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Herririk herri

Eroskiren etorrera ahalbidetuko duen  
arau aldaketa onartu du udalbatzarrak   
EAJ eta PSE-EEren aldeko botoekin atera da aurrera; EH Bilduk eta HiriEkimenak kontra bozkatu zuten

  ZORNOTZA  Joseba Derteano
Eroskik Zornotzako Tantorta 
auzoan irekiko duen supermer-
katua errealitate bihurtzeko, 
udaleko arau subsidiarioak 
moldatu egin behar ziren. Joan 
zen barikuko udalbatzarrean 
eman zuten urrats hori EAJren 
eta PSE-EEren botoekin. EH Bil-
duk eta HiriEkimenak kontra 
bozkatu zuten, euren herri ere-
duagaz ez datorrelako bat.

Europako arautegiak 600 
metro karraturainoko salmen-
ta-gunea zuten supermerkatuak 
bakarrik ahalbidetzen zituen. 
Arau subsidiarioak aldatu os-
tean, 1.500 metro karraturaino-
ko salmenta-guneko supermer-
katuak etorri daitezke. Eroskik 
hedadura horixe izango du.

Edozelan ere, arauen molda-
ketak merkataritza-gune han-
diei mugak jartzen dizkiela 

azaldu zuen Anartz Gandiaga 
EAJko zinegotziak. Arauak 
gaur egun dauden moduan, 
ohiko salmenta guneez gainera, 
ezingo dira etorri handik kanpo-
rako dendak ere ahalbidetzen di-
tuzten eredu komertzialak. Era 
berean, herrian garatu gabeko 
“beste partzela bakarra” dago, 
Eroski lako supermerkatu bat 
jaso dezakeena; Eroski joango 
den partzelaren ondoan dago.

Beste eredu baten alde
EH Bilduko Ander Uriarteren 
berbetan, “benetan denda txi-
kien alde bagaude, ezin da onar-
tu hipermerkaturik eraikitzea; 
beste eredu bat gura dugu”. 
Eroskiren etorrera ahalbide-
tuta, “interes pribatuak gailen-
tzen dira herrian, herriak izan 
beharreko eztabaida eta eraba-
kien gainetik”. 

HiriEkimeneko Abel Isasik 
azaldu zuenez, beren oinarriei 
kontsultatu diete, eta gaiaren 
inguruan beldur, duda eta za-
lantza ugari jaso dituzte: “Ez da 
Zornotzarentzat apustu egiten 
dugun eredua. Merkataritza-gu-
ne handiek izan ohi duten jarre-
ra espekulatiboa herriko ekoizle 
txikiek pairatu dezakete”.

Andoni Agirrebeitia alka-
tearen esanetan, zornotzar asko 
“herritik kanpora” joaten dira 
erosketak egitera: “Erosketa 
horiek egitera zornotzarrak 
herritik ez irtetea gura dugu”. 
Gainera, supermerkatuak Arra-
tiako jendea erakarri dezakeela 
uste du, eta horrek komertzio 
txikia “indartu” dezakeela.

Joan zen asteko udalbatzarreko irudia bozketaren aurretik.

Mariachiak eta Narkoren 
zuzenekoa ikusteko aukera
Luis Urrengoetxeako jaiak dira hilaren 10etik 13ra

  ZORNOTZA  J.D.
Luis Urrengoetxea kalean jaiak 
ospatuko dituzte azaroaren 
10etik 13ra, Lutaber elkarteak 
antolatuta. Datorren eguenean, 
19:00etan, hasiko dira txupina-
zoagaz eta buruhandiekin. On-
doren, pintxo poterako aukera 
egongo da.

Barikuan, 19:00etan, Mexi-
koko doinuak entzuteko aukera 
egongo da Mariachi Real Azteca 
izeneko taldeagaz. 22:00etan, 
musika kontzertua hasiko du 
Blanco y en Botella taldeak.

Azaroaren 12a, zapatua, An-
txotapantxa antzerki saioagaz 
hasiko dute. Sukalki lehiaketa 

izango da ostean. Kaleko ta-
bernetan egin daiteke izen- 
ematea (1,5 euro pertsonako). 
Arratsaldea Zaparrada taldeak 
girotuko du, eta, 21:30ean, Bo-
nus Track punk rock taldearen 
eta Narko rap metal taldearen 
zuzenekoak hasiko dira.

Domekan, 15:00etan, Lutabe-
rreko errifaren zozketa egingo 
dute. Euro bat da errifa bakoitza. 
Lehen sariak Portugaleko ipa-
rraldera bidaia irabaziko du As-
te Santuan, bost egunerako eta 
bi lagunentzat. Bigarren saria 
Athletic Vila-Real futbol parti-
dua ikusteko bi sarrera dira.Narko taldeak zuzenekoa eskainiko du.

Ongi Etorri 
Errefuxiatuak 
plataformaren 
kontzentrazioa    

  ZORNOTZA  J.D. 

Europan errefuxiatuen arazo 
larriari buruz kontzientziatze-
ko eta gai hori herrian zabal-
tzeko, Ongi Etorri Errefuxia-
tuak plataforma sortu zuten 
irailean, Zornotzan. Herritar 
talde batek osatutako platafor-
ma da. 

Kontzientziazio kanpaina-
ren barruan, kontzentrazioa 
egingo dute zapatu honetan, 
12:00etan, Sabino Arana ka-
lean. Ondoren, toki berean, 
informazio mahai bat jarriko 

dute. Mahaian intsigniak, za-
piak… banatuko dituzte ‘Ongi 
Etorri Errefuxiatuak’ leloagaz. 
Herritarrei bertaratzeko deia 
egin diete, eta politikariei ere 
gonbita egin diete norbanako 
moduan bertaratu eta platafor-
ma ezagutu dezaten.

Kontzentrazioaren ostean 
informazio mahai bat 
jarriko dute, eta intsigniak, 
zapiak… banatuko dituzte
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Zabaldu dute biblioteka, leku 
“atsegin eta garbiagoa” eskainiz
Metro koadroak eta metro linealak irabazi ditu berrantolatutako azpiegiturak

  IURRETA  A. Basauri
Sei hilabetean itxita egon on-
doren, zabalik dago berriro ere 
Iurretako biblioteka. Itxural-
datuta ireki ditu berriro ateak, 
leku “atsegin eta garbiagoa” 
eskainiz, Ziortza Onaindia libu-

rutegiko arduradunak azaldu 
duenez. Gaineratu duenez, au-
rreneko egun hauetan joandako 
erabiltzaileak “oso pozik”  azal-
du dira eraberritutako bibliote-
kagaz. Ia 200.000 euroko inber-
tsioa eskatu dute apirilean hasi 

ziren berrantolaketa lan hauek.
Metro koadroak eta metro 

linealak irabazi ditu liburutegi 
berriak. Hartara, orain, 265 me-
tro koadro eta 648 metro lineal 
ditu. Era berean, “lekuaren be-
rrantolaketa askoz zehatzagoa 

eta argiagoa” da, Onaindiak 
azaldu digunez: “Irakurtzeko 
eta ikasteko guneak bereizita 
daude, bakoitzak bere lekua 
du. Halaber, aldizkariei zein he-
merotekari begiratua emateko  
mahaiak eta besaulkiak jarri 
ditugu”.

Eguaztena egun mugitua 
izan zuten bibliotekan, Onain-
diak aitortu lez: “Espero ge-
nuen. Ikustera etorri dira asko, 
eta liburutegia itxi aurretik 
maileguan hartutako guztiak 
bueltatzera. Pozik azaldu dira 
erabiltzaile direnak; eta ez dire-
nak ere bai”. Azken horiek ere 
bibliotekara etortzea poztekoa 
litzatekeela ere gaineratu du: 
“Leku atseginagoa lortu dugu, 
eta toki berriek beti erakartzen 
dute jendea. Itxura hobea du 
liburutegiak, dagoena ikusi egi-
ten da, eta horrek ere erakarri 
lezake jendea”.

Inaugurazio jendetsua
Joan zen urriaren 29an egin 
zuten inaugurazio ekitaldia. 
Elkarteak eta administrazioko 
ordezkariak gonbidatu zituzten 
bertara goizean. Arratsaldean, 
berriz, herri osoari zabaldutako 
ekitaldia izan zen. Ekitaldi jen-
detsua: “Erantzun oso ona izan 
genuen, eta oso pozik gaude. Bi-
bliotekara ez doazenen ahotan 
ere iritzi ona entzun genuen”.

Sei hilabetean itxita egon ondoren, eguaztenean zabaldu zituen ateak itxuraldatutako bibliotekak.

‘Herri txiki, infernu 
handi’ saioa 
grabatu zuten 
astelehenean  

  ZALDIBAR  A. Esteban
‘Herri txiki, infernu handi’  
ETB1eko saioaren grabazio 
taldekoak astelehenean egon 
ziren Zaldibarren, programa 
grabatzen. 

Besteak beste, Garitaze-
laia baserria bisitatu zuten. 
Horrez gain, hainbat zaldi-
bartar elkarrizketatu zituz-
ten Zuhaitz Gurrutxaga eta 
Mikel Pagadi aurkezleek:  
errekortari gazte bat, egutegi 
solidario batean biluzik ager-
tu zen lagun talde bat, zein 
harategian Urtainen argazki 
bat daukan harakin bat. 

Zaldibarren grabatutako 
saioaren atal hau urte honen 
amaieran edo datorren urtea-
ren hasieran emitituko dute.

Herritarrentzat emanaldia
Grabatutakoaren emanaldi bat 
eskainiko dute herritarrentzat, 
azaroaren 10ean, Zaldibarko ki-
roldegian. Hitzordu horretara 
bertaratzen diren herritar guz-
tiek zuzenean ikusi ahal izango 
dute saioko bakarrizketaren 
grabaketa. 
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“Ikaratuta gaude gertatzen 
dabilena ikusita” 

Telefonoa eta argitasun falta istripuen eragileetakoak direla dio Trinidadek

Auto gidari batek Rosa Trini-
daden semea harrapatu eta 
hil zuen bizikletan zihoala, 
2004an. Hori gutxi ez, eta gi-
dariak indemnizazioa eskatu 
zion familiari. Orduko borro-
ka hartan gogortua, trafikoa-
ren segurtasunagatik kezka-
tzen hasi zen, eta gaur egun 
Stop Accidentes Euskadiko 
ordezkaria da Trinidad duran-
garra. Hoberantz goazela us-
te du, baina hobetzeko asko 
dagoela ere bai.

Zelan jaso dituzu azkenaldiko 
istripuak?
Egia esan, ikaratuta gaude ger-
tatzen dabilena ikusita. Gizar-
teari mezu bat bidaliko nioke: 
guztiok dugu zerikusia trafi-

koan, eta guztiok ipini behar 
dugu gure alea. Durangar guz-
tiok gaude gai honegaz ardura-
tuta. Negua heltzen dela ikus-
ten dugu, eta istripuak gerta-
tzeko arriskua handituko da. 

Zergatik gertatzen dira zebra
-bideetako istripuak?
Faktore askok eragiten dutela 
esango nuke. Tragedia horiek 
oinezkoen pasabideetan gerta-
tu izana esanguratsua da. Se-
guruenik, gidaria despistatu 
egin da, eta ez du oinezkoa iku-
si. Gaur egun, mugikorra as-
ko erabiltzen da gidatzen den 
bitartean, eta areagotzen ari 
da, gainera. Tamalgarria da. 
Bestalde, argiztapena ere pun-
tu garrantzitsua da. Hobetzen 

ahalegindu dira, baina, akaso, 
ez da behar beste edo behar be-
zala egin. Mugikortasunaz ar-
duratzen den enpresa bat litza-
teke egokiena iritzia emateko. 
Analisi sakon bat egin beharra 
dago, istripuak izan diren le-
kuen edota orduen inguruan.  
Aparte, zebra-bide batzuen al-
boetan kontainerrak daude, 
eta ikusteko gaitasuna murriz-
ten dute; hori aztertu beharra 
dago. Horrez gainera, oinez-
koek ere erru zati bat eduki ge-
nezake batzuetan, ez dugulako 
begiratzen gurutzatu aurretik.

Ez da berdina eguzkiagaz 
edo euriagaz gidatzea.
Ezin dira abiadura berdinean 
joan. Erreakzio gaitasuna ez 

da berdina 30 km/h edo 40 
km/h bazoaz, eta segundo bat 
oso garrantzitsua da sarritan.

Eta alkohola edo drogak ba-
daude tartean...
Arduragabea da, gaitasuna 
murrizten delako. Bakoitzak 
egin dezala gura duena bere bi-
zitzagaz, baina ibilgailu bat gi-
datzen zauden unean, gainera-

koen bizia arriskuan jartzen 
zabiltzala ulertu behar duzu.
Bizikletek harrapatu dituzte-
nen kasuak ere badaude...
Batzuk, batez ere gazteak, zo-
roen moduan doaz. San Faus-
totik datorren bidegorriko ze-
bra-bidean txirrindulari batek 
jota minusbalia bat duen per-
tsona batek deitu zidan, esate 
baterako.

Rosa Trinidad, Stop Accidentesek Pinondon duen bulegoan.

Durangoko zebra-bideetan gertatu  
diren istripuek kezka eragin dute  
Aurten 13 istripu jazo dira Durangon, azkena barikuan; udaltzaingoak esan du ez dagoela puntu beltzik

  DURANGO  Markel Onaindia
Zer gertatzen da Durangoko 
zebra-bideetan? Azkenaldian is-
tripu ugari gertatu dira, autoek 
oinezkoak harrapatuta. Kalean 
ahoz ahoz dabil gaia, eta baita 

hedabideetan zein sare sozia-
letan ere. Kausak argitzea eta 
soluzioak topatzea beharrezko 
ikusten dute askok. 

Udaltzaingoak urriaren 12ra 
arte zenbatutako datuen arabe-

ra, aurten 10 oinezko harrapatu 
dituzte Durangon –gehienak 
zebra-bideetan diren arren, ez 
dute sailkapenik egin–.  Baina, 
urriaren 21ean eta 23an beste bi 
istripu gertatu ziren Madalenan 

eta  Larrasoloetan, eta joan zen 
barikuan, 80 urteko gizon batek 
9 urteko ume bi harrapatu zi-
tuen. Beraz, dagoeneko 13 dira 
harrapaketak. Iaz 8 oinezko ha-
rrapatu zituzten; 2014an 14; eta 
2013an  12. Ezin esan istripuak 
goraka doazenik, baina kopu-
ru guztiak batuta, zer hobetu 
badagoela ikusi daiteke. Udal-
tzaingoaren esanetan, ez dago 
istripuak pilatzen diren puntu 
beltzik.

Semafororik ez
Durangoko Udalak herriko mu-
gikortasuna hobetzeko estrate-
giak martxan ditu, eta horren 
baitan, trafikoa lasaitzea helbu-
ru zuten neurriak hartu zituen, 
oinezkoei eta txirrindulariei ga-
rrantzi gehiago emateko asmoz 
eta ingurugiroan pentsatuta. 
Hainbat kale norabide baka-
rreko bihurtu ziren, biribilgu-
neak egin ziren, eta semaforoak 
kentzen hasi ziren; 2006an 148 
semaforo zeuden herrian, eta 
2013az geroztik Durangon ez 
dago semafororik. Gero ere, 
zebra-bideen egoera hobetzeko 
ekintzak garatu dituzte, iaz Fray 
Juan Zumarragako argiztape-
na indartzea, esaterako. Herri 
barneko abiadura 30km/h-ra 
bajatzeko ideia eztabaidatzen 
ere badabiltza, ANBOTOk jakin 
ahal izan duenez.

Horrez gainera, kontzientzia-
zio dinamikak sustatu dituzte 
ume, gazte eta helduekin.

Istripu igoerarik ez
EAJ eta PSE-EEren gobernu 
taldearen arabera, ez da istri-
pu igoerarik egon, alderantziz 
baizik. 1992tik 2003ra 10.000 biz-
taleko 10,1 harrapaketa gertatu 
zirela dio gobernuak, eta 2004tik  
2013ra 2,9 izan zirela batez beste. 
Gaur egun, 2,8koa ei da datua.  
Bizkaiko beste herri askotan, 
datua 5,3 dela nabarmendu dute 

gainera, eta Durango batez bes-
tekoaren “oso behetik” dagoela.  
“Egindako lanek emaitza onak 
eman dituzte, eta beste herri 
batzuentzat eredu gara”. Udal 
arduradunen iritziz, istripurik 
gehienak despisteengatik dira.

Azterketa beharraz
Zebra-bideetako istripuen gaia 
azken osoko bilkurara ere hel-
du zen, EH Bildu eta Herriaren 
Eskubidea alderdien eskutik. 
Egoeraren inguruko azterketa 
bat egitea eskatu zuten biek. Da-
ni Maeztuk (EH Bildu) adierazi 
zuen “erabaki ona” izan zela 
trafikoa berrantolatzea, baina 
berrazterketa beharrezkoa dela. 
Julían Riosen (HE) iritziz, se-
gurtasuna indartzeko kontzien-
tziazio kanpaina gehiago egin 
beharko lirateke.

Trafikoa lasaitzea helburu 
zuten neurriak hartu zituen, 
oinezkoei eta txirindulariei 
garrantzi gehiago emateko

Zebra-bideetan ‘kontuz’ berba dago idatzita. Lehior Elorriaga
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Durangarrei iritzia eskatuko die 
Herriaren Eskubidea alderdiak
Gaur hasita, ekarpenak batzeko mahaiak ipiniko ditu Herriaren Eskubideak

  DURANGO  M.O.
“Durangarrek iritzia eman ahal 
izatea oinarrizko gauza da”. 
Horixe uste dute Herriaren Es-
kubidea alderdikoek. Horrela, 
mahaiak ipiniko dituzte kalean, 
herritarren proposamenak ja-
sotzeko. Ideia horiekin, 2017ko 
udal aurrekontuari ekarpenak 
egingo dizkiote, eta baita Pode-
mos-Ahal Duguren eskualdeko 
dinamikari zein Batzar Nagu-
sietako lanari ere.

