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DURANGO

Prest dago Durangoko tren
geltoki berria. Datorren aste-
lehenetik aurrera lurpetik

joango da trena, Eusko Jaurlaritzak
baieztatu duenez. Ondorioz, oinez-
koen zein ibilgailuen trafikoan ere
igarriko da aldaketa. Historikoa
izango da herriarentzat; 130 urte
dira Durango eta Bilbo arteko lehe-
nengo tren bidaia egin zenetik.
Hori bai, trenbideak herria erdibi-
tzen jarraituko du momentuz.

Eubatik Traña-Matienarako
tarte berria probatu eta Durango-
ko geltokia bisitatzen egon zen
astelehenean Iñaki Arriola jardu-
neko sailburua. Otsailean aurre-
ratu zuen geltokia urtea amaitu
aurretik zabalduko zela: "Esan

dezakegu helburua beteko dela.
Hainbeste urtez lan egin dugun
obra emaitzak ematen hasi da".
Helburua segurtasuna, irisgarrita-
suna eta erosotasuna lortzea zela
esan du. "Obraren ondoriozko tra-
bak jasan dituzte herritarrek, eta
geltokia erabiltzera eta aprobetxa-
tzera gonbidatzen ditut". Traña-
Matienako geralekua ere erabilga-
rri egongo da. Landakokoa, oste-
ra, kendu egingo dute.

2005ean Durango Operazioa
legez bataiatutako proiektuaren
atal bat da obra. Krisiaren ondo-
rioz, gainazaleko eremu librean
gertatuko dena airean dago, gar-
biketa zein eraikuntza arloetan
–dorre-etxeak egin gura zituzten,

esaterako–. Eta oraindik badago
lanik. Arriolak esan du datorren
urtean eroango dutela trenen gara-
jea Lebariora. Bestalde, geltokian
bertan, merkataritza gunea erai-
kitzen hasi barik daude.

Lurperatzea, atzeratuta eta
kostua handituta dator. EAJri eran-
tzunez, obra ez dela gelditu dio
Arriolak: “Ibarretxeren gobernuan
90 milioi euro inbertitu ziren, eta
Lopezenean 110 ". M. Onaindia

Astelehenean
zabalduko dute
geltoki berria
Astelehenetik aurrera lurpetik joango da trena;
ondorioz, trafikoan ere igarriko da aldaketa

Traña-Matienako geralekua
erabilgarri egongo da;
Landakokoa, ostera,
kendu egingo dute

Astelehenean zabalduko dute Durangoko tren geltoki berria.

Albiste ezin hobea
durangarrontzat
Durangotik pasatzen den tre-
na laster lurpetik pasako da,
eta hori albiste ezin hobea da
durangar guztiontzat. Badira
130 urte trena hirigunetik iga-
rotzen dela, azken urte hauek
luzeegiak egin zaizkigu, batez
ere, Patxi Lopezen  Jaurlaritzak
agindu zituen epeak bete ez
direlako. Azkenean, Duran-
gok bizi-kalitatea hobetuko
du: hirigunean 6 pasonibel
daude ibilgailuen eta oinez-
koen hara-honakoak eragoz-
ten dituztenak orduko lau
aldiz. Aurrerantzean udale-
rria ez da bi zatitan banandu-
ta egongo. Edozelan ere, tren-
bideak eta inguruko hormek
sortarazten dituzten oztopo
arkitektonikoak ezabatzeko
itxaropena Jaurlaritza berrian
daukagu jarrita.

Aitziber Irigoras
EAJ

Durangarroi
zorionak!
Herritarron erreibindikazio
historiko bat lortu dugu
Durangon trenaren lurpera-
tzearekin.

Durangarron hurrengo
erronka, trenaren lurpera-
tzeagaz libre gelditu diren
lurrak berreskuratzea izan-
go da, eta horren helburua
herritarren bizi kalitatea
hobetuko duen proiektu bat
garatzea izango da.

Interes sozialeko proiek-
tu bati ateak ireki gura badiz-
kiogu, gaur egun abian dau-
den proiektu espekulatzai-
leak (dorreak,  luxuzko
etxeak...) albo batera utzi
behar ditugu, egitasmo
horiek  iraganeko etengabe-
ko hazkundearen filosofian
oinarrituta baitaude. Animo
hurrengo erronkan.

Jon Bingen Lanbabidea
Bildu

PSE-EEk bete 
du bere hitza
Alkateak gerra politikoak
Durangoko beharrizanen
aurretik jarri ditu trenaren
lurperatzean. Sozialistok Jaur-
laritzara sartu ginenean,
alderdi hau erasotzeari ekin
zion,  alkate moduan duran-
garron interesak defendatu
beharrean. 

Lau urte eta erdian EAJk
obren %39 kudeatu du. Gai-
nerakoa, %60 baino gehiago,
gobernu sozialistak kudeatu
du hiru urte eta erdian. Beraz,
Patxi Lopezen gobernua izan
da proiektu honi lehentasu-
na eta indarra eman diona.
Krisia egon arren, Durango-
ra bideratu den aurrekontua
220 milioikoa izan da. PSE-
EEk bete du bere hitza. Alka-
te eta enparauek noiz egin-
go dute berdin?

Idoia Agorria
PSE-EE

Meritua edo
demeritua
Berandu heldu da lurpera-
tzea. PNV eta PSE lehia bizian
ibili dira, proiektuaren meri-
tua norena den argitzeko.
Meritua baino, demeritua
esango genuke. Alderdi biek
partekatzen dute atzerape-
nean eta gastatu den dirutzan
neurtu daitezke demerituen
ardura. Espekulazioak ere
zerikusia izan dezake. 

Zazpi urte eman dira
obra eraikitzeko. Denbora
larregi beharrizan estrategi-
korako. Beharrizana, garraio
kolektibo ekologikoena dela-
ko, eta langileak eta ikasleak
garraiatzeko tresna onena
delako. 

Orain, EAJri dagokio bere
ezgaitasuna  konpontzea:
trenbideak gaur egun okupa-
tzen duen lekua libratzea.

Dani Maeztu
Aralar

Azkenean!

Trena lurperatzeko obrak
2009ko abenduan amaituko
zirela entzun genuen lehe-
nengo. Ondoren, 2010ean
izango zela jakinarazi zuten,
eta horren ostean, 2011ko
abendura atzeratu zuten. 

Azkenean, Durangora-
ko hainbeste desiratzen
genuen proiektua errealita-
te bilakatu da. Zinegotzi iza-
teaz gainera, herritar ere
banaizen aldetik, poztasun
handia sentitzen dut laster
trena lur azpitik joango dela
ikustean. 

Bitxia den arren, obren
amaieraren inguruan Duran-
goko Udalak ez du ezelako
jakinarazpenik jaso. Herritar
guztiekin batera, hedabidee-
tan kaleratu denean ezagu-
tu dugu albistea.

J.J. Gastañazatorre
PP
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Gaztetxeari bizitasuna
eman gura diote gazteek
Programazioa egin dute Gaztetxea herrira
hurreratzeko asmoz; jantoki soziala da adibide

dute gazteek, eta gauzak truka-
tzera animatu dituzte herrita-
rrak. Azaldu dutenez, liburutegi
berria ere atondu dute, internet
eta guzti.

Musika zikloa
Aurrera begira ere hausnartzen
dabiltza. Datorren urtean, Mun-
duko musikak zikloa garatuko
dute. Punk izakeratik harago, bes-
telako musika estiloek ere edu-
kiko ei dute lekua. Diotenez, esti-
lo bakoitzari egun bat eman eta
dokumentalak eta kontzertuak
eskainiko dituzte. 

Hurreko ekintzen harira,
datorren barikuan Santo Tomas
eguna ospatuko dute. M.O.

Gaztetxeari bizitasuna eta dina-
mismoa ematea. Helburu hori
dauka Sapuetxe gaztetxeko belau-
naldi berriak: “Gaztetxea Duran-
gora zabaldu gura dugu, jendea-
rengana hurreratzea”. Ibilbide hori
garatzeko programazioa egin dute
gazteek. Jantoki sozialaren egi-
tasmoa da horren adibide. Hilean
behin, borondatearen truke jaten
ematen dute. Gaztetxekoek plater
bat prestatzen dute, eta herriko
tabernei kolaboratzeko eskatzen
diete, soberan geratutako pin-
txoak batuz; azaroko jantokirako
150 pintxo inguru batu zituzten.
Horrez gainera, truke azoka ere egi-
ten dute hileko lehenengo zapa-
tuetan. Arropa ugari dagoela esan

GARAI

Bildu eta Aralarreko zinegotziak ez ziren joan udalbatzarrera.

Bildu eta Aralar ez dira joan diru geldikinaren gaineko udalbatzarrera

Gobernu taldeak 300.000
euroko kreditu aldaketa
bat onartu zuen eguazte-

neko ez ohiko udalbatzarrean,
PSE-EE eta PPren babesagaz. Bes-
teak beste, Urki-Hegoalde saihes-
bideko obra amaitzeko 147.000
euro bideratu dituzte, eta dietak
zein BEZaren igoera lako gastuei
aurre egingo diete. Udalak daukan
geldikinetik hartu dute dirua. Bil-
du eta Aralar ez ziren joan batza-
rrera, eta prentsaurrekoa eman
zuten aurretik: “Lotsagarria da. Ez
gara iruzur bateko konplize bihur-
tuko”. Diotenez, udalak 8 milioi
euroko geldikina zeukan urrian.
“Kanpainetan saldutako, baina
inoiz egin bako proiektuetatik” ei
dator kopurua. “Kudeaketa negar-
garria” egitea egotzi diote EAJri. 

Kontua da, Raxoiren dekretu
baten ondorioz, inbertsioetarako
erabiltzen ez den dirua, bankue-
kin dauzkaten kredituak amorti-
zatzeko erabili beharko dutela
udalek. Horregatik, geldikineko 7
milioi baino gehiagogaz ezer ez
dela egingo txarretsi dute Bilduk
eta Aralarrek. Eta eguazteneko
300.000 euroen inguruan, bene-
tako beharrizanak aztertu barik
gastatuko direla uste dute. Adibi-
de legez ipini dute Durangon 1.971

langabetu daudela, eta diote egoe-
ra honetan dietak eta BEZaren
igoera ordaintzea ezin direla lehen-
tasunak izan. Urki-Hegoaldeko
obra duela bost urte onartu zela
ere gogoratu dute.

EAJren eredua jarraitzea lepo-
ratu diote PSE-EEri. Baina, orain
ere eskua luzatu diote, “Durango
ezkerretik eraikitzeko”. Sozialis-
tek udalbatzarrean esan dute ardu-
raz jokatu dutela egitasmoak onar-
tzean, euren ustez beharrezkoak
direlako. Batez ere saihesbideari
eman diote garrantzia.

EAJk ere adierazi du arduraz
jokatu duela. Pozik agertu da akor-
dioetara heltzeko gaitasuna ikusi
duelako. Herritarrei begira, saihes-
bidea garrantzi handiko proiektua
dela uste du. M. Onaindia

Batzarretik kanpo, “kudeaketa
negargarria” kritikatzeko

Besteak beste, Urki-Hegoalde
obra amaitzeko 147.000 euro
bideratu dituzte

EAJk gardentasun falta
ikusi du aurrekontuetan
Herriko taldearen aurrekontu proposamena 
zehaztasun bakoa dela uste dute jeltzaleek

tasak %2,5 igotzea herritarren
kalterako dela pentsatzen dute.
Alkatearen liberazioa ez dute
beharrezko ikusten, eta Hiri Anto-
lamendurako Plan Orokorra egi-
tea eskatu dute.

Herriko Taldeak esan du,
egoera ekonomikoagaz oreka-
tua den aurrekontu bat egin gura
izan dutela; sarrerak %14 jaitsi-
ko direla gogoratu du. Kultura-
ren, ongizatearen eta ur sareen
zein bideen hobekuntza egingo
dituzte 2013an. M. O

EAJk ez ditu babestu 2013rako
udal aurrekontuak. Herriko Tal-
dearen proposamena zehaztasun
bakoa dela uste dute jeltzaleek, eta
gestioan gardentasun falta ikusi
dute: “Azaroaren 19an izan genuen
aurrekontuen berri, eta onartze-
ko osoko bilkura azaroaren 21era-
ko deitu zen. EAJri ez zaio aurre-
kontuak hobetzeko aukerarik
eskaini. Gure ustetan, jarrera alda-
keta egon beharko luke gobernu
taldearen aldetik; gardenago izan
behar dute gestioan”. Bestalde,

Gaizkari laguntzeko
mugikor zaharrak batzen
Gaixotasun neurologiko bat daukan Galdakaoko
umeari laguntzeko ekimena abiatu du Uztaik

Uztai taldeak mugikor zaharrak
batzeko kanpaina jarri du martxan.
Ekimena Galdakaoko bi urteko
ume bati laguntzeko antolatu dute.
Ume horrek Gaizka du izena eta,
Angelman sindromea du, gaixota-
sun neurogenetikoa. Sintoma
nagusiak berba egiteko ezintasu-
na eta  adimenean eta garapenean

atzerapen latza izatea dira.  Gaiz-
kak epilepsia-krisiak eta konbul-
tsioak ditu, eta lo gutxi egiten du.

Uztai taldeko kideek azaldu
dutenez, hiru hilabete zituenetik,
batez beste, hiru ordu eskas egi-
ten du lo gauean. Gaineratu dute-
nez, familiaren bizimodua oso zai-
la da. Sarritan igotzen dio sukarrak
40 gradura. 24 ordutan egon behar
dute berarekin eta zaintza hori
oso garestia da. Batetik bestera
mugitzeko behar duen aulkiak
2.600 euro balio du, gainera. 

Familia honi lagundu guran,
Durangoko gimnasia ritmikako
taldeak mugikor zaharrak batzen
dihardu. Landakoko kiroldegi
zaharrera zein beraien entrena-
mendu saioetara eroan daitezke
mugikor zaharrak. J.G.

Landakoko kiroldegi zaharrera
zein beraien entrenamendu
saioetara eroan daitezke

Lanak hasita, bidegorria otsailean
ailegatuko da Tabira auzora
Alde zaharra eta Tabira lotzeko lanak hasi ditu udalak; otsailean amaituko dira

eman dute Tabiran bertan Aitziber
Irigoras alkateak eta Asier Gisaso-
la udal teknikariak. Obrak 400.000
euroko kostua dauka, baina IHO-
BE erakunde publikoaren lagun-
tzagaz ordainduko dute osorik.

Ibilbide bi edukiko ditu tarte
berriak. Bat Pinondotik irtengo
da, eta bestea, Intxaurrondotik.
Biak Tabirako parkean batuko dira.
Hizkuntza Eskolara eta Ibaizabal
ikastolara helduko da sarea, bes-
teak beste. Diseinu hori Tokiko
Agenda 21eko foroan landu dute. 

Bidegorri sarearen seigarren
fasea da, eta udako igerilekueta-
raino joango da. Garrantzia eman
dio horri Irigorasek: “Umeei begi-
ra, bizikletaz joateko bide seguru
bat egin gura genuen”. Tabirabide
kalea norabide bakarrekoa izan-
go da trafikoarentzat, eta aparka-
lekua alde batera kokatuko dute.
Baina kopurua ez dela jaitsiko
argitu dute. Otsailetik aurrera,
Durangok ia hamar kilometroko
bidegorri sarea edukiko du. M.O.

Durangoko bidegorri sareak tarte
berri bat edukiko du laster. Alde
zaharra eta Tabira lotzeko lanak
hasi ditu udalak, eta otsailean
amaituta egongo dira. Horren berri

Ibilbide bi edukiko ditu: bat
Pinondotik irtengo da, eta
bestea, Intxaurrondotik

Irigoras eta Gisasola, Tabirako obretan, atzo.
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ATXONDO

MALLABIA

ELORRIO

‘Amama Inaxiren ipuina’ kontatuko
dute Jasokundek eta Mendibilek
Gabonetako jaialdian Olentzerok herriko umeen gutunak jasoko ditu

eta Justo Azagirrek idatzitako ipui-
nean, amama sutondoan bilobe-
kin batzen da, eta Olentzeroren
istorioa kontatzen die. 

Abenduaren 23an, berriz,
Jasokunde abesbatza Gabon  kan-
tak abestera joango da baserriz

baserri. Gabon egunean, Olen-
tzerok Mallabia bisitatuko du,
arratsaldeko 19:00etan, Izar Gorri
kultur elkarteak eta Orraittio eus-
kara elkarteak antolatuta. Egita-
rauarekin jarraitzeko, zine emanal-
dia izango da kultur etxean, aben-
duaren 26an eta 27an, 18:30ean
futbol taldearen eskutik. Umeen-
tzako haur parkea abenduaren
28an prestatuko dute Mallabiko
kirol etxean, goizean 11:30etik
13:30era, eta arratsaldean 16:30etik
19:30era. J.G.

Gabonak ospatu guran egitarau
zabala prestatu dute Mallabian.
Abenduaren 22rako antolatu
duten jaialdian herriko umeek
Olentzerori gutuna emateko auke-
ra izango dute. Ekitaldia Mallabi-
ko kirol  etxean izango da,
19:00etan. Jasokunde eta Mendi-
bil abesbatzetako kideek, baserri-
tar jantzita, Amama Inaxiren ipui-
na kontatuko dute. Istorioaren
zati batzuetan abesbatzek kanta-
tuko dute eta dantzariek ere par-
te hartuko dute. Pello Mugerzak

Abenduaren 23an Jasokunde
abesbatzak Gabon kantak
abestuko ditu baserriz baserri

Bigarren eskuko produktuen
azoka egingo dute zapatuan
Kontsumo arduratsuaren aldeko mugimenduak
antolatu du bihar plazan egingo duten azoka

Bigarren eskuko produktuen azo-
ka antolatuko du bihar, kontsu-
mo arduratsuaren aldeko mugi-
menduak. Hainbat postu ipiniko
dituzte udaletxe pareko plazan,

10:00etatik 14:00etara . Euria egi-
ten badu, ekitaldia pilotalekuan
egingo dute. Biharko azokagaz,
kontsumo arduratsuaren eta
berrerabilpenaren garrantzia

azpimarratu gura dute antolatzai-
leek.

Azokagaz batera, goizean
zehar tailer bi egingo dituzte. Lehe-
nengoan, beira era egokian bana-
tzeko tailerra eskainiko dute. Izan
ere, beira mota asko dago eta
denak ez dira modu berean birzi-
klatzen. Bigarrenean,  zentzuz
kontsumitzeko aholkuak emango
dituzte. Tailer biak Setem-ek anto-
latu ditu. Gobernuz kanpoko
hamar erakunderen artean sortu-
tako federazioa da Setem. J.D.

Orientazio
ikastaroa
eskainiko du
Asuntzek
Atxondoko Asuntze mendi tal-
deak orientazioaren gaineko ikas-
taroa eskainiko du zapatuan eta
domekan, udaletxeko udalba-
tzar aretoan.

Bihar, eskola teorikoak
emango dituzte, 09:00etatik
15:00etara udalbatzarren are-
toan. Besteak beste, mendian
galduz gero,  erreferentzia
moduan zer hartu daitekeen eta
zelan interpretatu behar diren
irakatsiko dute. Domekan, berriz,
aurreko egunean ikasitakoa
Urkiolako Parke Naturalean prak-
tikan jartzeko aukera izango dute
parte-hartzaileek.

Izena emateko epea gaur
amaitzen da, eta honako telefo-
no honen bidez egin daiteke:
653 010 419. Asuntze mendi tal-
deko kideek jakinarazi dutenez,
gehienez hogei laguneko taldea
osatu daiteke orientazio ikasta-
roan. Ordainketa ikastaroko egu-
netan bertan egin daitekeela
adierazi dute. J. D.

