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Nazioarteko Judo Txapelketak 530 
gazte batuko ditu bihar, 
Durangoko Landako kiroldegian   16

Kirola

Elorrioko gaztetxea,  
25 urte eta hazten

Iazko aurrekontuen likidazioa eginda, eta “udalaren dirua 
berreskuratzeko lan handia egin eta gero”, udala 800.000 eu-
ro haurreskolaren proiektura bideratzeko moduan dagoela 
azaldu du Arantza Baigorri (Bildu) alkateak. 

Enpresek udalari zor zioten dirua da soberakinekoa, Aitor 
Arizmendiarrieta zinegotziaren berbetan. Haurreskola be-
rriaren, urte biko umeentzako eraikinaren eta biomasa gal-
dararen lanak irail aurretik amaitu gura ditu udalak.

Iazko soberakinagaz ordainduko dute 
Zaldibarko haurreskolako proiektua   6

Mende laurden bete duen honetan, 
urteurren festa antolatu dute 
Gaztetxean, biharko. 25 urte hauetan 
bertatik pasatu diren herritarrak batu 
gura dituzte  3

800.000 euro eskolarako 
proiektura bideratzeko 
moduan dituztela azaldu du 
Arantza Baigorri alkateak
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Herririk herri
Anboto Komunikabideak

BERRIZ

DURANGALDEA IURRETA

MAÑARIA

  JONE GUENETXEA
Bilboko epaitegi batek zortzi 
hilabeteko kartzela zigorra be-
tetzera eta 600 euroko isuna or-
daintzera kondenatu du Koldo 
Mendez Berrizko PSE-EEko zi-
negotzi ohia. 2010 urteko maia-
tzaren 26an, Espainiako prin-
tze-printzesak Bilbora eginda-
ko bisita batean, Mendezek 
monarkiaren aurkako oihuak 
egin zizkien, eta Ertzaintzak 
atxilotu egin zuen.

Koldo Mendezek epaia 
“adarjotzea” dela azaldu du. 
Errepublikaren aldeko eta mo-
narkiaren aurkako adierazpe-
nak “jende askok” pentsatzen 

dituela gaineratu du, eta berak 
ozen esan zituela. Esandako 
guztia berresten duela azaldu 
du. Epaitegiek Mendezi inputa-
tzen diotena baina, ez dago mo-
narkiari zuzendutako adieraz-
penekin lotuta. Monarkiaren 
aurkako oihuen ostean, Er-
tzaintzak atxilotu zuenean 
aginteari men ez egitea egotzi 
zioten. Mendezek berriz, Er-
tzaintzak “kolpatu” egin zuela 
dio, “Rodolfo Aresen agindue-
tara”. Mendezek aurrekari pe-
nalik ez duenez, ez da kartzela-
ra joango. Gaur egun, langile 
autonomoen UPTA sindikatu-
ko idazkari nagusia da.

Zortzi hilabeteko kartzela 
zigorra eta 600 euroko isuna 
Mendezek Espainiako printze-printzesaren bisita 
batean monarkiaren kontrako oihuak egin zituen 

Goiuriko betelekurako obra eta jarduera 
baimena baliogabe uzteko prozedura hasiko dute 

Koldo Mendez, Berrizko PSE-EEko zinegotzi ohia da.

Greba 
mugagabea 
Mendiguren  
y Zarrauan

 AITZIBER BASAURI
Langileei soldata %15 jaitsiko 
diela iragarri du Berrizen eta 
Abadiñon lantegiak dauzkan 
Mendiguren y Zarraua enpre-
sako zuzendaritzak. Erabaki 
hori “bidegabea eta gehiegiz-
koa” dela iritzita, greba mu-
gagabea hasiko dute martxoa-
ren 4an langileek.

Joan zen astean egin zuten 
greba deialdiaren inguruko 
batzarra, eta langileen gehien-
go zabal batek babestu zuen 
greba mugagabea hastea. 
Martxoaren 4an ekingo diote 
grebari. Greba horregaz, en-
presak “soldata jaitsiera ber-
tan behera utz dezala, eta zu-
zendaritzak lan erreformaren 
eragina geratuko duen enpre-
sa hitzarmena negoziatzeko 
konpromisoa” eskatuko dio-
te zuzendaritzari, ELA sindi-
katuak jakitera eman duenez.
 

Martxoaren 4an ekingo 
diote greba mugagabeari 
Mendiguren y Zarrauan

 A.U.
Udalak gutuna bidali du in-
guruko ikastetxeetara, Korri-
ka herritik pasatzen den egu-
nean Mañariko umeak bertan 
egon ahal izatea baimentzeko. 

Era horretan, umeek herrian 
bertan hartu ahal izango dute 
Korrika 18. Mañarian 13:30ean 
sartuko da, martxoaren 20an. 

Udalak honako hau propo-
satu du: parte hartu gura duten 
umeak autobusez batuko ditu, 
eta eskola orduak amaitu ar-
tean, tailerrak eta antzeko eki-
taldiak eskainiko ditu umeen-
tzat. Ordu horietan, udala egin-
go da umeen kargu.

 AITZIBER BASAURI
Lukupeko Troka eta Luku-Txi-
ki ibarbideak lurrez betetzeko 
2010ean emandako jarduera eta 
obra lizentzia balio barik uzte-
ko prozedura hasi beharko du 
udalak. Horrela azaldu du Iñaki 
Totorikaguena alkateak udal-
batzarrean, Bilduk Asturias-
ko Justizia Auzitegi Gorenaren 
sententziagaitik galdetuta. 

Ibarbideak lurrez betetze-
ko Jaurlaritzak emandako bai-
mena baliogabetu du epaite-

gi horrek, Goiuriko Kofradiak 
eta auzokide batek aurkeztu-
tako salaketak aintzat hartuta; 
horrenbestez, 2007tik aurrera 
emandako baimenak balio ga-
be utzi ditu. Alkateak berretsi 
du baimen guztiak zituelako 
eman ziotela lizentzia Luku-Ba-
so enpresari.

Udalaren erabakiaren aur-
ka prozedura administratiboak 
daude zabalik Bilboko 2. eta 5. 
epaitegian. Horren harira ere, 
erabaki bat hartu behar dute.

Umeek herrian 
hartuko dute 
Korrika

Betelekurako baimena 
balio gabe uzteko bidean

 JONE GUENETXEA
Bilduk herriko merkataritza in-
dartzeko proiektua aurkeztu du 
Berrizko Merkatari Elkartea-
gaz (BME). Herriko dendetan 
erosketa bat egiterakoan, zozke-
ta batean parte hartzeko aukera 
izango dute kontsumitzaileek. 
Proiektu honetan parte hartu 

gura duen komertzio bakoitzak 
txartel batzuk izango ditu be-
zeroen artean banatzeko. Txar-
tel saridun bat tokatuz gero, be-
zeroari txartelean markatuta 
egongo den kantitatea deskon-
tatuko zaio Berrizko komertzio 
batean erosketa bat egiten duen 
hurrengo aldian. Kanpainaren 
bukaeran, Bilduk dendariei di-
ru hori guztia itzuliko diela azal-
du dute. 

Zinegotzien dietak
Berrizko Bilduko ordezkariek 
adierazi dutenez, “hasieratik 
kritikatu dugu Berrizko Udalak 
hilero ordaintzen dituen dietak 

larregizkoak direla; 480 euro hi-
lean, batzordean parte hartu edo 
hartu ez”. Gaineratu dutenez, 
kopuru hori erdira jaisteko eska-
tu dute behin baino gehiagotan, 
eta aurtengo aurrekontuetan 
ere aldaketak egon dira kargu 

politikoen dieten inguruan. Le-
gegintzaldi hasieratik, Bilduko 
zinegotzien dieten erdia “beha-
rrezko” deritzoten herri-proiek-
tuetara bideratzen dihardute-
la diote: “konpostajerako, aste-
buruetako umeentzako ludote-

karako, eta orain, merkataritza 
bultzatzeko proiekturako”. Eki-
menaren helburua da berrizta-
rrek herriko komertzio txikieki-
ko fideltasuna izatea: “Eta bide 
batez, gehiegizkoak diren dieten 
zati bat herritarrei bideratzea”.

Bilduk merkataritza 
bultzatu gura du 
zinegotzien dietekin
Zinegotziei dagozkien dieten erdia herriko 
proiektuetara bideratzen dihardutela diote 

Xabi Zaldua, Maite Lopez, Josu Albizuri  eta Leire Huerta Bilduko zinegotziak, eta erdian ,Marisatur Blanca BMEko presidentea.

Erosketak egiterakoan, 
kontsumitzaileek zozketa 
batean parte hartzeko  
aukera izango dute
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ELORRIO

 MARKEL ONAINDIA
“Jai erraldoia izatea gura du-
gu”. Berba horiekin azaldu dute 
Elorrioko Gaztetxeko kideek 
biharko eratu duten urteurren 
festa. 25 urte bete ditu Gazte-
txeak, eta urteotan bertatik pa-
satu diren herritar guztiak batu 
gura dituzte data berezi hori os-
patzeko. Horietako askorekin 
batzarrak egin dituzte azken as-
teetan, bakoitzak bizitakoa batu 
eta gaur egungo egoeraz berba 

egiteko. Ibilbide gora-behera-
tsua izan dela diote, baina argi 
daukate Gaztetxearen beharri-
zana egon dela eta badagoela.

1988ko urtarrilean okupatu 
zuten hainbat gaztek Iturri erai-
kina. Okupazio horrekin, gaine-
ra, herriko hainbat taldek har-
tu zuen bere lekua Iturrin. Han-
dik gutxira udalagaz obretarako 
akordio batera heldu arren, gero 

lotura hori eten egin zen, eta au-
togestioan sakontzen hasi ziren 
gazteak. Asanbladen funtziona-
mendua martxan ipini zuten, 
eta Jarrai, Kemen edota EMK 
lako taldeek ere parte hartzen 
zuten batzarretan. Logoa sortu, 
eraikina atondu, eta urte bere-
ko karnabaletan zabaldu zuten 
Gaztetxea herriaren aurrean. 

Urte gogorrak
Maila politiko eta sozialean sa-
soi gogorra izan zen Gaztetxea-
ren sorrerakoa. Borroka eta el-
kartasun dinamiken bilgune 
izan zen: intsumisioa, presoen 
aldeko ekimenak...

Gaztetxeko kideek adierazi 
dutenez, 1991 eta 1992 urteen ar-
tean itxita egon zen sei hilabe-
tez. Drogen kontsumoak eta jen-
de faltak eragin ei zuten egoera 
hori. Gero, koadrilaka ere anto-
latu ziren denboraldi batez.

Arazoak arazo, Gaztetxeak 
bizirik dirau. Alternatiba sozial 
eta kultural legez ikusten dute, 
eta gazteei ere ekarpena egiten 
diela uste dute: “Pertsona bezala 
hazteko beste modu bat eskain-
tzen du”. 25 urte bete, eta hazten 
jarraitzeko asmoa daukate.

25. urtemugako 
jaia, Gaztetxearen 
historia hazten 
jarraitzeko 
Gaztetxeak urteurren festa antolatu du biharko; 
bertatik pasatu diren herritarrak batu gura dituzte 

Gaztetxearen sorrerako asanblada bat goiko irudian; 1998ko Gazte Eguna behekoan.

Maila politiko eta sozialean 
sasoi gogorra izan zen  
Gaztetxearen sorrerakoa

Sasoi gatxak lantzian behin, 
baña ipoñak ernegau eraingo 
dau ondio. Hori da Gaztetxeak 
urtemugaren testuinguruan 
kaleratu duen leloa. Gaztetxea-
ren egoera onena ez dela dio-

te kideek, baina oraindik era-
giteko eta mugitzeko esperan-
tza daukate. “Azkeneko urteetan 
gainbehera bat egon da. Gaine-
ra, belaunaldi pilo baten hutsu-
nea dago”. Hala eta guztiz ere, 

eta gizartearen tendentziak eta 
gaur egungo bizi ohiturak ikusi-
ta, Gaztetxea mantentzea meri-
tua dela uste dute. Izan ere, Du-
rangaldeko zein Euskal Herriko 
gaztetxe askoren egoera ere es-
kasa dela adierazi dute.

Gazteen aisialdian, aldaketa 
handia ekarri du azken urteetan 
gazte-lokal pribatuen agerpe-
nak. Horrek, eragina eduki du 
gaztetxeetan. Baina, eremu bien 

uztartzean egon ahal da bidea: 
“Orain lokala daukaten batzuk 
ere etortzen hasi dira”, diote elo-
rriarrek. Azken boladan belau-
naldi berri bat hasi da egunero-
ko bizitzan parte hartzen. Ho-
rretaz gainera, biharko presta-
tu duten egun osoko jaialdiagaz 
ere mugimendua aktibatuko de-
la itxaroten dute gazteek.

Sasoi gaitzen gainetik, etorkizunean 
ere herrian eragilea izan guran
Gaztetxearen egoera ez dela onena diote, baina eragiteko esperantza daukate 

ZUZENKETA
Duela aste biko Anboto as-
tekarian, 489. alean, akats 
bat egon zen. Elorriogaz 
lotutako ‘Euskara bizibe-
rritzeko, erabileran sakon-
duko dute’ albistean, hain 
zuzen ere. Maite Peñacoba 
ez da Bilduko zinegotzia, 
EAJkoa baizik. 

Biharko prestatu duten  
jaialdiagaz ere  
mugimendua aktibatuko 
dela espero dute gazteek

Bizi ohiturak ikusita,  
Gaztetxea mantentzea  
meritua dela uste dute

11:00-14:00. Umeentzako jolasak
13:00. Antzerkia Karrikagaz
13:00. Egunari harrera
14:00. Familia argazkia plazan
15:00. Bazkaria kiroldegian. 
Ostean, Pez Kao antzerkia.
18:00. Kalejira eta ekitaldia
19:30. Kontzertu akustikoa 
Gaztetxean: Kokein, Txabolaku-
meak eta Gorantz Erori Proiektua. 
Mapping ikuskizuna Logela 
multimedia & Summun art.
22:30. Kontzertuak karpan: 
Willis Drummond, Iheskide eta 
Ze Esatek!. Ostean, Dj Bull.

EGITARAUA
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DURANGO

 AITZIBER BASAURI
Dendak Bai elkarteak antolatuta-
ko 8. Aukera Azokak gaur eguer-
dian zabalduko ditu ateak. Du-
rangaldeko 30 komertziok asko-
tariko produktuak jarriko dituzte 

salgai domekara bitartean. Arro-
pak, oinetakoak, osagarriak, de-
korazioa, jakiak eta beste hainbat 
produktu prezio onean erosteko 
aukera eskainiko dute.  Dendak 
bai elkarteak izen eta irudi berria 

aurkezteko  baliatuko du ekime-
na. Nobedade moduan, aurten li-
buru denda batek eta gozo denda 
batek standak jarriko dituzte.