Gaur, azaroak 4, San Faus-
ton jarriko dute mahaia; 10ean 
Andra Marian; 11n Aramotzen 
–Herria taberna parean–; 17an 
Madalenan, eta 18an Juan Itzia-
rren. Guztietan, 19:00etatik au-
rrera ipiniko dute mahaia. Ho-
rrez gainera, www.propuestaa-
bierta.com webgunea zabaldu 
dute, ekarpenak Internet bidez 
egin ahal izateko.

Ekimen honegaz, Durango-
ko herritarrek aurrekontuaren 

osaketan “protagonismo han-
diagoa” edukitzea lortu gura 
dute, Julián Ríos zinegotziaren 
arabera: “Durangarrek iritzia 
eman ahal izatea oinarrizko 
gauza da. Euren ikuspegia isla-
tzea, eta elkarlanean diru publi-
koa zertan inbertituko dugun 
erabakitzea”.

EH Bilduk ere garatu zuen 
partaidetza prozesu bat auzoe-
tan, 2016ko udal aurrekontua 
osatzeari begira.

Durangoko posta etxea.

70 lagun batu 
dira posta etxean 
Fraileri babesa 
emateko   

  DURANGO  M.O.
LAB sindikatuak 70 bat lagun 
batu zituen joan zen barikuan 
Durangoko posta etxean, pre-
so gaixo larrien zerrendan 
dagoen Gorka Fraileri babesa 
emateko. Bertaratutakoek me-
zuak idatzi, eta denak batera 
bidali zituzten. LABeko Eulate 
Zilonizaurrekoetxeak azaldu 
du Fraileren egoeraz ere infor-
matu gura izan dutela ekime-
nagaz, berari “elkartasuna eta 
maitasuna” adierazteaz apar-
te. 2015ean mingaineko min-
bizia antzeman zioten Fraile-
ri, eta egin zioten ebakuntza. 
Gaixo larrien zerrendan dago, 
minbizia berragertzeko arris-
kua dagoelako oraindik. Ho-
rrela, bere aldeko plataformak 
askatasuna exijitu du.

Auto-karabana egingo 
dute A-8an, zapatuan
Bidesariaren aurkako taldeak protestan darrai

  DURANGO  A.E.
Protestarako auto-ilara egiteko 
deia zabaldu du AP-8 Peaje-
rik Ez plataformak biharko. 
11:00etan, Tabirako igerilekue-
tako aparkalekutik irtenda, 
Durango-Abadiño-Elorrio ibil-
bidea egingo duen martxa anto-
latu du plataformak, eta dagoe-
neko, era horretako hirugarren  
mobilizazioa izango da. Aldun-
diak 30 euroko gehienezko kuo-
ta iragarri zuen 2017rako, baina 
plataformakoen ustez, zonalde 

honetakoentzat “diskrimina-
tzailea” izaten jarraitzen du. Be-
raz, protestekin segitzen dute. 

A-8a duela 13 urtez geroztik 
amortizatuta dagoen errepidea 
dela salatu dute, “garestia” dela, 
eta “kalitate gutxiko zerbitzua” 
ematen duela ere bai. 

Dirua batzen
Protestez aparte, ekimenak 
finantzatzeko crowdfunding 
kanpaina ere badute martxan, 
goteo.org webgunean.

Gerra Zibileko eta frankismo sasoiko 
lekukotzak webgune batean bildu dituzte 
Durango 1936 elkarteak Durangaldean grabatutako 85 herritarren testigantzak emango ditu ezagutzera  

  DURANGO Markel Onaindia
Memoria historikoaren ezagu-
tzan eta transmisioan urrats bat 
gehiago emango du Durango 
1936 elkarteak. Azken urteotan 
Gerra Zibilaren eta frankismoa-
ren inguruko lekukotzak graba-
tzen aritu dira elkarteko kideak 
Durangaldean. Guztira, 85 le-

kukotza jaso dituzte Durangon, 
Iurretan, Abadiñon, Mañarian, 
Otxandion, Berrizen, Zaldiba-
rren, Atxondon, Elorrion eta 
Zornotzan. Bildutako testigan-
tza horiek guztiak ezagutzera 
eman nahian, elkarteak web-
gunea osatzen dihardu. Hila-
bete honetan bertan webgune 

horren aurkezpena egingo dute. 
Horretarako, azaroaren 25erako 
hitzordua jarri dute Pinondon, 
19:00etan. Egun horretan par-
te-hartzaileei aurkeztuko diete 
proiektua. Abenduaren 1ean, 
berriz, webgunea Durangaldeko 
udaletako kultura batzordeeta-
ko kideei eta alkateei erakutsiko 

diete. Abenduaren bukaeran, 
Durangoko Azokaren ostean, 
aurkezpen publiko bat egite-
ko asmoa dutela aurreratu du 
Andoni Barreña Durango 1936 
elkarteko kideak. 

890 pasarte
Elkarteak grabatutako elkarriz-
keta guztiak sailkatu eta web-
gunea osatzeko Unai Iturriaga 
bertsolariaren laguntza izan 
dute. Guztira, parte-hartzaileen 
890 pasarte kontsultatu ahal 
izango dira. Era berean, hizlari 
bakoitzaren biografia eta batu 
ahal izan duten dokumentazioa 
ere azaltzen dira. 

Omenaldia Plateruenean
Joan zen domekako Agurrik 
Gabeak ekitaldian Barreñak 
webgunearen berri eman zuen. 
Ekitaldi horretan, 1936 elkar-
teak Iñaki Gorritxategi, Maria 
Igarza eta Eskarne Aroma ge-
rrako umeak omendu zituen 
Plateruenean. 

Maria Igarza, Iñaki Gorritxategi eta Eskarne Aroma, ‘Agurrik Gabeak’ ekitaldian, Plateruenean. 
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Usatorreko 
bidea azarorako 
konpontzea 
aurreikusi dute  

  MALLABIA J.D.
Usatorre baserrirako bidea de-
seginda geratu zen martxoko 
lur-jausiengatik. Ondorioz ber-
tako bizilagunek irailean bidea 
konpontzeari ekin zioten. Igor 
Agirre alkateak aurreratu 
duenez, obrak epeen barruan 
garatzen ari dira. Lur mugi-
menduen ostean, pista aton-
tzen ari dira orain. Era berean, 
zubi bat eraikiko dute. Horrela, 
baserri horretako bizilagunek 
azarorako bidea konponduta 
izan dezaketela aurreikusi du-
te udal arduradunek.

1.000 erosketa-
bonu, 20 euroko 
prezioan eta 30 
euroko balioan

  ELORRIO  M.O.
Elorrioko Merkatari Elkar-
teak (EME) eta udalak 1.000 
erosketa-bonu ipini dituzte 
elorriarren eskura, 20 euroko 
prezioa baina 30 euroko balioa 
dutenak. Deskontu-txartelak 
Berrio-Otxoa kaleko Laboral 
Kutxako bulegoetan egongo 
dira, abenduaren 4ra arte. 18 
urtetik gorako elorriar bakoi-
tzak bi txartel izango ditu esku-
ragarri gehienez, eta erosketa 
bakoitzean gehienez bi deskon-
tu-txartel erabili ahalko dira 
aldi berean.

Arandoño Torre ingurua, 
kaleko katuen jantoki
Auzokoak kexu dira katuei jaten ematen dietelako 

  DURANGALDEA J.G.
Ehunka sardina buru, saltxitxa 
hondarrak, hezurrak... denetik 
aurkitu daiteke behinola Txo-
rizoro diskoteka ezaguna egon 
zen orubean, Durangoko Aran-
doño Torre kalean. Katuak gus-
tura dabiltza orain porlanezko 
zoruan. Jendeak janaria bota-
tzen diela-eta, auzokideak kexu 
dira. Janaria desegiterakoan 
sortzen den hatsa “jasangaitza” 
dela diote. “Ehunka sardina 
buru bota zituztenean, hatsa 
jasangaitza zen, eta bost bider 
joan ginen udaletxera kexatze-
ra”, azaldu du auzokide batek. 
Orube pribatua denez, udalak 
ezin duela ezer egin erantzun 
dietela diote auzokideek. ”Uda-
lak ezin badu garbitu orube 
pribatua delako, gu geu prest 
egongo ginateke garbitzeko, be-
ti ere jendeak janaririk botako 

ez duen ardura hartzen badu 
udalak”. 

Traña-Matienan ere bai
Kaleko katuei jaten emateak 
beste herri batzuetan ere hain-
bat arazo sorrarazi ditu. Aba-
diñoko Traña-Matiena auzoan, 
esaterako, Errota kultur etxetik 
gertu, jendeak katuei jaten ema-
ten ziela-eta, udalak bandoak 
atera zituen. Inguru horretan 
etxeak eraikitzen hasi zirenean, 
katuak tren geltoki ingurura 
joaten hasi ziren. “Bizilagun ba-
tek kexa helarazi zigun, pertso-
na batek edo hainbatek  katuei 
jaten ematen diela esanez. Isu-
nik ez da jarri, baina ohartarazi 
diegu ezin dela kalean katuei 
jaten eman. Hesituta dagoen 
ingurua da, gune hori berres-
kuratzen dugunean arazoa kon-
pondu egingo da”. Hainbat katu dabiltza orube horretan, janari bila.

Arandoño Torre kalean ehunka sardina buru bota dituzte.

Katastroaren aldaketak kexa ugari  
eragin ditu arreta guneetan
Higiezinen zerga aldatuta, herritarrak informazioa eskatzen dabiltza 

  DURANGALDEA  J.D. / M.O.
Bizkaiko Foru Aldundiak hi-
giezinen katastroa berrikusi du 
aurten, 40 urtez moldatu barik 
egon ostean. Etxeen balioa alda-
tuta, Ondasun Higiezinen gai-
neko Zergan (OHZ) –IBI gazte-
laniaz– eragin du, eta herritar 
askok orain arte baino dezente 
gehiago ordaindu behar dute 
hemendik aurrera. Herrita-
rrengan kezka eta jakin-mina 
piztu du gaiak, eta asko eta asko 
dira instituzioetako arreta gu-
neetara jo dutenak. 

Aldundiak Durangoko Pi-
nondo etxean zabaldu du infor-

mazioa emateko bulegoa. Zehaz-
ki, irailaren 12an ipini zuten 
martxan zerbitzua, eta abendu 
amaierara arte egoteko aurrei-
kuspena egin dute. Bertako 
langile batek esan du gainezka 
daudela, eta hara joan gura du-
ten herritarrentzat gomendioa 
dauka: zita aurretiaz hartzea ko-
meni da, 946 125 500 telefonoan.

Otxandion, euren kabuz
Otxandion, ostera, euren kabuz 
hasi dira aholkua eskaintzen. 
Izan ere, Urtzi Armendariz alka-
tearen ustez, ez da serioa otxan-
diar bat Durangoraino joan 

behar izatea bere kasua aztertu 
dezaten: “Hori ez da administra-
zioa herritarrei gerturatzea”. 
Gura duten guztiak udaletxera 
joan daitezke euren kasuan sa-
kontzera, eta “beharrik balego 
udalak tramitazioak egiten ere 
lagunduko lieke”. 

Kontua da Otxandion 600 
etxejabe baino gehiago daudela, 
eta udaletxean hiru lagun dituz-
tela kasuak aztertzeko: “Udale-
txea kolapsatu egin daitekeela 
onartzen dugu, baina nahiago 
dugu horrelako kontu inportan-
teei lehentasuna emanez herri-
tarrei lagundu eta beste kontu 

batzuk atzeratzea”, azaldu du 
Armendarizek. 

Udalak prozesuari ekarpe-
nak egin ahal zizkiola uste du 
alkateak, baina Aldundiak ez 
diela kasurik egin salatu du: 
“Batzarrak eskatu genituen, 
baina gugaz ez zirela batzartu-
ko adierazi ziguten. Udaletxetik 
egindako ekarpenei atea itxi iza-
na oso txarto iruditzen zaigu”. 
Ondorioa da “akats handiak” 
egiten ari direla: “Adibide bat 
jartzearren, Otxandioko lur zati 
bat Ubidea barruan kokatu du-
te. Hori gertatu da gauzak arin 
eta txarto egin dituztelako”.

Katastroen eguneraketak 
zeresan handia eman du. Hori 
argi geratu zen joan zen eguaz-
tenean, udalak kultur etxean 
egindako herri batzarrean. 200 
lagunetik gora batu zen.

Azalpen publiko eske
Durangon, katastro aldaketaren 
inguruko informazioa ematea 
eskatu zuen Dani Maeztuk (EH 
Bildu) azken osoko bilkuran: 
“Azalpen publiko bat beharrez-
koa dela uste dugu”. Adibidez, 
auzo zaharrenetako etxeetan 
igarriko dute zergaren igoera, 
Aramotzen, San Fauston edota 
Juan Itziarren. Gobernu taldea-
ren partetik, igoeraren aurrean 
zailtasunak dituztenei lagundu 
egingo zaiela esan dute. 

Abadiñoko kasuan ere, katas-
troaren aldaketaren kaltetuen-
tzat diru-laguntza bat sortuko 
dutela iragarri du Jose Luis Na-
varro alkateak, nahiz eta orain-
dik horren diseinuan pausorik 
eman ez.

Aldundiak Durangoko PInondon ipini du informazioa emateko bulegoa.

Prozesu irekitik 
irtendako 
proiektuen berri, 
martitzenean 

  ATXONDO J.D.
Kale Irekiak prozesuak Apa-
tako herrigunean hirigintza 
arloan dauden arazoak aztertu 
zituen. Eragile eta sektore des-
berdinetako jendeagaz batu 
ziren beharrizanak jakiteko. 
Ondoren, herritarrek lehenta-
sunak markatzeko aukera izan 
zuten. Datorren martitzenean 
19:00etan hasiko den batzor-
dean, aukeratutako proiektuak 
eta lehentasunak zeintzuk 
diren jakinaraziko dute. Urtea 
amaitu orduko  proiektu ba-
tzuk martxan jarri gura dituz-
te, udal ordezkarien esanetan. 
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Hauts beltzaren jatorria 
aztertzen dabiltza
Muntsarazko airearen kalitatea neurtzen dabiltza

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Lehenago ere hainbat aldiz 
gertatu da Muntsaratz auzo-
ko zorua —plaza, terraza zein 
errepideak— hauts beltz batek 
zikinduta agertzea, baina duela 
bi astekoa “gehiegizkoa” zela 

iritzita, azterketa bat abiatu du 
udalak. Airearen kalitatea eta 
partikula kutsatzaileen jatorria 
ikertzen dabil Azterlan, udala-
ren eskariz. Azterketa horren 
emaitzak ezagututa, udalak “da-
gozkion neurriak hartuko” di-

tuela azpimarratu du Jose Luis 
Navarro alkateak.

Joan zen astean burutu zu-
ten urriko osoko bilkuraren 
galdera eta eskarien tartean 
mahaigaineratu zuen EH Bil-
duk gaia, eta, asteon, Mikel 
Urrutia koalizioaren bozeroa-
leak adierazi duenez, “ondo 
deritzogu azterketa egiteari, 
baina emaitzak jaso bitartean 
ezin gara ezelako erabakarik 
hartu barik egon”. Urrutiak 
“arazoari daukan garrantzia 
eman eta soluzio bat bilatu” 

beharra dagoela dio. Gaia ingu-
rumen arloko erakundeei hela-
raztea eskatzen du Abadiñoko 
EH Bilduk.

Urrutiaren berbetan, “ez da 
arazo esporadiko bat”, eta Na-
varrok ere adierazi du lehenago 
ere hainbat aldiz agertu dela 
Muntsaratz belztuta. Aurreko 
aldi horietan kutsadura auzoan 
dagoen fundiziotik zetorrela 
ondorioztatu, eta enpresagaz 
hainbat neurri adostu zituen 
udalak, kutsadura ekiditeko 
helburuz.

Otxandioko bonbardaketa Madrilen 
kontatuko du Armendariz alkateak  
Madrilgo Memoria Historikoaren koordinakundeak gonbidatuta doa

  OTXANDIO  J.Derteano
Madrilgo Memoria Historiko 
eta Demokratikoaren Koordina-
kundeak memoriaren inguruko 
jardunaldia antolatu du azaroa-
ren 7an. Otxandioko bonbarda-
keta izango da jardunaldi ho-
rietako osagai bat. Otxandioko 
herriari egindako gonbita onar-
tuta, Urtzi Armendariz alkatea 
joango da herritar denen ize-
nean: “Gerra Zibiletik bizirik 
dirautenekin egon garenetan, 
gabezia horixe ikusten zutela 
adierazi izan digute, herritik 
edo gure ingurutik kanpora ere 

Otxandion gertatu zena ezagutu 
ez izana, hain zuzen ere. Konta-
tzen ez badugu, ez da jakingo”, 
adierazi zuen Armendarizek 
joan zen egueneko udalbatza-
rrean gonbidapenaren berri 
eman zuenean.

Ekitaldia astelehenean, 
18:30ean, izango da Madrilgo 
Conde Duque kultur etxean. Ge-
rra Zibilean Madrilgo Defentsa 
lez ezaguturiko gertaerak jazo 
zireneko 80. urteurrenean anto-
latu dute. “Otxandion jazo zena 
kontatzea eta memoria histori-
koa berreskuratzearen garran-

tzia azpimarratzea” izango dira 
Armendarizen berbaldiaren 
zutarriak. 

Argentinako kereila
Otxandioko alkateaz gainera, 
beste hainbat hizlari izango 
ditu ekitaldiak. Frankismoko 
biktimen inguruan, Argentina-
ko kereilako abokatua den Ana 
Messuti eta Angel Bahamonde 
historiatzailea izango dira ho-
rietako bi. Ekitaldira Frankis-
moko biktimak, magistratuak, 
sindikatuetako ordezkariak… 
gonbidatu dituzte.