Zapatuan eskola teorikoak
emango dituzte, eta
domekan, eskola praktikoak

Kanpoko
igerilekuen obra
2013an hasi
gura du udalak
Elorrioko Udalak 2013an hasi gura
du Elizaldeko kirol eremua berriz-
tu eta kanpoko igerilekuak eraiki-
tzen.  Joseba Mujika (EAJ) alkateor-
dearen arabera, lehenik proiektu
teknikoa egin beharko dute, eta
37.500 euro horretara bideratzea
erabaki dute, asteon. Oinarri-ple-
guak onartuta, enpresa bati eman-
go diote diseinuaren ardura, eta
2013ko lehenengo hiruhilekoan
amaitzea espero dute. Gero, eslei-
pena etorriko litzateke, eta azke-
nik lanen hasiera. Lanak egin ahal
izateko, EAJk 750.759 euro sartu
ditu aurrekontu proposamenean.

EAJk PPren babesa dauka,
baina Bildurena ez. Bildutik dio-
te EAJk ez diela deitu gaia lantze-
ko, oinarriak ere ez dizkietela era-
kutsi. “Garbi utzi dute gurekin ez
dutela inongo adostasunik nahi.
Zerrendarik bozkatuena izanda,
baztertuta gauzkate”. Bilduren
ustez, egoera ekonomikoa ez da
igerilekuak egiteko egokiena:
“Erantzukizun falta itzela eta ardu-
ragabekeriaz jokatzea da”. M.O.

Lanak egin ahal izateko, EAJk
750.759 euro sartu ditu
aurrekontu proposamenean

Lourdesko Ama ikastetxeak
etapa berri bat hasi du aur-
ten. Fraile asuntzionistek

urteetako jarduna utzi dute eta,
egoeraren aurrean, hamahiru ira-
kasle eta beharginek hartu dute
ikastetxearen ardura. Kooperatiba
sortu dute gestioa aurrera eroate-
ko. Iñaki Arando zuzendariak esan
du prozesu luze baten emaitza
izan dela. Fraileek errelebo falta-
ren eraginez hartu zuten erabakia,
eta alde bien artean adostasune-
ra heldu ziren. Arandoren arabe-
ra, ilusio eta gogo handiz hartu dute
ardura: “Kooperatibisten artean
jende gaztea eta esperientziadu-
na dago”. Doakoa izaten jarraitu-
ko du ikastetxeak.

Ez da aldaketa administrati-
bo hutsa izango. Ikastetxean 145
ikasle daude, eta kopuru hori han-
ditzeko asmoa daukate. “Ikastetxea
oso bizirik dago. Gurasoekin oso
hartu-eman ona daukagu, eta
denon artean ikastetxea gero eta
hobeagoa izateko saiakeran gabil-
tza”. Hainbat arlo ere indartu gura
dituzte. Esate baterako, euskara-
ren erabilera: hizkuntza normal-
kuntzaren proiektuan partaide
dira, Euskara batzordea eratu dute
irakasle eta gurasoekin, bertso
eskola egiten hasi dira, eta euska-
raren gaineko ekintza puntualak
ere garatuko dituzte. Gainera, inge-
lesa txertatzen hasi dira maila
batzuetan.

Fraile asuntzionistak 1907an
heldu ziren Elorriora. Hasieran,
egoitza izan zen, gero seminario,
eta azkenik ikastetxe.Arandok dio
fraileek bertan jarraituko dutela,
kooperatibari laguntzen eta Elo-
rrioko fededunen zerbitzura. Balio
handia eman dio fraileek eginda-
ko lanari. Ez dute kristautasuna
albo batera utziko: “Erlijioaren
balio onak transmititzen jarraitu-
ko dugu”. M. Onaindia

Irakasleek hartu dute Lourdesko
Ama ikastetxearen ardura
Fraile asuntzionistek urteetako jarduna utzi dute, errelebo faltaren eraginez

Lourdesko Ama ikastetxearen kudeaketa beharginek eroango dute hemendik aurrera.

Arandoren arabera, ilusio eta
gogo handiz hartu dute
ikastetxeko ardura

Hainbat arlo indartu gura
dituzte; esate baterako,
euskararen erabilera
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ZALDIBAR

MAÑARIA DURANGALDEA

Umeen topaleku
izango da aurten
ere Gabonetako
Txokoa
Udalak Gabonetako Txokoa anto-
latu du berriro, sasoi horretan
lanean ibiliko diren gurasoei auke-
ra bat eman guran. Abenduaren
26tik 28ra zabalduko da umeen
topaleku hori, eta liburutegian
egongo da. Azaldu dutenez, hiru
eta hamalau urte bitartekoei
zuzenduta egongo da, eta  seina
euro ordaindu beharko dute. Goi-
zeko 10:00etatik 12:00etara iraun-
go du zerbitzuak.

Iaz ipini zuten lehenengoz
Gabonetako Txokoa. Izandako
arrakastaren ondorioz, aurten ere
proiektu horrekin jarraitzea era-
baki dute. 

Ez da izango, edozelan ere,
udalak Gabon bueltarako eratu-
tako ekintza bakarra. Horrez gai-
nera, bigarren eskuko azoka  egin-
go dute bihar bertan. Goizeko
11:00etatik 14:00etara ipiniko
dituzte produktuak salgai. M. O.

Entsegu lokal berriak
zabalik daudela ospatzeko
kontzertua, Gaztetxean
Ate irekien ekitaldia egin zuten atzo, musika lokal
berrietan. Damudotek eta Alertak joko dute, gaur

gaz “oso gustura” daude. Intso-
norizaturiko lokal bi, biltegia,
grabazioak egiteko gunea, etab.
atondu dituzte Gaztetxe gaineko
entsegu lokalean.

Entsegu lokal bezala, baina
musikagaz lehenengo hartu-
emana eduki gura dutenentza-
ko elkargune bezala ere erabili-
ko dute lokala. Urtarrilean, esa-
terako, herriko musikari batek
gidatuko duen bateria ikastaroa-
ri ekingo diote. I.E.

Gaztetxean egingo dute gaur,
musika lokal berrien irekiera jaia.
Durangaldeko Damudot eta Aler-
ta taldeak eta Dj Sunstech gonbi-
datu dituzte inaugurazio ekital-
dian kontzertua eskaintzera.

Gitarra, baxua edo bateria
jotzeko, kantatzeko, edota horiek
guztiak egiten ikasteko herritar
guztiei zabalik dagoen espazioa
aurkeztu zuten atzo. Gura zuten
zaldibartar guztiek gerturatu ahal
izan zuten lokala ikustera eta
ondoren eskaini zuten luntxera.

Lau urteko lana
Lokala atontzen lau urteko lana
egin dute Gari musikarien elkar-
teko kideek. Lan horren emaitza-

Intsonorizaturiko lokal bi,
biltegia, eta grabazioak
egiteko gunea atondu dituzte

Zarrabeitia eta Fernandez, prentsaurrekoan.

11 eta 21 urte bitarteko 1.493 gazteren ekarpenagaz egin dute azterketa 

Amankomunazgoaren dro-
ga-mendekotasun sailak
azterketa bat egin du 11 eta

21 urte bitarteko 1.493 gazterekin,
inkesta bidez. 2008ko datuekin
alderatuta, drogen kontsumoa jai-
tsi egin dela ondorioztatu dute;
tabakoan igarri dute gorakada txi-

ki bat. Vicente Fernandez saileko
arduradunak eta  Amankomunaz-
goko presidente Oskar Zarrabei-
tiak enman dituzte datuak.

Alkohola, tabakoa eta ka-
nabisa dira gazteek gehien kon-
tsumitzen dituzten drogak. Kana-
bisa egunero erretzen dutenen

kopurua asko jaitsi da: %17,9tik
%10,5era. 2012an gazteen %38k
probatu dute; tasa hiru puntu
murriztu da.  Tabakoa erretzen,
batez beste, 13,7 urtegaz hasten

dira. Guraso eta helduen paperak
garrantzia ei dauka. Gazteen %56k
uste du helduen gehiengoak erre-
tzen duela, benetan, tasa %28koa
denean. M. Onaindia

Gazteen droga kontsumoa jaitsi
egin da, tabakoarena izan ezik

Kanabisa egunero erretzen
dutenen kopurua asko jaitsi
da: %17,9tik %10,5era 

Sortu eratzeko
bigarren
batzarrak,
asteburuan
Sortu alderdia eratzeko proze-
suan, bigarren batzarrak egingo
dituzte asteburu honetan. Ber-
tan, ildo politikoaz jardungo dute,
azaldu dutenez. Estrategia eta
taktika politikoak, borroka demo-
kratikoaren fasea, gatazkaren
konponbidea eta nazio zein jen-
darte eraikuntza landuko dituz-
te. Aurreko batzarrean oinarri
ideologikoak aztertu zituzten,
eta Durangaldeko 380 lagunek
parte hartu zuten, arduradunen
esanetan.

Gaur egingo dute  batzarra
Mallabian, 22:00etan. Bihar,
Atxondon (16:00), Zaldibarren
(16:00), Berrizen (10:00), Otxan-
dion (09:00), Elorrion (10:00) eta
Mañarian (10:00) egingo dute.
Azken honetan izurtzarrak ere
gonbidatuta daude. Etzi izango
dira Durango (15:30) eta Iurre-
tako (16:00) batzarrak. M. O.

Idoia Mendiolagarai
alkate ohia hil da

Gaixotasun luze baten ondoren,
eguaztenean hil zen  49 urte zitue-
la Idoia Mendiolagai, Zaldibarko
alkate ohia. Urte bi egin zituen alka-
te Zaldibarko Udalean.

2009ko urtarrilaren 29an,
legegintzaldi erdian, Zaldibarko
EAJren batzordeak Mendiolagarai
proposatu zuen ordura arte alka-
te karguan jardun zuen Igor Barre-
netxea Arandoren lekukoa har-
tzeko. Hamar urtez alkate izanda-
ko Barrenetxea Arandok Bizkaiko
Aldundiko Bizkailur sozietatean
jarduteko eskaintzari baiezkoa
ematerakoan utzi zuen kargua.
Alkate berriak “elkarlanerako
gogoz” hartu zuen erronka.

Alberto Aranzibia Zaldibarko
Uri Buru Batzarreko presidenteak
Mendiolagarai betidanik gogora-
tzen du EAJn lanean, lehenengo
zinegotzi moduan, eta gero, sasoi
batean Uri Buru Batzarreko pre-
sidente eta idazkari  legez: “Herri-
koa eta jatorra. Langilea eta ilu-
sioz betea. Horrela deskribatuko
nuke Idoia”. Bizkaiko Batzar Nagu-
sietan ere jardun zuen Zaldibar-
ko alkate izandakoak. J.G.

49 urtegaz hil da 2009tik 2011ra Zaldibarko
alkate izandako Idoia Mendiolagarai jeltzalea

Mendiolagarai, alkate moduan aurkeztu zuten ekitaldian.
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BERRIZ

IZURTZA

ABADIÑO

Ehundaka lagunek
bisitatu zuten San
Nikolas eguneko azoka
Eguzkia lagun, askotariko postuak, jan-edana,
dantzak eta giro bikaina uztartu ziren azokan

Askotariko produktuen postuak,
dantzak, oilasko jana… Eguraldia
lagun, arrakastatsua izan zen San
Nikolas egunean Izurtzan anto-
latu zuten azoka.

Aparkalekua gainezka, bide
bazterrak ere autoz beteta…
Ehundaka lagun hurreratu ziren
azokara, askotariko produktuak
ikustera. Ortuariak, ardoa, gazta,
eztia… Denetarik aurkitu zuten
izurtzarrek eta inguruko herrie-

tatik bertaratu ziren bisitariek.
Udaletxe azpiko arkupean Izur-
tzako artisauen postuak ere ipi-
ni zituzten. 

Konpostaje ikastaroa
Aurreko kurtsoan banatu barik
geratu ziren konpostagailuak bana-
tu ditu Azterlanek eta euren era-
bilera irakasteko ikastaroa eskai-
niko du eguaztenean, 19:00etan,
jubilatuen lokalean. J. D.

Frontoian  eta plazan jende asko egon zen eguerdira arte.

Martxoan aurkeztu zuten Abadiñoko Herrira plataforma.

Hainbat ekimen Herrira plataformak antolatu duen Elkartasun asteburuan

Herrira plataformaren ingu-
rura batuta, herritarren
ekarpenetatik eratu dute

Elkartasun asteburua. Gaurtik
domekara arteko egitarau anitza
osatu dute ekarpenekin.

Abenduaren 15ean Traña-
Matienako frontoian egingo duten
herri bazkaria izango da Elkarta-
sun asteburu honetako ekimen
nagusietako bat. 

Abenduaren 14an, Mesoi
aurrean mural bat margotuz ekin-
go diote egitarauari, eta bertso saio

erakargarria antolatu dute gaue-
rako. Peru Magdalenak jarritako
gaien inguruan kantatuko dute
Zelaietako probalekuan Amets
Arzallus, Sustrai Colina, Aitor Biz-
karra, Maialen Lujanbio eta Ando-
ni Egaña bertsolariek.

Zapatuan, ostera, futbito txa-
pelketaren finalagaz hasiko dute
eguna, eta besteak beste, umeen-
tzako jolasak, kalejira, dantza
saioa, trikipoteoa eta kontzertuak
izango dituzte.

Ardi txakurren eta Quad
motorren erakustaldia egingo
dute Kiosko plazan, domeka
eguerdian, eta pilota partidekin
itxiko dute egitaraua: Mikel Goñi
eta Asier Aspuruk Egoitz Aman-
tegi eta Ander Antxiaren kontra
jokatuko dute. I.E.

Euskal preso eta iheslarien
herriratzea eskatzeko ekimenak

Abenduaren 15ean Traña-
Matienako frontoian batuko
dira abadiñarrak Elkartasun
asteburuko herri bazkarian

Tramiteak online
egin ahal izango
dira udalaren
atarian
Interneteko ataria berritu du
Berrizko Udalak: www.berriz.org.
Eduki berriak sartu dituzte, eta
erabiltzeko "intuitiboagoa" dela
adierazi dute udaleko ordezka-
riek. Itxura eta eduki berriez gai-
nera, urtarriletik aurrera hama-
sei tramite egin ahal izango dira
webgune berrituaren bidez.

Besteak beste, honako tra-
miteak egiteko aukera dago web-
gunetik: ziurtagiriak eskatu,
padroia aldatu, hirigintza infor-

mazioa eskatu, kexak eta irado-
kizunak helarazi... Apurka-apur-
ka, online egin ahal izango diren
tramiteak gehitzen joango dire-
la azaldu dute.

Prentsa ohar bidez adierazi
dutenez, “udalaren eta herrita-
rren hartu-emanak hobetzeko"
helburuagaz hainbat berrikun-
tza dauzka www.berriz.org ata-
riak: “Herriko aktualitatea modu
errazago batean ikusarazi gura
dugu”. Foru Aldundiko Biscaytik
fundazioaren laguntzagaz berri-
tu dute webgunea. A.U.

Besteak beste, ziurtagiriak
eskatu eta iradokizunak
helarazi ahal izango dira

Kontsumo taldeko lehen
otzara prestatzeko batzarra
Urtarrilean hasi gura dute lehen banaketekin;
martitzenean eskariak definitzeko batzartuko dira 

Kontsumitzaileek eskatu gura dute-
na definitu, eta urtarrilean lehen
otzarak banatzen hasteko asmoa
dauka Oka kontsumo taldeak.
Sasoian sasoiko produktuez bete-
ta hiru kiloko otzarak jasoko dituz-
te astero taldeko kideek. Horrez gai-
nera, norberak gurako lukeena:
oilaskoak, arrautzak, esnekiak...

Eskariak definitu eta koordinazio
lanak egiteko batzarra deitu dute.
Datorren martitzenean batuko
dira, 18:30ean, kultur etxean.

Lehenengo Nekasare ekoiz-
leen elkartearen bidez egingo da
banaketa. Arlet Barreras kontsu-
mo taldeko kideak azaldu duenez,
eskaria egonkortzen denean,
Berrizko baserritarrei   parte har-
tzeko deia egingo diete. Barrera-
sen berbetan, erosketak horrela
egiteak “txip aldaketa” ekarriko
du: “zer nahi dut, hura erosiko dut
izatetik, zer daukat, hura egingo
dut izatera pasako da”. A.U.

Nekazal
olinpiadetan
izena emateko
epea hasi da
San Antonio jaietako Nekazal Olin-
piadetan izena emateko azken
eguna urtarrilaren 4a izango da.
Parte hartu gura duten taldeek
kultur etxean eman beharko dute
izena.  Urtarrilaren 17an frontoian
jokatuko dituzte olinpiadak. 

Bost froga egongo dira: txo-
kor-batzea, hiruko lasterketa,
begiak estalita laguna karretilan
eroatea, 25 kiloko zakua eroatea
eta txapel jaurtiketa. Talde bakoi-
tzean bost lagun egon behar dira,
eta talde mistoak izan behar dira.

Zapatuan, Erromeri Eguna
Gaztetxeko kideek, bestalde, Erro-
meri Eguna antolatu dute zapatu
honetarako. Euskal dantza ikasta-
roari amaiera emateko, triki-
poteoa, taloak eta erromeria izan-
go dituzte arratsaldean. A.U.

Eskaria egonkortzen denean,
Berrizko baserritarrei parte
hartzeko deia egingo diete

Etxebizitza kaleratzeen
kontrako mozioa
onartu dute aho batez
Entitate batek herrian kaleratze bat egingo balu, 
udalak banku horretan duen dirua aterako luke

Talde politiko guztiek egindako
mozioa onartuta, Berrizko Udalean
etxebizitza kaleratzeen prozesue-
tan parte ez hartzeko konpromi-
soa hartu dute. Horrelako kasue-
tan parte hartu gura ez duten lan-
gileak babestuko dituztela adierazi
dute, eta administrazio publikoko
arduradunei hipoteka arloko lege-
dia aldatzeko eta kaleratzeak gera-
tzeko lan egitea eskatu diote.

Kaleratzeen aurrean hartuta-
ko konpromisoak hamaika pun-
tutan batu dituzte Berrizko udal-
batzako kideek. Lehenago Duran-
goko Udalean egindakoaren
antzera, etxegabetzeak aurrera
eroaten dituzten finantza erakun-
deetatik funtsak erretiratzeko kon-
promisoa hartu du Berrizko udal-
batzak. Prozedura horiek geratze-
ko eskatu die banketxeei, eta batez
ere Kutxabanki, udalagaz daukan

loturagatik. Udalak finantza era-
kundeekin dauzkan hartu-emanak
errebisatuko ditu, etxegabetzee-
kin daukaten jarreraren arabera.

Mozioan “Espainiako gober-
nuak eta bankuek etxebizitza kale-
ratzeen aurrean duten jarrera”
salatu dute. Kutxabankegaz –eta
ahal bada beste entitate batzue-
gaz ere bai– hitzarmen bat sina-
tuko dela dio testuak. Horrela,
banketxeek dauzkaten etxe hutsak
alokairu sozialean emateko pro-
grama batean sartuko lirateke.

Etxe kaleratzeak kaltetutako
berriztarrei informazioa emateko
konpromisoa hartu dute: “Entita-
te finantzieroekin harremanetan
jarri eta kaleratzea bertan behera
uzten ahaleginduko da udala”.
Kaltetuen beharrei erantzuteko
telefono eta helbide elektroniko
bana jarriko dituzte. A.U.

Etxebizitza kaleratze
prozesuetan ez parte hartzeko
konprometitu da udalbatza

Kaltetuen beharrei
erantzuteko, telefono eta
helbide elektroniko bana
jarriko ditu udalak
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IURRETA

Durangaldean labur

OTXANDIO

Familiaz inguratuta
bete ditu 100 urte
Nicolasa Gotik
Foru eta udal ordezkarien omenaldia ere jaso du

Mendeurrena ospatzera hurreratutako senitartekoek argazkia ateratzeko tartea ere hartu zuten. 

Aurretik bost belaunaldi ditu aben-
duaren 6an 100 urte bete zituen
Nicolasa Goti Manzarragak. Sei
seme-alaba, 26 iloba, 22 biloba
eta hereniloba bi ditu Arteako
Larragoiti auzoan jaiotakoak. Fami-
lia osoagaz ospatu zuen eguna
bederatzi neba-arreben artean
gazteenak. 