Bisitari ugari
Iazko aukera azokak 18.000 bisita-
ri jaso zituen. Guztira, 12.000 sal-
menta egin zirela gaineratu dute. 
Krisi sasoian gauden arren, iaz-
ko datuetara heltzea aurreikus-
ten dute. 

Bestelako nobedaderik ere 
egongo da. Umeen orgak gor-
detzeko, zaindutako leku bat 
egokituko dute antolatzaileek. 
Gaur,  11:00etatik 14:00etara, eta 
17:00etatik 21:00etara egongo 
da zabalik Aukera Azoka. Zapa-
tuan, 10:00etatik 14:00etara, eta 
17:00etatik 21:00etara; eta dome-
kan, 11:00etatik 14:00etara, eta 
17:00etatik 19:00etara.

Erosketak egiterakoan, bisi-
tariek aparkalekua  izango du-
te dohanik ordu bian. Horre-
zaz gain, 153 opari egingo dituz-
te zotz: tartean, erosketa egite-
ko telazko 100 orga, autorako 50 
itzalkin, otzara bat eta e-book 
bi egingo dituzte zotz. Gainera, 
hamar eurotik gorako erosketa 
txartela erakusten duten bisita-
riek +Dendak-eko hanburgesa 
bat dastatzeko aukera izango du-
te; baita Durango Txartela era-
kusten dutenek ere. Umeentza-
ko ekitaldiak ere antolatuko di-
tuzte.

18.000 bisitaritik gora 
itxaroten dituzte Aukera 
Azokan, asteburuan
30 komertziok beraien produktuak preziorik 
onenetan jarriko dituzte salgai, Landako Gunean

Iazko Aukera Azokan ateratako argazkia.

  M.O.
Udalak eta Gurutze Gorriak 
Lagunkide programa aurkeztu 
dute. Adinekoei laguntza erre-
gularra edota noizbehinkakoa 
emango dieten herritarrak 
behar dituzte horretarako. Adi-
nekoen partetik eskaera dagoe-
la adierazi dute.

Durangon, 75 urtetik gorako 
2.448 lagun daude. Horietatik, 
620 inguru bakarrik bizi dira. 
Udalak egindako azterketa ba-
teko datuak dira horiek. Azter-
keta horretan, adinekoek la-
guntzaileak edukitzea eskatu 
zieten udaleko beharginei. Eta, 
eskaera horri erantzuna eman 
dio udalak: Lagunkide progra-

ma sortu du. Adinekoei lagun-
tzeko bolondresak topatzen da-
biltza.

Goiztidi Diaz alkateordea-
ren arabera, herritarren lagun-
tzak ekarpen garrantzitsua 
egin dezake: “Bizi-kalitatea ho-
betzea eta bakardadea ekiditea 
dira helburuak. Bakardadeak, 
galera kognitibo eta intelektua-
la errazten du”. Gurutze Gorri-
ko Manu Calvok dioenez, ordu 
gutxiko lana eskatuko diete bo-
londresei. Atal bitan banatu du-
te zerbitzua: erregularrak eta 
noizbehinkakoak. Dagoeneko 
ia dozena bat lagun apuntatu di-
rela esan dute. (94 465 74 51  /  
adintek@durango-udala.net)

Bakarrik sentitzen diren 
adinekoei laguntzeko, 
bolondresen programa
Lagunkideko bolondresek adinekoei laguntza 
erregularra zein noizbehinkakoa eman gura diete 

Durangoko Udaleko eta Gurutze Gorriko kideak Lagunkideren aurkezpenean.

 MARKEL ONAINDIA
Minusbaliotasun intelektuala 
daukatenentzako eguneko zen-
troa Durangon zabalduko du Al-
dundiak. Iazko aurrekontuetan 
egitasmoa egitea aurreikusi zu-
ten, baina ez zuten zehaztu Du-
rangaldeko zer herritan egongo 
zen. Proiektua aste honetan ha-
si da errealitate bihurtzen. Izan 
ere, Durangoko Udalak Aldun-
diagaz lotu beharreko hitzar-

menaren zirriborroa onartu du. 
Akordio horren arabera, uda-
lak Errotaritxuenako babeseko 
etxeetan daukan 500 metro ka-
rratuko lokal bat utziko dio Al-
dundiari datozen 50 urteetara-
ko. Eraikina egokitzeko obrak 
Aldundiaren esku geratuko di-
ra, bai eta bertako zerbitzua ere. 
Zuzenean edota irabazi asmo ba-

ko elkarte baten bidez gestionatu 
ahal izango du zerbitzu hori, eta 
30 bat lagunentzako lekua eduki-
ko du. Geu Be elkartearen aspal-
diko eskaera izan da eskualdean 
eguneko zentroa sortzearena.

Martitzeneko udalbatzarrean 
onartu zen hitzarmenaren zi-
rriborroa. Guztiek aipatu zuten 
zentroaren beharrizana. Baina, 

Bilduk, PSE-EEk eta Aralarrek 
kritikatu zuten prentsatik eza-
gutu dutela egitasmoa, eta ekar-
penak egiteko aukerarik ez du-
tela eduki. Horregatik, Bilduk 
kontra bozkatu zuen, eta Aralar 
abstenitu egin zen. EAJk esan 
zuen batzordean landu izan dela, 
eta ekarpenetarako aukera egon 
izan dela.

Ezindu psikikoek eguneko 
zentro berria izango dute

Eraikina egokitzeko obrak 
Aldundiaren esku geratuko 
dira, bai eta bertako  
zerbitzua ere

Errotaritxuenako babeseko etxeen azpian egokituko dute eguneko zentroa.

Udalak 500 metro karratuko lokal bat utziko dio Aldundiari Errotaritxuenae 

  M. O.
Udalak badauka 2017ra arteko 
Euskara Sustatzeko Ekintza 
Plana. Euskararen Aholku Ba-
tzordearen barruan diagnosti-
koa egin zuten lehenengo, eta 70 
eragileren partaidetza eduki 
zuten horretarako. Guztira, sei 
batzar egin zituzten. Planaren 
zirriborroa egin zuten gero, eta 
EABtik eta euskara batzorde-

tik pasatu ostean, martitze-
nean onartu zen udalbatza-
rrean. Guztiek egin zuten alde, 
PPren abstentzioa kenduta.

Planak hainbat ekintza ja-
sotzen ditu. Esaterako, eskolaz 
kanpo eta kirol entrenamen-
duetan erabilera indartzea. To-
kiko hedabideetan euskararen 
presentzia handiagotzea gura 
dute, eta dirulaguntzak eman-
go dituzte horretarako.

Bestalde, udal barneko arau-
di berria ere onartu dute. Herri-
tarrak eskatzen ez badu, gazte-
laniaz beharrean, euskara hu-
tsean egin beharko diote behar-
ginek. Derrigorra ez den arren, 
beharginen arteko hizkuntza 
ohiturak aldatzeko ekimen bat 
ere martxan ipiniko dute.

Euskara Sustatzeko 
Ekintza Plana, 70 
eragileren iritziagaz
Esaterako, kirol entrenamenduetan eta eskolaz 
kanpo euskararen erabilera indartu gura dute

Martitzenean onartu zen; 
guztiek egin zuten alde, 
PPren abstentzioa kenduta
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Urionabarrenetxea durangarra da, baina Izurtzan bizi da.

AMAIA UGALDE
Miren Urionabarrenetxeak 
alargun pentsioa jasotze-
ko bide judizialari ekin dio. 
2012ko urrian senarra hil zi-
tzaion, gaixotasun baten on-
dorioz. Ume bigaz, izatezko 
bikotea ziren. Gizarte Segu-
rantzak alargun pentsiorik 
ez dagokiola erantzun dio.

Zer erantzun jaso duzu Gizarte 
Segurantzaren aldetik?
Gizarte Segurantzak bere eran-
tzunean azaltzen duenez, ez da-
gokit alargun pentsiorik. Baina, 
ematen didaten arrazoia ez da 
izatezko bikotea izatea. Aben-
duaren 4ko  40/2007ko Legeak 
izatezko bikoteen gaia erregula-
tzen du. Lege horretako  klausu-
la batean oinarritzen dute era-
bakia. Senarra hil aurreko ur-
tean lanean ibili naizenez, ho-
rixe argudiatzen dute alargun 
pentsioa ez emateko. 

Erantzun horren aurrean, zer iri-
tzi duzu?
Klausula hori guztiz bidebakoa 
dela deritzot. Bihar bertan lan-
gabezian geratzen banaiz, ez da-
gokit pentsiorik, baina iaz lan 
barik egon izan banintz, bai. Ez 

dauka ezelako zentzurik. Beste 
edozein alarguni moduan trata-
tzea eskatzen dut. Eskubide ber-
berekin. 

Beste baldintza batzuk ere ba-
daude izatezko bikoteen ka-
suan, ezta?
Bai, klausula ekonomiko ho-
nez gainera, baldintzetako bes-
te bat da bost urtez izatezko bi-
kotea izatea. Ezkonduta daude-
nen kasuan, berriz, ezkondu eta 
hurrengo egunean bikotekidea 
hilez gero, pentsioa jasotzeko 
eskubidea dago. Beste pertsona 
batekin ezkonduta ez egotea eta 
bestelako baldintza batzuk ere 
aurreikusten dira.

Bide judizialera jo duzu orain.
Bilboko Gizarte arloko gaien 
epaitegian judizioa izango dut 
urriaren 15ean. Oso argi dau-
kat alargun pentsioa jasotzeko 
eskubidea dudala, eta klausula 
ekonomiko hori bidebakoa de-
la, beraz, epaitegien bidean az-
kenera arte heltzeko asmoa dut. 
Niretzat ez bada ere, atzetik da-
tozenentzat balio dezake borro-
ka honek. 

Arartekoan zure kasua azaldu 
duzu. Zer erantzun jaso duzu? 
Arartekoari nire egoera azal-
du nion. Hala ere, auzia Gizarte 
Segurantzarekin denez, Arar-
tekoak erantzun dit bere esku-
mena Euskal Autonomia Erki-
degoko administraziora muga-
tzen dela. Beraz, Defensor del 
Pueblo delakoari nire eskaera 
bidali dio, eta hark ere kasua-
ren berri izan duela azaldu dit 
gutun batean.

Orain dela gutxi komunikabi-
deek ezagutzera eman dute-
nez, seme-alaba bako izatezko 
bikoteek alargun pentsioa iza-
tea bermatzen duen epai bat 
eman du Auzitegi Konstituzio-
nalak. 
Komunikabideetan irakurri 
dudanaren arabera, klausula 
hori diskriminatzailetzat jo du 
Konstituzionalak, eta alargun 
pentsioa ematea erabaki du-
te. Hala eta guztiz ere, komuni-
kabideetan gai hau lantzen de-
nean, inork ez du letra txikia-
ren berri ematen.  Kasu horre-
tan, bikotekidea lanean ibili 
bada hil aurreko urtean, nire 
egoera berean egongo litzateke. 

“Epaitegien 
bidean azkenera 
arte heltzeko 
asmoa dut”
Urionabarrenetxea alargun geratu eta gero, 
alargun pentsioa jasotzeko borrokan dabil

Bihar langabezian 
geratzen banaiz, ez 
dagokit pentsiorik. 
Baina, senarra hil 
aurreko urtean lan 
barik banengo, bai”

Komunikabideetan 
gai hau lantzen 
denean, inork ez du 
letra txikiaren  
berri ematen”
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DURANGO ZALDIBAR

OTXANDIO MALLABIAIZURTZA

Iñaki Pujana 
libre geratu da, 
27 urte preso 
egon ondoren

Bideo-foruma 
emakumeen 
nazioarteko 
eguna dela-eta

 JOSEBA DERTEANO
27 urte kartzelan eman ondo-
ren, joan zen asteko eguenean 
aske geratu zen Iñaki Puja-
na otxandiarra. Bariku goi-
zean ailegatu zen Otxandio-
ra, eta ondoetorri ekitaldia 
egin zioten. Martxoaren 9an, 
13:00etan, beste ondoetorri 
ekitaldi bat egingo diote. Txa-
lapartariak eta bertsolariak 
izango dira bertan, eta herri-
ko hainbat kultur eta kirol 
taldek oroigarri bana eman-
go diote Pujanari. Ondoren, 
bazkari herrikoian batuko di-
ra Mainondo eskolako gim-
nasioan. Bazkalostean, giroa 
alaitzeko dantzaldia izango 
dute.

Iñaki Pujana 1986ko abuz-
tuan atxilotu zuen Frantzia-
ko poliziak. La Sante kartze-
lan egon ostean, 1991n Espai-
niara estraditatu zuten. Ha-
rrezkero, Espainiako hainbat 
kartzelatan egon da.

 JONE GUENETXEA
Nahikari emakume taldeak 
zine-foruma antolatu du mar-
txoaren 8 arratsalderako, 
17:30ean, Kultur Etxean. La 
fuente de las mujeres filma 
eman ostean, Murgibeko kide 
batek solasaldia gidatuko du. 

Martxoaren 8ko egitaraua-
ren barruan, udal liburute-
giak irakurketa gida argitara-
tuko du. Helduentzako fikzioz-
ko liburuak, ez fikziozkoa, 
komikiak, olerkiak eta haur 
literaturako liburuak jaso di-
tuzte. Irakurketa gida hori 
udaletxean zein Kultur Etxean 
egongo da eskuragai. Gainera, 
Mallabiko Bilduk eta EAJk 
adierazpen instituzional bat 
adostu dute emakumeen na-
zioarteko egunaren harira. 
Besteak beste, udalaren go-
bernu-ekintza orok generoa-
ren ikuspegia kontuan hartze-
ko neurriak bultzatzea adostu 
dute.

 JONE GUENETXEA
Bilboko Alhondegiko Bastida 
aretoan banatu zituzten, joan zen 
eguenean, Itzarri Sariak 2013. 
Maider Uribe Berbaroko presi-
denteordeak, Maite Berriozabal 
kudeatzaileak eta Fernan Ruiz 
euskara teknikariak Koikili Ler-
txundiren eskutik jaso zuten 

Euskal Coaching 2013 saria. 
Futbola eta saskibaloia oina-

rritik euskaraz proiektua bultza-
tzeagatik jaso du Berbarok aitor-
pen hori. Ume eta gazteen arloan, 
kirola praktikatzen hastean en-
trenatzaileek eskolak euskaraz 
emateko gaitasuna izatea da hel-
burua. Ikastaroek alde teoriko 
eta praktikoa dituzte. Futbolean, 
proiektua martxan jartzen den 
hirugarren urtea izango da. Sas-
kibaloian aurrelanean dihardu-
te, datorren ikasturtean martxan 
jartzeko.