Joan zen egueneko udalbatzarrean eman zuten Otxandioko herriari egindako gonbidapenaren berri. 

Muntsaratz auzoa.

40 urteko kartzelaldira 
zigortu dute Quintairos 
Bizkaiko probintzia epaitegiak ezarri du zigorra

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Urriaren 28ko data du Bizkai-
ko probintzia epaitegiaren bi-
garren sekzioak eman duen 
epaiak: 2014ko abenduaren 
10ean Amelia Rodriguez bere 
amaginarreba eta Mari Luz 
Alejo bere emaztea hiltzeaz 
akusatutako Benito Quintairos 
abadiñarrari 40 urteko kartzela 
zigorra ezarri dio epaileak.

Amelia Rodriguez eta Mari 
Luz Alejo hiltzeagatiko eran-
tzukizun zibilari dagokionez, 
emakume bien gertuko fami-
liartekoei indemnizazioak or-
daintzera zigortu du Bizkaiko 
Probintzia epaitegiak Benito 
Quintairos abadiñarra.

Epaia ez da behin betikoa, 
eta hamar eguneko —senten-

tzia publiko egin den egune-
tik— epea dauka defentsak 
Euskadiko Justizia Epaitegi 
Nagusian helegitea aurkezteko. 
Quintairos orain arte egon den 
egoeran, prebentziozko espetxe-
ratzean, mantendu dezatela ere 
agindu du epaileak.

Aho batez, errudun
2014ko abenduaren 10ean Ame-
lia Rodriguez amaginarreba eta 
Mari Luz Alejo emaztea hiltzeaz 
akusatutako Benito Quintairos 
abadiñarra erruduntzat jo zu-
ten zinpeko epaimahaiko bede-
ratzi kideek, urrian. 43 urteko 
espetxe zigorra eskatu zuen 
zinpeko epaimahaiak Quintai-
rosentzat, eta 300.000 euroko 
kalte-ordaina biktimentzat. 

Ehunka herritarrek gaitzetsi zituzten bi emakume abadiñarren hilketak.  



2016ko azaroaren 4a, barikua  |  anboto

Euriak eragindako kalteak 
konponduko dituzte
Lau hilabeteko iraupena izango dute lanek

  BERRIZ  M.Zuazubiskar
Otsailean eta martxoan Duran-
galdean egon ziren euriteek 
hainbat lur-jausi eragin zituz-
ten Berrizko lurretan. 

Kalte horiek konpontzeko 
asmoz, hainbat lan egingo di-

tuztela jakitera eman du Berriz-
ko Udalak, asteon. Esaterako, 
Andikoagoiti landa-gunearen 
sarbidean, Errotazar baserrira 
doan errepidean eta Oka erre-
karen ondotik doan bidean 
egingo dituzte lanak. Gune ho-

rietan, errepideak konpondu 
eta lurra egonkortuko dutela 
adierazi dute.

Lan horiez gain, Asua-Be-
rroita bidea konpontzeko ere 
aprobetxatuko dutela jakina-
razi dute. 

Lau hilabeteko iraupena
302.350 euroko kostua duten lan 
hauek lau hilabetean burutzea 
aurreikusi dute, eta kostuaren 
%90 Bizkaiko Foru Aldundia-
ren diru-laguntzagaz egingo 
dutela jakinarazi dute. 
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IRITZIA    

astekaria@anboto.org 
asteartea 17:00ak arteko epea

ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

helbideak: 
Bixente Kapanaga 9, 48215 - Iurreta • 
Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  

• Nortasun Agiriaren zenbakia

DATUOK BARIK EZ DA  
GUTUNIK ARGITARATUKO

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak 
kide baten izenean sinatuta eta 
ANBOTOren irizpideen arabera 

zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako 
testuak ezingo du 1.500 karaktere 

baino gehiago izan (tarteak barne). 

Munduko gazta sariketan parte 
hartuko du Garatek, lehenengoz
Donostiako Kursaalean munduko gazten jaialdia egingo dute azaroan

  IZURTZA Joseba Derteano
Donostiako Kursaal Jaure-
giak gaztaren inguruan mun-
duan antolatuko den ekitaldi-
rik garrantzitsuena hartuko 
du azaroaren 16tik 18ra: Eus-
kadi-Basque Country Nazioar-
teko Gazta Jaialdia. Ekimen 
horren barruan, munduko 
gaztarik onenak sarituko dituz-
te Munduko Gazta Sariketan. 
Durangaldeko ordezkaritza 
zabala izango da, eta Jesus Ga-
rate izurtzarra da parte hartu-
ko duenetako bat. Aurtengoa 
txapelketa horretara aurkezten 

den lehenengo aldia izango da, 
eta “ilusioz” dagoela adierazi 
du. Bi ataletan aurkeztuko du 

Mugarra markadun gazta: ar-
di gazta onduaren atalean, eta 
gazta-ekoizle txikien atalean. 
Horrez gainera, gazta erakus-

ketan ere parte hartuko du, pos-
tua jarrita. 

Guztira, 3.000 gazta inguru 
aurkeztuko dituzte txapelketa-
ra, eta Garatez gainera, Duran-
galdeko beste hainbat ekoizle 
ere aurkeztuko dira: Atxondo-
ko Joseba Baseta, Otxandioko 
Andoni Padilla, Abadiñoko 
Pedro Martin Unzalu eta Eli 
Ingunza (Unzalu-Ingunza Txo-
ri-Errota ondasun erkidegoa), 
Aitor Urien, Durangoko Itsaso 
Barrenetxea eta Iurretako Jaio 
anaien Jaio Gaztak S.L. izango 
dira.

Jesus Garatek Izurtzan ekoizten du ardi gazta, Mugarra markakoa.

Munduko Gazta Sariketan 
mundu osoko 3.000  
gazta inguru aurkeztuko 
dituzte guztira

Bizkarra zaintzen 
ikasteko aukera, 
Mañarian 

  MAÑARIA M.O.
Santa Ursula nagusien el-
karteak antolatuta, bizkarra 
zaintzen ikasteko aukera dago 
Mañarian. Urrian hasi da ikas-
taroa, eta azaroan jarraituko 
du. Hain zuzen ere, hilaren 
9an, 16an eta 23an. Arratsal-
dean burutuko da ikastaroa, 
17:00etatik 18:30era bitartean, 
antolatzaileek azaldu dutenez. 

Ikastaroan parte hartu gura 
dutenek jubilatuen egoitzatik 
pasatu behar dute izena eman 
ahal izateko.

20 lagun lanean, 
martxarako eta 
lasterketarako

  GARAI M.O.
Domekan egingo dira Garaiko 
Triatloi Taldeak antolatzen di-
tuen mendi martxa eta laster-
keta, eta hogei bat lagun ibiliko 
dira boluntario lez ekimena 
aurrera atera dadin. Herrita-
rren laguntza edukiko dute, 
beraz, bai ibilbidea osatzeko, 
bai jatekoa prestatzeko, esate 
baterako. 

Mendi lasterketa nobeda-
dea izango da; Asto Trail deitu 
diote, Astomendi tontorretik 
igarotzen delako.

Euriteek Berrizen eragindako kalteak.

SEI HANKAKO MAHAIA

JULIAN 
RIOS

SQ-2D

OHZ, “Oasiaren” prezioa
Diotenez, 40 urte ez dira ezer. 
Horixe gertatuko zitzaion Biz-
kaiko Foru Aldundiari. Bere 
pasibotasunaren ondorioz, 
katastroa bere horretan gera-
tu da lau hamarkadatan, eta 
orain di-da doitu nahi dute, 
euskal oasi idilikoari eutsi 
nahian. Errolda bat da katas-
troa, Aldundiak ondasunen 
inbentarioa egiten duena, 
bere ezaugarri eta prezioekin. 
Garrantzitsua da, balio hori 
oinarri gisa erabiltzen baita 
zenbait zergaren zenbatekoa 
kalkulatzeko: Ondasun Higie-
zinen gaineko Zerga (OHZ) 
eta udalak kobratzen duen 
plusbalioa.  

Burbuila garaian eraikun-
tzak sortutako diru-sarre-
rak nabarmen jaitsi dira, eta 
behea jota gelditu da udaleko 
diru-kutxa azken urteetan. 
Ondorioz, diru-sarrerak ho-
betzeko tentazio bihurtu da 
OHZa.   

Etxebizitza duina eta ego-
kia izateko Eskubide Uniber-
tsala jasota dago Giza Esku-
bideen Adierazpen Uniber-
tsalean, 25. artikuluan. Baita 
konstituzio askotan eta Eusko 
Jaurlaritzan onartu berri den 
Etxebizitza Legean ere. 

Hauxe orain egin beharre-
ko galdera: zergatik igo dute 
hainbeste oinarrizko ondasun 
hau, are gehiago lehen etxe-
bizitza izanik? Ez litzateke 
hobe izango erreforma fiskal 
progresiboa eta berbanatzai-
lea egitea, jendearen gerrikoa 
estutu beharrean?

Hobe gogoeta hori egin,  
beste hau esan beharrean: 
“dena ondo doa”, edo “oasi 
zoragarri honetan ez da ezer 
gertatzen, ez murrizketarik, 
ez multinazionalen eraginik”.

 DURANGALDEA ASTEON    

DURANGO  Fito musikariak emanda, 
Harley Davidson bat zotz egin zuten La 
Cuadri del Hospi elkarteko kideek Ger-
nikan, urriko azken asteleheneko jaian. 
Sare sozialetan zehaztu dute txartel ira-
bazlea internet bidez, Lanzaroten saldu 
zela. Beraz, hara joango da Fitoren Har-
ley Davidson motorra.

Lanzarotera joan da 
Fitoren motorra

BERRIZ  Herrian abesbatza berri bat sor-
tzeko irrikaz daude hainbat berriztar, 
eta abestea gustatzen zaien guztiei deia 
egin diete beraiekin kantatzera animatu 
daitezen. Hamabostero batuko da kantu-
zale taldea, ordubetez, Berrizko Kultur 
Etxean. Lehenengo hitzordua azaroaren 
8an izango da, 20:00etan.

Berrizen abesbatza  
herrikoia sortuko dute

OTXANDIO  XXVI. margo lehiaketa egin-
go dute, azaroaren 6an, Otxandion. Lau 
sari egongo dira jokoan, lehiaketan: 500 
euroko lehenengoa, 350 euroko bigarrena, 
200 euroko hirugarrena eta 150 euroko 
herriko saria. Egun berean, 10:00etatik 
14:00etara, umeen margo tailerra ere egin-
go dute, Kontseilupean.

Otxandioko margo 
lehiaketa, domekan   
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Berbaz
Miren Gallastegi | EHUko doktorea ingeniaritza kimikoan | Durango, 1988

“Zabor larregi sortzen dugu, horixe 
da dugun arazo larrienetariko bat”
Hiri hondakin solidoak erraustean kutsatzaile gutxiago isurtzeko katalizatzaileen aukera ikertu du

 BERBAZ  Aitziber Basauri
EHUko doktore Miren Gallas-
tegik Hiri Hondakin Solidoen 
(HHS) erraustegietan tekno-
logia katalitikoa erabiltzeko 
aukera aztertu du, kutsatzai-
le horien isurketak modu era-
ginkorragoan murrizteko. Ni-
trogeno oxidoak (NOx) eta 
dioxinak aldi berean deusez-
tatzeko aukera ikertu dute.

Zertan datza ikerketa?
Hiri Hondakin Solidoak (HHS) 
erretzerakoan, eta nahiz eta 
konbustio hori kontrolatua 
izan, halabeharrez zenbait 
konposatu sortzen dira —ni-
trogeno oxidoak eta dioxinak, 
besteak beste— eta kutsatzai-
le horiek tratatzeko prozesu ez-
berdinak daude erraustegie-
tan. Halere, badakigu gero eta 
neurri murriztaileagoak jaso-
ko dituela legediak. Horren au-
rrean, teknologia katalitikoan 
aldaketa txiki bat egitea pro-
posatzen dugu; aldaketa txikia, 
baina, aldi berean, handia.

Zein da aldaketa hori?
Erraustegietan badarabilten 
teknologia katalitikoa erabili-
ta, ez litzateke inbertsio handi-

rik egin behar. Eta, aldi berean, 
aldaketa handia izango litzate-
ke, dioxinetarako metodo sun-
tsitzaile bat ere proposatzen du-
gulako. Teknologia katalitikoa 
erabiltzen duten erraustegie-
tan ikusi dute NOx-ak deusez-
tatzerakoan dioxina kontzen-
trazioa ere jaisten dela. Baina, 
horren zergatia ez da ikertu. 
Teknologia katalitikoa NOx-ak 
eliminatzeko dago optimiza-
tuta, ez dioxinak eliminatze-
ko. Prozesu berean, NOx-ak eta 
dioxinak %100ean eliminatzea 
lortu gura du ikerketak. 

Teknologia katalitikoa erabil-
tzen da gaur egun konposatu 
kutsatzaileak tratatzeko?
Bai, Espainian hamar erraus-
tegitan erabiltzen dute tekno-
logia hori  —Bilboko Zabalgar-
bin ez dute horrelakorik, bai-
na jartzea aurreikusi dute—. 
Orain arte, konbustio galda-
ran, 800 gradutik gorako ten-
peraturan amoniakoa botata 
bihurtu izan dituzte NOx-ak 
Nitrogeno. Hori, baina, ez da 
ehuneko ehunean eraginko-
rra. Izan ere, NOx-ak  isurtzen 
dira oraindik ere; beti ere, le-
geak baimendutako neurrian. 

Teknologia katalitikoagaz, gal-
daran beharrean, tximinian ja-
rritako katalizatzaile batean 
isurtzen dute amoniakoa, eta 
prozesua eraginkorragoa da. 

Dioxinak, baina, ez dituzte 
suntsitzen.
Ez. Gaur egun, ikatz aktiboz-
ko iragazkien gainean harra-
patzen dituzte dioxinak, eta 
horiek, gero, kudeatu eta tra-

tatu egin behar dira. Iragazki 
hori kendu, eta dioxinak oxida-
tzeko aipatutako katalizatzai-
lea aprobetxatzea proposatzen 
dugu. Dioxinak deuseztatze-
ko metodo suntsitzailea litza-
teke hori.

Bi prozesuak bateratuko lira-
teke horrela?
Bai. Laborategian baieztatu 
dugu teknologia katalitikoan 
aldaketa batzuk eginda,  bi pro-
zesuetan posible dela eragin-
kortasuna handitzea. Ikusi du-
gu erraustean NOx-ak eta dio-
xinak batera deuseztatzeko au-
kera badagoela, eta ikertzen 
jarraitu behar dela.

Noiz hasi zenuten ikerketa?
2011n hasi ginen, eta jarraitzen 
dugu. Laborategian sortutako 
erraustegi txiki batean egin di-
tugu proba guztiak, egoera ia 
ideal batean. Hurrengo pau-
soa sistema gas erreal bategaz 
probatzea litzateke. Adibidez, 
Zabalgarbik sortzen duen ga-
sa hartuta. Emaitza onak lor-
tuz gero, teknologia katalitikoa 
duen erraustegi batean proba-
tu gura genuke. Oraindik, bai-
na, lan handia dago atzetik.

Erraustegiek eztabaida sako-
na sortu dute gizartean. Zer 
iritzi duzu zuk honetaz?
Ez naiz erraustegiak eraiki-
tzearen aldekoa, dena erretzea-
ren aldekoa. Baina, ingurume-
narekiko errespetagarriagoak 
diren beste teknologia batzuek  
—birziklatzeko balioa berriz 
emateko, berrerabiltzeko...— 
arazo bat dute: beraien eragin-
kortasuna neurri batera arte-
koa dela: ezin dituzte tratatu gi-
zartean ditugun era askotariko 
hondakinak. Horrez gainera, 
errefusa sortzen da: esaterako, 
plastikoa birziklatzen denean, 
beti sortzen da solido bat, birzi-
klatu ezin dena. Zer egingo du-
gu horregaz? Zaborraren ku-
deaketa integrala egin behar 
dela uste dut, eta horixe dio-
te Europatik datozen dekre-
tuek ere. 

Zertan datza zaborraren ku-
deaketa integral hori?
Lehenik eta behin, zaborra sor-
tzea ekidin behar da. Zabor la-
rregi sortzen dugu, horixe da 
gaur egun dugun arazorik la-
rrienetariko bat, nire ustez. 
Hurrengo pausoa berrerabil-
tzea litzateke, eta erabili ezin 
dena birziklatzea. Birziklatu 
ezin denari balio berria ema-
tea etorriko litzateke gero. Az-
ken mailan leudeke errauske-
ta edo isurketa. Batzuen ustez, 
errausketa errebalorizazio mo-
dua ere bada. 

Nola da hori?
Erretzerakoan sortutako be-
roagaz erraustegian arginda-
rra sortzen delako. Arginda-
rra sortzeagaz ados nago, bai-
na, hobe litzateke kutsatzai-
leak sortu gabe ematea balio 
berri hori. Hala ere, errauste-
gien aldeko joera gorakoa da, 
eta hori horrela izatearen arra-
zoirik garrantzitsuena energia 
elektrikoa sortzea da. Horrez 
gain, egia da baita ere zabor as-
ko sortzen dela, eta bestelako 
aukerek errefusa sortzen dute-
la. Beraz, uste dut erraustegiak 
egon egongo direla. Erraus-
tegiak desagertzea ezinezko 
ikusten dut. Hasteko, hainbes-
te zabor ez sortzeko lan egin 
beharko genuke, eta asko dago 
ikertzeko birziklapena, berre-
rabilpena... sustatzeko teknolo-
gian, oraindik muga asko ditu 
eta. Baina, tamalez, beti egon-
go da zati bat birziklatu ezin 
dena. Horren aurrean, erraus-
ketan ikertzea ere beharrezko 
ikusten dut, ingurumenagaz 
errespetagarriagoa izan dadin, 
hain  zuzen.  