Dimako Bizkargune auzora
ezkondu zen Nicolasa 23 urtegaz,
eta Gerra Zibilak iraun artean,
bakarrik egin zuen aurrera seme-
alaba bigaz. Dionisio Ingunza Uga-

rriza senarra gerra amaituta buel-
tatu zen. Hirugarren alaba jaiota
eta laugarrenagaz haurdun, etxeak
su hartu, eta, dirua eta elikagaiak
batzen aritu zen, auzokideek
lagunduta; haiek utzitako aterpe
batean jaio zen bosgarren alaba.

Santa Luzian (Iurreta) baserria
hartu zuten gero, errentan. Nico-
lasak seme-alaben ardura hartu-
ta, Dionisiok Bizkarguneko base-
rria altxatzen eta hango lurrak lan-
tzen jardun zuen, eta, seigarren
alaba jaiota, San Faustoko (Duran-

go) babeseko etxe batera joan ziren.
1984an bueltatu ziren Iurretara.

Astelehenean, Iñaki Totori-
kaguena Iurretako alkatea eta José
Arriola Aldundiko Ekintza Institu-

zional eta Egitasmo Sozialen Zer-
bitzuburua joan ziren Igurco Orue
egoitzara (2006tik han bizi da).
Lore sorta eta Lizaso eskultorea-
ren litografia eman zizkioten. A.B.

Sei seme-alaba, 26 iloba,
22 biloba eta 2 hereniloba
ditu Nicolasa Gotik

Zerbitzuak edo objektuak
trukatzeko azoka zapatuan
Zapatu arratsaldean truke azoka antolatu dute
gazte asanbladaren eta herritarren artean

Otxandioko gazte asanbladaren
eta hainbat herritarren ekimenez,
truke azoka egingo dute zapatuan,
17:00etatik 20:00etara, udaletxe
aurreko plazan. Azokan, askotari-
ko objektuak (arropa, liburuak,
musika diskoak, etxe-tresnak…) ez
ezik, zerbitzuak ere trukatu ahal
izango dira; hau da, autoak kon-
pontzen abila denak, haurrak esko-
lara eroateko prest dagoenak edo
azpiegitura elektrikoak egiten
dakienak, zerbitzu horiek trukatu

ahal izango ditu. Trukerako erabi-
li ezin daitekeen gauza bakarra
dirua da. Gainerakoan, negozia-
zioak, tratuak… Nork bere abili-
dadearen arabera egingo ditu. Pos-
tuak bizpahiru lagunen artean jar-
tzea gomendatu dute, bat  zaintzen
geratzen den artean, besteek pos-
tu denak ikustera joateko modua
izan dezaten. Izen-ematea amai-
tuta dago, baina egunean bertan
ere bertaratu daitekeela jakinara-
zi dute antolatzaileek. J.D.

Esperientzia institutuak 55 urtetik gorako pertsonei
prestakuntza eskaintzea eta esperientziak trukatze-
ko gunea eskaintzea du helburu. Urtarrilaren 9tik
maiatzaren 29rako eguaztenetan Gaurko munduan
bizitzeko gakoak izeneko ikastaroa abiatuko dute.
Besteak beste, garapen pertsonala eta giza partai-
detza landuko dituzte. Abenduaren 14a da izena ema-
teko azken eguna: 94 623 25 23.

Esperientzia institutuaren
ikastaro berria urtarrilean

Kirola euskaraz egiteko
gonbita Zaldibarren
Umeek kirola egiten duten bitartean
“euskaraz gozatzea” du Kirol Asteak hel-
buru. Sei eta hamabi urte bitartekoei
zuzenduta dago. Abenduaren 26tik 29ra
hainbat ekintza prestatu dituzte: igeri-
keta, pilota, arku tiroketa…Hamabi
urtetik gorakoentzako mendi irteera
ere antolatu dute, hilaren 29an. 

Aldundiak bultzatutako Bono Denda kan-
painari atxikitu zaizkio +Dendak Durangal-
deko merkatarien elkarteko 30 denda. BBK-
ko orotariko kutxazainetan eskura daiteke
bonoa; 40 euro balio du eta aukera eman-
go du atxikitutako dendetan 50 euroko eros-
keta bat egiteko. 2013ko urtarrilaren 5era
arte erabili ahal izango da.

30 denda batu dira
Bono Denda kanpainara

Garaiko Udalak Herriko Taberna-
ren ustiaketa errentan emateko bal-
dintza orria onartu du udalbatza-
rrean, eta prozedura irekiaren bidez
egingo da. Baldintza orria udale-
txean jaso daiteke edota webgune-
ko kontratatzaileen profilean:
www.garaikoudala.org.

Garaiko Herriko
Taberna errentan

Baserri produktuen azoka
egingo dute domekan

Kementsu elkarteak baserri pro-
duktuen eta artisauen azoka anto-
latuko du domekarako. Goiz guz-
tian zehar 50 bat postu egongo dira
ikusgai udaletxe pareko plaza ingu-
ruan. Deneriko jakiak eta produk-
tuak erakutsiko dituzte: gazta, ogia,
pastela, ortuariak, taloak, otza-
rak… Trikitilariak eta herriko hain-
bat elkarte arduratuko dira jai giroa
herrira zabaltzeaz.

Eguerdiko 13:00etan herri
kirolen erakustaldiekin gozatzeko
aukera egongo da. Lasto altxake-
ta saioa egiteko Euskal Herriko txa-
pelduna etorriko da; ondoren
ingude altxalketa saioak ere egin-
go dituzte.

Jan-edanik ere ez da faltako
domekako azokan. Plazan pin-
txoen eta Errioxako ardoen das-
taketa egingo dute. J. D.

Herri kirolen erakustaldiak ere ikusgai izango dira

Iaz egindako azokako une bat.
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BERBAZ
“Guk geuk definituko dugu zelakoa
izango den gazte antolakunde berria”
Durangaldean ehun gazte inguru dabil gazte antolakunde berri bat sortzeko Zukgua prozesuan parte hartzen

bideetan ematen duten irudia
hori da. Ez da azaleratzen zen-
bat gazte dagoen lan egiten
aisialdian, kirolean, gazte asan-
bladetan... Lan hori guztia ez da
ikustarazten eta ez da balora-
tzen. Azaleratuko balitz, beste
modu baten ikusiko litzateke
gazteria. 

Orain arteko gazte antolakunde-
eekin alderatuta, zer edukiko du
berriak?
A.A.: Guk geuk definituko dugu-
la zelakoa izango den.

J. A.: Arlo asko landuko ditu.
Orain arte pixka bat arlo politi-
koan zentratu da gehiago, eta
arlo sozialean ere lan asko egin
beharko da, oraingo egoera iku-
sita. Azken finean gazteok etor-
kizuna gara. Kultur arloa ere hor
dago. Bakoitzak ikusiko du arlo
batean edo bestean konprome-
titu gura duen gehiago, hori guz-
tiz errespetatuko da. A.Ugalde

Gazte antolakunde
baten premia naba-
rituta, Euskal Herrian

2.000 gazte inguru dabil Gaz-
te Zukgua prozesuan parte
hartzen. Orain arte, mun-
duan eta Euskal Herrian
dagoen egoera aztertu dute.
Gazte antolakundearen
oinarriak definitzen ibiliko
dira orain hasi eta martxo-
ra bitartean.

Zelako lana egin duzue orain arte
Gazte Zukguan?
Josu Arrinda: Prozesua hiru blo-
ketan banatzen da. Irailean hasi
zen, eta orain arteko blokeetan
munduaren egoera orokorra eta
Euskal Herriko historia laburra
landu ditugu. Abenduan hiruga-
rrena hasiko dugu, garrantzi-
tsuena: gazte estrategia deitzen
da. Euskal gazteek bizi dituzten
arazoak ikusita, horiei aurre egi-
teko zer bide jorratu pentsatuko
dugu. Dena definituko da: gazte
antolakunde berriaren militan-
tzia eredua, lan egiteko formak,
jarrerak... Egoeraren diagnosti-
koa egingo dugu, arlo politi-
koan, sozialean, aisialdian...
Horri zer erantzun edo alternati-
ba eman pentsatu beharko
dugu. Blokea amaitzerakoan

kongresu bat egingo da mar-
txoan, eta erakunde berriko
oinarriak, izena eta logoa eraba-
kiko dira.

Aintzane Antxia: Izena eta
logoarena ia abian dago. Propo-
samenak bidaltzeko helbide
elektroniko bat dago, eta geroa-
go, bozkaketak egongo dira.

Zer metodologiagaz zabiltzate
lanean?
J.A.: Bloke bakoitza lantzeko
asanbladak egin ditugu. Gai
bakoitzean oinarrizko txosten
bat dago, eta horren gainean
aldaketak egiteko ekarpenak
egiten ditugu. Herrika egiten da,
eta herri bakoitzak erabiltzaile
bat dauka webgunean; handik
egiten dira ekarpenak. Guztiei
zabalik dago. Oinarrizko ardatz
batetik hasita: antolakunde
ezkertiarra, sozialista eta inde-
pendista izango da. 

Eskualdean zer giro duzue? iIu-
sioagaz dabiltza gazteak?
J.A.: Durangalde mailan ehun
bat gazte batzen gabiltza,gogo-
tsu. Aurpegi berri asko daude,
eta ilusioa dugu behintzat.

A. A.: Beldur gutxiagogaz gaine-
ra, hain zabala izanda.

J. A.: Interneten daude txosten
eta material guztiak, eta horrek
jendeari mugak ere kentzen diz-
kio. Edade askotako jendea
dago: 16tik 26ra. Oinarri ideolo-
giko bat daukan jendea da, bai-
na agian sozialismoaz asko jakin
barik. Horregatik, horrelako pro-
zesu batek ere balio du norbera-
ren burua formatu eta pentsake-
ra propioa sortzeko. 16 urteko
gazte batentzako oso emankorra
izan daiteke; burua formatzeko
bakarrik, kristoren aukera da. 

Azaroaren 17an protesta ekintza
egin zuten Durangon.
J.A.: Durangoko taldeak egin
zuen, bankuen austeritatearen
kontra. Zerikusi zuzena daukate
bankuek gazteok bizi ditugun
hainbat arazorekin. Protesta egi-
teaz gainera, prozesua ezaguta-
razteko ekintza izan zen. 

A.A.: Mallabian argazki lehiaketa
bat eta bideo batzuren emanal-
dia prestatzen gabiltza.

J.A.: Ekintzekin prozesuaren
berri eman gura dugu. Hasiera-
tik parte hartu ez duen jendeak
aukera dauka edozein momen-
tutan parte hartzen hasteko. Lan
egiteko gogoa daukan edonor
ondo-etorria izango da. 

A.A.: Tximeleta dokumentala
egin dute, gazteriak azken urtee-
tan eduki duen bilakaerari
buruzkoa. Oso baliagarria da
oraingo momentua ulertzeko.
Durangaldean gaur egingo da
aurkezpena Matienako kultur
etxean, 19:00etan. 

Gazteek bizi duten zer arazo
nabarmenduko zenukete?
J.A.: Ez dakit zein azpimarratuko
nukeen, pasibotasuna eta bere-
koitasuna, agian.  Askok pentsa-
tzen dute: zer egin dezaket,
bada? Prozesu honen leloa “nor-
banakotik kolektibora” da. Batek
bakarrik zer edo zer egiten badu,
ez du ezer lortuko, baina elkar-
tuta bai. Euskal gizartean gaz-
teen estereotipo bat dagoela
uste dut. Minimoagaz bizi gare-
la, pasotak garela, ez daukagula
lan egiteko gogorik... komunika-

Ainitze Antxia •
Josu Arrinda •

Antxia mallabiarra da eta 
17 urte dauzka

Arrinda elorriarra da eta 
19 urte dauzka

“Komunikabideetan
ez da azaleratzen

zenbat gazte dagoen
lan egiten aisialdian,

kirolean, gazte 
asanbladetan...” 

“Arlo politikoaz 
gainera, sozialean
eta kulturalean ere
lan egin beharko

dugu”
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Haur eta nerabeek
garapen osoan zehar
izan ditzaketen beha-

rrizanei erantzuna ematen
dien zentrua da Eileke. Deus-
ton dute egoitza nagusia,
baina aurrerantzean Duran-
goko San Antonio-Santa Rita
ikastetxean ere eskainiko
dituzte zerbitzuak. Maite
Aldekoa psikologoak, Ana
Jimenez Heziketa Bereziko
irakasleak eta Ilargi Duña-
beitia fisioterapeutak euren
jarduna azaldu dute.

Zer eskaintzen du Eileke zentroak?
Maite Aldekoa: Disziplina anitze-
ko zentru psikoedukatibo bat gara.
15 urtera arteko ume edo nerabe-
ek izan ditzaketen desorekak, zail-
tasunak eta hezkuntzaren inguru-
ko beharrizan bereziak, identifi-
katu, prebenitu eta eurei irtenbidea
ematea da Eilekeren helburua.
Tratamendu pertsonalizatuak
eskaintzen ditugu, euskaraz eta
gaztelaniaz. Horretarako, hainbat
programa eskaintzen ditugu: arre-
ta goiztiarra eta laguntza psikoe-

dukatiboa, logopedia, fisiotera-
pia, psikomotrizitatea, gurasoen-
tzako laguntza emozionala, jarre-
ra arazoen tratamendu prakti-
koa…

Tratamendua gauzatzeko umeen
ohiko bizitzako alderdi guztiak
aztertzen dituzue.
Ana Jimenez:Guretzako umearen
ezaugarriak dira garrantzitsuenak
beraiekin tratamenduak lantzera-
koan, eta ez gara diagnostikoan
bakarrik oinarritzen. Ume edo
nerabe baten garapena eta espa-
rru desberdinak modu globalean
aztertzen ditugu horretarako. Kate
baten modukoa dela esan gene-
zake, eta arloren bat landuko ez
bagenu, hankamotz geratzeko
arriskua izango genuke. Ikuspun-
tu orokor hori lortzeko umearekin

ez ezik, ikastola eta gurasoekin ere
egiten dugu lan. Jarraibide batzuk
ezartzerakoan, garrantzitsua da
horiek umeen ohiko bizimoduko
esparru guztietan gauzatzea.
Denek norabide berean lan egin
dezaten saiatzen gara.

Gurasoei asko kostatzen zaie
seme-alaben arazoak onartzea?
M.A.: Guraso batzuk emozional-
ki baju etortzen diren bezala, bes-
te batzuk arazoa onartuago dute-
nez, desberdintasunak ikusi dai-
tezke lehenengo hartuemanean.
Dena dela, une horretan gure hel-
buru printzipala gurasoei euren
seme-alaben egoera orokorra azal-
tzea da, erruduntasun kutsu guz-
tiak baztertzen ahaleginduz.

Lehen jarrera arazoen tratamen-
du praktikoari buruz hitz egin
duzue. Zertan datza?
M.A.: Hainbat esparrutan umeak
azaldu ditzakeen jarrera arazoak
aztertzen ditugu era praktiko bate-
an, bertara joanez. Esperientziak
diosku batzuetan gurasoek ikusten
dituzten arazoak ez direla guztiz
errealak, hau da, ikuspuntu desber-
dina izan dezakete seme-alabeki-

ko duten lotura emozionala dela-
eta. Berba batean esanda, denok
ezagutzen dugun Supernanny-ren
funtzioa beteko genuke, beti kon-
tutan izanda telebista programa
hau reality bat dela eta bertan lor-
tzen diren aldaketak ohikoak bai-
no azkarragoak direla. 

Gaigabetasuna duten ume eta
nerabeekin soilik lan egiten
duzue?
M.A.: Ez. Lehen esan dugun beza-
la, gure zentruan beharrizan ezber-
dinak dituzten ume eta nerabe
guztiekin egiten dugu lan, inolako
mugarik jarri barik. Hau da, beste
zentru batzuen aldean, guk ez dugu
gaigabetasun agiririk ezta diag-
nostikorik exijitzen, eta beraz, ez
gara etiketa zaleak. Kasu guztietan
bizi kalitatea eta funtzionaltasuna-
ren alde jokatzen dugu.

Zer motatako hartuemana duzue
ume eta nerabe horiekin?
A.J.: Orokorrean ume eta nerabe-
ak astean birritan etortzen dira
egokitu zaien saio edo tratamen-
duetara. Horregatik, sortzen den
harremana oso estua eta hurbila
dela esan genezake, hauekin  eta

“Ume eta nerabeen bizitzako arlo
guztiak hartzen ditugu kontutan”
Ume eta nerabeen garapeneko arlo fisiko, psikoedukatibo eta emozionala lantzen du Eileke zentruak

“Tratamenduetan
prezio merkeenak

ipini ditugu 
krisialdia 

kontuan hartuta”

euren familiarekin. Noiz behinka
finkatutako ereduetatik irtetzea
komeni da, ume edo nerabearen
motibazioa ziurtatzeko.

Fisioterapeuta baten lana non
eta zelan josten da prozesu hone-
tan guztian?
Ilargi Duñabeitia:Balorazio baten
bitartez, fisikoki eta motorikoki
ume eta nerabeek dituzten zailta-
sunak detektatzen ahalegintzen
gara tratamenduaren abiapuntua
zehazteko. Mugimendurako arazo-
ak dituzten haur eta nerabeak, ore-
ka edo koordinazio zailtasunak
dituztenak, postura desegokiak
dituztenak eta hauek sortzen dituz-
ten minak, ume goiztiarrak….etor-
tzen dira. Horrez gainera, psikomo-
trizitatea eskaintzen dugu, gaita-
sunen araberako taldeak osatuz.
Fisioterapia zerbitzua helduei ere
eskaintzen diegu.

Aisialdi programak ere eskaini-
ko dituzue.
M.A.:Bai, gure ikuspegi globalaren
parte dira. Zapatuetan eta opor
egunetan eskainiko dugu aisialdi
programa, Aisika deiturikoa. Urta-
rriletik aurrera hasiko gara Duran-
galdean. Baina gure asmoa ez da
umeei egunpasak eskaintzea baka-
rrik. Arlo asko landuko ditugu,
ekintza desberdinen bidez: arau
orokorrak, autonomia maila, bes-
teekiko errespetua… Talde ikuspe-
gia garrantzitsua da.

Prezioari dagokionez tarifa mer-
keena eskaintzen saiatu zarete.
I.D.:Prezioak ezartzerako orduan,
kontuan hartu dugu gaur egun
dagoen krisialdi egoera. Erakunde-
en aldetik gurasoenganako diru-
laguntzak egon badaude, baina
horien jarraipena ez dago argi.
Familia guztiek gure tratamenduei
etekina atera ahal izateko merka-
tu azterketa bat egin genuen, eta
horren arabera, preziorik merkee-
nak ipini ditugu.

Eileke berba batean esanda…
A.J.: Flexibilitatea eta berrikuntza
dira Eilekeren ezaugarri nagusie-
nak. Beti proposamen berrietara
zabalik gaude. Idea berriak entzun
eta aztertu ondoren, interesgarria
iruditzen bazaigu, martxan jartzen
ahaleginduko gara. Gure arloan
sortzen diren eskaeretan oinarri-
tuta, erantzun egokiena bilatzen
dugu.

Informazio gehiago:
www.eileke.com



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

LLaagguunnttzzaaiilleeaakk::

2012ko abenduaren 14a
10. urtea - 483 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.

Gabonetan, Durangoko EAJk eta
PSEk turroi goxoa jango dute,
elkarrekin edo elkarri mokadua
lapurtuz, batek daki. Durangar
askok, ordea, Gabonetan ez du
ezer ospatzeko gogorik izango.
Hala, turroia betikoek jango dute
eta Olentzero inoiz baino zime-
lago eta argalago etorriko da gure-
ra. 

Auzo-lotsa ematen dio
horrek, duintasun politikoa eta
etikoa duen edozeini. Auzo-lotsa
EAJk eta PSEk (PPrenak ez du
inor harritu) egin dutena. Euren
botoak elkartu dituzte, ez ohiko
bilkura batean, udalak ukitu gabe
daukan baina izan dezakeen dirua
mobilizatzeko. Udalak 8 milioi-
ko kreditua mobilizatzeko auke-
ra zeukan eta kopuru horren
%3,75 bakarrik inbertitzea eraba-
ki du. Zertarako? Zinegotzien die-
tak ordaintzeko, BEZaren igoera-
ri aurre egiteko (aurreikuspen fal-
taren erruz ordaindu beharreko
dirua) eta 5 urteko atzerapena
daraman obra jakina egiteko. Ate-
ra kontuak, zer nolako produkti-
bitatea eta balio soziala dauka-
ten inbertsio horiek. 