Herri Torrontegik Good Job 
saria jaso zuen, eta Cabelec Elec-
tronikak Besteam saria.

Berbaro elkarteak 
‘Itzarri’ saria jaso du
Koikili Lertxundiren eskutik jaso dute Euskal 
Coaching 2013 saria, Bilboko Alhondegian

‘Futbola eta saskibaloia  
oinarritik euskaraz’  
proiektua bultzatzeagatik 
jaso du aitorpen hori

 ITSASO ESTEBAN
“Azken hilabeteak proiektu hau 
aurrera atera nahian eman ditu-
gu, eta zorionez, udalak badau-
ka eskolaren proiektua aurten 
garatzeko dirua”, iragarri du 
Arantza Baigorri alkateak. 

Lanen hasiera atzeratu duten 
hainbat gertakariren ostean, 
proiektua udalaren iazko aurre-
kontuaren soberakinagaz or-
dainduko dutela azaldu dute Bil-
duko ordezkariek. Iazko aurre-

kontuaren likidazioa eginda, eta 
“udalaren dirua berreskuratze-
ko lan handia egin eta gero”, 
800.000 euro proiektu honetara 
bideratzeko moduan dagoela 
azaldu du gobernu taldeak. Ariz-
mendiarrieta zinegotziak gaine-
ratu duenez, “enpresek udalari 
zor zioten dirua da soberaki-
nean batutakoa”. Haurreskola 
berriaren, urteko biko umeen-
tzako eraikinaren, eta biomasa-
ko galdara berriaren lanak irai-

lerako amaituta edukitzea gura 
du udalak. Horrela, lan batzuk 
ahal bezain laster hasiko dituz-
te, eta umeen udako oporretan 
burutuko dute “obra handiena”. 

Urgari enpresaren Ederto 
proiektua berrartu, eta berori 
gauzatuko duen enpresaren es-
leipen prozesua abiatuko dute 
berriro. Dena dela, proiektuan 
aldaketa bat egingo dutela au-
rreratu du gobernuak: lau gela 
barik, hiru izango ditu. 

Soberakinagaz ordainduko 
dute eskolarako proiektua 
Udalaren iazko soberakinagaz ordainduko dute haurreskola berria

Aitor Arizmendiarrieta zinegotziak, Arantza Baigorri alkateak, eta Rafa Urizar zinegotziak eman dute prentsaurrekoa. 

Bilboko Alhondegian saritu guztiekin ateratako argazkia.

  JOSEBA DERTEANO
Bizkaiko Foru Aldundiak boti-
ka ondoan dagoen autobus gel-
tokiko markesina kentzeko edo 
lekuz aldatzeko eskatu dio uda-
lari. Dagoen tokian bidetik ger-

tu eta arriskutsu dagoela diote, 
eta sarreran babeserako pibo-
teak ere behar dituela. Udalak 
erantzun dio dagoeneko Aldun-
diari, erabakia berriz plantea-
tu dezan eskatuz: “Geltokia   

egin aurretik errepidean gera-
tzen zen autobusa. Gainera,  
geltokia egin aurretik, harriz-
ko horma zatiak zeuden gune 
hartan, eta taket metaliko ba-
tzuk. Hori guztia kontuan har-
tuta, orduko egoera oraingoa 
baino askoz arriskutsua zela 
uste dugu”, dio Luis Ballarin al-
kateak.  Aldundiak bere horre-
tan jarraitzen badu, udala gel-
tokia kendu beharrean izango 
dela adierazi du, eta autobusek 
berriro errepidean geratu 
beharko dutela. 

Markesina dagoen lur zatia, 
inguruko enpresek adostasu-
nean udalari utzitakoa da, beti 
ere, baldintza bigaz: inguruko 
lonjetarako sarrera bermatzea, 
eta etorkizunean, Izurtzako 
Jauregiaren atzealdean aurrei-
kusitako etxebizitzak eraiki-
tzean, geltokia harantza lekuz 
aldatzea.

Botika ondoko geltokiko 
markesina lekuz aldatzeko 
eskatu du Aldundiak 
Dagoen lekuan arriskutsu ei dago; udalak dio 
autobusa bide erdian geratzea arriskutsuagoa dela    

Geltokia kendu behar badute 
autobusek berriro errepide 
erdian geratu beharko dute

Semaforoak oinarrian duen egiturak ere babes moduan balio du, udalaren ustez.
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DURANGALDEA ASTEON

ABADIÑO

GARAI ATXONDO

 JOSEBA DERTEANO
Arrazolako auzo batzarrak bes-
te ekimen batzuekin bat egi-
ten zuela-eta, astebete atzera-
tzea erabaki du Atxondoko Uda-
lak. Beraz, azkenean, martxoa-
ren 16ko zapatuan egingo dute, 

12:00etan, ludotekan. Egun be-
rean baina lehenago batzartu-
ko dira Axpeko auzotarrekin 
ere: 09:00etan, sasoi bateko uda-
letxeko eraikinean.

Era berean, Apatako auzo ba-
tzarrak hilaren 21etik 23ra egin-

go dituzte, eskola berrian. Hila-
ren 21eko batzarrera Irubide, 
Markoida, Jauregi eta Benta-
berriko bizilagunak daude dei-
tuta, 18:30erako. Hurrengo egu-
nean eta ordu berean, errepi-
detik Ziarreta alderako bizila-
gunen txanda izango da. Azken 
batzarra hilaren 23ko zapatuan 
egingo dute, 10:00etan, errepi-
detik goiko alderako bizilagu-
nekin. Asteguneko batzarreta-
ra joan ezin dutenak ere hurre-
ratu daitezke zapatuko batzar 
horretara.

Axpe eta Arrazolakoekin 
egun berean batuko dira
Arrazolako auzo batzarra hilaren 16 eguerdira 
atzeratu dute; aurretik, Axpekoekin batuko dira   

 M.O.
Garaiko Udalak senidetza hi-
tzarmena sinatuko du Lantzie-
gokoagaz, martxoaren 16an.  Ga-
rain izango da ospakizuna, eta 
sinaduraz gainera, beste hain-
bat ekitaldi prestatu dituzte. 
Esaterako, bazkaria egingo du-

te frontoian. Dagoeneko, bazka-
rira joan gura duenak badauka 
apuntatzeko aukera udaletxean.

Goizeko 11:00etan ondoeto-
rria egingo diete lantziegarrei. 
Ostean, Etxeitako artea bisita-
tuko dute.  13:30ean egingo du-
te senidetza sinatzeko ekitaldia. 
15:00etan hasiko da bazkaria, eta 
gero, Gardokiren erromeriagaz 
jarraituko du jaiak.

Garai eta Lantziegoren arte-
ko hartu-emana dantza taldeen 
eskutik hasi zen, duela 25 urte 
baino gehiago.

Lantziegogaz 
senidetza 
sinatuko dute 
hilaren 16an

 ITSASO ESTEBAN
Udaleko hiru alderdiek aho batez 
erabaki dute Abadiñoko Udalak 
95.000 euroko aportazioa egitea 
Erralde hiltegia likidatzeko.

Aulesti eta Ispasterreko alka-
teekin batera, Erralde sozieta-
tea desegiteko batzordean ku-
deatzeaile lanetan dihardu Jose 
Luis Navarro alkateak, eta atzo-
ko udalbatzarrean azaldu zue-
nez, Erraldek abeltzainekin eta 
langileekin daukan zorra or-
dainduko dute ekarpen hauen 
bidez, sozietatea osatzen duten 
15 udalek. Guztira, 400.000 euro 
arteko ekarpenak egin dituzte 
udalek. Martxoaren 4an entre-
gatuko dute taloia notariotzan.

Abadiñoko Independienteak 
alderdiaren, Bilduren, eta EAJ-
ren adostasunagaz onartu zuten 
atzo, 95.000 euro bideratzea 
Erraldeko abeltzain eta langi-
leenganako zorra kitatzera. 
Oraindik Abadiñoko Udalaren 
2013ko aurrekontua onartu ba-
rik dagoenez, diru ekarpen hori 
egin ahal izateko kreditu aldake-

ta ere egitea onartu zuten, atzo, 
hiru alderdiek.

Aitor Azueta Bilduko boze-
roaleak eta Eneko Etxebarria 
jeltzaleak ere, adosturikoa “ir-
teerarik onena” dela esan zuten.

Erralde hiltegiaren sozieta-
tearen likidazioari lotuta, hu-
rrengo pausoen berri ere eman 
zuen Jose Luis Navarro alka-
teak, atzo: “Hiltegi berria Berri-
zen egiteko lursaila erosteko, 
hitzartutako kredituari buruz-
ko batzarra egingo dugu ban-
kuekin ahal bezain laster”.

Erralde likidatzeko 95.000 euro 
emango ditu Abadiñoko Udalak 

Ados agertu ziren udaleko hiru alderdiak udal gobernuaren proposamenagaz.

Abadiñoko Udala da likidazio prozesuan ekarpenik handiena egingo duena 
 

- Atxondo: 27.000
- Berriz: 69.000
- Elorrio: 27.000
- Garai: 10.000
- Izurtza: 10.000
- Mallabia: 32.000
- Mañaria: 16.000
- Otxandio: 24.000

EKARPENAK HERRIKA

Emakume beginek 
egindako lana 
berbagai

Mugikorretarako 
mendiko GPS 
ikastaroak, Durangon

Renault-Daciaren Espainiako 
kontzesionario guztien 
artean Gaursa da onena

Domeka honetan, martxoak 3, 
Maria Jose Arana teologo femi-
nista Durangon izango da, Ema-
kume beginak: emakume askeak 
gizonen gizartean hitzaldia ema-
ten. Emakume kristau aktibista 
haien historiaz berba egingo du, 
17:30ean hasita, Jesuitak ikaste-
txeko Arrupe Aretoan.

Martxoan, Android mugikorretara-
ko mendiko GPS ikastaro bi emango 
ditu Markina-Xemeingo Eitten el-
karteak. Alpinoko lokalean, Orux-
maps aplikazioa zelan erabili, prak-
tikan ipini eta mapak sortzen ikasi-
ko dute. Martxoaren 8an eta 9an, eta 
11tik 14ra izango dira ikastaroak.  
Izena emateko: 655 720 261 . 

Otsailaren 5ean Valladoliden egindako sari ba-
naketan, Gaursak 2012ko Dealer of  the year saria 
jaso zuen. Espainiako Renault-Dacia kontzesio-
nario onenari ematen dioten saria da. Alex Ro-
driguez Gaursako zuzendariak Renaulteko pre-
sidente Carlos Ghosnen eskutik jaso zuen saria. 
Merkataritza jardueran, bezeroen arretan zein 
salmenta arloan izandako kudeaketa bikaina 
aintzatetsi diote sariagaz.
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Berbaz
SAIOA AGIRRE ETA ANDER ALBERDI  |  Presoen gizarteratzeko Harrera Taldeko kideak  |   

AMAIA UGALDE
Eskualdeka, sare bat osatzen 
dabiltza Harrera Taldeak. 
Saioa Agirre eta Ander Al-
berdi preso ohiak Durangal-
dekoan dabiltza, eta berorren 
berri eman dute. Taldea herri-
tar guztiei zabalik dagoela ja-
kin eragin dute.  

Zer dela eta sortu da Harrera 
Taldea?
Saioa Agirre: Aspaldikoa da so-
rrera, baina ekainetik da legala. 
Egiten genuen irakurketa zen, 
preso bat kalera irteten denean, 
zailtasun pilo bat izaten dituela 
berriro  egunerokotasunean sar-
tzeko. 
Ander Alberdi: Nik dakida-
la, beti egon da  ardura hori. Hu-
tsunea ikusten genuen; irtete-
rakoan, ongietorria-eta, dena 
oso hunkigarria izaten da, bai-
na handik hilabete batzuetara, 
beherakada dator. Konturatzen 
zara bakarrik zaudela, eta baka-
rrik hasi behar duzula aurrera 
egiten. 
S.A.: Orain arte, laguntza hori 
modu informalean egin izan du-
te pertsona batzuek; preso bat 
kartzelatik irteterakoan, norta-

sun agiri berria egin behar da, 
gidatzeko baimena atera, Lanbi-
dera joan, etxe bat topatu... Iku-
si zen, modu pertsonalean lagun-
duta bakarrik, ez zirela denera 
heltzen, eta laguntza eta elkarta-
sun hori guztia antolatu eta koor-
dinatu egin behar zela. Hasteko, 
2007an diagnostiko bat egin zen 
Jaiki Hadi osasungintzako elkar-
teagaz, zer premia zeuden ikus-
teko.

Zeintzuk izaten dira premia na-
gusiak?
S. A.: Denetik dago. Ez da gauza 
bera herri batera edo hiri batera 
bueltatzea, familia giro batera, 
edo familia bako girora, lan bat 
topatzea ere oso garrantzitsua 
izaten da... Bai ikusten zen, oro-
korrean zailtasunak egoten dire-
la hartu-emanetarako, pertsona 
horrek ondorio psikologikoak, 
psikosomatikoak, sozialak, etab. 
izaten dituela.
A. A.: Egoera hori ikusita, Harre-
ra Taldeen egitasmoa indartzen 
joan zen apurka-apurka. Ihes-
lariak eta presoak bueltatzera-
koan, babes osoa ematea gura du-
gu, eta sare indartsua egitea lor-
tu gura dugu.

Premien artean, zein da zuen-
tzako garrantzitsuena? 
S. A.: Nik uste dut lana dela ga-
rrantzitsuena. Diru sarrerenga-
tik, eta ez hori bakarrik, lanak 
nolabaiteko konfiantza bat ema-
ten duelako ere bai. 
A. A.: 30 urte kartzelan egon ba-
zara, bat-batean zure gurasoen 
edo bikotekidearen menpe ego-
tea ez da batere xamurra.

Zenbat denbora behar izaten da 
egoera berrira ohitzeko?
S.A.: Pertsonen araberakoa da 
hori, zigorra zenbatekoa izan 
den... Adibidez, Gatza bezala 31 
urte egon denak ez dakit zenbat 
denbora beharko duen. Inguruan 
zer daukazun ere garrantzitsua 
da, familia eta lagunak dituzun, 
ez dituzun... Errazago egingo zai-
zu batera edo bestera. 