Prozesu berean  
NOx-ak eta 
dioxinak 
eliminatzea lortu  
gura du ikerketak”

Batzuen ustez, 
errausketa 
errebalorizazio 
modua ere  
bada”
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Bihar erabakiko da azken kanporaketa, 
Zaldibarko Olazar frontoiko saioan
Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren bosgarren kanporaketa da Zaldibarkoa

 BERTSOLARITZA I. Esteban
Bizkaiko Bertsolari Txapelke-
taren udazkeneko faseko bos-
garren eta azken kanporake-
ta saioa jokatuko dute, bihar,  
17:30ean, Zaldibarko Olazar 
frontoian. Beñat Romero zorno-
tzarra dago saio horretan parte 
hartuko duen seikotean, eta 
Beñat Vidal, Eneko Arrate, Igor 
Menika, Nerea Ibarzabal eta 
Peio Ormazabal bertsolariak 
ere arituko dira bertan. 

Saio horretan punturik 
gehien batzen dituen bertsola-
riak azaroaren 19an Markinako 

lehenengo finalaurrekoan kan-
tatzeko aukera eskuratuko du.

Txaber Altube abadiñarra 
izan zen Durangaldearen ordez-
karia urriaren 30ean Leioako 
kultur auditoriumean jokatu 
zuten aurreko kanporaketan, 
eta 461 puntu eskuratu zituen. 
Ibon Ajuriagojeaskoa gernika-
rrak irabazi zuen saioa, 483 pun-
tugaz, eta hirugarren sailkatu 
zen Altube gazte abadiñarra. 

Aurreko kanporaketak ira-
bazita, Miren Amuriza, Ene-
ko Abasolo Abarkas eta Beñat 
Ugartetxea Durangaldeko ber-

tsolariak lehendik daude sailka-
tuta finalaurrekoetan aritzeko. 
Hiru finalaurrekoak irabazten 
dituztenek eta saio horietan 
punturik gehien biltzen dituz-
ten bost bertsolariek jokatuko 
dute Txapelketaren finala, aben-
duaren 17an, Bilbon.  

Ibon Ajuriagojeaskoa gernikarrak irabazi zuen urriaren 30eko kanporaketa. 

Beñat Romero zornotzarra 
dago Zaldibarko 
kanporaketan kantatuko 
duen bertsolari seikotean

 KLOWNA  Markel Onaindia
“Klownak, normalean, beti 
dira galtzaileak, eta errefuxia-
tuek ere txartel guztiak dituzte 
galtzaile izateko”. Gorka Gan-
sok antzekotasuna ikusi du 
klownen eta gerretatik ihesi 
datozenen egoeran, eta hain 
zuzen ere, horixe da Ganso&Cia 
konpainiaren lan berriaren ar-
datzetako bat. Transgresioaren 
bidez, “barrenak astintzea” 
lortu gura dute. Edozelan ere, 
“baikortasunetik eta barretik” 

landu gura dute gai latz hori, 
umorea baita euren antzerki es-
tiloaren oinarria. Beraz, barrea 
eta emozioa sortzera dator Ka-
put deitu duten lana, bihar eta 
etzi San Agustin kulturgunean 
estreinatuko dutena, 18:00etan.

Gorka Gansogaz batera, Txe-
fo Rodriguez igoko da taulara, 
edo, hobe esanda, antzezpene-
rako prestatu duten auto zaha-
rrera. “Oso harro nago aintzat 
hartu nautelako”. Zuzendaritza-
rako, Jimena Cavaletti argenti-

narraren ekarpena eduki dute, 
Topaklownen irakasle lez aritu 
izan dena, eta Cecilia Pagani-

ni –Ganso&Cia bikotea osatzen 
du– ere ibili da sorkuntzan zein 
zuzendaritzan. 

Cavalettiren ustez, familia 
osoari begira sortu duten lan ho-
netan, “umeek freskotasunagaz 
konektatuko dute, eta helduek 
sakoneko gaiagaz ere bai”. 

Hurbiltasuna
Asteburu honetako saioen 
amaieran, ikusleek protagonis-
tei galderak edo ekarpenak egi-
teko aukera egongo da. “Klow-
nak hurbiltasuna dauka, eta ho-
rregatik, jendearen kontrastea 
garrantzitsua iruditzen zaigu”, 

esan du Gansok. Urtarriletik au-
rrera, hogei bat emanaldi lotuta 
dauzkate dagoeneko, Euskal He-
rritik zehar. Kanpoan ere ez zaie 
aukerarik faltako ziurrenik. 

Durangotik mundura
Durangoko San Agustin kultur-
gunean finkatutako konpainia 
da Ganso&Cia, klownaren uni-
bertsoa herrian txertatu duena. 
Antzezlanez aparte, Durangon 
egiten diren Topaklown eta Ma-
luta jaialdiak eurek antolatzen 
dituzte. Eguaztenean egindako 
aurkezpenean, Mari Jose Balier 
zinegotzia eta aretoko lehenda-
karia ere egon zen, eta baieztatu 
zuen aurten ere burutuko dela 
Maluta jaialdia Gabon bueltan, 
iazko lehen edizioaren atzetik. 
Horri lotuta, “konpainien eta 
instituzioen arteko batasuna”  
nabarmendu zuen Paganinik, 
eta horren alde lan egiteko deia 
egin zuen gainontzeko herri eta 
hirietan ere. 

Kaletik datozen aktoreak 
dira Ganso&Ciakoak, baina 
Kaput areto barrurako prestatu 
duten bigarren lana da. Mimo 
handiz, urtebetetik gora eman 
dute ideia errealitate bihurtzen, 
eta asteburuan ikusiko du argia,  
ikusleak barrez eta emozioz zi-
priztintzeko asmoz. 

Hamar ikuskizun
Azaroa eta abendua kulturaz 
beteta datoz. Hamar ikuskizun 
eskainiko dituzte San Agusti-
nen, hamabost emanalditan; 
Kaput-egaz hasi, Banarteren 
Dudas Razonables-egaz jarrai-
tu, Txiki Txiki Txikia jaialdia, 
Mami Lebrum, Francoren bilo-
bari gutuna...

Protagonistak eta antolatzaileak, eguaztenean, antzezlanerako prestatutako autoaren alboan.

Barrea eta emozioa sortzera dator ‘Kaput’, 
gerra eta errefuxiatuen gaia taularatuta
Ganso&Cia konpainiak familientzako antzezlan berria estreinatuko du asteburu honetan, San Agustinen   

JIMENA 

CAVALETTI 
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GEURE DURANGALDEA

GARAZI  
MUGARZA 
MARKINA

Ikaslea

Asteazkenero nazioarteko 
ikasleak biltzen dituen festa 
bat antolatzen da hemen, aste-
ro leku desberdin batean eta 
gehienetan diskoteken antze-
ko lokaletan. Ez naiz oso zalea, 
baina lehen asteazken hartan 
animatu egin nintzen. Jende 
gehiegi zebilen bultzaka atean, 
hurbildu eta berehala jabetu 
nintzen: sexuaren araberako 
ilara bi daude, eta neskek ez 
dute sarrera ordaintzen. 

Haserretu egin nintzen or-
daindu beharrik izan ez zutela-
ko pozak zoratzen zeuden lagu-
nekin, “zergatik kexatzen zara 
ez baduzu ordaindu behar” 
bakoitzarekin, eta batez ere 
neure buruarekin, azkenean 
sartu egin nintzelako. Umilia-
tuta sentitzen nintzen, ondo 
ikasia nuen arren produktua-
gatik ordaintzen ez baduzu, 
orduan produktua zeu zarela. 
Barruan gertatzen zena ima-
jina dezakezue, neskok doako 
haragia gara halako lekuetan, 
eta esan diezazueket gauza 
gutxik ematen didatela horrek 
baino nazka handiagoa. 

Duela hiru hilabete ingu-
ru, BERRIAko udako seriean 
elkarrizketa interesgarria 
egin zioten Sustrai Colinari 
(irakurketa gomendatzen di-
zuet). Bertsolariak dio erraze-
gi jotzen dugula geure burua 
feministatzat, baina garrantzi 
itzela duela batzuetan geu ere 
hegemonikoak garela ohar-
tzeak. 

Eta hala da; zaila, mingarria 
eta deserosoa da fazeta ilunak 
agerian uztea, erosoagoa dela-
ko urtean hirutan protestatu, 
eta ostantzean ez ikusiarena 
egiten jarraitzea. Baina, arren, 
utzi iezadazue esaten ordutik 
ez dela egunik pasa patriarka-
tuaren doako produktu izateko 
neure burua saldu nuela senti-
tu gabe.  

Ni hegemonikoa

Urteurren kontzertua eskainiko du 
Bogoroditsie abesbatzak
Hogei urte betetzen dituztela ospatuko dute zapatu honetan,  Andra Marian

 MUSIKA  A. Esteban
Bogoroditsie abesbatza Duran-
gon jaio zen, orain dela hogei ur-
te. Ospatzeko, kontzertu berezia 
eskainiko du zapatu honetan, 

Andra Marian, 20:00etan.  Urte 
hauetan, “denetarik egon da: 
momentu onak, momentu txa-
rrak, proiektu asko, ia geldituta 
egon garen denbora bat ere izan 

dugu”, aitortu du abesbatzako 
kide den David Romanek. “Bo-
goroditsie abesbatzan hasi gine-
nean, hogei bat urte geneuzkan, 
eta orain berrogei. Denbora 

honetan, bizitza bezala, dena al-
datzen joan da” aipatu du.

Zapatuko kontzertua berezia 
izango da. “Sorpresa bat izango 
da, baita geuretzat ere”, adiera-
zi du Romanek. Ion Ugarrizak, 
taldeko zuzendariak, bost lan 
propio aurkeztuko ditu, abes-
batzaren errepertorio ohiari 
gehituko zaiena. “Publiko orori 
zuzendutako kontzertua izan-
go da, eta Andra Marira ahalik 
eta jenderik gehien joatea gura 
dugu”. Inoiz abesbatzaren parte 
izandako guztiei gonbit egiten 
diete ekitaldi amaieran Madina-
ren Aita Gurea abestera. 

Ospakizun honen ondoren,  
Ez dok hamairu taldeari egin-
go zaion omenaldian —Musi-
kaste-k antolatutakoa— parte 
hartuko dute. Azaroaren 22an 
Iruñean, eta 27an Donostian. 
“Datorren urtera begira, sortu-
ko dira proiektuak, guk musika 
egiten jarraitu gura dugu eta”.

“Gaur egun hogeita lau bat 
pertsonak osatzen dugu abesba-
tza, eta urte askoan hamabi bat 
baino ez gara izan. Etorkizuna 
egon badagoela uste dut, eta go-
goz gaude jarraitzeko”, onartu 
du abesbatzako kideak.

Bogoroditsie abesbatzako kideak gogoz daude musika egiten jarraitzeko.

Sarrionandia, Habanako 
unibertsitateko irakurle 
Joseba Sarrionandia idazle iurretarra izango da 
Habanako euskal institutu berriaren arduraduna

 HEZKUNTZA  Itsaso Esteban
Etxepare Euskal Institutuak 
euskal kultura irakurletza be-
rria zabaldu du Kubako Ha-
bana hiriburuan, eta Joseba 
Sarrionandia idazlea (Iurreta, 
1958) izango da bertako irakur-
lea. Sarrionandiak zehaztuko 
ditu programa akademiko ho-
rren edukia eta gainerako ekin-
tzak ere. Etxepare Institutuak 
eta Habanako Unibertsitateak 
2015ean sinatu zuten lankidetza 
hitzarmenari esker hasi da Eus-
kara eta Euskal Kultura irakur-
letza berria martxan.

Azaroaren 22an, Euskara 
hizkuntzaren historia ikasta-
roagaz ekingo diote progra-
mari, eta zehaztu dituzte urte 
amaierara arte egingo dituzten 
beste hainbat ekintza ere: aben-
duaren 5ean, esaterako, Amama 
filma aurkeztuko du Asier Altu-
nak Habanako unibertsitatean. 

Programa eta ekintza aka-
demiko horien osagarri, Haba-
nan euskal kultura ikertu gura 
dutenei hainbat baliabide ere 
eskainiko dizkie Etxepare Insti-
tutuak Habanan: euskal biblio-
teka eta zineforuma, adibidez. 

Aldizkari literario herrikoi 
bat sortuko dute Sorginola 
Gaztetxeko Ateneoan  
Urte amaieran argitaratuko dute lehenengo alea; 
literaturzaleak testuak bidaltzera animatu dituzte

 LITERATURA  Aimar Esteban
Sorginola Gaztetxeko Ateneo 
proiektu literarioa aldizka-
ri herrikoi bat prestatzen ari 
da. “Talde sendoa sortu denez, 
urtean zehar lantzeko zerbait 
prestatu gura genuen, iraunkor-
tasuna duen zerbait”, adierazi 
dute Ateneoko partaideek. 

Ipuinek, mikroipunek, oler-
kiek, antzerki laburrek, elka-
rrizketek, komikiek zein haus-
narketek izango dute aldizkari 
berri horretan lekua, eta sinatu-

ta zein modu anonimoan argita-
ratuko dituzte. 

Lanak honako helbide ho-
netara bidaltzera gonbidatu 
dituzte parte hartu gura duten 
guztiak: sorginolakoateneoa@
gmail.com. Paperean argitara-
tuko dute aldizkaria, eta lehe-
nengo alea urte amaiera ho-
netan kaleratzea espero dute. 
Oraindik ez dakite zehazki zen-
batero kaleratuko duten aldiz-
karia, baina, “hasiera batean, 
hiruhilekoa izatea” gura dute.
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ILE- 
APAINDEGIAK

ESTETIKA 
ZENTROAK

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

EDERTASUN GIDA 

Jon Sopelana. Iunik.

Fashion Gaua

Zelan joan zen Fashion Gaua? 
Modelo bakoitzaren janzkera eta 
ezaugarriei egokituz egin genuen 
lan pasarelan. Beti produktu 
naturalekin, eta norbere 
edertasuna indartuz. Estilo ugari 
landu gura izan genituen: uhinak, 
trentzak, ile bilduak... Lan handiko 
eguna izan zen, baina poztu 
ginen hainbeste jendegaz lan 
egin ahal izateagatik, baita gure 
lana pasarelan ikusteagatik ere. 
Goraipatu beharra dauzkat nire 
lankide Laurak eta Jenniferrek 
egindako orrazkera eta 
makillajeak. Modaren inguruan 
zertan gabiltzan erakusteko eta 
bezeroei aholkua emateko  
aukera izan zen. 

Aholkua emateko prest zaudete 
Iuniken. 
Zure ile edo buruazalaren 
inguruko zalantzarik baduzu, 
etorri eta galdetu, aholkua 
emango dizugu eta. Gure 
ikuspuntua azaltzeko prest gaude 
beti, edertasun osasuntsuaren 
ikuspegitik, hain zuzen ere. 
Estetikan, neska zein mutilentzat  
zerbitzu ugari eskaintzen dugu; 
adibidez, bizarra kentzea edo 
konpontzea azalarekiko 
begirunez egiten dugu; 
azkenaldian asko gabiltza 
horretan.
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Euskal Herriko jazz eta 
blues eszenak beteko 
du Elorrioko Ateneoa
Azaroaren 10ean hasiko da zazpi proposamen 
dakartzan XXVII. Arriolako Jazz eta Blues jaialdia

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Zazpi hitzordu dakartza Elo-
rriora Arriolako Jazz eta Blues 
jaialdiaren XXVII. edizioak, da-
torren eguenetik aurrera. Petti 
musikari nafarrak Etxeko Uzta 
taldeko lagunekin eskainiko 
du egitarauko lehenengo kon-
tzertua, azaroaren 10ean. Jose-
ba Irazokik, eta Igor eta Iñigo 
Telletxeak osatzen dute Pettiri 
laguntzen dion Etxeko Uzta hi-
rukotea. Hain justu ere, bertoko 
uzta oparoa izango da, aurten, 
Elorrioko jaialdian: Euskal He-
rriko jazz eta blues eszenaren 
erakusgarri dira programatu 
dituzten kontzertu gehienak.

Pettiren ahots urratuak eta 
bere gitarrak gidaturiko blues, 
rock eta folk emanaldiaren os-
tean, Juan de Diego Trio taldea-
ren doinuek jazz klub bihurtuko 
dute Ateneo (azaroaren 11n). 
Duela bi hamarkadatik Bartze-
lonan bizi da De Diego tronpe-
tari bilbotarra, eta bi musikarik 
lagunduta arituko da Elorrion.

Beste tronpetari bat izango 
da jaialdira atzerriko haizeak 
ekarriko dituena: Chicagon 
jaio eta Parisen bizi den Boney 
Fieldsen, hain zuzen ere. Blues, 
funk eta rocketik gertu dauden 
doinuak eskainiko ditu.

Euskal Herrian sorturiko 
proiektuak dira jaialdian en-
tzungai izango diren gainon-
tzekoak: Musikene ikastegian 
sortutako The Machetazo 5tet, 
The Allnighter eta Muchachos 
Afrobeat Band gasteiztarrak, 
edo Portalekua tabernan jaialdi-
ko azken kontzertua eskainiko 
duen Azkaiter Pelox boskotea. Bluesa, funka eta rocka uztartuko ditu Boney Fieldsenek bere emanaldian.

Joseba Irazoki eta Igor eta Iñigo Telletxea musikariek lagunduta arituko da Petti Ateneoko kontzertuan.