Bitartean, Durangon 1.971
langabetu daude, 1.000 pertsonek
izena emanda dute Etxebiden,
gizarte laguntzen eskakizun kopu-
rua nabarmen igo da, eta urtero
20 bat etxegabetze gertatzen dira.
Duintasun politikoaren izenean,
demagogian erori gabe, ezin dai-
teke 8 milioi euroko inbertsioa
egin, etekin soziala duten proiek-
tuetan? 

Aralarrek eta Bilduk ez
genuen parte hartu ez ohiko bil-
kura horretan, herritarrei eta
duintasun politikoari iruzur egi-
tea zelakoan. Iritzi diogu udala
zorpetzea beharrezkoa dela, bai-
na ez dietak ordaintzeko eta ezta
kudeaketa aurreikuspen okerrak
estaltzeko. Gastu publikoa egitea
beharrezkoa da gauden egoera
ekonomikoan, ez erabilera sozia-
lik ez duten azpiegituretan inber-
titzeko; gizartearen benetako
beharrizanei erantzuteko.   

IRITZIA gutunak@anboto.org

Sei hankako mahaia

Auzo-lotsa

Dani
Maeztu
Aralar
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Berrizko Udaleko
ordezkapenen harira
Berrizko Udalean gutxienez urtebete eman
dute nahitaezko hizkuntza eskakizuna bete-
tzen ez duten ordezkoak kontratatzen; hor-
taz, ez da aldi bakanetan gertatu. Atzenean,
udaletik adierazi dute zuzenduko dutela
ordezkoak kontratatzeko prozedura. Baina,
galdetu diezaiogun geure buruari: zer dela-
eta orain? Bada, txarto eginak konpontzeko
izan beharrean, kexak jaso dituztelako, uztail
amaieratik eta urrian eta azaroan, eta azke-
nean publiko ere egin delako. Izan ere, uda-
lean aurretik kontu honi inork ere garrantzi-
rik eman ez izanari penagarria dela deritzot,
bai eta halako utzikeriaz jokatzeari ere. Bes-
talde, eskakizunak bete barik lanean jardun
dutenei esango nieke ez dezatela bilatu erru-
dunik kexatu garenon artean, udalean baiti-
ra ardurak dituztenak. Amaitzeko, diodan:
zelako ondo zuritzen dituzten politikariek
euren akatsak eta zelako errazkeriaz zabal-
tzen dituzten egia ez direnak! Ez al da hala?

Aizpea Uribe Balantzategi - Berriz

Gutunak @

✑
Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia  
helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta
astekaria@anboto.org

Izen-abizenak, telefonoa, helbidea 
eta NAN  zenbakiagaz batera 

bidali behar dira.

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideak jarraituz 
zuzenduta publikatuko dira. DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Klik batean

Txin-txaunak faltan
Elorrion ateratako argazki hau bidali digu irakurle batek. Duela
urte bi inguru polito-polito ipinitako parkean txin-txaun bi falta
dira azken asteotan. Jendearen erabilera txarragatik edo manten-
tze arazoengatik izango ote da? Herriko azpiegitura eta zerbitzuak
zaintzeko erantzukizuna guztiona da.

@

Auzo-lotsa ematen dio horrek,
duintasun politikoa eta etikoa
duen edozeini
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IKUSENTZUNEZKOAK SARIA

Durangaldeko sortzaileen bi film
dokumental saritu dituzte Lekeition

Lekeitioko euskal zinemaren bile-
ran, dokumentalen atalean sari-
tu dituzte Durangaldeko sortzai-
leen lanak.  Lekeitiotik antzararen
oroigarriagaz bueltatu dira Duran-
goko Bideografik ekoiztetxea eta
Pello Salaberria elorriarra. Doku-
mental profesionalen atalean sari-
tu dute Bideografik, eta amateu-
rrenean Pello Salaberria.

Bidaia baten, “abentura”
baten kontakizuna da Salaberria-
ren Cross Culture Surf lana: 15na
gazte euskaldun eta irlandarrek
surfaren aitzakian daukaten espe-
rientziaren kontakizuna. Izan ere,
egileak berak azaldu duenez, kul-
turak, eta kulturak gorpuzten
dituzten pertsonak izaten dira
bere kameraren jomuga gehiene-
tan: “Jendea da motibatzen naue-
na”. Saritu dioten lanean, gazteak
dira protagonistak.

Lekeition saria jasotzea  bere-
tzako “bultzada itzela” izan dela
dio Pello Salaberriak: “Lekeitioko
zine bilera ospatzen 35 urte dara-
matzate, eta bertako epaimahaiak
saria emateak aurrera jarraitzen
laguntzen dizu, pultsua hartzen
diozu gauza honi guztiari”.

Bideografik ekoiztetxea aurre-
tik ere saritu dute Lekeition, bai-
na eurentzat ere “hobetzen jarrai-
tzeko bultzada” da saria. I.E.

Dokumentalen saileko profesionalen atalean irabazi du Bideografik ekoiztetxeak saria, eta amateur-ean Pello Salaberriak

Bideografik ekoiztetxearen lanaren gidoilaria, Carlos Iglesias, eta Pello Salaberria, lehiaketako oroigarriekin.

“30 orduko metrajeagaz
bueltatu nintzen Irlandatik”

Lehenengo aldia da Pello Salaberriak
bere lan bat lehiaketa batera bidali due-
na. Zutundu elkartekoek antolaturiko
Cross Culture Surf “abentura” dokumen-
tatu zuen. Irlanda eta Euskal Herriko 15na
surflari gazteren kultur trukearen kon-
takizuna da saritu diotena. 

Arte Ederrak ikasi zuen Pello Sala-
berria elorriarrak, eta urteak daramatza
EITBn ordezkapenak egiten. Orain, bere
kabuz ere lan egiten hasi da. 

Bidaiei lotuta egin du orain arte
Pellok, gehienetan lan. Cross Culture

Surf proiektuaren barruko Irlandako
bidai hartatik, esaterako, “30 orduko
metrajeagaz bueltatu nintzen”, kontatu
du Salaberriak. 

Internetean daude Salaberriaren lan
guztiak ikusgai, tartean, Mexikoko arti-
sau talde baten inguruko dokumentala,
edota Peru Magdalena eta Gotzon Garai-
zabalen 2d1 proiektua dokumentatzen
egindako lana. 

Aurrerantzean ere filmak egiten jar-
dutea gura lukeela dio Salaberriak, “eta
ahal den guztia bidaiatzea”.

Zutundu elkartearen ‘Cross Culture Surf’ proiektuagaz bat egin, eta
Irlandan batu zuen Pello Salaberriak dokumentalerako materiala 

Hirugarren aldiz saritu dute
Bideografik-en lana Lekeition

Hirugarren aldiz saritu dute Durangoko
Bideografik ekoiztetxearen lan bat Lekei-
tioko zine bileran. Aurreko edizioetan,
kirolei buruzko euren dokumental bik
jaso dute aintzatezpena: Psicobloc eta
Slackline lanek. Kirolari loturiko beste-
lako gai bati buruzko dokumentala sari-
tu diete oraingoan: Ander Ugarte pilo-
tagilearen lanari buruzko Gure arbasoen
ogibidea.ETBrako erreportaje bat egiten
zeudela ezagutu zuten Bideografik-ekoek
Ugarte. Bere lana egiteko daukan “pasioa
eta konbentzimendua” dokumental

batean islatzeko ideia orduan bururatu
zitzaien taldekideei.

Euskal Herrian ikusentzunezkoen
arloaren osasuna zelan ikusten duen
galdetuta, gauzak egiteko ideia eta indar
faltarik ez, baina proiektuak aurrera ate-
ratzeko laguntza falta dela erantzun
duCarlos Iglesias Bideografik-eko kideak.
Zinema ezin daitekeela diru-laguntza
publikoetatik bakarrik finantzatu uste du.

Lan berriak egiten badabiltza, bai-
na, Bideografik-ekoak: Mendi film jaial-
dian aurkeztuko dituzte lan berri bi.

Ander Ugartetxea pilotagilearen lanari buruzko ‘Gure arbasoen
ogibidea’ dokumentala bidali zuen Bideografik-ek zine lehiaketara
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GEURE DURANGALDEA

Olentzero jauna, 
Aurrekoetan bezala aurten ere zintzo-
zintzoa izan naiz. Ordaindu beharreko
zerga denak ordaindu ditut, diru horre-
kin gutxi barru pribatizatuko dituzten
erietxeak sortzeko. Gainera, ez dut kutxa-
zain automatikorik erre bankuen iraba-
zien berri izan dudanean, eta hori gutxi
izango balitz, nortasun agiria berritze-
ra joan naizenean euskaraz aritzeari
utzi behar izan diot gaztelerara pasatze-
ko, bertako funtzionarioak euskaraz ez
dakiela esan didanean euskara ofiziala
den hiri batean.

Beraz, opariak jasotzeko beste mere-
zimendu egin dudala uste dut; ez al zai-
zu horrela iruditzen, Olentzero?

Alde batetik, datorren urtean nahi-
ko nuke hiru errege-mago andaluziarrak
berriz ere hiru izatea. Badakit aurten ez
dela posible izango. Enpresaren bizirau-
penerako derrigor ezarri behar izan den
EREaren ondorioz Baltasar kanporatu
behar izan dute, baina ziur nago 2013rako
arazotxo hori konpondu ahalko duzula. 

Bestetik, gaztelera edozein hizkun-
tza baino garbiagoa, hobea eta beharrez-
koagoa dela jakinda ere, eta espainiar
orok gaztelera ikasteko eskubidea dau-
kagun arren (nahiz eta, beti bitartekoak
eduki ez), eskatu nahi nizuke euskara
bezalako bigarren mailako hizkuntza
bati arnasa hartzeko eskubidea ematea.
Posible bada; bestela, lasai, orain arte
bezala ere ondo.

Eta azkeneko opari bat ere, mese-
dez. Datorren urteko Gabonetan ez nuke
berriz ere “Hator, hator neska-mutil etxe-
ra” gabon-kanta entzun gura. Moldake-
tatxo batekin, kanta horretako  “hator”
“etorri haiz” izan dadila nahiko nuke. Nire
kapritxo tontoak, badakizu.

Lan asko bada, badakizu laguntza
nori eskatu; besterik gabe, eskerrik asko,
zorionak eta urte berri on!

Olentzerori
gutuna 

Jon Ander 
Urkiaga
Ikaslea

Opariak jasotzeko beste

merezimendu egin dudala

uste dut; ez al zaizu iruditzen?

ARTEA LEHIAKETA

Sorkuntza beka proiektu
teoriko bati, lehenengoz
Mikel Onandia gazteak lehiaketara aurkezturiko proiektua hautatu dute

MUSIKA DISKO BERRIA

PINTURA

Elkarrekin musikari loturiko beste hainbat
proiektutan jardun duten arren, bien artean
disko bat lehenengoz kaleratu dute Itsua
eta Omzo MF hip-hoplariek. Suñu Salad
izena du, eta Durangoko Misarbe tabernan

aurkeztuko dute, abenduaren 21ean. Lagu-
nek inguratuta jardungo dute emanaldi
horretan: Cayado Bros eta 2B aka Gun-
flow-k jardungo dute mikrofonotik, eta
Itsuak eta Dj Jackie-k ipiniko dute, ondo-
ren, musika.

Suñu Salad diskoa bost hizkuntzatan
da: Omzo abeslaria senegaldarra da, eta gaz-
telaniaz, ingelesez, frantsesez, wolofez egi-
ten du. Afrikako doinuen ukitua daukaten
kantak dira sortu dituztenak.

Urtebete inguru eman dute diskoa
prestatzen, eta entzun eta doan deskarga-
tu ahalko da www.beatsaladrecords.com-
en. Datorren astetik aurrera ipiniko dute
Interneten, baina asko landutako diskoa-
ren aleak ere kaleratuko dituzte.

Urtarriletik aurrera, Suñu Salad aur-
kezteko hainbat kontzertu eskainiko dituz-
te Omzo MFk eta Itsuak. I.E.

Mikel Onandia gaztearen proiektua hau-
tatu du epaimahaiak Durangoko Udalak
eskaintzen duen sorkuntza beka jasotze-
ko. Eskualdeko arteari buruzko katalogo bat
argitaratzeko, bertako arteari buruzko iker-
keta burutuko du Onandiak. Artea Duran-
galdean,gaur izeneko lan horretan, eskual-
deko arte sorkuntza garaikidearen testuin-
gurua azaldu, eta ondoren, artisten
hautaketa bat egingo du.

Artearen Historian eta Filosofian lizen-
tziatua da Mikel Onandia, eta bere proiek-
tu honegaz, Durangaldean egiten den arte
plastiko garaikidea ezagutzera ematea du
helburu: arte garaikidearen “mosaiko” bat
osatzea. Durangoko Udalaren 7.500 euro-
ko diru-laguntza jasoko du, horretarako.

Durangoko artisten hamar lan jaso
dituzte Durangoko Udalaren sorkuntza
bekaren bosgarren deialdian. I.E.

‘Suñu Salad’ diskoa aurkeztuko
dute Itsua eta Omzo hip-hoplariek

Elena Solatxi artista durangarraren lanen
erakusketa inauguratu zuten Durangoko
Arte eta Historia Museoan, joan zen astean.
Ura eta emakumea dira erakusketako 23
argazkiak batzen dituen gaia.

Urtarrilaren 6ra arte egongo da Ure-
tan blai museoan ikusgai. Egileak azaldu
duenez, "urak emakumeei eragiten diz-
kien sentsazio primarioei buruz ikertu"
du. Uraren, argiaren eta kolorearen plas-
tikotasunagaz jokatu du.

Uretan blaierakusketako protagonis-
ta den emakume talde hau aurretik ere
erretratatu zuen Elena Solatxik, Paisaia
Karstikoak proiektuan. I.E.

Elena Solatxiren
argazkiak: ‘Uretan
blai’, Durangon

BERTSOLARITZA

Bizkaiko Bertsolari txapelketaren fina-
lean kantatuko duten zortzi bertsolariak
batu dituzte asteon, Bilbon. Bertan joka-
tuko dute bihar, finala. Durangaldeko
bertsolari bi ailegatu dira finalera: Igor
Elortza eta Miren Amuriza.

Arkaitz Estiballes, Iratxe Ibarra, Onin-
tza Enbeita, Fredi Paia, Etxahun Lekue,
Miren Amuriza, Jone Uria eta Igor Elor-
tza bertsolariak, eta Jon Lopategi batu
zituzten martitzeneko aurkepenean. Azal-
du zutenez, Jon Lopategik jantziko dio fina-
leko irabazleari txapela. I.E.

Biharko finalerako
prest daude Bizkaiko
zortzi bertsolari

DANTZA

Joan zen astean aurkeztu zuten Duran-
goko liburutegian Kriskitinek 25 urte libu-
rua. Taldearen urteotako hainbat lagun
hurreratu ziren ekitaldi horretara: 25
urtean taldearen aldamenean egon diren
dantzari, dantzazale eta musikari lagunak. 

Urteurrena ospatzeko, egitarau zaba-
la eskaini dute urte osoan zehar, eta  azken
hitzordua bihar izango dute, abenduak 15,
Kriskitin Egunean. Durangoko Merkatu
plazan batuko dira, 12:00etan.  I.E.

25. urteurreneko
ekitaldiak amaitzeko,
Kriskitin Eguna 

Abenduaren 21ean, Durangoko Misarbe tabernan egingo dute aurkezpena
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herrian legez inon ere ez
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JAED, 50 urte eta
gero inoiz baino
beharrezkoago

JAEDen beharrak jarraitzen du
50 urte eta gero ere. Beharra,
egoera gaitzean dauden hain-

bat familiak daukatena; beharra,
elkarteko boluntarioek egiten dute-
na. Janari boltsak prestatzen dituz-
te etxean arazo ekonomikoak dauz-
katenentzat. Iñaki Gorritxategi
kideak esan du iaz 600 familia
lagundu zituztela, eta aurtengo
urrian ere,  500dik gora ziren dagoe-
neko. Hilero hogei bat familia berri
etortzen ei dira jatekoa hartzera.
Gehienak kanpokoak izan arren,
bertako familiak 90etik gora dira.
"Asko ez dira ausartzen etortzera,
baina ez dezatela beldurrik edu-
ki; intimitatea errespetatzen dugu".
Familia horiek, udaleko Gizarte
Sailera joan behar dira lehenen-
go, eta han ipinitako baldintzen
arabera ematen diete JAEDera joa-
teko aukera. Egungo egoeragaz,
beharrak gora egin du. Lehen,

JAEDek 50 urte beteko ditu 2013an. 
Krisiaren eragina gogorra izaten ari dela
nabarmendu du elkarteak. Inoiz baino
laguntza handiagoa behar dute

Eroskitik, Elikagaien Bankutik eta
Europatik etortzen zen jatekoagaz
nahikoa zuten, eta azkenaldian
5.000 eurotik gora erabiltzen dute
hilero produktu gehiago erosteko.
Gorritxategik azaldu du umeak
ere asko direla, eta horientzako eli-
kagai gehiago sartzeak ere bultza-
tu du erosten hasi beharra.

2013an 50 urte beteko ditu
JAEDek, eta hainbat ekintza pres-
tatuko dituzte sorrera oroitzeko.
Gorritxategik kontatu du hasieran
elizetan batzen zutela dirua, eta
elkartea ezagutzera emateko kar-
telak ere ipini zituztela Durango-
ko kaleetan. Horren ondorioz,
batzuk Guardia Zibilaren kuarte-
lera ere eroan zituzten. 

Ongintza zozketa
Aurten ere jarri du JAEDek ongin-
tza zozketa Andra Marian. Urtero
legez, kotxea da  sari preziatuena.

Hala ere, zozketa honetan parte
hartzen duten herritarrek, jakin
badakite, sari handiena elkartea-
ri berari laguntzea dela, horren
bidez, egoera zailean dauden herri-

Iaz 600 familia lagundu
zituzten. Aurtengo urrian
500dik gora ziren dagoeneko

kideak laguntzeko aukera baitute.
Urtero legez, ongintza zozketa
urtarrilaren 6an izango da, Andra
Mariko elizpean arratsaldeko
18:30ean. M. O

Abenduaren 23an
elkartasun jaialdia
egingo dute Elorrion
Kainaberak antolatuta, tartean izango dira
eskola guztietako gaztetxoen emanaldiak

Hamalaugarren edizioa izango du
aurten Kainabera GKEak antola-
tzen duen elkartasun jaialdiak.
Urtero Gabon inguruan musika,
dantza eta antzerki emanaldien
ikuskizuna egiten dute Elorrioko
hainbat taldek, eta aurten ere hala
izango da. Abenduaren 23an,
12:00etan hasiko da jaialdia kirol-
degiko frontoian, eta aurten sarre-
ragaz batutakoa Caritasi bideratzea
erabaki du Kainaberak.

Parte-hartzaileak honako
hauek izango dira: Herri ikaste-
txea, Txintxirri Ikastola, Lourdes-
ko Ama ikastetxea, Musika Esko-
la, Betsaide dantza taldea eta

Durangaldeko txistulariak. Ema-
naldien artean, iaz Izarren distira
lehiaketa irabazitako Mesie taldeak
antzezlana eskainiko du.

Jaialdian herritarren boronda-
tez batutako dirua Kainaberako
egitasmoetara bideratu ohi du
elkarteak. Aurten herrian bertan
lanean dabilen Bizkaiko Caritas
elkarteari ematea erabaki dute.

