 
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Zapatua, 24
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-13:30
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
• Campillo (Montebideo 24 - Durango)
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)  
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 25
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)  
Astelehena, 26
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 

(Trañabarren 15 - Abadiño)
Martitzena, 27
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24 - Durango)
Eguaztena, 28
09:00-09:00
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
Eguena, 29
09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 - Durango) 

EGURALDIA

6

9o

11

14o DOMEKA

8

12o ASTELEHENA

11

16o ZAPATUA

11

16o BARIKUA

MARTITZENA

zorionak@anboto.org•Eguazteneko arratsaldeko 17:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Zorionak Oier! 15 egunero zotz
egin dugun tarta zuri egokitu
zaizu. Txartela gura duzunean
jaso dezakezu.

Bihar Oihan Gallo Garitanok 3 urte
beteko ditu. Jarrai ezazu beti bezain
maitagarri! Musu erraldoi bat Lurren
partez eta familiaren osoaren partez!

Azaroaren 18an Maialenek urteak
bete zituen. Zorionak zure 17.
urtebetetzean etxeko guztion partez!
Patxo pila bat!

Judithek azaroaren 17an 26 urte
bete zituen. Zorionak eta musu
asko eta besarkada bat Matienako
familiaren partez!

Azaroaren 9an etorri zen mundura
argazkiko mutiltxo hau. Ongi etorri
Lier! Musu pila zuretzat eta beste
hainbat amatxo eta aitatxorentzat!

Itziarrek urteak bete zituen atzo.
Zenbat? Urteak aurrera doaz, e?
Asteburuan ospatuko dogu.
Zorionak eta mosuak!

Nire aititak urteak beteko ditu
domekan. Zorionak eta mosu
potolo bat familia eta batez ere
Malenen partez! Ondo pasa!

Tximeleta honek domekan urteak beteko
ditu. Zorionak Mari Carmen! Familiarekin
ospatuko du eguna baina ea badaukan
guretzat tartetxorik! Mosu piloa.

Ikerrek azaroaren 24an 5 urte beteko ditu eta Unaik abenduaren
7an. Zorionak eta mosu potoloa Iurretako amama Mari Joseren
partez! Ondo pasau zuen urtebetetze ospakizunean!

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

Igandean, azaroaren 25ean,
Ainararen urtebetetze-eguna da.
Zure 35ak ospatzeko poteren batera
gonbidatu beharko gaituzu, ezta?

Atzo, azaroaren 22an, Ander
Lejarazuk urteak bete zituen.
Zorionak eta mosu handi bat!
Lehengusuekin afaria noizko?
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AKUILUAN Joseba Derteano

Klase ertaina
Gazte nintzela, ez nuen ondo
ulertzen klase ertainak zer
adierazi nahi zuen, ez eta ere
nor koka nezakeen multzo
horretan. Denbora aurrera
joan ahala, atzera begiratzen
hasi eta iragan mendeko 60.
hamarkada inguruan kokatu
naiz. Ordura arte, langileria-
ren soldatek familien oina-
rrizko premiak doi-doi asetze-
ko ematen zuten. Umeak nera-
be bilakatzen zirenean, bai
baserrian bai kalean, etxeko
beharrei erantzutera derri-
gortuta zeuden. Goi mailako
ikasketak burutzea, “posizio”
jakin bateko familien kontuak
ziren. Horrela gauzak, ez da
harritzekoa, Durango batean,
adin batetik aurrerako aboka-
tu eta medikuek abizen ber-
tsuak izatea.

Baina, industrializazioa-
ren suspertzearekin eta ego-
era ekonomikoaren hobetze-
arekin batera, familia xeheak
diru-soberakin bat izatera hel-
tzen dira, eta baliabide hori
beren seme-alabei ikasketak
eskaintzeko erabiltzen hasi.
Honi gehitu behar diogu hez-
kuntza publikoaren aukerak
ere zabaldu egiten direla.
Horregatik, esan dezakegu
40-50 urte inguruan gabiltza-
nok, gure aurrekoek baino
bizi-kalitate hobea izateko
aukera izan dugula. Aitzitik,
egoera ekonomikoak berdin
jarraituz gero, gure ondoren
datozen belaunaldiak gure
aitona-amonek bizitako erre-
alitatera bueltatuko dira: hala
moduzko lanpostu eta solda-
tekin konformatu ala bizimo-
dua beste nonbaiten bilatu. 

Badirudi klase ertainare-
kin, beste hainbat kontzeptu-
rekin pasatu zaigun gauza
bera gertatu zaigula: urritzen
edo desagertzen hasten dire-
nenean soilik konturatzen
gara duten garrantziaz.

LAUHORTZA

Jon Artza
Soziologoa

40-50 urtekook gure
aurrekoek baino bizi
kalitate hobea izan dugu

“Ez dago bizikleta baino
garraiobide praktikoagorik”

barruan denbora aurrezten da.
Madalena ingurutik Tabirara etor-
tzeko autoz baino minutu gutxia-
go behar ditut bizikletaz. Auto-ila-
ra denak saihesten dira. Aparka-
tzerako orduan bizikletak duen
abantaila ere begi bistakoa da.
TAOan aurrezten duzu, bide batez.