Boney Fieldsen Chicagoko 
tronpetistak ekarriko ditu 
atzerriko haizeak Elorrioko 
Jazz Blues jaialdira

- ATENEOAN -
Azaroaren 10ean, 21:30ean,  
· PETTI & ETXEKO UZTA  
Azaroaren 11n, 22:30ean, 
· JUAN DE DIEGO TRIO
Azaroaren 12an, 21:30ean,  
· THE ALLNIGHTERS
Azaroaren 17an, 21:30ean,  
· MUCHACHOS  
AFROBEAT BAND
Azaroaren 18an, 22:30ean,  
· THE MACHETAZO 5TET
Azaroaren 19an, 22:30ean,  
· BONEY FIELDS BAND

- PORTALEKUA TABERNAN -
Azaroaren 20an, 20:30ean,  
· AZKAITER PELOX

Antzerki amateurra protagonista 
Abadiñoko II. Antzerkiño jaialdian
Azaroko lau zapatutan, Errota kultur etxean izango dira jaialdiko emanaldiak

 ANTZERKIA  Itsaso Esteban
Azaroko lau zapatuetan izan-
go diren lau antzerki emanal-
dik osatzen dute II. Antzerkiño 
jaialdiko egitaraua. Azaroaren 
5ean, bihar, izango da lehenengo 
hitzordua: Contigo aprendí izen-
buruko antzezlana eskainiko du 

Zallako Antifaz taldeak.
Eneko Etxebarria kultura 

zinegotziak eta jaialdiaren an-
tolakuntzan jardun den Rafa 
Herce Banarte antzerki taldeko 
kideak eman zituzten, eguazte-
nean, Euskal Herriko antzerki 
talde ez profesionalen ikuski-

zunak dakartzan jaialdiaren in-
guruko azalpenak. Antzerkiño 
jaialdiaren bigarren edizioko 
egitaraua, “abadiñarrei ahalik 
eta eskaintza bariatuena egiteko 
helburuagaz” sorturikoa dela 
azpimarratu zuen Etxebarriak.

2011n egin zuten Antzerkiño 

jaialdiaren lehenengo edizioa, 
eta antzerki talde profesionalen 
emanaldiak programatu zituz-
ten orduko hartan. 

Hainbat urtez jaialdia antola-
tu barik egon ostean, Rafa Her-
cek azaldu duenez, Abadiñoko 
jaialdi hori hemendik aurrera 
talde amateurrentzako oholtza 
izatea erabaki dute. Izan ere, 
Herceren berbetan, “herrita-
rrek kudeaturiko talde horietan 
garatzen baita antzerkizaleta-
suna eta sortzen baitira antzer-
kigileak”. Eta, hain zuzen ere, 
talde horiei oso zail egiten zaie 
sarritan beraien antzezlanak 
euren herritik kanpoko aretoe-
tan erakustea. 

Banarte antzerki taldeak be-
zala, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
beste herri batzuetan herrita-
rren artean antzerkizaletasuna 
bultzatzen diharduten lau talde 
gonbidatu dituzte II. Antzer-
kiño jaialdian aritzera; Zalla-
ko Antifaz, Ortuellako Teatro 
Fierabrás, Altsasuko Tarima 
Beltza, eta Arrasateko Doke an-
tzerki taldea, hain zuzen ere. 

Contigo aprendí komedia es-
kainiko du Antifazek, “ar jaio 
direlako eskubide guztien jabe 
direla uste duten gizonen kon-
trako lana”; Edgar Allan Poeren 
testuen In vino veritas izenbu-
ruko irakurketa dramatizatu 
eta musikatua Teatro Fierabrás 
taldeak; Falstaff  no cree en la 
otra vida tragikomedia satirikoa 
Tarima Beltza taldeak; eta XX. 
mende erdialdean kokaturiko 
Aingeru ala kurriloi? izenbu-
ruko istorioa Arrasateko Doke 
antzerki taldeak. 

Errota kultur etxean izango 
dira lau emanaldiak, 20:00etan, 
eta 5 eurokoa izango da sarrera.Arrasateko Doke antzerki taldearen ‘Aingeru ala kurriloi?’ obragaz amaituko da, azaroaren 26an, II. Antzerkiño.

Azaroaren 5ean  
· Antifaz antzerki taldearen 
CONTIGO APRENDÍ

Azaroaren 12an  
· Teatro Fierabrás taldearen 
IN VINO VERITAS: TRIBUTO A 
EDGAR ALLAN POE

Azaroaren 19an  
· Tarima Beltza taldearen 
FALSTAFF NO CREE EN LA 
OTRA VIDA

Azaroaren 26an,   
· Doke antzerki taldearen 
AINGERU ALA KURRILOI

Zalla, Ortuella, Altsasu eta 
Arrasateko antzerki taldeak 
gonbidatu dituzte jaialdian 
parte hartzera
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Emakumeen lasterketan batutako 
dirua Andraguneari emango diote
Bost kilometroko lasterketa Durangon izango da, azaroaren 26an

 HERRI LASTERKETA  J.D.
Azaroaren 25a Emakumeenga-
nako Indarkeriaren Kontrako 

Nazioarteko Eguna da, eta egun 
horregaz bat egiteko asmoz, 
Emakumeen Lasterketa antola-

tu dute Durango Kirol taldeak 
eta Durangoko Udaleko Ber-
dintasun Sailak elkarlanean, 
azaroaren 26rako. Emakumeek 
bakarrik parte hartu dezaketen 
lasterketa da.

Proba solidarioa da, eta 
izen-emateagaz batutako dirua 
—gastuak kenduta— Andragu-
neari emango diote. Izen-ematea 
10 euro da (kamiseta barne), eta 
azaroaren 25era arte dago za-
balik www.herrikrosa.eus web-

gunean. Era berean, azaroaren 
21etik 25era ‘Emakumeengana-
ko indarkeriarik ez’ dioen pega-
tina eskuratzeko aukera egongo 
da euro baten truke, Andragu-
nean. Pegatinekin jasotako diru 
guztia ere Andragunearentzat 
izango da.

Azaroaren 25eko nazioarteko 
egunaren harira, “geuk ere gure 
ekarpena egin gura izan dugu, 
eta dakigun moduan egin dugu, 
lasterketa bat antolatuz”, azaldu 
du Juan Sampedro Durango Ki-
rol Taldeko arduradunak. 

Lasterketa 17:00etan hasiko 
da. Ezkurdin izango ditu irteera 
eta helmuga. Atletismo-pistaren 
atzealdeko bidegorritik, Fray 
Juan de Zumarraga kaletik, eta 
Askatasun etorbidetik diseina-
tu dute 5 kilometroko ibilbidea.

Lasterketa irekia
16:55ean beste lasterketa bat 
hasiko da, laburra eta ez lehia-
korra, gura duten denentzat 
irekita egongo dena, gizon zein 
emakume. Seme-alabekin egite-
ko modukoa izango da.

Kirola
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 AUTO LASTERKETA  J.Derteano
Iban Tarsicio pilotu abadiña-
rrak eta Iñigo Peña kopilotu 
atxondarrak mendi igoeren 
Euskadiko txapelketa irabazi 
dute Mitsubishi EVO IX-aren bo-
lantean. Bigarren urtez jarraian 
lortu dute txapelketa euren-

ganatzea. Amaitu berri duten 
denboraldiaren “oso balorazio 
positiboa” egin du Tarsicio aba-
diñarrak.  

Joan zen asteburuan biga-
rren amaitu zuten Arrasaten, 
Udalako igoeran. Postu horre-
gaz batutako puntuak nahikoa 

izan ziren txapelketa segurtatze-
ko. Igoera berria izan zen, ibilbi-
de labur bategaz; eta bost txan-
dagaz, hirugaz barik: “Ibilbidea 
polita zen, asfalto ona zuen, eta 
jende asko batu zen lasterketa 
ikustera”, gogoratu du pilotu 
abadiñarrak.

Rallysprint txapelketa
Aurten hirugarren amaitu du 
Euskadiko Rallysprint Txapel-
keta. Iaz bigarren sailkatu zen. 
Azken urteetan ate joka dabil, 
baina errematea eman ezinik. 
Aurten lasterketa bitan arazo 
mekanikoak izan ditu, eta ho-

rrek aukerarik barik utzi zuen 
txapelketako azken txanpan. 
Hala ere, datorren urtean berri-
ro saiatzeko gogoz dago: “Aurten 
zorte txar apur bat izan dugu, 
baina badugu txapelketa hori 
irabazteko ilusioa. Oraindino 
ez dugu lortu, baina datorren 
urtean berriro ahaleginduko 
gara. Eskerrak eman gura diz-
kiet gure babesleei eta Hirumet 
enpresari, urtero posible egiten 
dutelako gu hor egotea”. 

Eskualdeko pilotuak modan
Aurtengo denboraldian protago-
nismo berezia izan dute eskual-
deko pilotuek. Izan ere, gororatu 
beharra dago Enrique Barre-
netxea-Arando pilotu zaldibar-
tarrak eta Anartz Onandia ko-
pilotuak irabazi dutela Euskal 
Herriko Rallysprint Txapelketa.

Eurekin batera, belaunaldi 
berriak ere zeresana  ematen ari 
dira: Igor Urien abadiñarra, esa-
terako, podiumera igo zen Uda-
lako igoeran, turismoetan. Kepa 
Amantegi durangar gazteak ere 
behin baino gehiagotan eman 
du bere dohainen berri. 

Urteetan merezitako presti-
gioa eta errespetua batu dituz-
ten pilotuak ere ezin daitezke 
ahaztu, Jose Ignacio Erdoiza 
‘Lebeiti’ delarik talde horre-
tako adibide argienetako bat. 
Beraz, datozen urteetan Du-
rangaldeko pilotuak auto las-
terketetan protagonista izango 
direla ematen du.

Iban Tarsicio ezkerrean, garaipena ospatzen; eskuman Igor Urien, Udalan turismoetan hirugarren amaitu ostean. 

Bigarren urtez jarraian, mendi igoeren 
txapelketa irabazi dute Tarsiciok eta Peñak
Arrasateko igoeran lortutako bigarren postua nahikoa izan zuten iazko lorpena errepikatzeko

Azaroaren 25era arte  
egin daiteke izen-ematea 
www.herrikrosa.eus 
izeneko webgunean

Emakumeek bakarrik parte hartu dezakete lasterketan.

Presion Break 
eta Sasikoa, 
puntu beharrean 
daudenen derbia 

 ARETO-FUTBOLA  J.D.
Sasikoa Durango eta Berrizko 
Presion Break taldeek espe-
ro baino pattalago hasi dute 
denboraldia. Puntuen beha-
rrean daudela jokatuko dute 
talde biek derbia domekan, 
12:00etan, Berrizko kirolde-
gian. 

Hirugarren  Mailan 14 tal-
de dabiltza, eta Presion Break 
eta Sasikoa 11. eta 12. tokietan 
kokatuta daude, hurrenez hu-
rren. Berrizko taldea golegile 
dabil (24), baina gura baino 
gehiago jaso ditu: 26. Sasikoari, 
bere aldetik, kosta egiten zaio 
arerioaren atea zulatzea: 13 gol. 

Hirugarren Mailan indar-
tsu dabilena Elorrioko Bus-
kantza da. Lider daude orain 
arteko denak irabazita, eta 42 
gol sartu dituzte sei partidutan.
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ADITUAREN TXOKOA

Umetxoen mailan horrela 
arituko gara aurten. Atzekoz 
aurrera jantzita. Zergatik 
diot hau?

Aurreko denboraldian, 
umetxoen talde guztiak 3x3 
aritzen ziren, Eskola Kirolak 
eta Bizkaiko Saskibaloi Fe-
derazioaren ustetan, denen 
parte hartzea eta bakoitzaren 
joko garapena lantzeko ezin-
bestekoa zirela-eta. Eta, egia 
esan, ume askok zein ume 
gutxik osatzen zituzten tal-
de guztiek parte hartu ahal 
izan zuten. Izan ere, aurreko 
denboraldietan, 8 ume baino 
gutxiagoko taldeak ezin ziren 
txapelketan sartu. 

Egia esan, hasieran ez nin-
tzen guztiz ados egon, baina 
denboraldia aurrera joan 
ahala, gero eta alde positi-
bo gehiago ikusten nituen. 
Batez ere, ume bakoitzaren 
banakako taktikaren eta tek-
nikaren garapena lantzeko.

Baina, denboraldi bukae-
ran, Bizkaiko Klub eta Ikaste-
txe askoren eskutik, berriro 
ere umetxoen mailan 5x5 
jokatzeko eskaera egin zen, 
eta, azterketa bat egin ondo-
ren, aurten bi aukera ditugu: 
3x3 txapelketa, eta 5x5 denbo-
raldi erdia eta 3x3 beste erdia 
jokatzea. 

Horrela, Durangoko tal-
de guztiok bigarren aukera 
hau hartu dugu. Baina, nire 
ustetan, eta talde eta banaka-
ko jokoaren garapen zuzena 
lantzeko, lehenengo fasea 3x3 
izan beharko zen. Dena de-
la, joango gara aztertzen eta 
lantzen, umeen garapena eta 
saskibaloian gozatzea inoiz 
ahaztu gabe.

Asteburu honetan izango 
dira lehenengo partiduak. 
Aupa neska-mutilak! Gozatu! 

Umeen mailan: 
5X5, 3X3…

UNAI  
ZAMALLOA  
Saskibaloia

Bigarren eskuko materialen 
azoka egingo du Alpinok  
Azaroaren 11n eta 12an izango da, Goienkalen

 MENDIA  J.D.
Durangoko Alpino-Tabira Men-
di Klubak mendi materialaren 
bigarren eskuko azoka egingo 
du azaroaren 11ko barikuan eta 
12ko zapatuan. Mendi materia-
laren berrerabilpena sustatzea 
eta horretarako bitartekoak 
eskaintzea dira Alpinok urtero 
antolatzen duen merkatu horre-
tako helburuak. 

Merkatu horretan materiala 
salgai jarri ahal izateko, aurre-
tik eraman beharra dago. Egun 

bi jarri dituzte horretarako: 
Azaroaren 8a eta 10a, 20:00etatik 
21:00etara, Alpinok Goienkale 
kalean duen lokalean. Motxi-
lak, arropa, eskalatzeko gauzak, 
bastoiak, botak, liburuak… era-
man daitezke.

Azaroaren 11n, arratsaldez 
irekiko dute merkatu txikia: 
17:00etatik 21:00etara. Hurrengo 
egunean, goizez zein arratsal-
dez bisitatu ahalko da: 11:00eta-
tik 14:00etara eta 17:00etatik 
20:00etara.

Durango Nissan-Gaursari puntu baliotsuek 
ihes egin diote partiduetako azken minutuetan
Taldearen gaztetasuna eta aurkarien esperientzia izan daitezke arrazoiak Oskar Astarloaren ustez

 ERRUGBIA  J. Derteano
Durango Nissan-Gaursa gizo-
nen talde nagusiaren aurtengo 
helburua Ohorezko B Mailako 
aurreneko seiren artean sailka-
tzea da, modu horretara igoera 
fasea jokatu ahal izateko. Liga-
ren herenera heltzear daudela, 
markatutako bidean daude, zaz-
pigarren tokian, baina, aldi be-
rean, gorago egoteko aukerak al-

ferrik galdu dituzten sentsazioa 
ere ezin dute ezkutatu. Partidu 
batzuetan, azken 10 minutuetan 
loturik ematen zuten puntu ba-
tzuek ihes egin diete: “Asko bar-
katu dugu, defentsan akatsak 
izan ditugu, eta puntu dezente 
utzi ditugu bidean”, azaldu du 
Oskar Astarloa entrenatzaileak.

Horren adibide bat Bera Bera 
taldearen kontrako neurketa da. 

Partiduko zati handienean au-
rretik joan ziren ligako talderik 
indartsuenetakoaren kontra, 
baina bigarren zatian “lo irten” 
zirela onartu du Astarloak, eta 
azkenean galdu egin zuten: 15-19. 

Burgosen kontrako liga es-
treinaldia da beste adibide bat. 
Gaurko liderraren aurka “parti-
du ona” egiten eta 12-20 irabaz-
ten zebiltzan, harik eta azken 

minutuetan Burgosek partidua 
irauli zuen arte: 28-20: “Parti-
duek 80 minutu irauten dute, eta 
amaitu arte topera ez bagaude, 
horrelakoak gertatzen dira”.

Gaztetasuna izan daiteke 
arazoa ulertzeko gakoetako bat, 
Astarloaren ustez. DRTk jokala-
ri gazteak ditu, eta esperientzia 
inportantea da partiduetako 
azken txanpetan. Postu garran-
tzitsuetan hainbat baja ere izan 
dituzte: Iker Zabalak eta Mikel 
Blancok, esaterako, ezin izan di-
tuzte azken partidu biak jokatu.

Zapatu honetan, 18:00etan, 
Eibar taldeak bisitatuko du 
Arripausueta, eta Blanco jo-
katzeko moduan egon daiteke. 
Ligako azken aurreko sailkatua-
ren kontra garaipena bakarrik 
dute buruan. Izan ere, marka-
tutako helburuen barruan dau-
de; lau puntura dute seigarren 
postua. Errugbian puntuak ez 
baitatoz garaipenetik bakarrik: 
lau puntu batu dituzte entsegu 
kopuruengatik edo puntu gutxi-
ren aldeagaz galtzeagatik. 

Durango Nissan-Gaursa gizonen talde nagusia, Durangon egin zuten aurkezpenean. 

Sei egunez mendia 
protagonista Elorrion
Azaroaren 7tik 12ra antolatu dituzte hitzaldiak

 MENDIA  M.Zuazubiskar
Erdella mendizale taldeak anto-
latuta, azaroaren 7tik 12ra Men-
di Astea egingo dute Elorrion.  

Aurtengo ediziorako bost 
hitzaldi antolatu dituzte, eta 
Iñigo Iruretagoiena, Oihana 
Kortazar, Jairo Treceño, Ruben 
Río, Xanti Ugarte eta Alberto 
Ceberio izango dira horietan 
protagonista. 

Lehen egunean, azaroaren 
7an, Iñigo Iruretagoienak Hi-
malaya izango du berbagai Itu-

rri kultur etxean, 19:30ean. Bi-
garren egunean, berriz, Oihana 
Kortazarrek mendi lasterketen 
inguruan hitz egingo du. 