1998an lehenengoz
Mitch urakanak 1998an Ertame-
rikan egin zuen sarraskiaren ostean
antolatu zen lehenengo aldiz
Gabon inguruko elkartasun jaial-
dia. Arriola kultur aretoan egin
izan da ordutik hona hainbat urte-
tan, baina duela urte bi Hilario
Azkarate frontoira lekualdatu zuten
jaialdia, ikusle kopuruagatik segur-
tasun arazoak zeudelako Arriolan.
Urtero herriko hainbat taldek par-
te hartzen du jaialdian. A. U

Aurten jendeak borondatez
emandako dirua Caritas
elkarteari bideratuko diote
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Abenduaren 26an zabalduko dute
izotz pista Landako Gunean

Patinajearen zaleek aurten ere edu-
kiko dute Durangon izotz gainean
praktikatzeko aukera. Aurreko edi-

zioetan baino apur bat txikiagoa izango
da aurten izotz pista. Ander Gorrotxate-
gi Gazteria Saileko zinegotziak azaldu du
aldaketa hori dirua aurrezteko egin dute-
la, "aurrekontua txikitzeko". Iaz 90.000
euro erabili zituzten izotz gunerako, eta
aurten 80.000 inbertituko dituzte. Pista-
ren azalera 20x40 metroko azaleratik
15x40 metrora murriztuta lortuko dute
aurreztea. 

Zortzigarren urtez ipiniko dute pis-
ta, eta Gorrotxategik adierazi duenez,

35.000 lagunek baino gehiagok erabili
dute urteotan. Abenduaren 26tik urtarri-
laren 6ra egongo da zabalik, 10:30etik
13:30era eta 17:00etatik 20:30era. Bariku
eta zapatuetan gauez ere zabalduko dute,
21:30etik 00:30era. Bost euro balio izan-
go du sarrerak, baina eguaztenetan hiru
euroan ipiniko dute.

Ikastaroak, eguerdiz 
Ikastaroak ere eskainiko dituzte hasibe-
rrientzat. Hamar lagun inguruko 30 tal-
de eratzea espero dute, eta bakoitzak
ordu biko ikastaroa jasoko du. Ikastaroe-
tan parte hartzeko, bost euro ordaindu

behar dira. Eguerdietan egingo dituzte,
Gorotxategik azaldu duenez. 

Bestalde, Haur parkea ere egokitu-
ko dute Landako Gunean, abenduaren
27tik 30era eta urtarrilaren 3an eta 4an. 

Bariku honetan hasiko dira Gabone-
tako ekitaldiak, eta urtarrilaren 6an amai-
tu. Hainbat elkarteren laguntzagaz osa-
tu du udalak egitaraua.   M. Onaindia

Aurreztea helburu, aurreko edizioetan baino apur bat txikiagoa izango da 

GABONAK DURANGON
Abenduaren 14an
20:00: Helduentzako ipuin kontalaria. Libu-
rutegian.

Abenduaren 15ean
11:00/12:30: Haur eta gazteentzako irakurke-
ta kluba. Liburutegian.
20:00: Antzerkia. Carrera de obstaculos. San
Agustinen.

Abenduaren 16an
11:30: XLV. Gabon kanten haur jaialdia. Tron-
perri eta Txoritxu alai. Landako Gunean.
18:00: Antzerkia. Ali Baba eta 40 lapurrak. San
Agustinen.

Abenduaren 18an eta 19an
18:00/19:30: Gabonetako kontzertuak, Musi-
ka Eskolan.

Abenduaren 19an
17:00: Haur eta gazteentzako irakurketa klu-
ba. Liburutegian.

Abenduaren 22an
12:00/12:30: Haurrentzako ipuin kontaketa
saioak. Liburutegian.
15:30: Gabon jaia. Iñurri eskaut taldea. Andra
Marin.
18:00: XV. Gabon kanten jaialdia. Centro
Palentino. San Agustinen.
19:00: Gabonetako kalejira. Durangoko
Orfeoia.

Abenduaren 23an
13:15: Jaizale Durangaldeko txistulariak. San-
ta Anako elizan.

Abenduaren 24an
17:00: Olentzero eta Mari Domingiren kalejira.
18:00: Olentzero eta katu miragarria. Landa-
ko Gunean.

Abenduaren 29an
20:00: Kontzertua. Eskenak eta ipuinak. San
Agustinen.

Abenduaren 30ean
18:30: Dantzaldia nagusientzat. Landako
kiroldegian.

Urtarrilaren 2an
16:00/18:30: Pirritx, Porrotx eta Marimotots.
Landako Gunean.

Urtarrilaren 5ean
18:30: Erregeen kabalgata.

Urtarrilaren 6an
18:30: JAED. Zozketa benefikoa.

Berrerabilitako
materialagaz apaindu
dituzte arbolak
Tokiko Agenda 21eko foroan sortutako
ekimena da, eta ikastetxeetan landu dute

Gabonei begira jarri ohi diren
apaingarriak egiten jardun dute
Durangoko eskolaumeek azken
asteetan. Ikasleek egindako apain-
garriekin jantzi dituzte Ezkurdin
jarri ohi duten Gabonetako arbo-
la eta auzo eta kaleetan jarriko
diren beste hainbat zuhaitz . Horre-
tarako, material berrerabilgarriak
–plastikozko botilak, tetrabrikak,
kartoiak, CDak...–  erabili dituzte.

Tokiko Agenda 21eko foroan sor-
tutako ekimena da, eta parte har-
tu dute, besteak beste, Landako
eskolak, San Jose Jesuitak ikaste-
txeak, Zabalarra eskolak eta San
Antonio-Santa Rita ikastetxeak.

Azaldu dutenez, Lehen Hezkuntza-
ko ikasleek parte hartu dute, batez
ere. 

Birziklapena ez ezik, gastuak
aurreztea ere badute helburu udal
arduradunek: "Kaleak dotoretzeaz
gainera, apaintze horrek dakarren
kostua ere murrituzko dugu. Ikas-
tetxeen eta udalaren elkarlanari
esker, kostu ekonomiko hori
saihestuko dugu".

Argia, pedalei eraginez
Bestalde, joan zen astean hainbat
ume igo ziren bizikletara, pedalei
eraginez, Ezkurdiko arbolaren
argiak isiotzeko. Unibertsitateko
ikasle batzuek garatutako Berdea-
go egitasmoaren barruan egin
zuten ekintza. Berdeago egitas-
moagaz aurrera jarraituko dute, eta
urtarrila amaieran azoka egingo
dute. M. O

Bost euro balioko du sarrerak,
baina eguaztenetan hiru euroan
ipiniko dute

Modu horretara, gastuak
aurreztea ere badute helburu
udal arduradunek
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Badago zer
aukeratu
eskualdeko
dendetan

Olentzerok nahikoa lan dauka opariak banatzen, eta
ez legoke txarto zeregin horretan lagunduko bagenio.
Banaketa lanetan laguntzerik ez dugunez, zer nahi
dugun eta non topa dezakeen esanda lana erraztuko
diogu. Horretarako, eskualdean hamaika denda daude
opariak aukeratzeko.

Kirola egiteko bizikleta bat, haurrentzako jostailuak,
arropetarako osagarriak, liburuak… Denetariko aukerak
aurkituko dituzu hurrengo orrialdeotan. Durangon eta
Iurretan opari ederrak egiteko aukera zabala dago, kan-
pora joan beharrik barik. Denbora eskatzen du, baina
zer ordainsari hoberik oparia jaso duenaren esker ona
eta irribarrea baino?

Bidebarrieta 5 behea
Iurreta 

Tel.: 94 681 78 08

Goienkale 16 - 1 esk.
Durango 

Tel.: 94 681 73 80

Bizikleten salmenta
eta konponketa

estetika zentroa



Artekalea 14 -Durango
Tel.: 94 681 07 76

Uribarri 21 - Durango
(zinema aurrean) 
Tel.: 94 603 24 26

Barrenkale 18
Durango 

Tel.: 94 657 00 87
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Barrenkale 22 - Durango
Tel.: 94 657 09 17

Maite
Lurrindegia eta Bitxikeridenda



Artekalea 16 -Durango
Tel.: 94 655 04 46

DISEINUA

Olleria 3 - Durango 
Tel.: 94 655 07 00

Uribarri 19 - Durango
(zinema aurrean) 

Tel.: 94 603 03 32
Barrenkalea 9 - Durango

Tel.: 94 681 42 95

Erloju eta bitxien 
salmenta eta konponketa
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Atseden sistemak
eta oihalak
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KIROLAK
@anbotokirola

Joseba Pelaez elorriarrak eta Eloy Azpiri berriztarrak datorren astean jakingo dure hautatuen artean dauden edo ez.

“Oso esperientzia polita da
Euskadiko selekzioagaz jokatzea”
Taldekako edozein kiroletan Durangaldeko jokalari askok ordezkatzen
dute Euskadiko selekzioa. Eloy Azpiri eta Joseba Pelaez areto futboleko
adibide bi ditugu. Gazte mailako Euskadiko selekzioagaz aritu dira lehe-
nengoz, eta hilaren 27tik 29ra Katalunian jokatuko den autonomien
arteko txapelketara joango direnen zerrendan sartzeko aukerak dituzte. 

ZZeellaakkoo  eessppeerriieennttzziiaa  iizzaann  ddaa
GGaazzttee  mmaaiillaakkoo  EEuusskkaaddiikkoo  sseelleekk--
zziiooaaggaazz  aarriittzzeeaa??
EEllooyy  AAzzppiirrii:: Orain hilabetetik ona
lauzpabost entrenamendu egin
ditugu Euskadiko selekzioagaz.
Lagunarteko partidu bat ere
jokatu genuen Etxebarrin, senior
mailako Kukuyaga taldearen
aurka. Lehenengoz deitu digute
selekzioagaz aritzeko, eta oso
esperientzia polita da.
JJoosseebbaa  PPeellaaeezz:: Bai, oso polita.
Entrenamenduak, jokalar i
berriak ezagutzea… Dena izan
da gogoratzeko modukoa.

ZZeellaann  jjooaann  zzeenn  llaagguunnaarrtteekkoo  ppaarr--
ttiidduuaa??
EE..AA..:: Galdu egin genuen: 3-4.
Partidu horretan minutu asko
jokatu genituen, bai guk, bai
denok. Izan ere, entrenatzaileak
ez gaitu asko ezagutzen eta
kantxan ikusi gura zuen zer
eman genezakeen.

ZZuueenn  jjaarrdduunnaaggaazz  ppoozziikk  ggeerraattuu
zziinneetteenn??
EE..AA..:: Bai, eta gol bat sartu nuen.
Hala ere,  beti  geratzen da
gehiago eman daitekeenaren
sentzazio hori.

JJ..PP..::  Ni gustura nago nire erren-
dimenduagaz. Beharbada jaurti-
keta gehiago eta golen bat falta
izan zitzaizkidan.

NNooiizz  jjaakkiinnggoo  dduuzzuuee  KKaattaalluunniiaann
aauuttoonnoommiieenn  aarrtteekkoo  ttxxaappeellkkeettaa--
rraakkoo  hhaauuttaattuuaakk  iizzaann  zzaarreetteenn  aallaa
eezz??
EE..AA..:: Seguruenik domeka goize-
an beste entrenamendu bat eta
arratsaldean partidua izango
ditugu. Esan digutenez, horren
ostean emango dute Katalunia-
ra joango direnen zerrenda.

IIkkuussii  dduuzzuueennaarreenn  aarraabbeerraa,,  zzeerr
mmaaiillaa  dduu  ggaazztteeeettaann  EEuusskkaaddiikkoo
sseelleekkzziiooaakk??
JJ..PP..:: Maila ona du. Gu futboletik
gatoz, baina gazte-gaztetatik
areto futbolean dabiltzan jokala-
riak daude. Oinarri hori igartzen
da selekzioan.

ZZeeiinn  iizzaann  ddaaiitteekkee  EEuusskkaaddiirreenn
hheellbbuurruuaa  KKaattaalluunniiaann??
JJ..PP..:: Euskadiren multzoan Ara-
goi, Kanaria Uharteak eta Kata-
lunia daude. Esan digutenaren
arabera, lehenengo biak irabaz-
teko moduko partiduak dira.
Katalunia beste kontu bat da.

Harrobia asko zaintzen dute eta
maila handiko jokalariak dituzte.
Partidu horretan eurak dira
faborito.

BBiiookk  ffuuttbboolleettiikk  zzaattoozztteenn  jjookkaallaa--
rriiaakk  zzaarreettee,,  eezzttaa??
JJ..PP..:: Ni Elorrio futbol taldean
hasi nintzen. Handik Eibarreko
kadeteen taldera joan nintzen.
Urtebeteren ostean Elorriora
bueltatu eta denboraldi biren
ostean, Durangoko Kulturalera
joan nintzen. Kulturaletik egin
nuen areto futbolerako urratsa,
Elorrioko Buskantzagaz. Gauza
berriak probatzeagatik egin
nuen, eta oraingoz pozik nago
emaitzagaz.
EE..AA..:: Orain hiru urte Berriz futbol
taldetik Mallabiko areto futbol
taldera joan nintzen. Lagun
baten bitartez jokalariak behar
zituztela jakin eta probatzea era-
baki nuen. Gazteekin hasi nin-
tzen, eta apurka nagusien talde-
an aukerak ematen zizkidaten.
Orain nagusiekin dihardut.

EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaakkoo  ggaazztteeeenn
ttaallddeeaa  mmaaiillaa  hhaannddiiaann  ddaabbiill..
JJ..PP..:: Talde denak dabiltza ondo.
Guk zortzi partidu jokatu eta
zazpi irabazi ditugu. Bestea ber-
dindu egin dugu. Euskal ligan
dabilen talde nagusia ere lide-
rragaz puntuetara berdinduta
dabil, igoerako borrokan.
EE..AA..:: Emaitzak baino joko hobea
izan dugu orain arte. Batzuetan
zortea falta izan zaigu eta ate

aurrean gehiago asmatzea.
Hirugarren mailan talde onak
daude, eta jokalari batzuek dirua
kobratzen dute. Baina lehenen-
go urtea dugu maila horretan,
eta mailari eustea dugu helburu.

EEllooyyrreenn  jjookkaattzzeekkoo  mmoodduuttiikk  zzeerr
aazzppiimmaarrrraattuukkoo  zzeennuukkee??
JJ..PP..:: Atzean ondo ixten ditu zulo
denak. Aurrean erasora doana
lasai egon daiteke, badakielako
atzea ondo zainduta dagoela.
Gainera, areto futboleko jokoak
eskatzen duen teknika egokia
dauka.

EEttaa  zzeellaakkooaa  ddaa  JJoosseebbaarreenn  jjookkaa--
mmoollddeeaa??
EE..AA..:: Gazela bat bezain azkarra
da, eta mugimendu onak ditu.
Aurrean gatxa da igartzea zer
darabilen buruan.

AArreettoo  ffuuttbboolleettiikk  zzeerr  eerraakkaarrttzzeenn
zzaaiittuuzzttee??
JJ..PP..:: Baloiagaz etengabe zaude-
la kontaktuan. Part iduko ia
jokaldi denetan heltzen zaizu
baloia.
EE..AA..:: Futbolean desberdina da.
Baloia gutxitan heltzen zaizu,
bost minutu egon zaitezke joko-
an sartu barik. Areto futbola
biziagoa da.

ZZeellaann  iikkuusstteenn  dduuzzuuee  aarreettoo  ffuutt--
bboollaarreenn  eeggooeerraa??
JJ..PP.. :: Elorr ioko Buskantzari
dagokionez, afizio aldetik ezin
dugu kexatu. Jende asko joaten
da gazteen zein nagusien parti-
duak ikustera. Estimatzekoa da,
ze normalean jendeak ez dio
hainbesteko jarraipenik egiten
areto futbolari. Nire ustez, areto
futbola ez da baloratzen merezi
beste.
EE..AA..:: Guk Zaldibarren jokatzen
dugu, eta ez da jende askorik
joaten. Aukera aprobetxatuta
dei egin nahi diet mallabitarrei
gu animatzera joan daitezen.
Egoera orokorrari buruz, ados
nago Josebak esandakoagaz.
Nire ustez ere, areto futbolak ez
du merezi duen jarraipenik.
Azken batean, ez futbolak baka-
rrik, guk ere herria ordezkatzen
dugu etxean zein kanpoan joka-
tzen dugunean.  J. D.

ARETO FUTBOLA

EELLOOYY  AAZZPPIIRRII
AAddiinnaa::  18 urte
HHeerrrriiaa::  Berriz
TTaallddeeaa::   Mal labia areto 

futbol taldea
IIbbiillbbiiddeeaa::  
- Berriz futbol taldea

JJOOSSEEBBAA  PPEELLAAEEZZ::
AAddiinnaa:: 17 urte
HHeerrrriiaa::  Elorrio
TTaallddeeaa::  Elorrioko Buskantza

areto futbol taldea
IIbbiillbbiiddeeaa::  
- Elorrio futbol taldea 
- Eibar futbol taldea 
- Durangoko Kulturala

Ikusi dugunaren
arabera, Euskadiko
gazteen selekzioak

maila ona du  .

Gure ustez,
areto futbola ez da

baloratzen 
merezi beste

Futbola baino
biziagoa da areto
futbola; baloiagaz
kontaktuan zaude .
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Badago oraindik, gehiengoa dela esango nuke, pilota gizonez-
koentzat bakarrik dela esaten eta sinesten duenik. Are gehia-
go, pilota jokua (14 jokamolde batzen dituen gure kirol prezia-
tua) ezker hormako esku pilotatzat soilik hartzen duenik ere. Ez
dira hilabete asko Bizkaiko pilotaleku batean eta nesken pala
partidu dotore baten ostean “barkatu baina hau ez da pilota”
entzun behar izan nuenekoa. Trinketista, erreminta jokalaria,…
eta nola ez, nesken pilota jokoa, pilotazalearen artean gutxietsi
egiten da eskuzko pilotari izarrak bakarrik aintzakotzat hartuta.
Denei errespetu bat zor zaielakoan nago. 

Gero eta neska gehiago dira euskal lurralde guztian pale-
tarekin ausartu direnak. Eta ez euskal lurretan bakarrik, baita
nazioartean ere, lekuko pasa den astean Venezuelako hirubu-
ruan (Caracas-eko euskal etxean) jokatutako lehiaketa. Bertan
lau euskaldun eta zortzi atzerritar lehiatu dira; Argentina, Estatu
Batuak, Australia eta Venezuela bertakoak gureekin nahasian.
Egiari zor maila onena erakutsi dutenak ‘geureak’ izan dira bai-
na oso maila interesgarria duten eta hobea izateko gogo eta
aukera duten hainbat neska ezagutu ditugu; Irina Podversich
eta Lis Garcia argentinarrak, Rosa Diaz eta Estibaliz Barreda
Venezuelakoak… Azken horrek, gainera, txapela soineratu du
Laura Saez  gasteiztar bikain batekin, Leire Etxaniz, Itsaso Pra-
dera eta Ane Isasmendirekin batera denak maila goreneko
pilotariak. 

Neskek pilota munduan, hemen zein atzerrian, toki bat
merezi dute. Noski, ez esku pilota izarren adinakoa baina bai
beraien tartea, merezi dutena. Eta guztia euren merituz lortzen ari
dira, pilotarako konpromisoa erakutsita. Neskak ere pilotari!

ADITUAREN
TXOKOA

Kepa Arroitajauregi
Pilota teknikaria

Neskak ere pilotari

Juan Mari Balier hil da, eta
bere ekarpena gogoratu dute
Lan handia egin du txirrindularitzaren alde
Durangoko Txirrindulari Elkarte-
ko presidente Juan Mari Balier
hil da asteon. Elkarteko kideen
esanetan, “Balierrek euskal txi-
rrindularitzari egindako ekarpe-
na zenbaezina da”. Afizionatue-
tako Cafes Baque-S.C. Duran-
guesa taldea zuzendu zuen, eta
Urkiolarako igoera (1984tik

2009ra) eta Durango-Durango
emakumeen saria (2001etik
2012ra) lasterketak antolatzen
jardun zuen.

Durango Rugby Taldeak
ere gogoratu du Balier: “Hasi
ginenean Juan Marik erakutsi
zigun zer eta nola egin. Eske-
rrik asko, maisu”. J. D.