Zelan dago egituratuta taldea?
S. A.: Lehenengo eta behin, per-
tsonari babesa eman eta haren 
premiak ikusten dira. Talde ad-
mimistratibo-juridikoa dauka-
gu, lege kontuetan eta tramite 
administratiboetan laguntzeko. 
Beste talde bat dago formakun-
tza bideratzeko, eta ahal den hei-

nean, lana topatzeko. Psikologo 
batzuk ere badauzkagu, eta Jai-
ki Hadi elkarteak osasun kontue-
tan laguntzen digu. 
A. A.: Norbait laguntzeko prest 
badago, ondo-etorria izango da.  
Bazkide egiteko aukera ere ba-
dago, laguntza ekonomikoa ere 
behar izaten delako. Pertsona bat 
kalera irteten denean, 420 euro-
ko subsidioa kobratzen du, eta 
horregaz ezin dira oinarrizko 
beharrak asetu. Gaixotasunaga-
tik etxean baina pultserekin dau-
denak ere hor daude, eta horiek 
ez dute laguntzarik. Parot doktri-
na aplikatu dieten pertsonak oso 
nagusitan irtengo dira kalera,o-
so gutxi kotizatuta, eta arazo eko-
nomikoak izango dituzte... 

Lege arlotik Herrirak eskatzen 
dituen neurriak betez gero, pre-
so ugari irtengo da kalera...
A.A.: Lan handia egongo da. Ho-
rregatik, aurretik indartu behar 
dugu sarea, eta prest egon behar 
dugu. Laguntza eta babes ekono-
mikoa beharko dira. Hau kon-
ponbiderantz badoa, jende piloa 
etorriko da, eta ea zer egiten du-
gun 2.000 lagunekin. Argi daukat 
ezin ditugula utzi botata.

“Presoak irteten direnerako, gizarteratzeko 
babes osoa ematea gura dugu” 

Irteterakoan 
ongietorria-eta, 
dena oso 
hunkigarria izaten 
da, baina handik 
hilabeteetara 
beherakada dator”

Hasierako euforiaren ostean, kalera irteten den presoak eguneroko bizimodu berriari aurre egin behar dio: tramite administratiboak, 
lana topatzea, ingurunera egokitzea... Gizarteratzeko laguntza modu informalean eman izan da; orain, Harrera Taldetan egituratu dute

 

Egoera 
konponbiderantz 
badoa, jende piloa 
etorriko da, eta ezin 
ditugu laguntza 
barik utzi ”
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BERTSOLARITZA

Herrietako Korrika Batzor-
deak hainbat ekimen antola-
tzen amaitzen dabiltza, baina 
martxoaren 20an Korrika aile-
gatu orduko eskualdean giroa 
berotzeko antolaturiko hain-
bat proposamenen berri eman 
digute Durangoko Abarrak 
euskaltegian.

Esaterako, Irati Jimenez 
gonbidatu dute Durangoko 
Udal Liburutegira, martxoa-
ren 7an hitzaldia eskaini de-

zan. Martxoaren 9an, berriz, 
Andra Mariko elizpean aur-
keztuko dute Korrika, eta Iu-
rretan, Artilearekin lanean ize-
neko tailerra egingo dute Ber-
balagunen eskutik. 

Martxoaren 15ean eta 19an, 
bestalde, Korrika Txikiak egin-
go dituzte Elorrion eta Duran-
gon, 15:00etan.

Martxoaren 20an, 12:00etan 
sartuko da Korrika Durangal-
dean. Durangon, euskararen 

aldeko ekimenaren etorrera gi-
rotzeko hainbat ekimen anto-
latu dituzte, eguerdian hasita, 
Andra Mari inguruan.

“Publikoan bertsozaleak eta 
euskara ikasleak batu gura ditugu” 
Durangoko Plateruenean, martxoaren 7an, 19:00etan batuko dira Bertso Korrika ekimen berezian

 ITSASO ESTEBAN
Martxoaren 7an, Durango-
ko Plateruenean egingo du-
te Bertso Korrika saioa. Ione 
Narbaiza, Ane Abanzabalegi 
eta Eneko Abasolo ‘Abarkas’ 
batu ditugu; Bizkaiko Bertso-
zale elkartearen, Durango-
ko Abarrak euskaltegiaren 
eta bertso eskolaren ordezka-
ri legez, hurrenez hurren. Hi-
ru elkarte horiek antolaturi-
koa da martxoaren 7ko bertso 
saio berezi hau. Igor Elortza, 
Miren Amuriza, Unai Iturria-
ga eta Aitor Bizkarra ariko di-
ra bertan kantuan. 

Zelan sortu da ekitaldi hau anto-
latzeko elkarlana?
Ione Narbaiza: AEK eta Ber-
tsozale elkartea elkarrekin la-
nean ari dira azken bi urteetan, 
eta lankidetza horren emaitzeta-
ko bat da Bertso Korrika. Herri 
bertso eskolek ere parte hartu 
dute ekimenean, beraz, hiru zu-
tabe dauzka elkarlanak.  

Zer helburu dauzka ekimenak?
Ane Abanzabalegi: Korrika gi-
rotzea, euskara ikasten ari dire-
nek bertso saio bat entzutea, ber-
tsolaritzara hurbiltzea, herriko 
bertsolari gazteei kantatzeko au-
kera ematea, kalean euskaraz el-
kartzea herriko euskal hiztunak 
eta ikasten ari direnak, eta ber-
tso eskolen eta euskaltegiaren 
arteko harremanak lantzea. 

Zer berezitasun izango du Pla-
terueneko saioak?
Eneko Abasolo: Euskara ikasle 
horietako askorentzako, bertso 
saio bat entzungo duten  lehen 
aldia izango da eguenekoa, eta 
horregatik, saioko azalpenak 
eta bertsolarien jarduna egokitu 
egingo dira. Gainera, saioan zer 
topatuko duten aurrez landuko 
dute euskaltegian, bertso esko-
lako gai-jartzailearekin batera. 
Bertsozaleek eta euskara ikas-
leek publikoan bat egitea gura 
dugu; elkarrekin berba egiteko 
zer hobe aurretik pintxo janean 
batzea baino? 

Herriz herri antolatu dituzue ho-
nakoa bezalako bertso saioak? 
I.N.: Gipuzkoan, Araban, Biz-
kaian, Nafarroan eta Lapurdin 
izango dira saioak. Denera, 25 
bertso eskolak hartu dute euren 
herrian saioa antolatzeko ardu-
ra; 100 bertsolarik jardungo du-
te plazaz plaza, asko ibili dire-
nak eta gutxiago aritzen dire-
nak bat eginez saio berean. Bes-
talde, 20 gai-jartzaile arduratuko 
dira euskaltegian eskola didakti-
koak emateaz eta bertso saioetan 
gaiak emateaz.   

Joan zen astean bertso esko-
la egin zenuten Pinondoko eus-
kaltegian. Zelan joan zen?
A.A.: Oso ondo joan zen, saioa 
oso dinamikoa izan zen, eta ikas-
leek bertso bat zer den ezagutze-

ko aukera izan zuten. Eskolan 
landu arren, ariketa desberdi-
nak egin genituen, eta saioa ber-
tso bat eginez amaitu genuen. 
Gure ikasleen lehen bertsoa izan 
zen hori! Horrez gainera, Plate-
rueneko martxoaren 7ko saiora-
ko gaiak eta hainbat ariketa pen-
tsatu genituen bertso eskola ho-
rretan. 

Zer giro sumatzen da euskal-
tegian Korrika hurreratu ahala? 
Urduritzen hasiak zarete?
A.A.: Korrika baino ez darabil-
gu egunotan ahotan! Ikasleekin 
Korrikaren inguruko ikasmate-
riala lantzen hasi gara: Korrika 
zer den, nondik nora izango den, 

eta omenduak eurak izango dire-
la azaldu diegu, esaterako.

Gai emaile bezala jardungo 
duzu egueneko Platerueneko 
saioan zuk, ezta, Eneko?
E.A.: Bai, eta euskara batuan 
egin eta gauzak ondo azaltzeko 
enkargua daukat (barrez). Ari-
tua naiz euskaltegietan bertso-
tan, eta saiatzen gara euskara 
ulergarria egiten. Berezia izan-
go da, gaiak euskaltegiko ikas-
leek prestatu dituztelako, batez 
ere: euren ikuspuntutik egingo 
da saioa. Asmoa daukagu publi-
kotik kantatzeko, ohi baino saio 
informalagoa sortzeko.
A.A.: Ikasleei egokitutako saioa 
izango da. Bertso saioaren au-
rretik harremana sortu dadin, 
esan bezala, pintxo jana antola-
tu dugu.
I.N.: Platerueneko egueneko 
saioa guztiz irekia izango da, 
izan ere, helburua elkargune 
izatea da: ikasleak euskal hiztu-
nekin elkartzeko gunea sortzea.

Korrika ailegatu aurreko beste 
hitzordu batzuk, Durangaldean

Bertso eskolaren 
eta euskaltegiaren 
harremana lantzea 
da Platerueneko 
ekimen honen 
helburuetako bat”
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San Agustin 
kulturgunea

GEURE DURANGALDEA

Hedabideak
Gure lanaren zati handi bat pro-
posatutako ekitaldien berri 
ematean datza, horregatik ezin-
bestekoa dugu komunikabidee-
kin harremana izatea. Sarri ko-
mentatu diogu elkarri zelan, 
zenbat eta hedabide handiagoa 
izan, orduan eta harrigarriagoa 
den haren jokamoldea, batzue-
tan aldekoa, etsigarria bestee-
tan. Zer ote da batzuetan lurrika-
ra komunikatiboa eragiten due-
na, eta, besteetan zokoratzea?

 Los Guggenheim talde mexi-
karraren birak Bizkaiko heda-
bide nagusietan izan duen 
oihartzunak erabat harritu gai-
tu, herrietako antzokiak ikuse-
zinak baikara halakoentzat, Bil-
bon egiten diren ekitaldi han-
diei bakarrik erreparatzen 
dietelako. Honezkero mordoxka 
dira herrietako antzokiok elkar-
lanean adostuta antolatu ditu-
gun birak, baina sekula ez dugu 
oraingoan bezalako harrera eta 
jarraipenik izan, zergatik ote?

Akaso konpainia eta antzez-
lanaren izena izan dira deiga-
rriak, Más pequeño que el 
Guggenheim hitz etan irudi joko 
erraza eragiten dutelako; hala-
ko deiturarekin, Bilbon ez an-
tzeztea izan daiteke beste bat, 
Arriaga da antzoki publiko ba-
karra, eskaintza ona duena, bai-
na lan handiak hartzeko presta-
tukoa; areto ertainak Euskaldu-
nan eta Campos Eliseos-en 
daude, eta takilaren truke aloka-
tzen direlako gelditu dira biratik 
at.

Kontua da, antzokion artean 
ere ez dugula asmatzen zergatik 
izan ote den, kontua da orain-
goan goxo hartu gaituztela heda-
bideek, kontua da herrietako 
aretoak bete zaizkigula, eta kon-
tuak kontu, oraingoan istorio 
pozgarri bat kontatu dizuegula.

ARANTZA ARRAZOLA 
ETA MAIDER LARRAÑAGA

BERTSOLARITZA

ARTEA

Hilabetez, martxoaren 21era arte 
egongo da Bilbon ikusgai, Ismael 
Iglesias artista durangarraren 
Paisaia trifasikoa erakusketa. 

Astelehenetik barikura da-
go erakusketa zabalik, goizeko 
09:00etatik eguerdiko 14:00etara,  
Euskal Herriko Arkitektoen El-
kargo ofizialeko Bizkaiko ordez-
karitzan.

Etxepare Institutuak artis-
ten egoitzaldietarako eskaintzen 
duen beka jaso ostean, hilabete 
bi eman zituen Iglesiasek iaz Txi-
nan, Pekinen. Herrialde hartan 
muntatu zuen Yellow Tide izene-
ko erakusketa.

Geometria eta espresionis-
moa uztartuz jarduten du Ismael 
Iglesiasek. Berbaz azaldu barik, 
nahiago du bere koadroak jen-
dearen interpreziora zabalik 
utzi: Bilboko erakusketa honetan 
utzi du bere Paisaia trifasikoa.

Ismael Iglesiasen 
‘Paisaia trifasikoa’ 
Joan zen astetik, Arkitektoen Elkargoko Bilboko 
egoitzan daude Iglesias durangarraren lanak 

 ITSASO ESTEBAN
Zazpi talde lehiatuko dira aurten, 
BBKren Bertsolari Gazteen XXI. 
sariketan. Bizkaiko zazpi eskual-
detako 50 bertsolari gaztek jar-
dungo dute: Arratia, Bilbo, Bus-
turialdea, Lea Artibai, Enkarte-
rri, Ipar Uribe eta Durangaldeko 

bertsolari gazteek. Taldeko seina 
bertsolarik jardungo dute: hiru, 
18 urtera artekoak, eta beste hi-
rurak, 18 eta 24 urte bitartekoak. 

Asteon hasi da Bertsolari Gaz-
teen XXI. BBK sariketa: Igorre-
ko Lasarte aretoan jokatu dute 
saioa Arratiako eta Busturialde-

ko taldeek, eta Arratiakoak batu 
du puntuaziorik altuena. 

Durangaldeko taldeak irabazi 
zuen iaz sariketa hau, eta horre-
gatik, zuzenean sailkatu da aur-
ten, finalerdietarako. 

Durangoko Institutuan izan-
go da, martxoaren 12an, txapel-
keta honetako finalaurre bietako 

bat, eta Durangaldeko eta Arra-
tiako bertsolariek jardungo dute 
saio horretan. 

Martxoaren 22an, Bilboko ka-
fe antzokian jokatuko dute finala, 
19:00etan hasita. 

Txapeldunak 1.260 euroko sa-
ria jasoko du; 900 eurokoa izango 
da bigarrena, eta 140 eurokoa biz-
kaiera onena erabiltzen duena-
rentzako saria.

Abiatu dute Bertsolari Gazteen 
BBK sariketaren XXI. edizioa
Durangon kantatuko dute martxoaren 12an, Durangaldekoek eta Arratiakoek

Iaz Durangaldeko taldeak 
irabazi zuen sariketa, eta 
horregatik, zuzenean 
sailkatu da finalerdietarako

50 bertsolarik jardungo dute 
sariketan; 18 urtera 
artekoek batetik, eta 18 eta 
24 urte bitartekoek, bestetik

Martxoaren 22an, Bilboko 
kafe antzokian jokatuko dute 
Bertsolari Txapelketa honen 
finala, 19:00etan hasita
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Maite Arroitajauregi ‘Mursego’-ren estudioko 
irudiek osatzen dute ‘Invisible’ filmaren parte bat 

Mursegoren ‘Bi’ diskoaren 
grabazioko irudiekin 

Kulturzaleen 
Tick klubaren 
deskontuak 
gure aretoetan

Maite Arroitajauregi Mursego-
rekin sartu zen Victor Iriarte 
zinegilea, Bi diskoaren graba-
zioan. Iriarte zuzendariak azal-
du duenez, estudioan grabatu-
riko irudi horiekin “Arroita-
jauregiren alderik basatiena” 
erakutsi nahi izan du Invisible 
filmean. Mursegoren ahotsa oso 
presente dago, baina berbarik ez 
du egiten ia: kantuan agertzen 
du filmak. 