Beraz, erosketa gomendagarria
da.
Bai. Badakizu zer gertatzen den
edadeko pertsonekin? Ezgai dire-
la uste dutela. Konbentzituta dau-
de ez dutela ahalme-
nik bizikleta bat
gidatzeko. Ez da
h o r re l a ,

i n o n -
dik ino-
ra! 91 urte
d i t u t  e t a
b i z i k l e t a n
ibiltzeko guz-
tiz gai sentitzen
naiz. Edadeko
denei gomendatuko nieke
bizikleta elektrikoa eroste-
ko. Espirituz gazteak dira
oraindik, zer arraio! Egin
behar dena da, beti arre-
taz gidatu eta kontuz
ibili.

Bizikleta elektri-
koak autonomia
handia du?
N i r e t z a k o
bai. 35 kilo-
metrotik

gora egin daitezke bateria beteta
badu. Nik egunean hiruzpalau
kilometro egingo ditut.
Beraz, astean behin
gauez kargatzen utzi-
ta nahikoa da. Alde
horretatik oso erraza
da.

Betidanik gustatu izan
zaizkizu bizikle-
tak?
Betidanik.
3 0 e k o

hamarkadan, Barrenkaleko Gaz-
telumendi farmaziako jabeak
bazuen bizikleta zahar bat. Aitak

bost pezetan erosi zuen. Semeok
ugerra kendu genion eta aitak

pintatu egin zuen. Auzoko
denek esaten ziguten: “Utzi-

ko diguzue apur batean?”
Bizikleta zaharra zen,

baina berria ema-
ten zuen eta auzo-
ko aberatsak ema-
t e n  g e n u e n .
Hamar bat urte
i z a n g o  n i t u e n .
Haxe izan zen nire
lehen bizikleta.
Handik bost-sei
urtera BH bat ero-
si zigun aitak, 125
pezetan. Harrez-
kero, Gasteizera
ere bizikletan
joaten nintzen.

Inoizostu dizu-
te bizikletarik?

Ez, baina gomen-
dio bat: giltzarrapo

ona erosi, rotaflexagaz
ere ebaki ezin daitekee-
na. Merezi du, erosketa

ona da.

Noiz erosi zenuen bizikleta elek-
trikoa?
Gaur egun dudan hau orain urte
erdi erosi nuen Bizibike dendan.
Aurretik nuenak koadroa altu
samarra zeukan eta geldian kos-
ta egiten zitzaidan hankak lurrean
finkatzea. Horregatik, bilobari erre-
galatu nion. Unibertsitatean lan
egiten du, eta bere lantokitik ger-
tu bizi denez, erregalatu nion bizi-
kletagaz joaten da sarritan.

Noiz probatu zenuen lehenengoz?
Orain lau urte. Hanketan ez nuen
sasoi bateko energiarik sentitzen
eta aparteko energia ondo etorri-
ko litzaidakela pentsatu nuen
(barreak). 

Zertarako erabiltzen duzu nor-
malean?
Alde Zaharrean erosketak egiteko,
anbulatoriora joateko, Ezkurdi
ingurutik paseatzeko… Abadiño-
ra ere joaten naiz. Autoa euria egi-
ten duenean bakarrik hartzen dut.
Hotz egiten duela? Arropa gehia-
go janzten dut bizikletara igo
aurretik. Bero egiten duela? Kape-
la jantzi eta kitto. Nire ustez, ez
dago bizikleta baino garraiobide
praktikoagorik.

Zer abantaila ikusten dizkiozu
bizikletaz ibiltzeari?
Zerrenda luzea da. Esaterako, herri

CCaarrmmeelloo  FFoonnddaaddoo  ppoozzaarrrreenn
iibbiillttzzeenn  ddaa  DDuurraannggoonn  ggoorraa
eettaa  bbeehheerraa  bbiizziikklleettaa  eelleekk--

ttrriikkooaaggaazz..  9911  uurrtteeggaazz  eerroosskkeettaakk
eeggiinn  zzeeiinn  ppaasseeooaann  iirrtteetteekkoo  aauuttoo--
nnoommiiaa  oossooaa  eesskkaaiinnttzzeenn  eeii  ddiioo..    BBiizzii--
kklleettaa  eelleekkttrriikkooaakk  eerroosstteekkoo  aassttee
aapprrooppoossaa  ddaa  hhuurrrreennggooaa..  AAzzaarrooaa
aammaaiittuu  aarrttee,,  EEnneerrggiiaarreenn  EEuusskkaall
EErraakkuunnddeeaakk  440000  eeuurroorraa  aarrtteekkoo
ddiirruu--llaagguunnttzzaakk  eemmaatteenn  ddiittuu  mmoottaa
hhoorrrreettaakkoo  bbiizziikklleettaakk  eerroosstteekkoo..
DDuurraannggookkoo  BBaarrrreennkkaalleekkoo  2211..eeaann
ddaaggooeenn  BBiizziibbiikkee  ddeennddaann  ddiirruu--
llaagguunnttzzaa  eesskkaaeerraakk  eeggiitteenn  llaagguunn--
ttzzeenn  dduuttee..  BBeesstteellaa  wwwwww..eevvee..eess
wweebbgguunneeaann  ddaaggoo  iinnffoorrmmaazziioo  oossooaa..

Carmelo Fondadok orain lau urte probatu zuen bizikleta elektrikoa; orain, bere garraiobide nagusia da

Tabirarra da

91 urte ditu

Carmelo Fondado •