Eguaztenean, Jairo Treceño 
eta Ruben Rio harkaitza eta ura-
ren inguruan arituko dira, Gaz-
tetxean. Eta,eguenean, Xanti 
Ugarte espeleologoa egongo da. 

Azken hitzaldia, berriz, ba-
rikuan izango da. Eta bertan, 
Alberto Ceberiok mendian se-
gurtasunez nola gozatu azaldu-
ko du.
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Durangoko Bed’s dendan atsedenik 
onena eskaintzen dizugu 
Marka nagusietako produktuak, neurrira egokitutako konponbideak eta produktu esklusiboak, zeuretzat

 Bed’s
Atseden on batek bizi-kalitate 
hobea bermatzen du, gauean 
ondo lo eginez gero gure ongi-
zate-sentsazioa areagotzen da, 
bizitasun gehiago daukagu eta 
gure errendimendu intelektuala 
hobetzen dugu. Atsedenak era-
gina du gure eguneroko erren-
dimenduan eta gure gogo-aldar-
tean. Deskantsu onak bizitza 
hobea dakar.

Batez beste, gure bizitzako he-
ren bat lotan pasatzen dugu, eta 
denbora hori ahalik eta hoberen 
aprobetxatzeko, lo indarberri-
tzaile batekin, beharrezkoa da 
ohe apropos bat izatea, ezberdi-
na pertsona bakoitzarentzat.  

Durangoko gure Bed’s dendan 
erabiltzaile bakoitzaren ezau-
garri pertsonalak ezagutu nahi 
ditugu horrela, bakoitzaren 
beharrizan fisiko eta ekonomi-

koetara moldatuz, aukerarik 
egokienak eskaini eta atsedenik 
onena bermatzeko.

Zure atsedenerako ekipamen-
durik aproposena aukeratzeko 
orduan, hainbat gauza kontuan 
hartu beharko dituzu; koltxoia-
ren sendotasuna, bakarrik edo 
bikotekidearekin lo egiten du-
zun, erabiltzailearen pisua eta 
altuera, hozbera zaren ala ez, lo 
egiteko ohiko postura, eta baita 
zure aurrekontua ere. 

Atsedenerako ekipamendua 
osatu eta atseden ona berma-
tzeko, hainbat osagarri ditugu: 
oheko arropa (Bed’s dendan beti 
ere %100ean kotoizkoa izatea go-
mendatzen dugu), burkoak, nor-
dikoak, tapakiak edo plaidak, 
eta baita koltxoi eta burko-aza-
lak ere, hauek zaindu eta egoera 
onenean ahalik eta denborarik 
gehien mantendu daitezen. 

Koltxoi, ohe-oinarri, somier, 
burko eta etxeko osagarrietan 
adituak gara, eta gure hornitzai-
leei kalitaterik onena eskatzen 
diegu. Horregatik, merkatuko 
lehen markekin baino ez gara 
fidatzen. Durangoko gure Bed’s 
dendan, besteak beste, honako 
markak aurkituko dituzu: Pi-
kolin, Bultex, Lattoflex, Epeda, 
Velfont, Bassols, Desigual… Pro-
duktu hauetako asko eta asko 
Bed’s dendetan baino ez dituzu 
aurkituko, guretzat modelo es-
klusiboak baitira. 

Bed’s dendak apartekoak dira,  
eta barneko diseinuak, pertso-
nal adituak bezeroarekin duen 
arreta goxoak eta produktuen 
eskaintza zabalak erosotasuna 
bermatzen dute, hautaketa ho-
berenean lagunduz. 

Etzan gure koltxoietan, auke-
ratu gehien gustatzen zaizkizun 
izaren kolorea eta diseinua, pro-
batu gure burkoen erosotasuna, 
galdetu dauzkagun askotariko 
ohe-oinarri eta somierrengatik, 
eta egin zure aukera. 30 eguneko 
probaldia duzu, eta beraz, lasai 
aukeratu. 

Eta aukera errazteko, etxera 
eramateko zerbitzua eskaintzen 
dizugu. Gure langile adituek 
ekipamendua eraman, mun-
taketa egin, eta zure koltxoi 
zaharra erretiratuko dizute, 
hala behar izanez gero. Gainera, 
ordaintzeko orduan ere errazta-
sunak eskaintzen dizkizugu. 

Durangon Alluitz kaleko lehen 
zenbakian aurkituko gaituzu, 
eta bertan Rosak pozik lagundu-
ko dizu zure atsedenerako auke-
rarik onena egiten. 

Beraz, badakizu, lo egiteaz 
gain atseden hartu nahi baduzu, 
zatoz Durangoko Bed’s dendara!

Atsedena ganoraz hartzea 
hobeto bizitzea da, eta 
Durangoko Bed’s  
dendan horixe lortzen 
lagunduko dizugu
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Prestigio handiko urrea 
irabazi du Konarek
Haur-kategorian onena izan zen Avilesen 

 JUDOA J.D.
Durango Judo Taldeko Deniba 
Konare gazteak urrezko domi-
na irabazi du Aviles Hiribildua 
txapelketan. 13 urtegaz eta haur
-kategorian, judoan etorkizun 
oparoa izan dezakeela erakutsi 
zuen joan zen asteburuan, Es-
painiako Kopako egutegian 
dagoen hitzordurik garrantzi-
tsuenetakoan. Urtero, estatuko 
judokarik onenak batzen ditu 
Avileseko txapelketak, eta ber-
tan irabazteak prestigio eta so-
na berezia du. 

Konareren urrezko domina 
Durango Judo taldeak inoiz lor-
tu duen lorpenik nagusieneta-
koa izan daitekeela azpimarra-
tu dute taldeko arduradunek: 
“Kirolari handia bihurtzeko 
dohainak ditu, eta urrun heldu 
daitekeen judoka da”, dio Iñaki 
Salas Durangoko judo taldeko 
zuzendariak.

Mimenza eta Marañon 
onenak proba banatan
Mutrikuko eta Basauriko probak irabazi dituzte

 KORRIKA J.D.
Joan zen asteburuan Duran-
galdeko korrikalariak protago-
nista izan ziren Mutrikun eta 
Basaurin. Durango Kirol Talde-
ko Aitor Mimenza elorriarrak 
Mutrikuko XIV. Herri Krosa 
irabazi zuen, eta Durangaldea 
Running-eko Txomin Marañon 
durangarrak Basauriko XVIII. 
Lau Zubiak klasikoa. Mimen-
zak bigarren urtez jarraian 

irabazi du Mutrikuko proba (10 
km), eta iaz berak ezarritako 
marka hobetu zuen: 31.12 . 

Marañonek 42.35eko denbo-
ran osatu zituen 12 kilometro-
koak. Gorka Bizkarra maña-
riarra hirugarren sailkatu zen 
(44.32), eta Alvaro Sandino aba-
diñarra zortzigarren (46.00). 
Silvia Trigueros abadiñarrak 
bigarren amaitu zuen emaku-
meetan. Konare Avilesen, urrezko dominagaz.

Txomin Marañon Basauriko podiumean. Durangaldea Running

 AGENDA
 FUTBOLA

BIGARREN B MAILA 
(gizonak)
Amorebieta - Zamudio
· Domekan, 12:00etan, Urritxen.
HIRUGARREN MAILA 
(gizonak)
Kulturala - Ondarroa
· Zapatuan, 17:30ean, Tabiran. 
EUSKAL LIGA 
(emakumeak)
Elorrio - Ugao
· Zapatuan, 18:30ean, 
Eleizalden.
MAILA GORENA (gizonak)
Abadiño - Iturrigorri 
· Domekan, 11:30ean, Astolan.
LEHEN ERREGIONALA 
(gizonak)
Zorrontzako - Amorebieta B 
· Zapatuan, 17:00etan, Larrean.
Ezkurdi - Umore Ona 
· Domekan, 17:30ean, Tabiran.
LEHEN ERREGIONALA 
(emakumeak)
Ezkurdi - Mungia 
· Domekan, 15:30ean, Tabiran.
BIGARREN 
ERREGIONALA (gizonak)
Zaldua B - San Antonio 
· Zapatuan, 18:15ean, 
Zaldibarko Solobarrian.
Berriz - Iberlanda
· Zapatuan, 18:00etan, 
Berrizburun.

 ARETO-FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA 
(gizonak)
Presion Break - Sasikoa
· Domekan, 12:00etan, 
Berrizburun.
EUSKAL LIGA (gizonak)
Elorrioko Buskantza B - 
Mallabia Seguros Altaldi
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrioko 
kiroldegian.
LEHEN ERREGIONALA 
(gizonak)
Mallabia B - Scorpio
· Domekan, 15:30ean, 
Zaldibarren.
Elorrixo Txiki - Barakaldo
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrioko 
kiroldegian.

 SASKIBALOIA
LEHEN MAILA (gizonak)
Tabirako Baqué - Burlada
· Zapatuan, 18:00etan, 
Landakon.
LEHEN ERREGIONAL 
BEREZIA
Zornotza - Jarrilleros
· Domekan, 20:00etan, 
Ixerbekoan. 

 ERRUGBIA

OHOREZKO B MAILA
Durango Nissan Gaursa -Eibar
· Zapatuan, 18:00etan, 
Arripausuetan

EUSKAL LIGA
Elorrio-Durango -  
Funes Rugby 
. Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan.

 PILOTA

OLAZAR TXAPELKETA

Lau t’erdian: 
- Egiguren-Aranguren 
Binaka: 
- Azpiri-Sarasa /  
Garcia-Irurita 
. Azaroaren 10ean, eguenean, 
21:30ean, Zaldibarko frontoian

“Joko puntu onean nago; txispagaz eta 
konfiantzagaz helduko naiz partidura” 
Aitor Elordik Promozio mailan lau t’erdiko finalerdia jokatuko du gaur Mallabiako pilotalekuan

 PILOTA Joseba Derteano
Debuta egin duen urte berean 
profesionaletako lehen finala 
jokatu dezake Aitor Elordik 
(1996, Mallabia) . Gaur gauean 
promozio mailako lau t’erdiko 
pilota txapelketako finalerdia 
jokatuko du Dario Gomez ezka-
raitarraren (Errioxa) kontra, 
Mallabiko pilotalekuan.

Ligaxkan partidu bi iraba-
zita (22-12 Ugalderi eta 22-21 
Taintari) eta bat galduta (15-22 
Artegaren kontra) egin du fina-

lerdietarako bidea, eta sasoian 
dagoela dio: “Joko puntu onean 
nagoela uste dut. Txispagaz eta 
konfiantzagaz sentitzen naiz, 
eta uste dut ondo helduko naize-
la partidura”. 

Jaioterrian eta herritarren 
aurrean jokatuko du bere ibilbi-
deko partidurik inportanteena. 
Urduritasuna izango da, behar-
bada, gaurko partiduan kudea-
tzen zailena izango den alderdia. 
Alde onak eta ez hain onak ikus-
ten dizkio etxean jokatzeari: 

“Dena ondo badoa eta partidua 
irabaziz gero, egun borobila 
izango litzateke, baina herritar 
denak bertan daudela partidu 
eskasa jokatuta galduz gero…”.

Dario aurkari gogorra dela 
onartu du: “Pilotari abiadura 
ematen dio, eta saketik min han-
dia egiten du”. Baina Elordiren 
armetako bat sakea da, eta “neu 
ere min egiten saiatuko naiz”. 
Beraz, errestoak zeresan handia 
izan dezake partiduaren garape-
nean. Alderdi horretan, espero 

baino hobeto dabilela dio: “Txa-
pelketa hasi aurretik, errestoan 
beldur apur bat nuen, aurrelaria 
naizelako, ez nagoelako ohituta, 
eta profesionaletan denek ema-
ten diotelako abiadura pilotari. 
Baina, oso gustura egon naiz 
orain arte”. Egunean bertan 
egingo dute pilota aukeraketa. 
Saskian dagoenetik “nik mote-
lagoak eta Dariok biziagoak” au-
keratuko dituztela uste du.

Gaurko jaialdia atariko ba-
tegaz hasiko da, 22:00etan: Men-
dizabal III-Tolosa / Elezkano 
II-Irusta.

10 hilabeteen balorazioa
Profesionaletan daramatzan 
10 hileen balorazio positiboa 
egiten du Elordik. Behetik gora 
daraman bideagaz geratzen da: 
“Debutatzen den momentutik 
oso ondo jokatzen aritu behar 
duzula pentsatzen du jendeak, 
eta ez da horrela. Prozesu bat da. 
Apurka-apurka eta gogor entre-
natuta ikasi beharra dago. Niri 
arrankatzea kostatu zitzaidan, 
beharbada afizionatuetan hain-
beste jokatu barik berde samar 
debutatu nuelako. Baina, orain, 
debutatu nuenean baino askoz 
gusturago sentitzen naiz”. 

Aitor Elordik urtarrilean debutatu zuen profesionaletan, Aspegaz.
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OPEN KLUB
 -%20ko deskontua matrikulan. Ez da 

bateragarria beste eskaintza batzuekin.

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA
 Bosgarren gosaria doan.
 Plateruenak antolatutako ekitaldietan 

leihatilan erositako bigarren sarrera doan.
 

UNAMUNZAGA ETXEBARRIA 
HORTZ-KLINIKA
 Azterketa eta bi erradiografiak doan.

 

UNDARRI BIKE
 -%10 ski eta snow materialen 

mantentze-lanetan: zolari argizaria eman 
eta ertzak zorroztu.
 -%10 bizikletako osagarrietan.

 

URRIKE LIBURU-DENDA
 -%5 liburuetan.
 -% 10 papergintzan.

UR URDAIBAI
 -%25 Anbotoren Lagunarentzat eta horren 

lagun batentzat Urdaibaiko itsasadarraren 
jaitsieran, piraguan edo stand up paddle-ean.

Atera etekina Anbotoren  
Lagun txartelari!
Gozatu abantaila eta deskontu hauetaz:

Anbotorenlagunak
Lekuan lekuko lagunak

www.anboto.org
lagunak@anboto.org
946 816 558

Anboto
komunikabideak @anboto

 

A-METZ DEKORAZIOA
 -%20 proiektuan, udaleko legalizazioetan 

eta irekiera proiektuan.
 

BETIXU JATETXEA
 - %10 asteburuko otorduetan eta kartan, 

ostiral eta larunbat gauetan.
 

COLOR PLUS
 -%10 tinta- eta toner- kartutxo 

bateragarrietan.
 -%5  tinta- eta toner- kartutxo originaletan.

EPOCA SUKALDEAK
 -%10 sukalde nahiz etxeko altzarietan.

 

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA
 -%10 sarreran deskontua museoko eta plane-

tarioko sarrera orokorrean, bai eta bietarako balio 
duen sarrera konbinatuan ere.

GIMNASIO ZIRKIN
 Bazkide berriei matrikulazioa doan.
 Bazkide direnei 10 sesioko solarium 

bonoa doan.

GONZALO MANCISIDOR BITXI-DENDA
 -% 5 produktu guztietan.

 

HITZ LIBURU-DENDA
 -%10 euskarazko liburuetan.

 

HONTZAEXTREM ABENTURA PARKEA
 -%15 sarreran.

ITAI ARROPA ETA OSAGARRI DENDA
 -%5 lehenengo erosketan.
 -%10 erosten den bigarren arropan.

IURRETA KOPISTEGIA
 -% 10 eskola eta bulego materialean.
 -%5 musika, opari eta liburuetan.

KATXARRO JATETXEA
 - %10 asteburuetako menuetan.

KIROL ERROTA GIMNASIOA
 Bazkide berriei matrikulazioa doan.

 

LANDAKO OPTIKA
 -%15 eguzkitako betaurrekoetan, 

audiologian, ikusmen urritasunean,  
eta armazoi eta lenteetan.

NATURALKI BELARDENDA-EKODENDA
 -% 5 Dippner oinetakoetan.
 -% 10 Gabonetako produktuetan:  

turroiak, polboroiak...

P
S

E
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5
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P
S
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6
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Inmobiliariak

Anbotok tarte hau  
eskaintzen dizu

ALOKAIRUAN  
ETA SALGAI DITUZUN 

HIGIEZINEN BERRI 
EMAN NAHI  
AL DUZU?

Informazio gehiagorako:
Tel.: 946 217 902
publi@anboto.org

ETXEBITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bat, bi eta hiru logelako etxeak 

alokairuan. Hilean 550€-tik hasita.

ETXEBIZITZAK SALGAI 
DURANGO. Tabirakalea. 3 logelako etxea, 

komuna, sukaldea, egongela, dena kanpora 
begira. Eta garaje itxia.

DURANGO. Errotaritxuena Atiko zoragarria  3 
logela, bi komun, bi terraza zabal, sukaldea, 
egongela, dena kanpora begira, eta garaje itxia 
lau kotxe sartzeko. Ikusgarria.

DURANGO. Francisco Ibarra. 4 logelako 
etxebizitza, 2 komun, sukaldea, egongela 
balkoiarekin eta despentsa.

ATXONDO. 3 logelako etxebizitza, komuna, 
sukaldea, egongela, dena kanpora begira, hiru 
balkoi. Horrez gain, garaje itxia.

ELORRIO. 4 logelako etxebizitza, egongela, 
sukaldea balkoiarekin, komuna, eta garajea 
itxita.

DURANGO.-Kalebarria, 3 logelako etxebizitza, 
sukaldea, egongela, eta komuna. 120.000€.

DURANGO. ARTEKALE. Azken etxebizitzak, 
bikoak, trastelekuarekin. Prezioak  
165.000€ -tik hasita.

LEKEITIO. 3 logelako etxebizitza, komuna, 
sukaldea, egongela terrazarekin, garajea. 
Urbanizazio pribatu baten barruan, igerileku 
eta frontoiarekin.

ABADIÑO. Aita Letona. Etxebizitza ederra 2 
logelarekin, komuna, sukaldea, egongela, 
garajea eta trastelekua.