Musikariaren sorkuntza pro-
zesua erakusten du Victor Iriar-
teren lehenengo film luzeak: 
loop teknikaren bitartez, zelan 

doan batzen eta uztartzen banan-
banan grabaturiko doinuak.

Ez da lehenengo aldia Iriarte 
durangarrak musika talde ba-
tegaz lan egiten duena; Miztu-
ra eta Lisabo taldeekin ere jar-
dun izan du. “Lisaborekin bira-
ko kontzertuetara joan eta Super 
8 kamera batekin irudiak hartu 
nituen”, gogoratu du.

‘Cajaconcosasdentro’ izene-
ko ekoiztetxea ipini zuen Victor 
Iriartek martxan. Bere sorkun-
tza lana ezagutu gura duenak, 
Kimuaken katalogoan eta Inter-
neten ikusgai dauka lagin bat.  

ZINEMA

Victor Iriartek lehenengo lan 
luzea aurkeztu du: ‘Invisible’ 

 ITSASO ESTEBAN
Iruñeko Punto de Vista zinema 
jaialdian aurkeztu zuen joan zen 
astean Victor Iriarte duranga-
rrak Invisible lana: lehenengo 
aldiz erakutsi du lan hori Euskal 
Herrian. Orain zortzi hilabete 
Marseillan estreinatu zuten, eta 
Argentina eta Txilen ere eman 
dute. “Lana Iruñean estreina-
tzea oso garrantzitsua zen nire-
tzat”, dio Iriartek: “Hemengoa 
naiz, eta nire lehenengo lan lu-
zea ere baden Mursegoren erre-
tratu hau, hemen, lagunartean 
erakustea oso betegarria eta 
hunkigarria izan da”. 

Bilbon, Madrilen eta Bartze-
lonan erakutsiko du filma dato-
zen asteetan: filmeko protago-
nistaren, Maite Arroitajauregi 
Mursego musikariaren, kontzer-
tu bategaz osatuko dute emanal-
dia. Durangaldean ere emango 
dute laster, Invisible.

Lehenengo pertsonan
Victor Iriarte zinegilearen lehe-
nengo film luzea da Invisible. 
Lan oso pertsonala da: “Pelikula 
hau Maiteren eta nire bizitzari 

buruzkoa da”. Urteetan elkarla-
nean jardun dute Arroitajaure-
gi eibartarrak eta Iriartek: “Be-
re kanten letrak bion artean egin 
izan ditugu, nire filmetako musi-
ka Maitek egin izan du”. 

Sortzaile bien arteko mai-
tasun istorioa kontatzen du fil-
mak, eta Victor Iriarte zuzenda-
riaren ahotsa da istorioa narra-
tzen duena —oroitzapenak kon-
tatzen dituena.

Forma aldetik, ez da pelikula 
konbentzionala: esperimentala 
da, egilearen berbetan. Berezia 
da formari eta egiturari dagokio-
nez, eta hiru atal batzen ditu: ba-
tean, estudioan agertzen da Mai-
te Arroitajauregi; beste atal bat 
banpiroei buruzko film bat da; 
eta hirugarrenean zinegilearen 
eta musikariaren arteko harre-
mana kontatzen da.

Dokumental musikala bai-
no zerbait gehiago da, Invisible: 
“Hemen erretratua ez da baka-
rrik musikariarena, nirea ere 
bada, eta autoerretratu bat ba-
rrutik egin behar da”, azaldu du 
Iriartek.

Donostiako Tabakaleran zi-
nema programatzaile moduan 
dihardu Iriartek, zinema espe-
rimentalaren inguruan lanean. 
Aurretik, zinema irakaslea izan 
da Montevideon (Uruguai). Han 
eta hemen lan egin arren, Duran-
gon mantentzen du Iriartek estu-
dioa: bertan dauka materiala.

Durangoko hiru kulturgune-
tan —Zugaza zineman, Plate-
ruena kafe antzokian eta San 
Agustinen— eta Zornotzako 
zineman erabili ahal izango 
dira, aurrerantzean, Tick Kul-
turzaleen Klubaren txartelak. 

Zinema areto horietan, 
kartelerako film guztietarako 
%60ko deskontua edukiko du-
te Tick txartela erakusten du-
tenek, eta Durangoko Zuga-
za zinemako opera, kontzertu 
eta ballet egitaraua 16 euroan 
barik, 11n izango dute.

Bestalde, Tick Kulturzaleen 
Klubak Durangoko San Agus-
tin kulturgunearekin lotuta-
ko akordioari esker, %25eko 
deskontua izango dute Klube-
ko kideek, biharko Sueño de 
una noche de verano ikuskizu-
nerako; eta Topaklown jaialdi-
ko ikuskizunetarako txartel bi 
baten prezioan lortu ahal izan-
go dituzte, gainera.

Tick txartel mota bi dau-
de: oinarrizko txartela gura 
izanez gero, urtean 32 euro or-
daindu beha dira; eta horrez 
gain, hilabete biro eskaintzen 
berri ematen duen aldizkaria 
jasotzea nahi bada, 52 euro. 

Zineman, kartelerako 
film guztietarako %60ko      
deskontua daukate        
Tick Klubeko kideek

Punto de Vista jaialdian aurkeztu du Victor Iriarte durangarrak film luzea 
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JOSEBA DERTEANO
Tennessee Williams dramatur-
go amerikarrak ‘Un tranvía lla-
mado Deseo’ izeneko antzez-
lan ezaguna estreinatu zuen  
1947an. Blanche DuBois pro-
tagonistaren bidez, aurreiri-
tziak, zoriontasunaren bilake-
ta eta berori lortzeko gizartean 
ezarrita dauden oztopo ikuse-
zin, baina errealak lantzen ditu 
antzezlanak. Sarriugartek an-
tzezlaneko une bat hartu, gaur 
egunera ekarri eta gogoeta bat 
proposatuko du martxoaren 
7an, 18:00etan, Pinondo etxe-
ko atikoan eskainiko duen an-
tzezlanean.

Bakarrizketa bat izango da?
Ez, antzezlan bat da.  Bakarriz-
keta batek informazioa konta-
tu egiten du. Nik Willliamsen 
antzezlaneko zati bat hartu dut, 
eta Blanchek une horretan sen-
titzen duena adierazten saiatu-
ko naiz. Galdera honi erantzuten 
ahalegindu naiz: “Zelan lortuko 
dut Blanchek momentu txiki ho-
rretan pentsatzen eta sentitzen 
duena ikusleari helaraztea?”. 
Antzezlan originalaren lagin txi-
ki bat baino ez da, baina horren 
bidez istorio oso bat kontatzen 
dut.  Istorio bizia da.

Zelakoa izango da eszenara-
tzea?
Antzezlanak hamabost minutu 

inguru irauten du, eta hainbat 
osagai ditu. Ikusleak, sartu eta 
eseri bezain laster, bideo lan bat 
aurkituko du martxan. Bertan, 
lau lagun ageri dira, Blanche-
ri buruz iritziak ematen. Ondo-
ren, Blanche sartuko da esze-
nan. Une batean, Ibon Quintano-
ren koadro bat ere agertuko da. 
Koadro horretan, pertsona bat 
ageri da leiho bati begira. Irudi 
horrek iradoki egiten du. Edo-
noren ilusioen isla izan daiteke.  
Koadroaren esanguragaz istorio 
bat sortuko dut, berbarik barik, 

gorputzeko mugimenduekin ba-
karrik. Beraz, antzezlana labu-
rra da, baina osagai asko ditu. 
Bide batez, eskerrak eman gu-
ra dizkiet muntaian modu bate-
ra edo bestera lagundu didate-
nei: Eider Sarriugarte, Zaloa Pu-
jana, Zaloa Bernal, Ibon Pujana, 
Axel Pujana, Jesus Angel Garcia 
eta Roberto Lopezi. Argiztapena 
San Agustin guneak utzi digu.

Zergatik aukeratu duzu pertso-
naia hori?
Blanche betidanik interesatu 
izan zaidan pertsonaia da. Al-
koholiko eta zoro moduan ikus-
ten du jendeak, baina nik ez dut 
horrela ikusten. Berak argi du 
zein den bere bizimodua, bere 
egoera, baina zorotzat hartzen 
dutenez… Anbibalentzia hori 
agertzen da. Gizarteak formatu 
jakin bati jarraitzen dio, gida-le-
rro batzuk ditu ezarrita. Forma-
tu horretatik irteten dena zora-
tuta nago. 

Gaur egunera ekarri daitekeen 
ideia da.
Bai, hein handian, horregatik 
aukeratu dut. Ohiko gauzeta-
tik kanporako zerbait egiten du-
zunean, arraroa zara. Pertsona 
ezaguna bazara, jokabide arra-
roak normalizatu egiten dira, 
baina ez bazara ezaguna, zoro-
tzat hartu zaitzaten arriskua 

duzu. Blancheri gertatu zitzaio-
na gaur egunera ekarri daiteke. 
Bere benetako barne sentimen-
duak atera gura ditu, baina beti 
ezkutuan. 

Zer egin daiteke horren au-
rrean?
Hauxe da zabaldu gura dudan 
mezua: ausartu zaitez zeuk ba-
rruan duzuna egitera edo esate-
ra. Maite dezatela egin duzuna, 
baina zeuk egin duzulako. Baz-
tertu beldurrak, eta eman bidea 
ilusioa egiten dizun horri, ho-
rrek eroango zaituelako zorion-
tasunera. Egin ezazu sinisten 
duzun hori sentitzen duzun era-
ra, sinistu zeure buruarengan. 
Mundu osoari zuzendutako me-
zua da. Beste mezu bat ere bada-
go: besteei egiten uztea da denon 
askatasuna.

Antzezlanaren ostean ikusleen 
iritziak batuko dituzu.
Nik ez dut antzezlana egun ba-

tean prestatu, lan baten ondo-
rioa da eta, gero, nire emozioen 
bidez transmititzen diot publi-
koari. Ikusle bakoitzak bere iza-
tearen iragazki pertsonaletik 
pasatuta jasotzen du mezua, eta 
sentimendu propioak eragiten 
dizkio. Jendeak sentitu duena-
ren berri jakitea oso aberasga-
rria da autorearentzat.

Zure bizitzan beti izan duzu in-
guruan eszentokia.
Modu batera edo bestera, beti-
danik izan dut lotura eszenato-
kiagaz. Santanderreko eskola 
izan zen talde batean sartu nin-
tzen aurrenekoa. Hamar urte 
eman nituen Santanderren, eta 
ondoren beste hamar Madrilen. 
Orain, Durangora etorri naiz.
Pertsona batzuek, lehenengo ka-
su egiten diegu emozioei eta on-
doren, pentsatu egiten dugu. Ho-
rregatik gustatzen zait antzer-
kia. Dena sentimendua da, senti-
tzera bideratuta dago.

“Hau da mezua: 
ausartu zaitez 
sentitzen duzun 
hori egitera”
‘Un tranvía llamado Deseo’ antzezlanak 
gaurkotasuna duela deritzo Montse Sarriugartek 
 

MONTSE SARRIUGARTE  |  Durangarra |  

Ohiz kanpoko 
zerbait egiten 
duzunean arraroa 
zara, zorotzat 
hartzen zaituzte”

 J.D.
Durangon egitarau sendoa an-
tolatu dute Emakumearen Na-
zioarteko Egunaren harira. 
Martxoaren 12an, 18:00etan, 
gaurkotasun betea duen hitzal-
dia eskainiko du Alicia Gar-
ciak Pinondo etxean: Crisis del 
estado de bienestar: otra vuelta 
de tuerca para las mujeres. On-
gizate-estatuaren krisiak ema-
kumeari zelan eragin dion eta 
egoera horren aurrean zer egin 
daitekeen argitzen saiatuko da 

Garcia. Gizarte ekintza arloak 
antolatu du hitzaldi hori. Sa-
rrera doakoa da.

Urtero legez, aldarrikapenek 
ere izango dute bere garrantzia. 

Plataforma Feministak antola-
tuta, martxoaren 8an, 20:15ean, 
manifestazioa abiatuko da San-
ta Ana plazatik. Horrez gaine-
ra, berdintasunaren aldeko Li-
lakrosa ibilbideak zortziga-
rren aldia egingo du aurten; hi-
laren 10ean izango da, 12:30ean, 
Ezkurdi Plazan hasita.

Musikari dagokionez, hila-
ren 8an, 21:30ean, Mujeres de 
armas tomar kabaretagaz eto-
rriko da Toñi Masedo Platerue-
nera.

Musika, hitzaldi eta aldarrikapenek 
osatuko dute Durangoko egitaraua
Hilaren 12ko hitzaldian, krisia eta emakumea izango ditu hizpide Alicia Garciak 

Berdintasunaren aldeko 
Lilakrosa ibilbidea hilaren 
10ean izango da, 12:30ean, 
Ezkurdi Plazan hasita
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“Berdintasun faltsu 
baten sentsazioa 
dago, eta ezin gara 
erlaxatu”

 AMAIA UGALDE
Frankismoko ‘Emazte onaren gi-
da’ hartatik gaurdaino hamaika-
txo gauza aldatu dira, baina ez da 
komeni lasaitzea. Aintzane Gutie-
rrez berdintasun teknikariak ter-
tulia bat gidatuko du Zaldibarren, 
martitzenean, 18:30ean, orain arte-
ko aldaketak ikusi eta etorkizune-
ra begirakoei buruz hausnartzeko. 

Zelan bideratuko duzu martitzeneko 
tertulia?
Datuak emango ditut, eta etortzen dire-
nekin batera, lehengo eta oraingo egoe-
ra aztertuko dugu. Duela urte batzuk, 
goitik zetorren emakumea zelakoa 
izan behar zen. Hor daude frankismo-
ko Emazte onaren gida eta horrelakoak. 
Orain ez da hain agerikoa, leku askota-
tik esaten digute zelakoak izan behar 
garen; gauzak aldatu egin dira, baina ez 
hainbeste. Etxeko lanetan eta zaintzan, 
adibidez, oraindino emakumeok dugu 
pisu gehien. Txikitatik, apurka-apurka 
bideratu gaituzte horretara.