Eguenean, Olazarreko
finalak erabakiko dituzte

Zaldibarko Olazar pilota txa-
pelketaren 25. aldia finaler-
dietara heldu da. Atzo era-

baki ziren finalisten erdiak eta dato-
rren eguenean erabakiko dira
falta direnak.

Hilaren 20an, 21:30ean, lau
t’erdiko eta binakako finalerdi
bana jokatuko dituzte. Kaiolan
Iker Irribarria eta Iñaki Artola
izango dira aurrez aurre. Pilota
zaleen eta adituen arabera, etor-
kizun handiko pilotariak dira
biak. Artola da faborito espe-
rientzia handiagoa duelako, bai-
na pronostikoak zabalik daude.
Irribarria kolpez gehiago da eta
ezkerra den heinean, badaki
zabaleko arrastoa bilatzen. Arto-
la teknikoagoa da, eta fisikoki
ezinhobeto prestatuta dago.

Lau t´erdian Artola eta Irribarria lehiatuko dira; binaka nafarren eta
arabarren arteko lehia egongo da Zaldibarko Olazar pilotalekuan

Nork bere jokalmoldea erabiliz
partidu estua aurreikusten da.

Binaka Ansotegi eta Linzo-
ain nafarrak Albarado eta Tabar
arabarren aurka ariko dira. Fina-
lerdi honetan nafarrak dira fabo-
rito. Linzoain Albarado baino
jotzaileagoa da, eta pentsatze-
koa da Ansotegik aukera gehia-
go izango dituela aurrean. Anso-
tegik orain urte bi Olazar pilota
txapelketa irabazi zuen lau t’er-
dian, gaur egun profesionaletan

Iker Irribarriak Artolaren aurka jokatuko du hilaren 20an. Julen Uribe

ari den Ezkurdia menderatuta.
Atzoko f inalerdietan, aldiz ,
Dorronsoro eta Oronoz neurtu
ziren lau t’erdian, eta Altzelai-
Diez eta Beitia-Galarza binaka.
Finalak abenduaren 31n jokatu-
ko dira, 16:30ean.

25 . urteurreneko bideoa
Txapelketaren 25 urteko histo-
ria jasotzen duen DVDa lantzen
ari dira antolatzaileak. Final
denetako irudiak eta txapelke-
tan parte hartu duten pilotari
ezagunen adierazpenekin osa-
tuko dute: Haimar Olaizola,
Oinatz Bengoetxea, Juan Marti-
nez de Irujo… Aurtengo irudie-
kin batera bideoa amaitzen
dutenean, herriko dendetan sal-
gai jarri gura dute. J. D.

Olaizola, Irujo eta beste
hainbaten adierazpenak
jaso dituzte bideoan

Formula 3agaz lehenengo
probak egin ditu Urienek
Emilio de Villotaren taldeagaz Xerezko
zirkuituan izan zen abenduaren 6 eta 7an

Datorren urteko gastuei aurre
egiteko babesle bila dabiltzan
bitartean, Igor Urienek Formula
3an probak egin zituen Xerezko
zirkuituan, abenduaren 6tik
7rako asteburuan. Emilio de
Villotaren taldeagaz ibili zen.

Formula 3a gidatzea espe-
rientzia ederra eta fisikoki exi-
jentea izan zela adierazi du Urie-
nek: “Pneumatikoek zoruari
asko eusten diotenez, bihurgu-
neak azkarrago har daitezke;
une batzuetan 3,3ko G indarra
izan nuen. Egia esanda, proben
hurrengo egunean apur bat
minduta nuen sama”.

Probetan lortutako denbo-
ragaz oso gustura geratu zen.
F3ko beste pilotu batzuk ere
bazebiltzan, eta itzuliko haien-
gandik segundo bat baino
gutxiagora geratzea lortu zuen.
F3an dabiltzan eta aurretik eza-
gutzen dituen pilotuekin (Moi-
ses Soriano, Alex Toril…) egote-
ko aukera ere izan zuen. J. D.

Igor Urien abadiñarra Xerezko zirkuituan

Antxiak eta Gonzalezek gaur
jokatuko dute trinkete finala
Waltary pilotari kubatarra izango da
atariko partiduko lau protagonistetako bat 

Ander Antxiak eta Mikel Gonza-
lezek Tornosolo Kopako finala
jokatuko dute gaur, 19:00etan,
Abadiñoko trinketean.

Jokamolde desberdin biren
arteko finala jokatuko dute
abadiñarrak eta berriztarrak.
Gonzalez biziagoa da, erritmo
handia ipintzen die partiduei
eta inspiratuta dagoenean,

erraz amaitzen du tantoa.
Antxia partiduari eusten saiatu-
ko da. Pilotari segurua eta lan-
gilea da. Defentsan oinarrituta
tantoak luzatzen asmatzen
badu, finala bere aldera eroate-
ko aukerak izango ditu.

Atariko partidu interesgarria
Finalaren aurretik, atariko parti-
du interesgarri bategaz gozatu-
ko dute trinketera bertaratzen
direnek. Waltary izar kubatarra
izango da protagonistetako bat.
Gordonegaz bikotea osatuta,
Uriarte eta Ugarte izango dituz-
te arerio. J. D.

Gonzalez erritmoa
jartzen eta Antxia
eusten saiatuko dira
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Ingurumen Arloko Aholkula-
ritza Tekniko eta Juridikoari
dagokion Zerbitzuak inguru-
mena hartzen du elementu
bereizle eta estrategiko legez,
eta informazioa, argibideak eta
tresnak ematen dizkie enpresei
beraien lehiakortasun-gaitasu-
na areagotu dezaten. Horren-
bestez, honako hau da zerbitzu

horren helburu nagusia:
enpresak geroz eta lehiakorra-
goak izaten laguntzea. 

Horrez gainera, gure ingu-
runeko enpresei euskal indus-
triak heldu diren urteetan
izango dituen desafio handiei
aurre egiten laguntzea ere
bada ekimen honen asmoa.
Honako hauek dira erronkok:

Europako arau berrietara mol-
datzea eta lehiakide berriak eta
garabidean dauden merkatuak
azaleratzea.  

2012. urtean eskaini den
eta 2013. urtean eskainiko den
zerbitzuak 2 fase ditu.  

1. fasea: enpresek inguru-
men arloan dituzten hutsu-
neak sumatzen dira. 

2.  fasea: aholkularitza
espezializatua jasotzen da,

Lagun Egiteko Egitarauaren
bitartez. 

Zerbitzua Eskualdeko enpresa
guztiei eskaintzen zaie 
2012ko urrira arte, 60 enpresari
baino gehiagori eskaini zaie
aholkularitza. 2013. urteari
begira, enpresa interesatu guz-
ti-guztiei emango diegu ahol-
kularitza hori,  aurtengo
moduan. Honako hau izango

da zerbitzu hori, zehatzago
esanda: enpresei, banako ahol-
kularitza-saioak eman ez ezik,
prestakuntzaren arloko jardu-
naldiak eta taldekako ekintzak
ere eskaintzea. 

Zerbitzu hori PO FSE 2007-
2013 VALORAren barruan sar-
tzen da, eta Europako Gizarte
Funtsak (EGIF) finantzatu 
du horren kostuaren erdia 
(% 50). 

HARREMANETAN
JARTZEKO
DATUAK

Zerbitzuan esku hartzeko
interesa baduzu edota
horri buruzko argibide
gehiago jaso nahi baduzu,
jo ezazu Durangaldeko
Behargintzako ETEen
arloko teknikariarengana. 

pymes.mdurango@bizkaia.org 

Telefono zenbakia: 

94 6232522

2012. urtean, Amankomunazgoak, ETEentzako Laguntza Zerbitzuaren bidez, Ingurumen Arloko 
Aholkularitza Tekniko eta Juridikoari dagokion doako zerbitzua eskaini die eskualdeko enpresei

Doako aholkularitza jasotzen dute 60
enpresa baino gehiagok Durangaldean

”Enpresei ematen zaien zerbitzua
zeharo onuragarria da beraientzat”

Durangoko Merinaldearen Amankomu-
nazgoak ‘Ondoan S. Coop.’ enpresaren
bidez ematen du  Ingurumen arloko
Aholkularitza Tekniko eta Juridikoari
dagokion Zerbitzua. Honako zerbitzu
hauek eskaintzen ditu, besteak beste:  

1.Ingurumen eta LAP arloetako ahol-
kularitzari dagokion esparrua: Kudea-
keta Sistemak diseinatzen, ezartzen eta
mantentzen ditu; bestalde, presta-
kuntza eta alor honekin loturik dau-
den beste laguntza-zerbitzu batzuk ere
eskaintzen ditu. 

2. Ingeniaritzari dagokion esparrua:
ingurumen arloko proiektuak eta obra-
zuzendaritzako lanak, lurzoruen kali-
tateari buruzko ikerlanak eta erreme-
diatze-lanak eta abar egiten ditu. 

“Laguntza jaso
dugu Enpresaren
kalitatea
hobetzeko”
ITTE Eibarko eta Ermuko udalerrien
gune mugakidean dagoen Ibur-Erreka
poligonoan kokaturik dagoen enpresa
da. Enpresaren industria-jarduerari
dagokionez, 1962. urtetik aurrera tro-
kelak, moldeak, forjako estanpak eta
abar fabrikatu izan ditu. Gaur egun,
berriz, honako hau da haren jarduera

nagusia: ibilgailu, etxetresna elektriko,
burdineria, saneamendu eta eraikun-
tzarako piezen estanpazioa; haatik,
trokelak eta matrizeak ere fabrikatzen
jarraitzen du, enpresaren beraren era-
bileretarako. 

“Aholkularitza
praktikoa eta
pertsonalizatua
eskaini digute”
Bizkarra Galdaketa - Ereduak, S. L.
Durangon (Bizkaia) dagoen enpresa da,
zur, poliestireno, erretxina eta alumi-
niozko galdaketa-lanetarako mode-
loak eta tresnak fabrikatzen dituena.  
Alde batetik, 50 urtetik gorako esperien-
tziak, eta bestetik, modeloak zenbakiz-
ko kontrolaren bidezko mekanizatu-

zentroen bitartez fabrikatzeko gaur
egun badiren baliabideek, lan mota oro-
ri aurre egiteko aukera ematen diote
enpresa honi. 
Honako arlo hauek dituzte bezero: sek-
tore hidraulikoa, sektore eolikoa, auto-
mozioa, nekazaritza, trenbideak, indus-
tria petrokimikoa eta abar 

Helburu nagusia: lehiakortasuna areagotzea 

ONDOAN  S. COOP. 

ITTE INDUSTRIAS TÉCNICAS
TROQUELAJE EIBARRESES, S.A.  

BIZKARRA GALDAKETA-EREDUAK,
S.L.

“Oso lagungarria
izan da aireari
buruzko legeria
berria ulertzeko”

Acha-Orbea Egaña y Cía. S.A. enpre-
sak giltza zabalgarriak (giltza ingelesak)
fabrikatzen jarduten du. Giltzen fabri-

kazioa oso-osorik burutzen da Zaldi-
barko udalerrian duen ekoizpen-lan-
tegian.  

ACHA ORBEA 
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AISIALDIA mendi ibilbideak

SAIBIRA
ATXARTETIK

Durango M.T.B.

Urkiolatik pasata, Saibira
igotzeko ibilbidea
Durangotik irten eta Saibi mendiraino joateko
noranzkoa markatzen du ibilbide honek.
Urkiolako parajeak bisitatu ahal dira.

Durangoko Tabira auzotik
irten eta Santikurutz ermi-
tarantz hartu behar da lehe-

nengo. Untzilla erdiko auzora hel-
du eta Santikularrako antenetatik
datorren bideagaz bat egitea izan-
go da hurrengo pausoa. Hortik
Atxarterainoko bide gehiena behe-
rantz da. Mendiolatik pasa behar-
ko da, baina, horretarako. Atxarten,
Txakurzulorako norabidea aukera-
tu behar da. Txakurzulon, errepi-
dera irten beharrean, gorantz zuzen
egitea eskatzen du ibilbideak; oso
bide teknikoa da.

Urkiolara ailegatuko da laster
bizikletaria. Urkiolan, ingurunea
ezagutzeko tarte bat hartu ahal da.

Santutegia bisitatzea da aukera
bat, eta Toki-Alai interpretazio zen-
troan ere hainbat informazio eskai-
niko dute.

Deskantsua amaitzean, Saibi-
rako bidea hartu behar da errepi-
dearen eskumako aldetik. Pistatik
joan, eta kilometro pasa egitean,
ezkerretara dagoen pista zabala
hartzea komeni da. Bestela, oso
bide teknikoa da, eta bost minu-
tuan gora heltzea posible da.

Saibira igota, etxerako bidea
hartzeko ordua da. Mañarira jais-
teko pista seinalatuta dago, eta tar-
te batzuetan oso teknikoa den
arren, paisaje ederra ikusteko auke-
ra ematen du.

ZER IKUSI...

Toki-Alai zentroa.

Urkiolako santutegia

DISTANTZIA ZAILTASUNAIGOERA METATUAIRAUPENA

24,93 km Oso gogorra837 m2 ordu 30 min
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INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Adosatuak salgai,
bifamiliarrak eta unifamiliarrak.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak. 
174.500€-tik aurrera.
ETXEBIZITZAK SALGAI
• 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.
• OÑITURRI: Halla,sukaldea, 3 logela, egongela-
jangela, 2 komun eta eskegitokia. 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.
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,
2/3 logela eta 2 komun. 
• ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 
2 logela eta komuna. 
• ANTSO ESTEGIZ: 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.
• ALLLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
4 logela eta 2 komun. Ganbara  eta garaje itxia. 
• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, komuna
eta 2/3 logela. Ganbara.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Berriztatua.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela eta komuna. Despentsa.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, 1 edo 2 logela, egongela eta 2 komun.
Esekitokia eta terraza. Garajea aukeran.
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, 1 edo 3 logela, 1 edo 2 komun eta balkoia.
Ganbara eta garajea.
• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Terraza. Garajea eta trastelekua.
• 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: 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.
• 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. 
• TXIBITENA: erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.

Aipatutako etxebizitzez gain, 
Durangalde osoan etxebizitzen aukera 

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

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

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

ZORNOTZA
• 2 logelako atikoa. Sukaldea, egongela-jangela eta
komuna. Altzariekin. 6.solairua igogailu gabe. 550€.

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.
• 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
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. 

IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera
dago.

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

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.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• DURANGO: Txokoa. 45 m2. 35 m2-ko terrazarekin.
• MATIENA: 3 logela eta komuna. Eguzkitsua.
Berriztatua. 155.000 .
• MADALENA: Erdi berria. 3 logela eta 2 komun.
Terraza.
• ARTEKALEA: 80 m2. Berria. 170.000€.
• ERDIGUNEAN: Duplexa. 3 logela, 2 komun eta 
30 m2-ko egongela. Trastelekua. 150.000€.
• AUKERA: 3 logela, egongela eta sukalde handia.
Terraza. Igogailua. Berogailua. Bizitzen sartzeko
moduan. 156.300€.
• ERDIGUEAN: 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€.
• 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. Tratelekua eta garajea.
• IURRETA (Dantzari): 80 m2. 3 logela eta egongela.
Berogailua. Igogailua. 
• 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.
• 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€.
• EZKURDI: 175 m2. 4 logela eta 4 komun.
Trastelekua. Bizitzen sartzeko moduan. Ikuspegiekin.
• 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.
• 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.

ERAIKUNTZA BERRIA
• ZALDIBAR: Garaje aeta trastelekuarekin. Logela eta
komuna: 105.100€. 2 logela eta 2 komun. Terraza:
142.000€. 3 logela eta 2 komun. Terraza: 180.000€.
%100-eko finantziazioa. 450€/hileko.
• IURRETA: estreinatzeko. 2 logela eta 2 komun.
Trastelekua. Garajea aukeran. 199.000€.
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Garajea
eta trastelekua barne. 247.000 -tik aurrera.
• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500€.
• DURANGO: EXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 1,2,3 
eta 4 logelako etxebizitzak. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Berehala banatzeko. 2 eta 3 logela. 
30 m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. Sukalde
jantzia. 240.000€-tik aurrera.
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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€.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Asturias. Bi pisuko etxea
eta lur saila.  649-40 26 22

Cuzcurrieta. 3 logela,  ige-
rilekua, lorategia, garagea.
100.000euro. 692 99 43 51

Almeria. 80m2. 2 logela,
balkoia. Igerilekua.
110.000euro. 608 19 73 17

Abadi–o. Matiena. 2 logela.
Altzariz hornitua. Gas natu-
rala. Tel.: 682 43 93 23

Berriz. Olakuetan. 3 logela,
balkoiarekin lotutako egon-
gela eta sukaldea. Komun bi.
685724690 / 675712369

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

Durango. 86 m2. Murueta
Torre. 2 logela, 2 komun,
ganbara eta garajea.
270.000 euro.688 6426 43

Durango. Askatasun etor-
bidean. Dena hegoaldera,
83m2 erabilgarri, 3 logela, 2
komun, 2 garaje, trasteroa,
igogailua. Tel.: 652 75 54 46

Durango. San Ignazio au-
zunea. 2 gela.  155.000euro.
Tel.: 686 21 77 01

Elorrio. Estreinatu gabeko
etxea. 77m2, 3 logela, 2 bai-
nu eta garajea, altzariekin.
230.000euro. 634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria.
10.000 m2-ko lursaila.San
migelen.  Bifamiliarra egiteko
baimena. Tel.: 639833489 

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

Mallabia. 3 logela, 2 ko-
mun, terraza. 112m2 azalera
eraikituak. Aukera bikaina.
Tel.: 695 77 31 41

Otxandio. Apartamentua
trasteleku eta igogailuarekin.
Tel.: 675 71 72 83

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Lau logela, ko-
mun bi, egongela eta sukal-
dea.  Saltzeko edo alokatze-
ko. Tel.: 679 29 08 96

Durango. Logela alokagai.
630 76 18 28 (arratsaldez).

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

Elorrio. 3 logela, altzariz
jantzia. Bizitzeko prest. Pre-
zioa 500 e. 94 658 20 18 

Elorrio. Apartamentua he-
rrigunean: logela bat, sukal-
dea-egongela eta bainugela
ditu.  94 682 04 38 (gauez).

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

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

OPORRETAKO ETXEA
Santo domingo de la cal-
zada (Errioxa). Ezkaraitik
hurbil. Denboraldietarako. 2-
4 lagunentzat.  657772613

Puerto rico (Kanariar ir-
lak). Neguan apartamentu
bat alokagai.  600 46 44 11

PISUA KONPARTITU
Berriz. Bi pisukide hiruga-

rren baten bila. Tren geltoki-
tik eta autobus paradatik
gertu. Tel.: 662 92 69 11

Durango. Pisukide bila ga-
biltzan bi lagun gara. Hizkun-
tza Eskola aurrean .
Tel.: 679 62 04 47

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

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

Durangaldea. Alluitz kale-
an, pisua partekatzeko lagun
bila. Neska gurago, mutila
baino. Tel.: 688 67 86 90

LOKALAK

SALDU

Berriz. Burdindegia salgai,
erretiroa dela-eta. 
Tel.:  687 632 338

Durango. 25 m2-ko erai-
kuntza berriko lonja. Komer-
tziorako aproposa. Gutxienez
bi logela dituen etxebizitza
batengatik aldatzen dut. Tel.:
688 81 85 92

ERRENTAN EMAN

Durango. 65 m2-ko lokal
komertzial egokitua. Mada-
lena zonaldean. Tel.: 609 15
92 45 edo 655 24 03 27

Elorrio. 170m ko lokala  er-
dialdean. 4 eskaparate haun-
diak, autobus geltokiaren on-
doan. Tel.:  606 390 099

GARAJEAK

SALDU

Durango. Durangon Fray
Juan de Zumarraga kalean ,
garaje/trastero itxia salgai.
Tel.: 629 41 43 63

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

Durango. Partzela bat sal-
gai, Antso Estegiz kalean.
Motorretarako eta atoietara-
ko. Tel.: 666 33 35 72

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean. 660 45 87 56. 