ABADIÑO. Iturritxo. Logela bateko apartamentua, 
sukalde amerikarra-egongelarekin, komuna, 
esekitokia, ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

DURANGO. ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 
logela, 2 komun, sukalde amerikarra, egongela, 
garaje itxia eta terraza ikaragarria.

ATXONDO. Etxebizitza 2 logelarekin, komuna, 
despentsa, sukaldea esekitokiarekin, eta 
egongela.

ZALDIBAR. Etxebizitza, 3 logela, komuna, 
sukaldea, egongela balkoiarekin, guztiz 
berriztatua. Horrez gain, trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO. 1.000 m2-ko lursaila salgai, 

bifamiliarra eraikitzeko baimenarekin. Zonalde 
egokia.

BERRIZ. 10.000 m2-ko lursaila. Zelai ederra 
sarbide oso onarekin.

IURRETA. 5 hektarea inguruko lursaila, Abeletxe 
bat egiteko aukera dago. Sarbide onarekin.

ABADIÑO. Bifamiliarra eraikitzeko lursaila, 1.000 
m2. Informazio pertsonalizatua.

AMOREBIETA. EUBA. Txalet bifamiliar bat 
eraikitzeko lursaila,  3.000 m2 inguruko 
azalerarekin.

AMOREBIETA. LARREA. 27.000 m2-ko lursail 
ederra, dena partzela bakarrean.

BASERRIAK  
ETA TXALETAK SALGAI
ABADIÑO. GAZTELUA. Baserri ikusgarria, arku 

eder batekin sarreran, ekialdera begira, 20.000 
m2-ko lursaila baserriaren ondoan. 

BERRIZ. Txaleta 1.200 m2-ko partzelan, Abeletxe 
kalean. Hegoaldera begira. 4 logela, 3 komun, 
sukaldea, egongela, eta garajea.

ATXONDO. Baserri ikusgarria Martza auzoan, 
15.000 m2-ko lursaila baserriaren inguruan. 
Teilatu berria. Zonalde pribilegiatua.

BERRIZ. Bº Murgoitio. Bifamiliar ederra salgai. 6 
logela, 2 sukalde, 2 egongela, 6 komun, garaje 
bikoitza, 12.000 m2-ko lursaila. Kokapen ezin 
hobea, Anbotora begira. 

MENDATA. Lamikiz auzunea. Baserri bifamiliarra 
berriztatzeko. Orientazio pribilegiatua, oso 
eguzkitsua. Prezio interesgarria.

DURANGO. Eraikin atxiki ederra, izkina, guztiz 
hornitua. Ia berria, estreinatzeko.

BERRIZ. Baserri ederra, Murgoitioko zonaldean. 
Egokia landa-turismorako, landetxea. Ikuspegi 
ezin hobeak.  

ETXEBIZITZAK SALGAI

www.inmoduranguesado.com

MONTEVIDEO

ASKATASUN ETORBIDEA: DOTOREA!

MONTEVIDEO: 94 m2 ERABILGARRI.  

FRAY JUAN DE ZUMARRAGA

DURANGO: S. ROKE: AUKERA APARTA
  ETXEBIZITZA BERRIA ESTREINATZEKO 

ALLUITZ

• Erdialdean etxebizitza ederra eta handia. 4 
logela, egongela, sukaldea jarrita, 2 komun. 
Balkoi handia, hegoaldera begira. Ganbara. 
Garajearekin aukeran. 260.000,. 

• 2 logela (horma-armairuekin), egongela 
handia, sukaldea jarrita esekitoki handia, 
bainugela osagarri guztiekin. 2 balkoi. Garaje 
bikoitza eta trastelekua. 239.900,. 

• BERRIZTU BERRIA. 3 logela, egongela, 
sukaldea eta bi komun. 230.000,. 

• Izkina egiten du SASIKOArekin : LOKAL EDERRA 
SALGAI. AUKERA BIKAINA! 100 m2 erabilgarri. 
Lokal egokitua. Denda, biltegia eta komuna 
dauzka. Erakusleiho handia. 130.000,.

• 74 m2 erabilgarri, 2 logela. 2 komun. Ganbara 
eta garajea. Altuera ona. 220.000,  BEZa 
barne.

• 3 logela, egongela, sukaldea jarrita, komuna,  
2 balkoi eta ganbara. Berogailuarekin eta 
igogailuarekin. Hegoaldera begira. 225.000,. 

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU.

www.inmoetxetxo.com

AUKERA
- ZALDIBAR. Erdialdean. Erdi-berria.  Terraza 

45m2. 2 logela. Komuna. Egongela.  Garajea 
itxita. 148.312,. 

- MATIENA. 3 logela. Komuna. Berriztatua.   
2 Balkoi. Eguzkitsua. 143.000,. 

- TABIRA. 2 logela. Komuna. Egongela. Dena 
berriztatua. 115.000,. 

- DURANGO 3 logela. Komuna. Egongela. 
Berogailua. 85.000,. 

- IURRETA. 3 logela. Igogailua. Berogailua. 
115.000,. 

- BERRIZ. 2 logela. Komuna. Egongela. Sukaldea. 
Balkoia. Igogailua. Guztia berriztua. 115.000,. 

ETXEBIZITZAK SALGAI
- M. TORRE. 113m2. 3 logela. 2 komun. Egongela 

terrazarekin. Trastelekua eta garajea. 
220.000,. 

- ANDRA MARI. 112m2. 4 logela. Egongela. 
Trastelekua. 140.000,. 

- F.J. ZUMARRAGA. 110m2. 4 logela. 
Sukaldea-despentsa. Egongela. Galeria. 
169.000, (negoziagarria).

- K/ ASKONDO. 95m2. 3 logela. Komuna. 
Egongela terrazarekin. Sukaldea. Eguzkitsua. 
Berriztatua. 195.000, negoziagarria.

- TRONPERRI. 4 logela. 2 komun. Egongela. 
Ganbara eta garajea. Txoko komunitarioa. 
233.900,. 

- ATIKOA. Terraza eta guzti, 80m2. 3 logela.  
2 Komun. Egongela. Sukaldea. Esekitokia. 
Trastelekua eta Garajea. 250.000,. 

- J. M. ALTUNA. 100m2. 3 logela. 2 komun. 
Sukaldea Esekitokia. Egongela terrazarekin. 
Ganbara. Garajea. 269.000,. 

- SAN ROKE: BERRIA. Pisu altua, 80m2-koa.   
2 logela. 2 komun. Sukaldea. Egongela zabala. 
Ganbara. Garajea aukeran. 247.000,. 

- SAN AGUSTINALDE. Erdialdean. 103 m2. 
Berriztua. 3 logela. Komuna. Terraza. 
260.000,. 

- MATIENA. 3 logela. Komuna. 158.000,. 
- OLLERIA. 100m2. 3 logela. 2 komun. Sukaldea.  

Esekitokia. Egongela. Terraza. Ganbara eta 
garajea. 265.000,. 

- M. TORRE. 134m2. 4 logela. 2 komun. Sukaldea. 
Egongela terrazarekin. Trastelekua. 2 garaje. 
270.000,. 

- IURRETA. Maspe. 3 logela 110.000,. 
- KOMENTUKALE. 4 logela. Komuna. Egongela. 

125.000,. 
-  F.J. ZUMARRAGA. 100m2. 4 logela. 2 komun.

Ganbara eta garajea. 236.000,. 
- IURRETA. ELIXALDE. BERRIA ESTREINATZEKO. 

100m2. 2 logela. 2 komun. Sukaldea. Esekitokia. 
Egongela terrazarekin. Ganbara, eta garajea 
itxita. 245.000,. 

- MIKELDI.  Etxebizitza altua. Erdi berria. 3 logela.  
2 komun. Egongela. Sukaldea esekitokiarekin. 
Trastelekua. Garajea. 270.000,. 

- EZKI. 2 logela. Komuna. Sukaldea. Egongela. 
Trastelekua. Zelaiarekin. 170.000,. 

- AMOREBIETA. 70 m2. 2 logela. Komuna.  
Berriztua. 160.000,. 

- ZALDIBAR. Iturrioz. 3 logela. Komuna. Egongela.  
2 terraza. Igogailua. 140.000,. 

- ZUMALAKARREGI. 65 m2. (Bulegoa izateko 
egokia).

- IZURTZA. 2 logela. Komuna. Egongela. Bizitzera 
sartzeko prest. 85.000,. 

LOKALAK SALGAI 
ETA ALOKAIRUAN
- ZALDIBAR. Salgai. Ganbara zabalak. Egokia 

bulegoa edo estudioa izateko. EKONOMIKOA.
- F.J. ZUMARRAGA. 114m2. SALGAI. 200.000,. 
- IBAIZABAL. 50m2. Guztia jarrita. 500,. 
- KOMENTUKALE. 50 m2. Guztia jarrita. 85.000,. 
- DURANGO. TABERNA martxan. 95m2. 

186.000,. 
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Bi logelako etxea 
salgai. Esekitokia, balkoia,
sukaldea eta bi komun. Garajea
eta trastelekua barne. Prezioa
negoziatu egin daiteke. Deitu eta
ikusi. Etxea berri berri dago.
Tel.: 615-00 72 16.
arlozabal7@hotmail.com

Aramaio. Berriki etxea. Aukera
asko. 140m2 handitu daiteke. 
3000m2-ko lursaila. Eguzkitsua,
Urkiola parke naturaleko 
ikuspegia. Hiru hiriburuetatik
hurbil. Tel.: 669-06 47 88. 

Berriz. Etxe ederra herri barruan,
kiroldegiaren eta eskolaren 
aurrean. Oso eguzkitsua da, 
eta bista zoragarriak ditu! Ia
amaituta dago. Sukaldea, 
jangela, egongela, 5 logela, 
3 bainugela, 2 kotxerentzako
garajea, eta argitasun handia
duen espazio handi bat, txoko
edo lan egiteko gune gisa 
erabiltzeko modukoa. Aukera
oso ona! Tel.: 651-34 80 08. 

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekazaritza-
turismorako, toki eguzkitsu eta
ederrean, 20.000m2-ko lursaila.
Prezio egokia, ikusi nahi baduzu,
deitu. Tel.: 655-70 26 47 (19:00-
21:00). Nahi izanez gero, aukera
dago lursail gehiago 
eskuratzeko. 

ERRENTAN HARTU

Neska bat pisu bila. Emakume
bat naiz, bi ume txikirekin. Etxe
bila nabil, alokairuan, 3 
logelakoa. Nire telefonoa: 634
852 262. 

PISUA KONPARTITU
PISUKIDE BILA

Abadiño. Abadiñon pisukide bila
nabil. Ni dagoeneko etxe 
horretan bizi naiz. Etxea handia
da, eta oso ondo dago. 500 
euroko errenta dauka. Beraz, 
250 euro ordainduko genuke
bakoitzak. Gastuak erdibana.
Deitu lasai edo bidali whatsappa.
Tel.: 615-72 62 06.

Abadiño. Logelak alokatzen dira
Abadiñoko baserri batean. 
Tel.: 628-88 82 63 (Unai).

Durango. Durangon pisukide bila
nabil. Tel.: 673-68 97 69.

Durango. Logela bat alokatzen
da Durangon, zinemaren aurrean.
Azpialokatuta. Tel.: 602-01 24 53.

Elorrio. Neska euskaldun eta 
arduratsua alokatzeko pisu bila

dabil, Elorrion. Lehenbailehen
sartzeko prest. Deitu edo idatzi
(whatsapp-a) telefono honetara:
699-86 98 56.

GARAJE / TRASTEROAK
SALDU

Otxandio. Otxandion garaje itxia
saltzen da. Tel.: 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Durango. Durangon garajea
alokatzen da, trasteleku eta
guzti. Euskaltel denda ondoan
Tel.: 676-97 95 77. 
Posta: Bakarloi@hotmail.com.

Teknologia
GAINERAKOAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua. Zure
ordenagailua hondatuta badago,
zaharra bada edo zaborretara
bota behar baduzu, jaso, 
konpondu, eta Federación Niños
del Mundo elkartearen bitartez
bidaliko dugu Boliviako eta 
Peruko ospitaleetara eta 
eskoletara. Tel.: 655-71 76 66.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durangaldea. Sukaldeko 
laguntzaile moduan lan bila nabil
platerak garbitzen. Esperientzia
lisatze industrialean eta pertsona
nagusiak zaintzen. Egun osoko
lana edo orduka. 
Tel.: 617-13 62 22. 

Durangaldea. Pintxoak egiteko
eta taberna garbitzeko prest
nago. Tel.: 673-68 97 69.

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzeko. Garbiketan
ere jarduten dut. Barruko
langilea. Tel.: 632-01 91 86.

Durango. Lan bila nabil pertsona
nagusiak eta umeak zaintzen.
Kanpoko langilea, gauetan ere
lan egiteko prest nago. 
Etxe-atariak ere garbitzen ditut.
Sukalde laguntzaile ere jarduten
dut. Tel.: 696-62 08 41.

Durango. Pertsona nagusiak eta
umeak zaintzen ditut. Kanpoko
langilea. Garbiketan ere jarduten
dut. Sukalde laguntzaile moduan
ere aritzen naiz. 
Tel.: 660-52 52 04.

Durango. Pertsona nagusiak eta
umeak zaintzen ditut. Kanpoko
langilea. Garbitzaile eta sukalde
laguntzaile moduan ere lan egin
dezaket. Tel.: 612-27 34 79.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua eta esperientziaduna
prest dago umeak edo nagusiak
zaintzeko zein garbiketarako. 
Orduka. barruko edo kanpoko
langilea. Berehala hasteko prest.
Tel.: 631-90 19 87.

Durangaldea. Neska arduratsua
lan bila pertsona nagusiak
zaintzeko. Barneko langile 
moduan edo asteburuetan. 
Esperientziaduna. 
Tel.: 631-95 28 27.

Durangaldea. Neska arduratsua
naiz, eta lan bila nabil barneko
edo kanpoko langile moduan
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Orduka ere bai. 
Tel.: 631-35 26 40.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. 
Tel.: 648-84 74 85.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzen ditut. Goizez eta 
arratsaldez. Gauez eta 
asteburuetan ere bai. 
Esperientzia handia. 
Tel.: 632-52 38 21.

Durangaldea. Umeak eskolara
eramateko eta etxea garbitzeko
prest nago. Tel.: 673-68 97 69.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua prest dago pertsona
nagusiak zaintzeko. Barneko zein
kanpoko langile moduan. 
7 urteko esperientzia. 
Erreferentzia onak. 
Tel.: 633-51 05 69.

Durangaldea. Nagusiak zaintzen,
garbiketan, sukaldean edo
lorezaintzan lan egiteko prest
nago. Asteburuetan ere bai. 
Tel.: 602-01 24 53.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua, erreferentzia onekin,
prest dago pertsona nagusiak
zaintzeko. Garbiketan ere aritzen
naiz. Barneko zein kanpoko
langilea. Orduka ere bai. 
Asteburuetan lan egin dezaket.
Tel.: 602-80 83 85.

Durangaldea. Lan bila nabil
sukalde-laguntzaile moduan. 
17 urteko esperientzia. Etxeak
eta atariak garbitzen ditut. 
Pertsona nagusiak ere zaindu
ditzaket. Kanpoko langilea. 
Tel.: 632-49 11 30.

Durangaldea. Haurrei klase 
partikularrak emateko prest
nago, Durangon eta inguruko
herrietan. Lehen Hezkuntzan
graduatua, ikasgai guztietarako
laguntza eskaintzen dut. 
Informazio gehiagorako deitu. 
Tel.: 645-72 44 25.

Durangaldea. Neska lan bila
dabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzeko. Barneko edo
kanpoko langilea. Orduka ere bai.
Asteburuetan ospitaleetan ere
bai. Garbiketan ere jarduten naiz.
Telf.: 611-65 52 93.

Durangaldea. Gizon arduratsua
pertsona nagusiak zaintzeko lan
bila dabil. Tel.: 603 766 799.

Durangaldea. Esperientziadun
emakumea prest dago pertsona
nagusiak eta umeak zaintzeko.
Etxe eta tabernen garbiketa ere
bai. Orduka, gauetan, 
asteburuetan eta jaiegunetan ere
bai. Tel.: 663-37 57 55.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzeko prest (barneko langilea
/kanpoko langilea/ orduka/ aste-
buruetan). Tel.: 632-03 27 98.

IRAKASKUNTZA

Durango. Irakaslea behar da
batxilergo mailako kimika klase
partikularrak emateko. 
Tel.: 672-75 62 28 (16:00etatik
aurrera).

Durango. LHko ikasleentzat 
eskola partikularrak ematen ditut
arratsaldeetan, liburutegian
nahiz nire etxean. Klaseak umeen
beharretara diseinatzen ditut.
Lehen Hezkuntzan graduatua eta
Egaduna naiz, edozein adinetako
umeekin esperientzia handia
duena. Informazio gehiagorik
nahi izanez gero, jarri harre-
manetan: nereasan17@gmail.com 

Durangaldea. Neska euskalduna,
administrazio ikasketak eta 
esperientzia duena, Lehen
Hezkuntzan eta DBHn 
partikularrak banaka zein talde
txikietan emateko prest. 
Tel.: 662-36 41 67/946-81 39 40. 

Durangaldea. Goizez umeak
zaintzeko edo arratsaldetan
LHko haurrei klase partikularrak
emateko prest (Atxondon edo
Elorrion). Interesa izanez gero,
deitu. Tel.: 605-74 27 52 (Aider).

GAINERAKOAK

Durangaldea. Gizon arduratsua
lan bila dabil eraikuntzan, 
pintore, soldatzaile... 
Tel.: 674-90 14 38.

Durangaldea. Mutila prest dago
eraikuntzako laguntzaile lez lan
egiteko, baita pintore edota
lorezain lanetarako ere. 
Tel.: 634-77 71 92.

Durangaldea. Neska lan bila
dabil garbiketan jarduteko.
Barneko zein kanpoko langilea.
Orduka ere bai. Tel.: 631-98 84 71.