Gauzak aldatu egin direla pentsatzeko 
eta lasaitzeko arriskua ikusten duzu?
Bai, erlaxazio arriskua dago. Horrega-
tik, garrantzitsua da mobilizazioa, ema-
kumeek egiten duten lana ikusaraztea... 
Badago sentsazio bat berdintasun faltsu 
batena, berdintasun legal bat. Aurrera-
pausoak egin dira, baina ez dira nahi-
koak.  

Berdintasun faltsua diozu. Non ipini 
beharko genuke arreta?
Denean. Etxeko lanena eta zaintzarena 
oso garrantzitsua dela uste dut. Ema-
kumeenganako indarkeria ere hor da-
go, baina hori, azkenean, honen guztia-
ren ondorioa da, atzetik beste dena da-
go. Hizkuntzan bertan, desberdintasun 
asko daude; adjektibo batzuk ez dira 
berdinak gizon eta emakumeentzako. 
Historia ikasten dugunean ere, ematen 
du emakumeek ez dutela ezer egin his-
torian, eta hori gezurra da, eta ez dena 
aipatzen, ez da existitzen.  

‘Emakumeak lehen eta orain’ da 
mahainguruaren izenburua. Eta bihar? 
Zelan ikusten dituzu gazteak? 
Nire ustez, gazte askok pentsatzen du 
berdintasuna lortuta dagoela. Lan han-
dia egin behar da eurekin, estereotipoak 
oso sartuta dituztelako. Askoz hobeto da 
eraikuntza estereotipo barik egitea txi-
kitatik, ikasitakoa deseraikitzea baino. 
Mezu asko jasotzen dituzte gurasoen-
gandik, kaletik, telebistatik... Inguru-
koa imitatzeko joera daukagu, eta gu-
re ingurunea sexista da. Jostailuetatik 
hasita, neskei erakusten zaie sukaldean 
ibiltzen eta besteak zaintzen, eta muti-
lei ausartak eta gogorrak izaten. Mar-
titzeneko ondorioa positiboa izatea gu-
rako nuke; erne jarraitu behar dugu. 
Borrokan jarraitu behar dugu, emaku-
meak ikusarazten, eta euren lana balo-
ratzen. Bide luzea geratzen da oraindik. 

 ‘Emakumea lehen eta orain’ tertulian parekidetasunean 
emandako pausoez eta  egin beharrekoez hausnartuko dute

Helmuga elkartea eta emakumeen  
lana ikusarazteko premia
Zaldibarko Helmuga emakume elkar-
teak Bilborako irteera eta urtean zehar 
egindako eskulanen erakusketa antola-
tu ditu datorren asterako. 2005ean sor-
tu zen Helmuga, eta Gutierrezen ustez, 
“lan handia egiten dute emakumeen la-
na ikusarazteko”. Pasa diren Sanandre-
setan txupinazoa dela-eta egindako pro-
posamena ipini du adibide: Txupinazoa 
botatzeko gizonak eta emakumeak tarte-
katzea proposatu zuen Helmugak. 

Mari Jose Garcia elkarteko presiden-
tearen berbetan, “Zaldibarren emaku-
meen kolektibo asko daudela ikusten 

dugu, eta herrian parte hartzea sustatu 
gura dugu”. Gaur egun, 70 bazkide ditu 
Helmugak, eta bereziki emakumeentza-
ko ekintzak antolatzeaz gainera, gizonak 
ere gonbidatzen dituzte, eta erantzuna 
“oso ona” izaten dela azaldu du Garciak.

Ekintzen egutegia
Martxoaren 8ko ekintzez gainera, uda-
berrirako egitaraua antolatzen dabiltza 
Helmugako kideak. Arantzazura joango 
dira, hango artzainen lana ezagutzera, 
eta postre eta plater begetarianoak egite-
ko ikastaroak prestatuko dituzte. 

AINTZANE GUTIERREZ   |  Berdintasun teknikaria  |   
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 ITSASO ESTEBAN
Adin guztietako herritarrak 
batuko ditu, zapatuan, mar-
txoaren 8ko egitarauaren ba-
rruan, Berrizen antolatu duten 
Aiñeketan ekimenak. Martxoa-
ren 9an, goizeko 12:00etan hasi-
ko dute martxa herrikoia.

Berrizburun elkartu, eta Ur-
tiaga plazara arteko bidea elka-
rrekin korrika egingo dute par-
te-hartzaileek, “emakumeen 
eskubideak eta berdintasuna 
aldarrikatzeko”. 

Duela lau urte antolatu zu-
ten Aiñeketan lehenengoz, eta 
urterik urte gero eta zabal eta 
anitzagoa da parte-hartzaileen 
kopurua; ume, gazte zein hel-
duek egiten dute bat ekimena-
gaz. Aldarrikapena eta kiro-
la uztartzen ditu, eta berrizta-
rren artean gero eta harrera 
hobea du. 

Aurreko edizioetan beza-
la, udaleko Berdintasun sailak 
hainbat eragileren babesagaz 
antolatu du Aiñeketan. Emaku-

meen eskubideen eta berdinta-
sunaren aldarrikapena sinboli-
zatzen duen ikurra testigu be-
zala eskurik esku pasatuko du-
te ekimena bultzatzen duten 
elkarteetako kideek.

Korrikaldiaren ostean, Ola-
kueta plazan elkartuko dira 

parte-hartzaile guztiak, eki-
menaren laugarren edizioari 
amaiera emateko.

Emakumeen eskubideak al-
darrikatzeko, kontzentrazioan 
batuko dira berriztarrak mar-
txoaren 8an: Urtiaga plazan el-
kartuko dira, 19:00etan.  

Berdintasunaren 
aldarria eskutik 
eskura, Aiñeketan
Laugarren urtez antolatu dute Berrizen, 
martxoaren 8ari loturiko Aiñeketan ekimena 

 ITSASO ESTEBAN
Antzezle bakarra agertzen da 
oholtzan Behibi’s taldearen No 
es fácil antzezlanean: Patricia 
Franco da obraren antzezlea. 
Espe Lopezen testuan eta zu-
zendaritzan oinarrituriko la-
na da No es fácil. Martxoaren 
8an, 19:30ean izango da, Kultur 
Etxean ikusgai.

Bere buruari hainbat galde-
ra egiten dizkio Patricia pro-
tagonistak antzezlan hone-
tan, eta ikuslea beste horren-

beste egitera gonbidatzen du. 
Besteak beste, “hau da emaku-
me izatea?”, “bikotea ala ba-
kardadea?”, “nola liteke ni be-
zalako emakume inteligente 
eta interesantea bakarrik ego-
tea?”, etab. Ordubeteko ema-
naldia da, Donostiako Behibi’s 
taldeak Berrizko kultur etxean 
eskainiko duena. 

Bestalde, Pink Saris doku-
mentala izango da, martxoaren 
20an, 20:00etan, Berrizko kul-
tur etxean ikusgai. 

Feminitateei buruzko gogoetak: 
Behibi’s taldearen ‘No es fácil’ 
Martxoaren 8an, arratsaldeko 19:30ean, Kultur 
Etxean eskainiko dute ‘No es fácil’ antzezlana 

Udaleko Berdintasun sailak 
Berrizko hainbat eragilegaz 
antolatu du martxoaren 9ko 
lasterketa berezia

Helmuga elkartea eta emakumeen  
lana ikusarazteko premia
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 ITSASO ESTEBAN
Ibarretxe kultur etxeko litera-
tur tailerrean Espainiako ema-
kumeen abangoardia: Ma-
dril-Bilbo 1900-1936 gaia landu-

ko dute martxoaren 4ko saioan. 
Urte osoko tailerra izan arren, 
egun horretan interesa duen 
beste edozeini eskainiko diote-
parte hartzeko aukera. 

Tailer arrakastatsuak
Ekimen hori Eskolastika lite-
ratur zerbitzuak dinamiza-
tzen du. Ana Arizketa da 
Iurretako taldearen arduradu-
na. Hamabostean behin elkar-
tzen da hamasei laguneko tal-
de hori. Munduko emakumeen 
literatura eta mestizaia lako 
gaiak landu izan dituzte, orain 
arte. Ikasturte honetan, Clara 
Campoamor edo Rosalia de 
Castroren lanak aztertu dituz-
te, besteak beste, bai eta haiek 
mugitzen ziren gizartearen 
testuingurua  ere. Ziortza kul-
tur etxeko teknikariak dioe-
nez, literatura tailerrek oso 
harrera ona dute: “Iurretatik 
kanpoko jendea ere etortzen 
da”.

Emakumeen abangoardia berbagai, 
Kultur Etxeko literatur tailerretan
Emakumeek literaturan izan duten garrantzia aztertzen dihardute 

 JONE GUENETXEA
Kolonbiako Pereira Las Brisa-
sera joan zen, iazko ekainean, 
Mari Carmen Abasolo iurreta-
rra. Bidaia bat egin gura zuen, 
eta modu horretan, kasuali-
tatez, moja pasionisten zen-
tro batera joateko aukera sor-
tu zitzaion, hiru hilabeterako. 
EHUko irakasle baten bitartez, 
haiekin harremanetan jarri 
zen. Buelta gehiago eman ba-
rik, etxean bere asmoa azaldu 
zuen, eta hilabete batzuetarako 

bidaiari ekin zion. Kolonbiara 
heldu zen, eta lanik ez zitzaon 
falta izan. “Zer egiten dakidan 
galdetu zidaten eta puntoa, 
gantxilloa, eta halakoak egiten 
nekizkiela erantzun nien. Ema-
kumeak formatzeko tailerrak 
zituzten bertan. Beraz, emaku-
meei tailerrak ematen hasi nin-
tzen”. Eskulanak eta gimnasia 
eskolak ere eman zituen. Jan-
tokia ere bazuten zentroan, eta 
han ere, sukaldean laguntzaile 
jardun zuen. 

Abasolok egindako bidaia 
argazkitan ezagutzeko aukera 
izango da martxoaren 4tik 12ra 
bitartean Iurretako Ibarre-
txe kultur etxean. Emakumeen 
ekintzak emakumeentzako: for-
mazioaren garrantzia izenbu-
rupean, bidaia horretako iru-
diak batu dituzte erakusketan. 

Martxoaren 5ean, berriz, Ma-
ri Carmen Abasolok eta Miren 
Arantza Barrenetxeak berbal-
di batean azalduko dute espe-
rientzia hori. “Oso esperientzia 
ona izan da. Bertan lanean da-
biltzanekin eta gainerako jen-
dearekin ere oso ondo konpon-
du naiz”. 

Mari Carmen Abasolok Kolonbian emakumeak formatzen jardun du 

Martxoaren 8an, emaku-
mearen nazioarteko eguna-
ren harira, adierazpen ins-
tituzioanala irakurriko du-
te Ibarretxe kultur etxean, 
18:30ean. Otsailaren 27ko 
ohiko udalbatzarrean onar-
tu da adierazpenaren testua. 

Berori irakurri ondoren, 
19:00etan,  Frozen River fil-
magaz bideoforuma proiek-
tatuko dute. Horren ostean, 
filmaren inguruko berrike-
taldia izango da, eta Marina 
Santakoloma ibiliko da mo-
deratzaile.

Emakumeentzako afaria
Martxoaren 8a dela-eta, ema-
kumeentzako afaria antola-
tu dute Goiuriko Ikuspegi 
jatetxean, martxoaren 9ra-
ko. Autobusa Bidebarrie-
tako geltokian irtengo da, 
20:45ean.

Martxoaren 8an, adierazpen instituzionala 
eta bideo forumaren proiekzioa, Ibarretxen

Kolonbian bizitako esperientziari 
buruzko erakusketa eta berbaldia

Abasolok egindako bidaia 
argazkitan ezagutzeko  
aukera izango da
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 JONE GUENETXEA
Durangaldeko Txoko Feminis-
tak eta Durangoko Bilgune Fe-
ministak egun osoko egitaraua 
antolatu dute martxoaren 9ra-
ko. Frenorik ez sistema patriar-
kal kapitalista transformatze-
ko! lelopean, bizikleta martxa-
rekin ekingo diote egitarauari. 

Zaldibarren izango da irteera, 
10:30ean. Berriz, Atxondo, Elo-
rrio, Abadiño eta Iurreta zehar-
katu eta gero, eguerdirako Du-
rangon ezarriko duten helmu-
gara heltzea aurreikusi dute 
antolatzaileek. Bizikleta hartu 
eta ekimen honetan parte har-
tzeko gonbita luzatu diete Du-

rangaldeko herritar guztiei an-
tolatzaileek.

13:30ean elkartuko dira, An-
dra Marian. Performancea eta 
luntxa egingo dituzte bertan.

Gauean gaztetxera
Gauerako jaia  Durangoko Sa-
puetxe Gaztetxean antolatu 
dute antolatzaileek. DJ Txays-
town (New York), Luzy (La Ha-
bana)  eta Subfurzia (Mendiola) 
izango dira festa girotuko dute-
nak. 

Txoko Feminista
Txoko Feministaren sarea Du-
rangaldean zabaltzen dabil. 
Batzarrak Durangon eta Elo-
rrion egiten dituzte. Taldeko 
kideek azaldu dutenez, ema-
kumeen topagune bat sortzeko 
gogoak bultzatuta sortu da tal-
dea: “Emakumeona izango zen 
espazio bat sortzeko beharra 
eta gogoa sentitu genuen. Es-
pazio bat sortu eta borrokatze-

ko.  Alde batetik, elkarrengan-
dik ikasten eta elkarrekin for-
matzen ahalegintzen gara. Eta 
bestetik, komunean ditugun al-
darrikapenak kalera ateratzen 
ere saiatzen gara”. Ekimen ba-
tzuk Durangoko Bilgune Femi-
nistarekin batera lantzen di-
tuzte. Txoko feminista espazio 
seguru bat bezala ulertzen du-
te: “Identitate kolektibo femi-

nista baterako espazioa, iden-
titate hori etengabe eraiki, be-
rretsi eta indartuz”. Barrura 
begirako lana eta kanpora be-
girakoa elkarrekin joan beha-
rreko zerbait direla uste du-
te Toxko Feministako kideek.  
“Beraz, aldarrikapenak norba-
nakotik kalera ateratzeko zubi 
bat bezalakoa ere bada Txoko 
Feminista”.