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

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

ERRENTAN EMAN

Durango. Erdigunean, ez-
kurdi inguruan garajea erren-
tan. Tel: 629 24 07 23

Durango. Muruetatorre au-
zoan garajea alokagai. 60 eu-
roan. Tel.: 679 31 00 83

Durango. Herriko gudarien
kalean. 40 euro hilean. 
Tel.: 635 73 70 77

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

LURSAILAK

SALDU

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria. 308m2 eraikitzea posi-
ble da, 7ml-ko eta bi solairu-
ko altuera maximoarekin.
Tel.: 665757807

Durango. Partzela salgai
etxea egiteko  zentroan urba-
nizazio berri batean.
Tel.: 652 75 54 46

Zaldibar. 13.500m2-ko lur
saila salgai. Argia eta ura

partzelan bertan. 
Tel.: 629 41 43 63

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

Mendirako gpsa. Gpsa,
garmin oregon 550t ,kama-
raz guztiz, oso gutxitan era-
bilia. Tel: 629 81 88 14

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durangaldea. 24 orduz,
egunez zein orduka.Nagusiak
edo umeak zaintzen edo
etxeko lanetan. 631 24 26 07

Durangaldea. Etxeko lanak
egiteko zein zaintzan aritze-
ko. Tel.: 628 17 55 31

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Pertsona nagu-
siak zaintzeko prest. 
Tel.: 699 74 57 23

Durango. Garbiketan, ume
zein pertsona nagusien zain-
tzan edo ostalaritzan zerbi-
tzari lanetan aritzeko prest.
Tel.: 600 055 117

Durango. Nagusiak zein
umeak zaintzeko edo garbi-
ketan aritzeko lan bila. 
Tel.: 678 230 266

Elorrio. Haur hezkuntza eta
hezkuntza berezia eginak.
Udalekuetan esperientzia.
Haurrak zaindu eta eskolako
lanekin laguntzeko prest.
Tel.: 688 64 06 04

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

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

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

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

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

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zen umeak zaintze-
ko lan bila. Tel.: 633 93 41 06

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzen edo garbi-
ketan lan egiteko prest. 
Tel.: 652 72 02 29

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

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

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

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

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

Durangaldea. 24 orduz na-
gusiak zaintzeko lan bila.

Tel.: 631 25 09 98

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

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

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

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

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

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

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

Durangaldea. 24 orduz
umeak edo nagusiak zaintze-
ko edota garbiketa lanak egi-
teko prest. Tel.: 692 57 18 71

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edo
garbiketan aritzeko lan bila.
Tel: 682 40 57 91

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko lan bila.
Tel.: 602 07 29 28

Durangaldea. 29 urteko
neska edozein lan egiteko
prest. Umeekin, ezindu psiki-
ko eta fisikoekin, eta nagu-
siekin esperientzia handikoa.
Tel.: 690 99 66 18

Durangaldea. Pertsonak
zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko. Tel.: 686 19 00 24

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko prest.
Tel.: 632 05 16 65

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzen zein garbi-
ketan. Asteburu eta jai egu-
netan. Tel.: 666 75 21 47

Durangaldea. Arratsalde-
tan zein gauetan pertsona
nagusiak zaintzeko prest. 
Tel.: 696 75 35 30

Durangaldea. 24 orduz
pertsona nagusiak zein ume-
ak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 602 12 22 45

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zein umeak zain-
tzeko lan bila.  603 43 63 23

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko zein
etxeko lanak egiteko lan bila,
Tel.: 631 13 22 91

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

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko, garbike-
tan edo sukaldeko laguntzai-
le lanetan aritzeko. Tel.: 608
65 90 55/602 80 53 85

Durangaldea. 24 orduz
edo egunez, orduka zein
gauez, portaleak garbitzeko
lan bila. Esperientziaduna.
Tel.: 602 35 01 10 

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zein etxeko lanak
egiteko lan prest. 
Tel.: 644 20 03 70

IRAKASKUNTZA

Durango. Irakaskuntzan
esperientzia eta  diplomatua,
lehenengo eta bigarren hez-
kuntzan partikularrak ema-
teko prest.  675 007 919 

Durango. Irakasle euskal-
duna, Magisteritzan diplo-
matua, klase partikularrak
emateko prest Lehen Hez-
kuntzan eta DBHn. 
Tel.: 618 06 87 49.

Durango. Ingeleseko eskola
partikularrak emateko prest.
Hizkuntza Eskolako titulu-
dun irakaslea. 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.

Durango. Mondragon uni-
bertsitatean industria inge-
niaritza daukat. Esperientzia
daukat marrazki tekniko,
matematika, fisika eta aba-
rren klaseak ematen (LH,
DBH eta Batxilergoan). 
Tel.: 665 71 11 08

Durangaldea. Partikula-
rrak emateko prest. 6 urteko
esperientzia.  Hezkuntza be-
rezian eta hizkuntza arazoe-
tan espezialista . 615735385 

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Elorrio. Zaintzailea behar
da pertsona nagusi bat zain-
du eta etxeko lanak egiteko.
Internalez.Tel.: 635 72 22 74

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Emakume eus-
kaldun bat behar da umeak
ikastolara eraman eta etxeko
lanak egiteko . 653 01 20 11

IRAKASKUNTZA

Bizkaia. Aleman-irakaslea.
Sartu. Erref.: 7389. 
Tel.: 94-620 04 49

Bizkaia. Norbegiera irakas-
lea. Sartu. Erref.: 8070. 
Tel.: 94-620 04 49

Durangaldea. Erizaintzako
ikasle EGAduna LH eta DBH-
ko ikasleei klase partikularrak
emateko.  665 75 86 48

Durangaldea. Magisteri-
tza ikasketak bukatuta di-
tuen neska euskaldun baten
bila, DBH-ko klaseak emate-
ko. Arratsaldez.  678 29 11 67 

Durangaldea. Gazte eus-
kalduna eskola partikularrak
emoteko prest. Lehen Hez-
kuntza, DBH zein batxilergo-
ko ikasgaiak. 650 90 06 53 

Durangaldea. Haur eta Le-
hen Hezkuntzako magisteri-
tzan diplomatua eskola par-
tikularrak emateko prest. 
Tel.: 679 73 97 85

GAINERAKOAK

Bizkaia. Saltzailea. Ezin-
bestekoa: %33ko ezintasu-
na, lizentziaduna edo diplo-
maduna , ofimatika, kotxea.
Sartu. Erref.: 7293. 
Tel.: 94-620 04 49

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

Durango. Klinikako lagun-
tzaile edo higienista euskal-
duna behar da hagin klinika
baterako. Bidali curriculuma:
haginklinika@yahoo.es

Durango. Saltzailea. 500
euro+ komisioak. Sartu.

Erref.: 8100. 94 620 04 49

Eibar. Aseguru-agente es-
klusiboa. Ezinbestekoa: au-
toa. 1000 euro (gordina).
Sartu. Erref.: 7912. 
Tel.: 94-620 04 49

Iurreta. Trokelen munta-
tzailea eta doitzailea. 3 hila-
beterako, luzapen aukerare-
kin. Sartu. Erref.: 8285. 
Tel.: 94-620 04 49

NEGOZIOAK
Durango. Degustazio-ta-
berna eskualdatzen da du-
rangon. Errenta baxua duen
traspaso eskuragarria. 
Tel.:  608 83 48 71 (amaia).

Denetarik
Furgonetarako altzariak
salgai. Opel Vivaro, Renault
Traffic edo Nissan Primasta-
rretarako.  659 42 58 90/
699 09 75 36 .

Zilarrezko gauzak eros-
ten ditut. 657 70 43 16 .

Bazkide berrien bila Txo-
ko Salabarriren parte
izateko. Bazkide berrien
bila gabiltza Txoko Salabarri-
ren parte izateko (Mendiza-
bal auzunean).Kopuru mu-
gatua.  Tel.: 650 49 90 74 

Ibilgailuak
Rover 45 comfort 1.4 ga-
solina. 4 ate. Alarma, abs,
airbag, pioneer 4x40w irrati-
cda, inmobilizadorea. 
Tel.: 607152403.

VW multivan t4 tdi 2.5.
Kanbio automatikoa. 102
zaldi. Kanpinarako prestatu-
ta. 609481124

Aisia/kirola
KIROLAK

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

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

ANIMALIAK
Armotxenako dober-
mannak. Aita eslobeniar
txapelduna, eta ama hd-a,
ipo ii.  Urrian jaiotakoak. 
Tel.: 656 79 10 27

OPORRAK/BIDAIAK
Umeak mendira eroate-
ko motxila. Red castle
sport. Boltsa handia eta pol-
tsikoak barne, pisu ezberdi-
neko umeak lotzeko. 
Tel.: 653 71 24 70.

Familia/etxea
ALTZARIAK

Altzariak salgai. Ohea eta
mahaitxo bi: 360 euro. Kol-
txoia 1,50:  60 euro. Idazma-
haia : 55 euro. Sinfonierra:
65 euro. Mahai a:  60 euro.
Tel.: 610 41 55 11

HAURREN TXOKOA, 
Autorako umeen aulkia
salgai. 0 urtetik 10 urtera.
BMW marka, Ixofix sistema-
rekin. 679 17 43 67

Umeentzako 4 gurpilun
aulkitxoa salgai. Quinny
Buzz 4. Aulkitxoarekin bate-
ra, kapazoa , silla , bandeja
eta bere zorrotxoa doaz.
Tel.:  659 42 58 90 .

Umeentzako osagarriak.
Quinny markako hiru errube-
radun ume kapota eta silla:
195 euro. Barbie markako bi-
zikleta larrosa: 50 euro. Ko-
loretako mahai biribila eta
aulkia: 53 euro. Taka-taka
musikagaz, 30 euroan. Tel.:
610 41 55 11
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Gastronomia ardatz
hartuta, bertako pro-
duktuak, ekoizleak,

sukaldaritza, gastronomia
eta turismoa sustatzeko
asmoz sorturiko ekimena da
www.oizegin.com. Duran-
galdea zein Lea Artibai
eskualdeetako ondare abe-
ratsa ezagutaraztea gura du.
Urkiola Landa Garaparene-
ko presidente Mila Mondra-
gonek webgunearen helbu-
ruak eta etorkizunerako
asmoak azaldu ditu.

Webguneak hainbat atal ditu;
horietako bat ‘online’salmenta da.
Sortu zenetik orain arte,zer nola-
ko harrera izan du? 
Ataria ekainaren hasieran aur-
keztu zen. Aurkezpenarekin
batera egin zen promozioari
esker, online dendaren salmen-
tak abian jarri ziren. Gero, uda
garaian, salmentak moteldu egin
ziren, oporrak zirela-eta. Udaz-
kenean, Gabonetako kanpaina
aprobetxatuz, promozio berri
bat jarri dugu martxan: aben-
duaren 31ra arte eskaeren bana-
keta gastuak doan izango dira.
Gainera, Gabonetako otzarak
nork bere gustura osatzeko
aukera eskaintzen du dendak.
Promozio kanpaina honi esker,
azken asteetan salmentek gora
egin dute nabarmen. Hala ere,
espero dugu joera hau urtarrile-
tik aurrera handitzen joatea.

Euskaraz ez ezik, webgunea gaz-
telaniaz ere bisitatzeko aukera
ahalbidetu duzue oraintsu.
Hori da. Ataria euskara hutsean
plazaratu genuen hasiera
batean. Hala ere, bertako pro-
duktuak, ekoizleak, gastronomia

eta eskualdeko turismoa jende
gehiagorengana iristeko, infor-
mazioa euskaraz eta gaztelaniaz
plazaratzea erabaki dugu. Infor-
mazio elebiduna eskainita,
bezero potentzialen kopurua
handitu egiten da. 

Webgunean ekoizleen gaineko
informazioa aurki daiteke.
Bertako ekoizle, produktu,
sukaldari eta eskualdeei buruz-
ko informazio zabala dago.
Ekoizleei dagokienez, webgu-
nean bakoitzaren fitxa osatu
dugu: izena, helbidea, telefonoa,
ekoizten dituen produktuak…
Fitxa horretan, norberaren iza-
kera, eta bizi filosofia ere isla-
tzen saiatu gara. Gure baserriko
produktuen ekoizleek, sarritan,
euren beharra eta bizimodua
bateratzen dituzte, eta hori balo-
ratzen saiatu gara. Gainera,
ekoizleak zein sukaldariak hobe-
to ezagutzeko elkarrizketa zaba-
lak eskaintzen ditugu. Baita
eskualdeetako albisteak eta eki-
menen agenda osatua ere.

Durangalde eta Lea Artibaiko
hainbat jatetxek proiektuarekiko
atxikimendua erakutsi dute.
Hala da. Bertako produktuari
buruz ari garenean, ezinbeste-
koa da gure herriko gastronomia
gogora ekartzea. Eurak dira pro-
fesionalak, bertako produktuen
sustatzaile eta erosle. Sukalda-
riek interes handia dute bertako
ekoizleekin gertuko komertziali-
zazio sare bat sortzeko; hartara,
kalitaterik oneneko bertako pro-
duktuak eskura ditzakete, euren
sukaldaritzari maila gorena
emateko. Etorkizunari begira,
hori lortzea sekulako pausoa
izango litzateke. Ekimena irekia
da, eta gonbita luzatu nahi

genieke Durangalde eta Lea-
Artibaiko ekoizle zein sukaldari
guztiei proiektuarekin bat egin
dezaten.

Gainera, sukaldariek errezetak
ipiniko dituzte webgunean.
Webguneko errezeten atalean era
guztietako errezetak topa ditzake-
gu bisitariok: betiko errezetak (biz-
kaitar saltsa), Gabon jaietan pres-

tatzeko plater bereziak (otarrain
entsalada), bai eta errezeta xume-
enak ere: barazki krema edota
postre erraz-errazak. Era berean,
Durangaldeko eta Lea-Artibaiko
bizilagunei gonbita luzatzen die-
gu, euren errezetarik gogokoenak
bidal ditzaten. Hala, guk atarian
plazaratuko ditugu, eta guztiok
izango dugu gozatzeko aukera.

Baten batek galde dezake ea fres-
koak diren Internetez erositako
produktuak.
www.oizegin.com atarian egiten
den erosketa orok du freskotasu-
naren bermea. Webgunean egi-
ten den erosketa bakoitzak arre-
ta berezia izaten du. Gu, jarraian
eta zuzenean  jartzen gara ekoiz-
learekin harremanetan. Ia bana-
tu behar den momentuan ber-
tan, guk produktu freskoa jaso-
tzen dugu ekoizlearengandik,
eta berehala egiten dugu bana-
keta. Ezin freskoago! Eskaerak
neurrira osatzen ditu erosleak
eta guk eskatutakoa jasotzeaz
batera banaketa egiten dugu,
batez ere, produktu freskoen
kasuan. Freskoak ez diren pro-
duktuak, kontserbak, esaterako,
biltegian izaten ditugu, banatze-
ko prest.

Etorkizunera begira, zer asmo
duzue?
Epe laburrean ekoizleen kopu-
rua handitzen joatea espero
dugu. Gainera, online dendako
produktuen eskaintza gehiago
zabalduko dugu 2013an. Sukal-

dariek ere konpromisoa hartu
dute euren parte-hartzea sakon-
tzeko, errezeta gehiago bidaltze-
ko, eta bertako produktuak era-
biltzen jarraitzeko, besteak bes-
te. Erkidegoko hainbat eskual-
detan antzeko proiektuak mar-
txan dira jada. Etorkizunari
begira, proiektu horiekin elkar-
lanean aritzeko asmoa ere 
badugu.

Zer garrantzi dute tokian tokiko
azokek?
Tokian tokiko merkatuek sekula-
ko garrantzia izaten jarraitzen
dute gurean, eta handiagoa
beharko zuten. Salmenta zuze-
nerako, aurrez aurreko azokek
herrian bertan harremanak sor-
tzen eta sendotzen laguntzen
dute. Ezinbestekoak dira. Baina
krisi garai honetan ekoizleak
produktuak merkaturatzeko
modu berriak eskatzen ari dira.
Internet bidez bertako produk-
tuak erosteak ez du esan nahi
tokian tokiko azokak bisitatzeari
uko egiten diozunik, inolaz ere.
Produktua merkaturatzeko
modu osagarriak dira.

“Gabonetan nork
bere gustura egin
ditzake otzarak
oizegin.com-en”
Bertako baserritarren produktu freskoak nork bere
gustura antolatutako otzaretan eta bidalketa
gastu barik. Eskaintza urtea amaitu artekoa da.

“Abenduaren 31ra
arte erosketen

banaketa gastuak
doakoak dira”
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Eguna. 12:00etan, Merkatu plaza
ostean elkartuko dira, ondoren,
kalejira herriko kaleetan.
Txakolina, 14:00etan. Bazkaria,
14:30ean, eta Luhartz
17:30ean, Plateruenean.

KONTALARIA
ABADIÑO 
›› Abenduaren 19an, Pello

Añorgaren umeentzako ipuin
saioa, 18:00etan, mediatekan. 

DURANGO 
›› Abenduaren 14an, Beatriz

Egizabalen Yo y punto!,
helduentzako saioa, 20:00etan,
Bibliotekan.

MUSIKA
DURANGO 
›› Abenduaren 14an, Ana Curra El

acto aurkezten, 22:30ean,
Plateruenean. 

›› Abenduaren 16an, Gabon
abestien umeen jaialdia,
11:30ean, Landakogunean.

ANTZERKIA
BERRIZ 
›› Abenduaren 15ean, Artedrama-

ren Publikoari gorroto,
20:00etan, Kultur Etxean.

›› Abenduaren 21ean, Kalikaren
Olentzero eta katu miragarria,
18:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO 
›› Abenduaren 15ean, Teresa

Caloren Carrera de obstáculos,
20:00etan, San Agustinen.

›› Abenduaren 16an, Borobilen Ali

Baba eta 40 lapurrak,
18:00etan, San Agustinen.

ELORRIO 
›› Abenduaren 21ean, Agerre

Teatroa eta Imuntzo eta Belokiren
Zu ere on Kixote?, 22:00etan,
Arriolan.

BERBALDIA
ABADIÑO 
›› Abenduaren 14an, Iñaki Sagredo

Durangaldeko tenentziaz eta

Astxikiko gotorlekuaz,
19:00etan, Txanportan.

DURANGO 
›› Abenduaren 14an, Ayurvedari

buruzko berbaldia, 19:30ean,
Dharananda zentroan.

ERAKUSKETA
DURANGO 
›› Urtarrilaren 6ra arte,

Elena Solatxiren Uretan blai

argazki erakusketa, Arte eta
Historia Museoan.

ERROMERIA
BERRIZ 
›› Abenduaren 15ean, Erromeria

eguna, gaztetxean. Trikipoteoa
18:30ean, talo-jana 21:30ean,
eta erromeria 22:30ean.

JAIA
DURANGO
›› Abenduaren 15ean, Kriskitin

›› Abenduaren 18 eta 19an,
Gabonetako kontzertua,
18:00etan eta 19:30ean,
musika eskolan. 

›› Abenduaren 21ean, Musika
eskolaren kontzertua,
19:00etan, musika eskolan.

›› Abenduaren 21ean, Omzo MF &
Itsua, 23:30ean, Misarbe
tabernan. 

ZORNOTZA 
›› Abenduaren 21ean, Zubiaur

musika eskolaren Gabonetako
kontzertua, 21:00etan, Zornotza
Aretoan. 

TAILERRA
DURANGO
›› Abenduaren 15ean, Dinacharay

bizi-estiloa eta norbere

buruaren zaintza, 09:00- 19:00,
Daharananda zentroan. 

ELORRIO
›› Biodantza ikastaroa barikuetan,

18:30etik 20:30era, Txintxirri
ikastolan. Informazio gehiago:
626 66 12 92 telefonoan.

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

AGENDA
Abenduaren 15ean, 20:00etan,
Berrizko kultur etxean

PUBLIKOARI
GORROTO
Xabier Mendigurenek 1985ean
idatzi zuen antzezlanean oinarrituri-
ko lana da Publikoari gorroto.
Duela urte bi estreinatu zuten
Errautsak lanean bezala, elkarrekin
dihardute Ander Lipus aktoreak eta
Manex Fuchs zuzendariak Publi-
koari gorroto lanean. Zornotzan,
Elorrion eta Durangon eskaini
zuten Publikoari gorroto azaroan,
eta orduan ikusi ez zutenek, beste
aukera bat izango dute bihar.