Durangaldea. Neska lan bila
dabil garbiketan jarduteko.
Barneko zein kanpoko langilea.
Orduka ere bai. 
Tel.: 612-24 53 26.

Durangaldea. Gizon arduratsua
metalgintza arloan lan bila dabil,
3 urteko esperientziarekin.
Kotxea eta gida baimena. 
Pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 603-76 67 99.

GAINERAKOAK

Abadiño. Di-da komunikazio
agentziak web garatzailea behar
du. Eskatzen da: html, css eta
php ezagutza. Wordpress eta
antzerako cmsak ezagutzea.
Oinarrizko seo ezagutzea. 
Euskaraz jakitea. Eskaintzen
dugu: lan erdiko jarduna. Bidali
curriculuma e-posta honetara:
laneskaintzak@di-da.com

Durangaldea. Esperientziadun
ile-apaintzailea behar da. 
Tel.: 628-23 37 63.

Denetarik

SALDU / EROSI

Intxaur batzea. Intxaurrak salgai
Durangaldeko baserri batean.
Norberak batu behar ditu.
2,5euro kiloko. Erraz batzen dira.
Tel.: 675-71 34 01.

Marshall anplia saltzen dut. 
Marshall anplia salgai (jcm 800
bass series, 100w) + pantaila
akustikoa. 1.200 euro. 
Tel.: 688-64 35 63.

ERRENTAN

Kafetegi bat alokatzen da.
Askatasun Etorbidean kafetegi
bat alokatzen da. Ez dauka
traspasorik. Erreformatuta dago.
Telf.: 610-41 55 11 (Ainhoa).

EMAN

Arratoi-txakurrak oparitzen
ditut. Arratoi-txakurrak 
oparitzen ditut. Politak eta 
argiak dira. Tel.: 602-45 71 69.
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ANBOTOko agendan ezer  
iragarri gura baduzu, idatzi agenda@
anboto.org helbidera edo deitu 946 
232 523 telefonora, eguazten eguerdia 
baino lehen.

AGENDA Azaroaren 4an, 21:00etan,    
Zornotza Aretoan

Mami Lebrun
Kepa Errasti, Ane Pikaza eta Ainara Ortega aktoreek 
dihardute Xake Produkzioak taldearen antzezlan 
honetan. Hil berri zaien Kontxa amamaren omenaldia 
prestatzen dabiltzan Egoitz eta Mirenen bitartez, 
amamak gaztetan Parisko Cabaret batean bizi 
izandakoa kontatuko dute.

Musika

:: BERRIZ

AZAROAREN 5ean

11:00etatik, Musikalte 2016 
jaialdia, Gaztetxean.

AZAROAREN 7an

20:30ean, Billy the Kid, 
Gaztetxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 4an

22:30ean, Etxe disko berria 
aurkezten, Plateruenean.

AZAROAREN 5ean

20:00etan, Bogoroditsie 
abesbatza, Andra Marian.

:: ELORRIO

AZAROAREN 5ean

22:30ean, Perlata + 
Herri Oihua + Ayatollah, 
Gaztetxean.

AZAROAREN 10ean

21:30ean, Petti & Etxeko 
uzta, Ateneoan.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 10ean

20:30ean, Oleswing, 
Zelaietan.

Berbaldia

:: DURANGO

AZAROAREN 4an

19:30ean, Federico 
Acitoresen berbaldia: ‘Taller 
abierto: secretos del órgano’, 
Andra Marian. 

20:30ean, Montserrat 
Torrent organistaren 
emanaldia, Andra Marian.

AZAROAREN 8an

18:15ean, Joseba Iñaki 
de la Peñaren berbaldia: 
‘Adinekoentzako finantza 
seguruak’, Adinekoen 
zentroaren aretoan (Astarloa 
kaleko 1-2 zenbakietan).

AZAROAREN 9an

19:30ean, Koldo Izagirreren 
berbaldia: ‘Musde Kixot 
zaldunaren mentura 
ikaragarriak euskaldunen 
munduan’, Plateruenean. 
Hitzari Gorazarre zikloa.

AZAROAREN 11n

17:00etan, Aitor Ortizen 
‘Ezkutuko begirada’ 
berbaldia, Arte eta Historia 
Museoan. Begira Photo.

18:30ean, Oscar Molinaren 
‘ikusle izatea’ berbaldia, 
Museoan. Begira Photo.

Erakusketa

:: DURANGO

AZAROAREN 13ra arte 

El lugar de los árboles 
erakusketa kolektiboa: 
Misha de Ridder, Regina 
Anzenberger, Pablo Castilla 
eta Ellen Bornkesselen 
argazkiak, Museoan.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 13ra arte 

Frozen trees, Imanol 
Marrodanen argazkiak, 
Zelaieta zentroan. Begira 
Photo jaialdia.

Antzerkia

:: ABADIÑO

AZAROAREN 5ean

20:00etan, ‘Contigo 
aprendí’, Errotan. II. 
Antzerkiño jaialdia.

:: BERRIZ

AZAROAREN 5ean

20:00etan, ‘Penal de Ocaña’, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 5ean eta 6an

18:00etan, ‘Kaput’, San 
Agustin kulturgunean.

:: ELORRIO

AZAROAREN 4an

22:00etan, ‘LadyDi Garcia’, 
Arriolan.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 4an

21:00etan, ‘Mami Lebrun’, 
Zornotza Aretoan.

Ikastaroa

:: ELORRIO

AZAROAREN 4an eta 5ean

Oinarrizko homeopatia, 
Hanna Brudereren eskutik. 
Azaroaren 4an, 17:00etatik 
19:30era; eta azaroaren 5ean, 
10:00etatik 12:30era, Iturrin. 
Izen-ematea (bizipoza.
elkartea@gmail.com), eta 
liburua, 60 euroan. 

Bertsoak

:: DURANGO

AZAROAREN 11n

22:00etan, Bertso-trama, 
Plateruenean. 

Aurkezpena

:: DURANGO

AZAROAREN 10ean

19:00etan, ‘Feriatzaileak’ 
liburua aurkeztuko du  
Patxi Larrionek, Hitz  
liburu-dendan.

AZAROKO AGENDA

4
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA BULARRETIK MINTZORA
IRAKURKETA KLUBA
17:00 3-5 urtekoak / 18:00 -7 urtekoak.

8 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
18:30 Frantseseko Irakurketa kluba L’amant / Marguerite Duras.

9
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
AZALERAKO IPUINAK 
17:00-17:45  0-18 hilabeteko haurtxoak.
18:00-18:45 18-36 hilabeteko haurtxoak.

13
MUSIKALDIA 2016 Aita San Migel Elizan
12:45 meza ostean Eibarko “SOSTOA” abesbatza,  
“Ez dok 13ren kantuak”. Sarrera dohainik.

14

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
PAPEREZKO HEGOAK: Haurrentzako irakurketa kluba
Jiran-biran / Pello Añorga
17:00 L.H.-ko 3. maila / 18:00 L.H.-ko 4. maila.

EMAKUMEEN LITERATUR TAILERRA 
18:15-20:00 “Escritoras vascas traducidas al castellano”

15
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
Zuri-beltzeko argazkiak/ Arantxa Urretabizkaia
17:30 Euskera Irakurketa kluba.

:: BERRIZ   
    KULTUR ETXEA 
Printze txikia
• barikua 4: 18:00  
• domeka 6: 17:00 

:: DURANGO 
    ZUGAZA 
100 metros
• barikua 4: 19:30-22:00  
• zapatua 5: 19:30-22:30  
• domeka 6: 18:30-21:00  
• astelehena 7: 18:30-21:00  
• martitzena 8: 20:00  
• eguaztena 9: 20:00

Blair Witch
• barikua 4: 19:30-22:00 
• zapatua 5: 18:30-20:30-22:30  
• domeka 6: 17:00-19:00-21:00   
• astelehena 7: 18:30-21:00 
• martitzena 8: 20:00  
• eguaztena 9: 20:00 

Verano en Brooklyn
• barikua 4: 19:30-22:00 
• zapatua 5: 16:30-18:30-22:30  
• domeka 6: 19:00-21:00   
• astelehena 7: 18:30-21:00  
• martitzena 8: 20:00 

Trolls
• zapatua 5: 17:00  
• domeka 6: 16:30  

Trolls 3D
• zapatua 5: 16:30  
• domeka 6: 17:00  

:: ELORRIO  
   ARRIOLA
Neruda
• zapatua 5: 22:00  
• domeka 6: 20:00  
• astelehena 7: 20:00 

:: ZORNOTZA 
    ZORNOTZA ARETOA
El contable
• zapatua 5: 19:30-22:00  
• domeka 6: 20:00  
• astelehena 7: 20:15  

Cigüeñas
• zapatua 5: 17:00 
• domeka 6: 17:00 

Una segunda madre
• martitzena 8: 20:00 
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BOTIKAK

BARIKUA, 4  
09:00-09:00

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 5 
09:00-09:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-13:30

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Larrañaga-Balentziaga  
Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 6 
09:00-09:00

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 7 
09:00-09:00

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 8 
09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 9 
09:00-09:00

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 10 
09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Ermodo, 11 · DURANGO  
 Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com

Gozatu Gozotegia

  Gure Bidartek 7 urte bete ditu. Aupa, mutil!

  Zorionak, Jurgi! Azaroaren 3an 
urte bat bete du. Musu handi bat 
gure etxeko txikiari Iara, aita eta 
amaren partez.

  Datorren eguaztenean Jonek 9 urte egingo dauz. 
Zorionak eta mosu haundi-haundi bat gure 
udazkeneko loratxoari, etxeko guztion partez.

  Xabier TxuTxu trena, 23tako... 
ejem, koadrilako eder zuriok uste 
dugu ordua dela telefonotxoaren 
jolasean ibiltzeari uzteko. E, 
potxolo? Zorionak, patapalo! Musu 
mordoa! Grrr!

  Uxuek gaur 10 urte borobil 
bete dauz! Nork esango eban 
hain arin hasiko ziñela! 
Zorionak Anartz eta Ijjorretako 
lagun danen partez! Ondo ospatu 
egune!

Zorionak, Aitziber (650 znb.)! Hamabostean behin zotz egiten dugun tarta zuri egokitu 
zaizu. Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso dezakezu Iurretako gure egoitzan:  

Bixente Kapanaga, 9an.



Akuilua LAUHORTZA

ITSASO  
GANGOITIA 
 
Hezitzailea

#bbt16
Sintonia entzuteagaz batera 
egin deutsaz kili-kiliak ba-
rruko tximeletak. Dardaraka 
sentitzen dauz hankak, tau-
pa-taupaka bihotz taupadak. 
Soseguz (edo) ahaleginduko 
da igoten oholtzara, presino 
barik.  

Eszenatokia argitzen daben 
fokoek ez deutsie aurrekoa 
ikusten ixten, baina badaki 
hor dagozala, hemen gagoza-
la. Astiro hurreratu da amil-
degira, ez dauka jausteko 
bildurrik. Aurrera-atzera 
kulunka dabil txintxauna, 
zinburua, zabua, jiboa, txin-
boa. Errime ebatu deutso 
errubera arrosa eusten daben 
soka sendoari, hankak airean 
eta oinak buruan, salto egite-
ko gertu dago. Badaki, edozer 
pasatuta be, eutsiko deutsola. 

Udagoieneko haize ufa-
dakaz aurrera-atzera, go-
ra-behera jabilku. Mungial-
detik  Bilbo haundira, Arra-
tiatik Uribe kostara, olgetan 
egiteko gogoz jatorku Duran-
galdera Bizkaiko Bertsolari 
txapelketa 2016. Oreka lortu 
gura eta ezinean, horixe da
-ta bertsoa finean. Bertsola-
ri, bertso eskola, bertsozale, 
gai-jartzaile, epaile, antola-
tzaile eta komunikatzaileak 
dinbilin-danbalan lanean 
jabilkuz;  kanporaketen mu-
gimenduak eragindako zi-
rraran, berben eta errimen 
erritmoan dantzan, sekula 
ez geratzeko esperantzan. 
Txintxaunean balantzan. 

Zapatuan, Zaldibarko Ola-
zar frontoian errubera arro-
sari bultza egitea guri jagoku. 
‘Inoiz egon ez daiten Bizkaian 
koloka bertsoari kulunka 
eusten deutsan soka.’

 AKUILUA  Aitziber Basauri
Irailetik Gu Ta Gutarrak te-
lebista saioan ikusi dezake-
gu Ixone Gil. Oso pozik dago 
esperientziagaz, eta, aitortu 
duenez, bertigoari aurre egi-
tea lortu du 120 metroko al-
tueratik salto eginda.

Nolatan ‘Gu Ta Gutarrak’-en? 
Egia esan, ez dut inoiz Gu Ta 
Gutarrak jarraitu. Baina,  face-
book bitartez casting-ean par-

te hartzeko aukera eskaini 
zidaten, eta animatu egin 
nintzen. Hiru orduren os-
tean, onartu nindutela 
esan zidaten. Pertsonaia 

iruditu nintzaien, bestela 
ulertezina da!  

Eta ‘pertsonaia’ zara?
Pertsonaia edo... beti nago ba-
rrez, eta adar-jotzailea naiz. Di-
bertigarria. Telebistara begira 
erakargarria da hori (barrez).

Lehenengoz bizi duzu horre-
lako esperientzia bat? 
Bai, eta oso polita da. Laguna 
izendatu beharrean egon zai-
tezke, kaleratu dezaten, baina 
jende piloa ezagutzen ari naiz, 

eta hainbat toki ere bai; hain-
bat jarduera egiten ditugu, 
gainera. Ez dira horrelako 

aukera asko sortzen. Askok gu-
ra lukete nire tokian egon, eta 
itzelean aprobetxatzen ari naiz.

Gustuko duzu argi eta fokuen 
mundu hori? 
Oso gustuko! Hasieran oso lo-
tsatuta nengoen. Bospasei ka-
mera eta zortzi foku, jende pi-

loa grabatzen, grabazioa 
eten, berriz hasi... inpre-
sio apur bat eman zidan. 

Baina, orain, kamerak dau-
dela ere ahaztuta daukat. Na-
barmentzea gustatzen zait, eta 
mundu hau primeran datorkit! 

Telebistaren munduak harritu 
egin zaitu?
Bai, jende piloa dago hor gu ero-
so egoteko, guk lan egiteko... be-
gira. Eta geuk ere lan mordoa 
egiten dugu. Saio bakarrera-
ko 200 bat lagun egongo dira, la-
guntzeko, gauzak errazteko... 
Horrek harritu nau. Izarra di-
rudizu, eta denoi gustatzen zai-
gu hori! Itxaron behar hori da-
ramat txarren: minutu t’erdiko 
bideo baterako lau ordu graba-
tu behar ditugu.

Halako saio baterako, apur bat 
lotsabakoa ere izan behar da?
Bai. Ezezagunekin egon behar 
duzu elkarbizitzan, eta badau-
de diren modukoak izatea lor-
tzen ez dutenak, lotsagatik. Ni, 
ostera, naizen modukoa naiz be-
ti. Horrelako saio batean egote-
ko, kendu egin behar dira lotsa 
eta konplexuak. Orduoro gra-
batzen ari dira, eta lotsa kendu 
beharra dago ondo pasatzeko.

Gogorra da elkarbizitza?
Ez da erraza, bakoitzak bere 
maniak ditu. Oso irekiak gara, 
eta arazoren bat sortu bada hitz 
egin dugu. Nik neuk ez dut ino-
gaz liskarrik izan. Baina, egon 
egon dira, elkarbizitzagatik eta 
mutilengatik. Hamabi lagun 
gara, eta batzuekin beste ba-
tzuekin baino hobeto konpon-
tzen zara.

Orduoro grabatzen zaituzte?
Askok uste dute aterpetxean bo-
tata gaudela, baina lan pila egi-

ten dugu. 07:00etan altxatzen 
gara, eta gauerdira arte eten-
gabe ari gara grabatzen. Hain-
bat kamera eta foku egun osoan 
gainean izateak nekatu egiten 
du. Une bat ere ez gaude eserita.

‘Reality show’-ei buruz, zein 
iritzi duzu?
Gran Hermano-n antza dauka 
Gu Ta Gutarrak-ek. Haiek hi-
ru hilean daude etxe batean sar-
tuta, eta gu hamabost egunero 
goaz aterpetxera batera. Egia 
esan, Gu Ta Gutarrak-i buruz-
ko iritzi oso txarra neukan. Au-
dientzia lortzeko, dena presta-
tuta zegoela uste nuen, eta ez da 
horrela. Gertatzen dena graba-
tzen dute, ez dago ezer aurretik 
prestatuta. Benetako harrema-
nak sortzen dira, benetako la-
gunak ditut Gu Ta Gutarraken. 
Polita da hori.

Kalean ezagutzen zaituzte?
Durangon gutxik. Hiru bider 
gertatu zait ezagutu izana, eta 
autografoa eskatu didate. San-
faustoetan gertatu zait. Donos-
tian, berriz, itzela da. Gipuz-
koan audientzia handia du, eta 
platotik irtetean ilarak  ere iza-
ten dira. Argazkiak eskatzen 
dizkidate,  eta ez naiz lotsatzen, 
baina...  nor naiz, ba, ni!

Ondo daramazu?
Bai. Bi bizitza ditut zelanbait 
esateko. Hemen, Durangon, 
lan eta ikasi egiten dut, eta Do-
nostian, Gu Ta Gutarraken 12. 
lehiakidea naiz. Donostian ni-
re egoak gora egiten du, eta Du-
rangora heltzean.... Durangon 
sumatu dut begira geratu zaiz-
kidala, berbaroa... baina Donos-
tian zuzenean etortzen zaizkit.
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“Nabarmentzea gustatzen zait, eta 
mundu hau primeran datorkit”

Gu Ta Gutarrak saioko lehiakideak dio emandako aukera hau “itzelean aprobetxatzen” ari dela