“Freno gabeko” 
bizikleta martxa 
Durangaldean
‘Frenorik ez sistema patriarkal kapitalista 
transformatzeko!’ izango da aldarria 

Gauerako jaia 
Durangoko Sapuetxe 
gaztetxean antolatu dute 
antolatzaileek

Zaldibarren izango da irteera, 
10:30ean. Berriz, Atxondo, 
Elorrio, Abadiño eta Iurreta 
zeharkatuko dituzte
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Deustuko Emakume Zerbitzuak 
eta Piper Txuriak elkarteak era-
tuta, argazki erakusketa egon-
go da Elorrion, bihartik mar-
txoaren 26ra bitartean. Bilbon 
jaio baina Elorrion bizi den Ra-
fa Perez da antolatzaileetako 
bat. 30 urte daroaz zerbitzu ho-
rretan lan egiten, eta elkartean 
duela hiru urte hasi zen milita-
tzen. Berdintasunaren bidean, 
maskulinitate berri bat lantzea 
dute helburu. Berbaldia ere es-
kainiko dute martxoaren 21ean, 
erakusketaren osagarri.

Zer aurkituko dute zuen erakus-
ketara doazenek?
25 panel dira, berdintasunagaz 
lotutako argazkiekin. Jabekun-
tza, ardura banaketa, emaku-
meen kontrako indarkeria... Ho-

rrelako zenbait ikuspegi isla-
tzen saiatu gara. Bestalde, gure 
helburu orokorrak azaltzeko pa-
nelak ere egongo dira. Maskuli-
nitate berriak, berdintasunaren 
aldeko borroka ulertzeko molde 
berriak... Beti ere, gizonen ikus-
puntutik, baina mugimendu fe-
ministekin konfrontazioan ipini 
barik. Eremu honetan gu baino 
askoz lehenagotik lanean dabil-
tzan kideentzako laguntza edo 
babes moduan ulertzen dugu. 
Gure helburu nagusia da gizo-
nengana heltzea eta horiek ber-
dintasunaren inguruko gaiez 
hausnartzea.

Zer ekarpen egin dezake  
gizonak berdintasunaren alde?
Desberdintasun horretan pro-
tagonista handienak garen hei-

nean, guztia eman ahal dugu. 
Hainbat pribilegio ezarri ziren 
aspaldi, eta gaur egun  estruktu-
ralki onartuta daude jendartean. 
Berdintasunaren oinarriak guz-
tiongan daude, ez bakarrik ema-
kumeengan. Gizonok espreski 
inplikatu behar dugu zerbait al-
datzea gura badugu. Orain arte 
aldatutako apurra emakumeen 
bultzadagatik aldatu da; batez 
ere, berdintasunak denontzako 
etekina dakarrela ulertarazi di-
gutelako gizonoi.

Askok uste du berdintasunare-
na emakumeen borroka dela.
Guztiok gaude gustura aldekoa 
zaigun estatus batean. Baina 
konturatu behar dugu, jendar-
te justuago bat denontzako dela 
hobea. 

Ideia horren ondorio izango da 
mugimendu horietako militan-
tzia handia ez izatea...
Nik dakidala, Bizkaian badau-
de gizonen taldeak. Esate bate-
rako, Ermuan, Santurtzin, Ge-
txon... Ez dira oso talde iraunko-
rrak, ekintza militante guztien 
moduan. Baina horrek argi isla-
tzen du jende asko dagoela ardu-
ratuta justizia sozialagatik edo-
ta gizarte honetako beste arlo 
batzuengatik. Gizonen eta ema-
kumeen arteko berdintasuna 
gizarteko oinarrizko zutabeeta-
ko bat izateagaz arduratuta dau-
de, eta borroka horretan dau-
de. Edozelan ere, kontu handia 
eduki behar dugu. Izan ere, gizo-
nok merezi ez dugun mugimen-
du baten protagonista bihurtu 
gaitezke, oso berandu heldu ga-
ra-eta berdintasunaren borro-
kara. Protagonismo horretatik 
ihes egitea garrantzitsua dela 
uste dut.

Zer esan gura duzu ‘maskulini-
tate berriak’ terminoagaz?
Gizartearen egituraketa berri 
baten alde dauden gizonen ingu-
ruan berba egiten dugu termino 
hori erabiltzean. Gizonari tra-
dizioz erantsi zaizkion zenbait 
balio indargabetzea da: agresi-
botasuna, lehiakortasuna, ira-
baziak... Horren ordez, emaku-
meek sarriago adierazten dituz-
ten elementu batzuk adierazte-
ko gai izan gura dugu:  estimuak, 
sentimenduak... Galtzen gabil-
tzan ezaugarriak dira horiek, 
matxismoaren erreibindika-
zioan mantentzen saiatzeagatik 
eta gizarte patriarkalak ezarri 
digun rola jokatzeagatik. 

Zergatik murgildu zinen mugi-
mendu horretan?
Urte askoan nabil beharrean 
Deustuko Emakume Zerbi-
tzuan, justuak ez diren egoerak 
pairatu dituzten eta kasu asko-
tan tratu txarren biktimak izan 
diren emakumeak jasotzen. Us-
te dut horregatik daukadala sen-
tsibilitate handiagoa berdinta-
sunagaz eta maskulinitate be-
rriekin.

“Berdintasunaren oinarriak 
guztiongan daude”
Maskulinitate berrien ikuspuntutik, berdintasunaren alde lanean dabil Rafa Perez 

RAFA PEREZ   |  Piper Txuriak elkarteko kidea  |   54 urte, Elorrio

Gizonok espreski 
inplikatu behar 
dugu zerbait 
aldatzea gura 
badugu”

Estimuak, 
sentimenduak... 
Horiek, galtzen 
gabiltzan 
ezaugarriak dira”
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Zentroa ezindu 
psikikoentzat 
Durangok ezindu psikikoentzako 
eguneko zentro bat izango du las-
ter. Eta zentro berri hori errealita-
te bihurtuko da, Durangoko Uda-
lak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
sinatutako hitzarmen bati esker.

Durangoko Alderdi Popularra-
ren ustez, berri ona da hori. Izan 
ere, agintariek eta administra-
zioek esku hartzeko funtsezko arlo 
bat izango badute, hori gizarte- 
ekintzako politikak dira.

Aldundiak eta gurea lako udale-
rriek sinatzen dituzten hitzarmen 
arautu horiei esker, herritarren  
oinarrizko beharrizanei erantzun 
ahal izango diegu, haiek gizarte-
ratzerako programak eta ekintzak 
eskainita. 

Kasu honetan, zentroak minus-
baliotasun psikikoa dutenen gizar-
teratzea erraztu eta ahalbidetuko 
du. Hitzarmenaren arabera, Uda-
lak lokal bat laga behar du doan, 
eta Aldundiak eskainiko du zerbi-
tzua bera, haren kudeaketarako 
esleipen publikoa eginda.

Aurrekontu publikoko dirua gi-
zarte-ekintzako politiketan gas-
tatzea berebizikoa da, azpiegitu-
ren, garraiobideen, kulturaren eta 
bestelako sailetan gastatzea baino 
areago. Eta nahitaezkoa ere bada, 
bereziki, baliabideak behar bezala 
erabili eta inor jokoz kanpo eta au-
kerarik gabe utzi nahi ez dituen gi-
zarte batean. Hala bada, gizarte- 
ekintzaren gastua gakoa da admi-
nistrazio publikoaren ikuspegitik.

Langabetuei edo baliabiderik 
gabekoei prestazio ekonomikoak 
emateaz ari gara, baita kolektibo 
ahulenei laguntza eskaintzeaz ere, 
hala nola nagusiei edo ezinduei. 

Alderdi Popularrean pozik gau-
de, instituzioen artean elkarla-
nean dabiltzalako gizarte arlo-
ko horrelako ekintzak gauzatze-
ko. Eta pozik gaude, halaber, Erro-
taritxuenako higiezina, 525 metro 
karratukoa, desgaituentzako zen-
tro bihurtuko dutelako. Berri ona 
da hori.

* Erredakzioan itzulia

gutuna@anboto.org 
eguazteneko 17:00ak arteko epeaGUTUNAK

244 lanpostu arriskuan, Iketz-San Eloy ez itxi

San Eloy Taldea, Fundiciones San Eloy eta Mecanizados 
Iketz enpresek osatzen dute. San Eloy Elorrion dago, eta 
Iketz Abadiñon. Guztira, 244 langilek egiten dute lan ber-
tan.

2012ko ekainean, bazkideek enpresa biak finantza egoe-
ra oso larrian zeudenaren zurrumurrua zabaldu zuten, eta 
harrezkero, hartutako gestio erabakien ondorioz egoerak 
nabarmen okerrera besterik ez zuen egin. 2012ko irailaren 
19an, enpresa bientzako konkurtso-prozedura eskatu zuten 
arten.  

Ordutik gaur arte egindako gestioa ere tamalgarria izan 
da; inbertitzaile posible batek berak nahi zituen astakeria 
guztiak egin ditu eta, taldeak zituen bezeroengandik berak 
nahi zituen prezioak lortu ez dituenean, alde egin du, ho-
rrela enpresa interesatzen ez zaiolako. Larriena da, ordea, 
bere gestioaren ondorioz, bezero onenetako bat galtzeko 
arriskuan dagoela San Eloy Taldea. Egoera honetan Volks-
wagen-ek ez duela jarraituko jakinarazi baitio enpresaren 
zuzendaritzari. 

Bien bitartean bazkideak desagertuta daude, urteetan 
sortutako aberastasuna poltsikoratu eta, orain, duten eran-
tzukizuna ez dute bere gain hartu. Beraiek sortutako mise-
riak langileek irenstea gura dute, eta 244 familia kale go-
rrian gelditzeak ez diela batere axola demostratu dute. 

Eusko Jaurlaritza mugitu!

Eusko Jaurlaritza ere, egoera honen erantzule zuzena 
da. Azken urteetan, enpresaren gestio txarra txalotu eta 

2010ean San Eloyri 1.300.000 euro eta Iketzi 600.000 euro 
eman zizkien, diru horren erabilpenaren inongo kontro-
lik gabe. Hori nahikoa ez eta 2011ko abenduan Fundiciones 
San Eloyri beste 1.500.000 euro eman eta, gainera, Jaurlari-
tzak enpresaren akzioen %18 eskuratu zuen. Hau da, Jaur-
laritza San Eloyko bazkidea da.

Gainera, jakin izan dugunagatik, azken hilabeteetan 
egoera okertu duen inbertitzaile horrek, proiektuarekin 
aurrera egiteko 6.000.000 euro eskatu zizkion, eta Jaurlari-
tzak 3.000.000 euro ematea onartu zuen.

Horregatik Jaurlaritzari zera eskatzen diogu:
1. Egoeraz kezkatu eta dagozkion gestioak egin ditzala 

hornitzaileek San Eloy Taldean euren konfiantza manten-
du dezaten. Batez ere, Volkswagen-ekin dagozkion gestioak 
egin ditzala, bere eskaerak enpresa horretan mantendu di-
tzan.

2. Planteamendu serio bat eta abal bat onartu ditzala, en-
presaren biziraupenerako beharrezkoa den segurtasuna 
emango dutena.

3. Diru horren erabilpenari dagokion jarraipena egin 
diezaiotela, bai San Eloy taldean, bai beste enpresa guztie-
tan. Diru publikoa lanpostuak salbatzeko bai, baina gutxi 
batzuk aberasteko erabil ez dadin.

Bide batez, Durangaldeko LAB sindikatuak eta Iketz eta 
San Eloyko LAB kide guztiok bereziki, herritar guztiei dei 
egiten diegu martxoaren 9rako Bilbon antolatu den mani-
festazioan parte har dezaten, enplegua defenda dezagun! 
Iketz eta San Eloy ez itxi!

 LAB Durangaldea 

244 lanpostu arriskuan, Iketz-San Eloy ez itxi
Eusko Jaurlaritza mugitu!

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak:
Bixente Kapanaga 9, 48215
astekaria@anboto.org

• Izen-abizenak • telefonoa 
• helbidea  • Nortasun Agiriaren zenbakia
Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta 
ANBOTOren irizpidean jarraituz zuzenduta publikatuko dira.

-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-
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GREMIOEN GIDA 
DEKORAZIOA AROTZERIA ITURGINTZA

ELEKTRIZITATEA
ARGITAZPENAGARBIKETAK

LORAZAINTZA

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!
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Aurten goragoko zilindrada bat 
probatu gura duzu.
Bai. Aurten 2.000 zentimetro ku-
bikoko kategorian parte hartu 
gura dut, 1.600eko motorragaz. 
Hau da, autoak zilindrada txi-
kiagoa du, baina baita besteek 
baino pisu txikiagoa ere. Iaz, zi-
lindra honetan, autoak 880 ki-
lo izan behar zituen gutxienez, 
baina aurten, antza, 940an eza-
rri gura dute minimoa. Horrek 
esan gura du, autoari 110 kilo 
gehitu beharko nizkiola. Orain-
dik ez dute aurtengo legedia ar-
gitaratu, eta gutun bat bidali dut 
Espainiako Federaziora gehie-
nezko pisua 900 kilo inguruan 
mantentzeko eskatuz. 

Probatu duzu autoa pisua gehi-
tuta?
Bai. Asteburuan Alcañizko (Te-
ruel) zirkuituko lasterketa lehia-
tu nuen, bigarren mailan. Pisua 
gehituta eta gasolina depositua 
topera, 110 kilo pisutsuagoa zen 
autoa. Apur bat justu ibili ginen. 
Iaz baino indartsuagoa dela iku-

si genuen, baina aldi berean, bai-
ta ez dugula erreztasun handirik 
edukiko ere. Iaz zirkuitu berean 
baino segundo eta erdi astiroago 
ibili gara aurten.

Autoa iazko berdina da?
Iaz legez, Citroen Saxo bat dut, 
baina auto berria da. Iazko au-
toko gauza onei eutsi diegu, eta 
hobetu ahal zen tokietan hobe-
tu dugu: motorrean eta esekidu-
ran, esaterako. Esekidurarako, 
Dani Solá pilotu kataluniarra-
gaz  ipini ginen hartu-emanetan, 
eta ondoren, Raiger esekidu-
ra holandarrak erosi genituen, 
gaur eguneko onenetakoak. Aur-
tengo motorrak iazkoak baino 20 
zaldi gehiago ditu, gainera. 

Federazioak 940 kiloei eusten 
badie, zer egingo duzu?
Beharbada, berriro bigarren 
mailan arituko naiz, iaz legez. 
Ez dudana nahi da, irteeretan 
atzean geratzea, edo talde han-
dien erdian ibiltzea. Autoa apur-
tzeko bidea da hori, argi dago. 