ZINEMA
ZORNOTZA 
›› Abenduaren 14an, Zinemaldiko

filmen emanaldia, 19:00etan eta
22:00etan, Zornotza Aretoan. 

›› Abenduaren 15ean, Zinemaldiko
filmen emanaldia, 19:00etan eta
22:00etan, Zornotza Aretoan. 

ZINEMA
DURANGO

Zugaza

Un buen partido  
Zuzendaria: Gabriele Muccino 

barikua 14: 17:00/22:00
zapatua 15: 19:30/22:30
domeka 16: 18:30/21:00
astelehena 17: 22:00
martitzena 18: 20:15

El hobbit 3D
barikua 14: 18:30/21:45
zapatua 15: 17:30/22:00
domeka 16: 17:00/20:30
astelehena 17: 17:00/19:30
martitzena 18: 20:00

Umeentzako zinema

El origen de los
guardianes 2D
zapatua 15: 17:00
domeka 16: 16:30

ELORRIO

Arriola

Una botella en el
mar de Gaza
Zuzendaria: Thierry Binisti 

zapatua 15: 22:30
domeka 16: 20:00
astelehena 17: 20:00

Umeentzako zinema     

Las aventuras de
Tadeo Jones
domeka 16: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Skyfall 007
Zuzendaria: Sam Mendes 

domeka 16: 20:00
astelehena 17: 20:00

Zineforuma     

Take shelter
Zuzendaria: Jeff Nichols

martitzena 18: 20:00    

Abenduaren 14an, 22:30ean, Durangoko Plateruenean

ANA CURRA
Urte batzuk agertokietatik aparte egon eta gero, maiatzean
bueltatu zen Ana Curra eszenatokietara. 80ko hamarkadako
Madrilgo ‘mobidako’ Pegamoides edo Paralisis Permanente
taldeen kantak berreskuratuko dituzte emanaldian.

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

GARRAIOAK

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

TAXIAK

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

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

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

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

UDALAK

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

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

UDALTZAINGOA

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

BOTIKAK

Barikua, 14
09:00-09:00 
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00 
• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)
Zapatua, 15
09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-13:30
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Sagastizabal (Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 16
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga (Torresolo 4 - Abadiño)
Astelehena, 17
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
Martitzena, 18
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Eguaztena, 19
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Eguena, 20
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun Etorb. 19 - Durango)

EGURALDIA

8

12o

9

15o DOMEKA

8

13o ASTELEHENA

9

15o ZAPATUA

10

13o BARIKUA

MARTITZENA

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

Tomatea .................................................... 3 euro/kg

Kalabaza .............................................. 2,20 euro/kg 

Porruak ................................................. 1,80 euro/tx

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

Azelgak...................................................... 2 euro/kg

Koliflorra..................................................... 3 euro/kg

Arraultzak ............................................. 3,80 euro/dz

Idiazabal gazta.........................................17 euro/kg

Zekale ogia............................................. 3,10 euro

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

ASTEKO SALNEURRIAK:

Gure etxeko txikiak 2 urte betetzen
dauz gaur, abenduaren 14an.
Zorionak Aiala! Eta mosu potolo bat
Ane eta familia osoaren partez!

Abenduaren 4an Asierrek urteak
bete zituen. Zenbat urte pasatu dira
argazkitik hona e! Zorionak
etxekoen partez!

Hilabete honetan, Herrirak antolatutako zozketako zenbaki
irabazlea, Momotxo tabernan saldu da eta Txaro Gorospek
eroan dau urdaiazpikoa! On egin Txaro!

Gure poxpoliñek urtetxo bat beteko dau hilen 24en
ta amamak be, 21ien beteko dauz urtiek. Zorixonak
bixoi eta ondo pasau Antorrenan!

Zorionak Nerea zure egunean! Segi
horren irri politak eskeintzen
munduari. Lagunen partez musu
erraldoi bat!

Abenduaren 4an osaba Christianen
urtebetetzea izan zen. Zorionak
osaba asko maite zaituen printzesa-
txoaren partez! Paaaa!

Abenduaren 12an Leire Alberdik 
3 urte egin zituen. Zorionak laztana! 
Eta musu handi bat aitatxo eta
amatxoren partez!

Oinatzek, abenduaren 11n, asteartea,
urteak ei abezan. Zorionak eta mosu
handi bat Garaiko lagunen partez! 
Ia noz ospatzen dogun!

Zorionak Ione! Abenduaren 8an 22
urte bete zenduzan! Mosu potolo-
potolo bat etxeko eta Lemoako
familiaren partez!

Astelehenean gure osaba Basik
urteak bete zituen. Musu bat Irati eta
Oroitzen partez eta aitatxo eta
amatxoren partez be bai!

Hodeik urtetxo bat egingo dau
abenduaren 18an. Zorionak eta
mosu potolo bat Martin, Liher, Haitz,
Laia eta Anjen partez!

Pintza jateko barik, pintza galduta
daukazu... Ez da hamaiketakoa, ordu
bitako bazkaria baizik! Zorionak Unai
denon partez eta ondo pasau!

Bi lehengusu hauek urteak betetzen dituzte abenduan.
Landerrek 21 bete zituen abenduaren 11n, Uxiak 
3 beteko ditu 23an. Zorionak etxeko guztion partez!

A ze biki parea! Jator-jatorrak, deskribaezinak eta Athleticeko
zale porrokatuak. “Ezagutu egin behar dira”. Zorionak
Matienako jendearen partez eta ondo pasau zeuon egunean!

Zorionak Helene! Abendua-
ren 4an 7 urte egin zenituela-
ko! Musu handi bat Iurretako
laguntxo denen partez!

Zorionak Oihan! 15 egunero zotz egin
dugun tarta zuri egokitu zaizu. Txartela
gura duzunean jaso dezakezu, Bixente
Kapanaga 9an.
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Level Bikes dendako tai-
lerrean jarduten du
Unai Arrindak. Ana Fer-

nandez emaztea da bere
bazkidea. Eskaintza bere-
ziak dituzte Gabonetarako.

Zer ibilbide daukazu bizikleta
munduan?
Betidanik ibili naiz mekanikaren
munduari lotuta, eta ikusi nuen
Durangon bazegoela alor hone-
tan merkatu txiki bat gurea lako
denda bat zabaltzeko. Beste arlo
batzuetan egin dut lan, baina
beti izan dut honakoa gustuko.
Ziklista ibili nintzen lau urtean,
eta talde afizionatuetan ere bai,
mekaniko moduan. Beti kon-
pondu izan dizkiet bizikletak
lagunei-eta. Gustuko dut lan
hau, langabezian geratu ginen,
eta ausartu eta denda zabaltzea
erabaki genuen. 

Tailerra da zuen dendaren bereiz-
garri nagusia?
Bai, izan ere, saltzea bakarrik ez,
sor daitezkeen arazoak konpon-
tzen jakitea ere oso inportantea
dela uste dugu. Gure dendaren
punturik sendoena da tailerra.

Niri gustatzen zait, ahal dela,
berria erosi barik, daukaguna
konpontzea: gama altuko bizi-
kletetarako materiala oso gares-
tia da, eta beti da merkeago kon-
pontzea. Abiadura-aldagailuak
oso garestiak dira, esaterako:
beti da hobe, ahal bada, kon-
pontzea. Piezak aldatzea oso
erraza da, baina konpontzen
saiatzen gara gu beti.

Noiz zabaldu zenuten denda?
Uztailean egingo ditugu hiru
urte. Krisi garai bete-betean
zabaldu genuen denda, ez dugu
besterik ezagutu, eta aurrera egi-
ten dugu.

Zabaldu zenutenetik egoerak
hobera edo txarrera egin duela
igarri duzue?
Bizikleta munduak oso alor
zabala hartzen du: mendiko
bizikletak, bideko bizikletak,
umeenak... Beherakada ez da
berdin gertatu alor guztietan,
baina, esaterako, krisiaren eragi-
na oso argia da gama altuko
bizikleten kasuan. Jendeak eros-
ten du orain ere, baina gauza
merkeagoak aukeratzen ditu
gehienetan. 

Gama altuko bizikletak saltzea
zaila da, beraz.
Bai, oso zaila da gama altuko
materiala saltzea. Gure etsairik
handiena Internetada, baina:

bizikleta guztiak bezeroaren
neurrira egokitzea. Horregatik
daukagu stock gutxi dendan,
gure oinarria delako bizikleta
egokitu dadila ziklistara, eta ez
alderantziz. 

Behar eta gustu guztietarako bizi-
kletak saltzen dituzue, ezta?
Bai, guk mota guztietako bizikle-
tak saltzen ditugu. Nahiz eta
stock gutxi eduki, katalogotik
egiten dugu lan asko. Umeen
bizikletak saltzen ditugu, eseki-
dura bikoitzeko mendikoak,
errepiderakoak, erlojupekoeta-
rakoak, hirian ibiltzekoak...
Denetik saltzen dugu, bai.

Zer bizikleta mota saltzen duzue
ondoen?
Gehien saltzen direnak mendiko
bizikletak dira, baina errepide-
koak ere asko eskatzen dizkigu-
te. Bideko bizikletetan bezeroa-
ren araberako muntaketa egiten
dugu, nahieran. Nobedadeak ere
oso egunean ditugu. 

Oso zerbitzu pertsonalizatua
eskaintzen diozue bezeroei.
Bai, bezeroei aholkua ematen
diegu. Badago jendea materiala
Internetez erosi, eta bizikleta
muntatu eta egokitzeko gurera
ekarri duena. Gehin gustatzen
zaiguna bezeroarekin harreman
zuzena edukitzea da.

min itzela egiten digu. Eta horre-
kin lehiatzeko, salmenta osteko
zerbitzu ona ematea da aukera
bakarra. Beste denda batzueta-
tik bereizten gaitu, bestalde,

“Bizikleta ziklistara egokitzea da
oinarria, eta ez alderantziz”

Umeen garapenera egokitzen
diren bizikleta koloretsuak

Gabonetarako oso aukera interesgarriak
eskaintzen du Durangoko Level Bikes den-
dak. Umeentzako bizikleta bereziak eskain-
tzen dituzte, euren garapenera egokitzen
direnak: ume txikientzako pedalik bako bizi-
kletak dira, baina daukaten berezitasuna
da, umea handitzen denean pedalak  ipi-
ni ahal zaizkiola: prezio barruan datoz
pedalak.  Helduentzako, Pivot markako
bizikletak ere aipatu dituzte. Esekidura
bikoitzeko mendiko bizikletak dira, eta
gura duenak, probatzeko aukera du.

Denetariko bizikletak topatuko ditu
Durangoko Level Bikes dendara hurrera-
tzen denak. Gabonetan, gainera, deskon-
tu bereziak eskainiko dituzte, urtarril hasie-
rara arte. Arropa eta osagarrietan %10eko
deskontua egingo dute, eta %5ekoa bizi-
kletetan.

Durangoko Jose Antonio Aguirre Lehendakari kaleko Level Bikes dendako eskaintza bereziak

“Krisi garaian zabaldu genuen 
denda, ez dugu besterik ezagutu, 

eta aurrera egiten dugu”

“Bezeroarekin
harreman zuzena

edukitzea 
gustatzen zaigu”



AKUILUAN Amaia Ugalde

Gazte baten 
eldarnioa?

Lau hortzarekin lantzeko gaia
aukeratzeko edukitzen ditut
burukominak normalean.
Gaurkoan ostera, lau hortza
hartu edo ez, idatzi edo ez, izan
da nire zalantza. Zalantza exis-
tentziala ia. Izan ere, gaur zor-
tzi, abenduaren 21ean, maien
egutegiaren amaierarekin
batera pikutara joango omen
da ezagutzen dugun mundua.
Ziklo handi baten amaiera
izango da, eta lurrak eta ber-
tako gizakiok erabateko alda-
keta fisiko eta espirituala
jasango dugu. Egia esan, lehe-
nago ez nuen horrelako isto-
rioetan sinesten, baina orain
ez dakit zer pentsatu. Pentsa-
tuko ote du akaso Leitzako
Tomaxi txerriak ezkurrez lepo
jarri ostean Santo Tomas egu-
na bere azkena izango denik?

Ezusteko txiki ugari eka-
rriko lituzke ustezko gertaka-
ri ustel handi honek. Nork
esango luke egun osoa pan-
tailetara begira bizi garen
modernoon azken eguna iza-
rretara begira bizi ziren ezja-
kinek igarriko zutenik? Nork
esango luke hainbeste “egin”
esaten dituen Urkullu horren
ametsa horren bizkor desegin-
go zenik? Nork esango luke
euskara eta Fidel mundua hil
arte biziko zirenik?

Aste betean gauza ugari
egin litezke. Erradikalenek
amaiera ospatuz emango dute
azken arnasa. Supereroien
batek agian amaiera saihestu
guran emango du azken hatsa.
Pentsakorrenek zer egin pen-
tsatuz pasako dute astea. Eta
lotsatienek askotan sentitu
eta pentsatu duten hori egin
eta esateari ekingo diote. Bai-
na, gertatzen dena gertatzen
dela, gogoratu, norbere mun-
dua norberarekin lokartzen
denez gauero, itzarrarazi
beharra dagoela egunero.

LAUHORTZA

Endika
Blanco
Ikaslea

Lau hortza hartu edo 
ez, idatzi edo ez, izan 
da nire zalantza

“Elorrioko abestiak ere esaten
du: astoak ziren, txiki-txikiak...”

Gordexolan izan da Xabier Iturriaga, Euskal Herriko asto arraza berreskuratzeko azokan eta lehiaketan

29 urteko elorriarra

Asto-zaintzan dabil azken sei
urtean

Xabi Iturriaga •

katalogazioa egiteko, euskal arra-
zakoak zeintzuk ziren ikusteko.
Baremo batzuk ipini zituzten arra-
za bera definitzeko.

Enkarterriko Astoa da arrazaren
izena. Zergatik?
Lehenago meategietan ibiltzen
ziren asto hauek, burdina eta  kar-
ga bajatzeko. Txikiak dira eta ondo
moldatzen dira  mendietara. Eus-
kal Herri osoko baserrietan ere
berdin.  Elorrioko abestiak ere
esaten du, ‘Astoak ziren txi-
ki-txikiak, atsoak berriz
kristonak’. Horrek esan
gura du, horrelako
astoak  hemen ere
egon izan direla.

Zelakoak dira
zehazki?
Txikiak, biz-
karrezurra
1 , 2 0 k o
a l t u e r a r a
eduki behar
dute. Belarri
t x i k i a k ,
mutur zuria,
e t a  t r i p a
zuria eduki
behar dituz-
t e.  G e r o
b a l o r a t z e n
dute bizkarrezur
zuzena edukitzea,
aldaka zabalak... Eus-
kal Herriko mendie-
tara ondoen egokitu
den asto mota da. 

Zenbat asto dauzkazu?
Txiki eta handi, hamalau.
Ar bi eta lau txiki dauzkat,
eta zortzi eme.

Asko prestatu zenituen Gorde-
xolarako?
Zer edo zer bai. Azkenean, eder-
tasun lehiaketa modukoa da.
Apatsak konpondu, garbitu...
Sei urte daramatzat nik, eta gero
eta maila altuagoa ikusten dut.
Ni orain nabil ikasitakoaren frui-
tuak jasotzen.

Zelan hasi zinen asto-zaintzan?
Lur-sailak garbitzeko sasi-garbitze-
ko makina erabili beharrean nahia-
go dut animaliekin ibiltzea. Zaldie-
kin saiatu bai, baina astoak askoz
ere mantsoagoak dira. Manten-

tzeko errazak
dira, eta oso

argiak; kotxea
e z a g u t z e n
dute, ordute-
gia ere bai...

Neguan ohi-
t u r a

badaukazu kortara sartzeko, itxa-
roten egoten dira boxes-en egon-
go balira moduan. Beti esan izan
da burugogorrak direla, baina oso
argiak dira. Zaldiek irripa asko
dagoen landetan kriston zuloak
egiten dituzte eta landa apurtzen
dute; astoak txikiak dira eta ez
dute halakorik egiten. Apurka-
apurka hasi nintzen, pikatu egin
nintzen, eta gero Gordexolako
elkartean sartu... 

Zuenean beti egon da astoa?
Lehen bai, baina hamar urte-edo
egongo ginen asto barik. Trakto-
reak eta kotxeak etorri zirenean,

beste base-
rrietan beza-
la, astoa era-
biltzeari utzi
genion. 

Salerosketa
tratuak, zer-

moduz?
Hasi nin-
t z e n e a n
asko erosi

n u e n .
Orain zor-
t z i  e m e
dauzkat,
u r t e r o

k u m e a k
e g i t e n
dituzte, eta
urtero ken-
d u  b e h a r
dut, bestela...
Ar batzuek
t x o k o e t a n
a m a i t z e n
dute, emeak
ametarako sal-
du... Elorrioko
feriara ere baja-
tzen ditut, bai-
na ez dago
mugimendu
h a n d i r i k .
A z k e n e a n ,

honi ere eragin
dio krisiak. Hasi nintzenean astoek
beste prezio bat zeukaten, orain
askoz ere merkeago daude. 

Gordexolako lehiaketan nahiko
postu ona lortu zuten zure
astoek...
Bai, emeetan bat hirugarren gel-
ditu zen, eta arretan beste bat bos-
garren. Gustura, baina ustebako
zerbait izan zen. Ez dago norbe-
raren esku; astoa, pertsonen
moduan, beharbada ez dago ile
kapa egokiarekin une horretan,
euria egin duelako... Astoak orain
baino dotoreago egoten dira uda-
berrian edo udan, baina Sanandre-
setako azokan egiten denez,
orduan eroan behar. Orduantxe
daude ile zaharraz, ile luzeagaz, eta
ez daude txukunen. Zorte ona
badaukazu, saria irabaz dezakezu,
baina ez zara joaten sariairabaz-
tearren. Zure moduko zaletasunak
dauzkaten pertsonekin barrike-
tan eta tratuan ibiltzea da kontua.

Astoa galzorian al dago momen-
tu honetan? 
Ez. Asto asko ugaldu dira, eta arra-
za honetan ez dakit zenbat asto
dauden zentsatuta, baina Gorde-
xolan 110 inguru egon ziren, eta
ez ziren dauden denak egon. Gal-
zorian zegoela ikusita, duela hama-
zortzi urte, Gordexolako Udala
mugitzen hasi zen. Elkarte bat egin
zuten eta monografiko bat egiten
hasi ziren, astoak azokara eroan eta

Txxiikkiiaakk  bbaaii,,  bbaaiinnaa  bbeerrttaakkoo  bbaassee--
rrrriieettaakkoo  bbeehhaarrrreettaann  eettaa  mmeeaa--
ttzzaallddeeaann  kkaarrggaa--llaannaakk  eeggiittee--

kkoo  llaagguunnttzzaa  hhaannddiiaa  iizzaann  ddiirraa  aassttooaakk..
GGaallttzzeekkoo  zzoorriiaann  eeggoonnddaa,,  bbeerrrreesskkuu--
rraattzzeekkoo  bbeehhaarrrraa  eeggiitteenn  ddaabbiillttzzaa
hhaaiinnbbaatt  aabbeellttzzaaiinn,,  ttaarrtteeaann  XXaabbii  IIttuu--
rrrriiaaggaa  eelloorrrriiaarrrraa..  DDuueellaa  sseeii  uurrttee  GGoorr--
ddeexxoollaakkoo  aazzookkaarraa  jjooaatteenn  hhaassii  zzeenn,,
aassttooaakk  hhaarrttuuttaa..  BBeerrttaann  aassttoo  lleehhiiaa--
kkeettaa  eeggiitteenn  dduuttee,,  eettaa  aarrrraazzaa  ppuurruu--
kkoo  aassttooaakk  kkaalliiffiikkaattzzeenn  ddiittuuzzttee..