Bigarren mailan aritzen bazara, 
Iban Posado izango duzu txa-
pelketa irabazteko arerioetako 
bat. Iaz ez zenuen ondo amai-
tu beragaz.
Nik beragaz ez dut inolako ara-
zorik. Hartu-eman ona dugu. Be-
re inguruko jendea zen kezka-
tzen gintuena. Faltsuak ziren. 
Posado berari ere esan nion.

Azkenengo lasterketan, gasoli-
na depositua giltzarrapo bate-
gaz itxi zenuten, badaezpada.
Zeozer egiteko intentzioa zute-
la-edo zer edo zer heldu zen gu-
re belarrira. Egia esanda, nik  ez 
dut uste horretara helduko zire-
nik, baina, badaezpada, giltza-
rrapoa ipinita lasaiago lo egin 
genuen.

Aurten, zenbat lasterketak osa-
tzen dute txapelketa?
Krisiaren ondorioz, lasterketa 
batzuk kili-kolo egon dira, baina  
entzun dudanez, azkenean iazko 
seiei eutsiko diete. Katalunian 
eta Galizian bina, eta, Aragoin 
eta Gaztela-Leonen bana.

Maila batean zein bestean, zein-
tzuk izango dira helburuak? 
Helburua irabaztea da, hori ar-
gi daukat. Pisu minimoa 900 ki-

lo inguruan ipintzen badute, au-
rrean ibiliko gara. Horrez gai-
nera, beste sailkapen bat ere ba-
dago turismoetan. Lasterketa 
bakoitzean kategoria denetako 

Arkaitz Uranga Citroen Saxoaren barruan, Mallabiko Goitondo industriagunean duen tailerrrean.

finaletako denborak hartuta sail-
kapen bat osatzen da, eta horren 
arabera puntuak banatzen dira. 
Sailkapen hori irabaztea ere ba-
dut helburu.

Anbizio handiko helburuak dira.
Iaz txapelketa irabazita, atzera-
pausoetan ezin dugu pentsatu. 
Gainera, teorian, aurtengo autoa 
iazkoa baino hobea da, nahiz eta 
joan zen asteburuko proban atze-
rakada apur bat egin genuen…

Probatzea da non hobetu jakite-
ko modurik onena.
Horixe da. Autoari berunezko 
xaflak gehitu gura dizkiogu azpi-
ko aldean. Asteon berunagaz-eta 
lan egiten duen Plentziako lagun 
bat etorri zaigu, xafla horrek non 
eta zelan banandu begiratzeko. 
Garrantzitsua da autoa ondo ore-
katuta egotea.

Orain urte batzuk, Euskal Herri-
ko autokros txapelketa iraba-
zi eta errepidera salto egin ze-
nuen. Zergatik?
Sasoi hartan, bazen Citroen Kopa 
bat euskal-nafar zirkuituan. Be-
ti gustatu izan zaizkit piketxoak 
sortzen diren txapelketak, hau 
da, autoen artean parekotasuna 
daukatenak. 2008an, Citroen Ko-
pa irabazi genuen, eta 2009an,  
Bizkaiko Rally Txapelketa. Eus-
kal Herrikoa ere irabazi genuen 
gure kategorian.

Eta, hala ere, autokrosera itzu-
li zinen.
Euskal Herriko autokros txa-
pelketa 17 edo 18 urtegaz iraba-
zi nuen. Sasoi hartan, Espainia 
mailan gure maila zein zen ja-
kin gura nuen. Lleidara joate-
ko asmoa eduki nuen, baina gu-
rasoek zirkuitua ikusi zuten, eta 
azkarregia zela esan zidaten. Ha-
rrezkero, beti izan dut jakinmin 
hori. Errepideak apur bat neka-
tu ere egin gintuen. Hainbat fak-
torek bat egin zuten autokrosera 
bueltatzeko.

Gidatzerako orduan, errepideak 
eta autokrosak ez dute batere 
zerikusirik. 
Lur gainekoa askoz politagoa 
izaten da. Gidatzeko modua deli-
katuagoa da baina. Sarritan, lu-
rra busti egiten dute, hautsik ez 
irteteko, eta gidarien eskuek eta 
trebeziak garrantzi handia har-
tzen dute. Irteerak ere bereziak 
izaten dira: hamar-hamabost au-
to, bata bestearen ondoan, azele-
ragailua zapaltzen, motor hotsa, 
semaforoa noiz itzaliko zain… 
Bizpahiru segundo horiek rally-
ko minutu asko baino hobeak di-
ra.  Beste alde batetik, autokro-
saren kasuan, egunean bertan 
joan zaitezke lasterketara. Asis-
tentziari dagokionez ere, rall-
yen mundua askoz estresantea-
goa da. 

“Autokroseko irteerako hiru segundoak 
rallyko minutu asko baino hobeak dira”
Arkaitz Uranga pilotuak Espainiako Autokros Txapelketari ekingo dio hurrengo asteburuan

AUTOKROSA

Aurten 2.000 
zentimetro kubikoko 
kategorian parte 
hartu gura dut 
1.600eko motorragaz”

 JOSEBA DERTEANO
Arkaitz Urangak (29 urteko markinarra; Mallabian du auto 
tailerra) Espainiako Autokros Txapelketa irabazi zuen iaz, 
1.600 zentimetro kubikoko Citroen Saxo bategaz.  Aurten mai-
la bat gorago lehiatuko da, eta irabaztea du helburu.

Irabaztea dut 
helburu; iazko 
txapelduna izanda, 
atzerapausoetan 
ezin dugu pentsatu”
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Oihana Azkorbebeitia
Mendi lasterketak

Hamar urte dira jada mendi 
lasterketen munduan sartu 
nintzela. Ikaragarri aldatu da 
kirol hau hamar urteotan.

Mendi lasterketetan ha-
si nintzenean, ez ziren bate-
re ezagunak, eta banaka ba-
tzuk baino ez ziren antolatzen 
Euskal Herrian. Korrikalari 
gutxik hartzen genuen parte, 
“zoro” koadrilla batek, zelan-
bait esateko. 

Gaztetan atletismoan ibili 
nintzen. Sei urtetxo izango ni-
tuen nire lehen krosa korritu 
nuenean, eta hamazortzi urte 
bete arte aritu nintzen. Baina, 
batez ere mendia izan dut be-
ti buruan, txikitatik gehiago. 
Makina bat txango eta men-
di-buelta egin nuen neskato-
tan gurasoekin, ia astebururo. 
Eta gogoeta hauxe egin nuen 
geroago: “Zergatik ez korri-
ka eta mendia uztartu”? Hori-
xe bera pentsatu zuen Eneko 
nire koinatuak, eta berak ani-
matuta hasi nintzen.

Nire estreinaldia Azkoitiko 
mendi maratoi erdia izan zen. 
Hogei bat izango ginen irtee-
ran. Neskak, hiru bakarrik. 
Ikusleak ere gutxi, familia ar-
tekoak eta lagunak, batez ere. 
Baina oroitzapen eder-ede-
rra daukat: mendian gora eta 
behera, arineketan ahal ze-
nean eta oinez hauspoa bete-
tzen zenean.  Harrezkero, ur-
tero ekin diot bide horri, men-
dia beste era batera gozatuz. 
Harritzekoa da kirol honek 
urteotan izan duen bilakaera. 
Orduko zapatillak eta gaur-
koak, arropa, entrenatzeko 
era… Kontuak kontu, bertan 
dugu 2013ko denboraldia, eta 
aurrera! 

ADITUAREN TXOKOA

Durango Uria IV. Nazioarteko Judo Txapelketak 530 judoka gazte batuko ditu bihar, Landako kiroldegian; 
aldi hau inoizkorik nazioartekoena izango da, Frantzia eta Portugaldik gaztetxo asko etorriko dira-eta  

Durango Judo Taldeak Durangoko Udalaren laguntzagaz antolatu du judo txapelketa.  Asier Arroita

JUDOA

Lehia eta balioak uztartuko ditu 
judoka gazteen topaleku erraldoiak

 JOSEBA DERTEANO
Aurten, laugarren aldia egingo 
du Durango Judo taldeak anto-
latzen duen Durango Uria Na-
zioarteko Txapelketak. Landa-
ko kiroldegiak 530 judoka gaz-
te hartuko ditu bihar, inoiz 
baino gehiago. Judoka horien ja-
torriak ere argi uzten du urterik 
urtera gero eta garrantzi han-
diagoa hartzen ari den txapelke-
ta dela. Esaterako, Frantziatik 
(Bordele, Medoc…) 100  gaztetxo 
etorriko dira, eta Portugaldik 
(Alges)  beste 30. Aurten, Ando-
rrako 10 judokak ere parte har-
tuko dute. 

Kimu, haur eta kadete maile-
tan lehiatuko dira gaztetxoak. 
Aurtengo edizioan, kendu egin 

dute benjaminen maila. Diote-
nez, eskola kirolean badago adin 
tarte horri zuzendutako progra-
ma berezitua. Kimu mailatik au-
rrera, ostera, “judoan ez dago 
teknifikaziorako ibilbide orri-
rik”, Iñaki Salas Durango Ju-
do Taldeko kidearen esanetan: 
“Horregatik, gure ahalegin guz-
tiak kimu, haur eta kadete mai-

letara bideratu ditugu. Judoan 
jarraitu dezaten motibatzea 
nahi dugu horrelako txapelketa 
eta topaketen bidez”. Horrekin 
batera, errespetua, bizikidetza, 
diziplina… lako balioak susta-
tu gura dituzte, judoa norgehia-
goka kirol bat dela ahaztu gabe: 
“Nazioarteko judoka asko eto-
rriko direnez Durangora, oso hi-
tzordu erakargarria da judo mai-
la hobetu gura duen edozein gaz-
tetxorentzat”.

Urtero-urtero, ekitaldiko ka-
miseta bana jasotzen dute parte- 
hartzaileek. Aurten, nobedade 
moduan, ohiko kolore beltzeko 
kamisetaren ordez, kalitate han-
diagoko zuri bat diseinatu dute: 
“Diseinua asko zaintzen ahale-

gintzen gara. Gainera, aurten-
go kamiseta teknikoa izango da. 
Horrek esan gura du, edozein 
txapelketatan erabiltzeko bali-
garria dela”. 

“Gaztexoek judoan jarraitu de-
zaten motibatzea nahi dugu 
horrelako txapelketa  
eta topaketen bidez”

NON: Landako kiroldegian.
NOIZ: Zapatuan, 10:00etatik 
19:00etara
MAILAK: Kimu, haur eta  
kadete kategoriak
KOPURUA: 530 judoka
JATORRIA: Portugal,  
Frantzia, Andorra, Euskal 
Herria,  Katalunia, Kantabria, 
Gaztela-Leon, Errioxa, Madril, 
Valentzia, Murtzia eta Asturias

DATUAK

Beste denboraldi bat

SOKATIRA FUTBOLA

 J.D.
Herbehereetako TTV Lagerweij 
taldeak 25 urte bete dituela-eta, 
horren harira antolatutako txa-
pelketan parte hartu zuen Aba-
diño sokatira taldeak joan zen 
asteburuan. Italia, Irlanda, Es-
kozia eta Suitzako taldeak batu 

ziren, besteak beste. Abadiñok 
hiru urre irabazi zituen 560, 600 
eta 640 kilotan. Azken maila bie-
tan Irlandako taldea menderatu 
zuten. Horrela, mendeku txiki 
bat hartu zuten. Izan ere, Irlan-
dako talde horrek iazko Mundu-
ko Txapelketan 560ko finala ira-
bazi zion Abadiñori.

Hiru urreez gainera, zilar bat 
ere lortu zuen Abadiñok 300 kilo-
ra artekoan. Gainerako pisu bie-
tan (680 eta 340an) laugarren eta 
bosgarren tokian amaitu zuen 
txapelketa.

 J.D.
Astola futbol zelaiak lehenengo 
erregionaleko bi talde onenen 
arteko derbia hartuko du zapa-
tuan. Zaldua mailako liderra 
da, eta lau puntuko aldea atera-
tzen dio igoera postuan dagoen 

Abadiñori. Beraz, gertatzen de-
na gertatzen dela, Zaldibarko 
taldea lider irtengo da Astola-
tik. Abadiñok, ostera, bigarren 
postua galdu dezake hiru pun-
tuak batzen ez baditu. Berria-
tukok Abadiñok adina puntu 

ditu, eta Ugao puntu bi atzetik 
dago.

Areto futbolak Durangaldeko 
taldeen arteko beste derbi bi ere 
utziko ditu asteburuan. Euskal 
ligan, Abadiñoko Lagun eta Ku-
rutziaga neurtuko dira. Lehe-
nengoek, goiko postuetara hu-
rreratu gura dute, eta bigarre-
nek, zulotik irteteko behar di-
tuzte puntuak. Azkenik, lehen 
erregionalean, Sapuberri eta 
Dantzari lehiatuko dira. Talde 
biak dabiltza igotzeko borro-
kan.

Lau domina eta 
mendeku txiki 
bategaz itzuli dira 
Herbehereetatik

Abadiño-Zaldua, igotzeko 
hautagaien arteko derbia
Lehen erregionaleko igoera postuetan daude biak; 
Zaldua dago lider, lau puntuko abantailagaz 
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AGENDA

RALLYA

Domekan, Euskal Herriko 
Rallysprint Txapelketa hasiko 
da Gabirian. Bertan, 51 gidarik 
parte hartuko dute, eta horie-
tako bost Durangaldeko taldee-
tan dabiltza. Durangalde Ran-
cing elkarteko Iban Tarsicio 
gidariak eta Iñigo Peña kopi-
lotuak podiuma dute helburu 
prestaziorik handieneko mai-
lan (6 kategorian), Mitsubishi 
EVO IX bategaz. Gabirian zein 
gainerako bederatzi lasterke-
tetan Joxe Labaka (Mitsubishi 
EVO V), David Ardions (Mitsu-
bishi EVO VII), eta Jon Davoz 
(Mitsubishi EVO IX) izango di-
tuzte arerio nagusiak.

Durangalde Racing elkar-
teko honako bikote hauek ere 
lehiatuko dira Gabirian: Oier 

Gorrotxategi eta Ibon Sara-
sua (Peugeot 205 Rallye), Ene-
ko Goiriena eta Patricia Lerin 
(BMW 325i) eta Daniel Benito 
eta Liher Basterretxea (BMW 
325i). 

Iñigo Olabegogeaskoetxea 
pilotua eta Iñaki Narbaiza ko-
pilotua (BMW M3), ostera, Aba-
diño Karting Taldeagaz lehia-
tuko dira. Bere mailan (5 ka-
tegoria) podiumean sartzea 
eta sailkapen orokorrean bost 
onenen artean geratzea dute 
helburu. 

Gabiriako ibilbidea errei ba-
karrekoa eta estua da. Errepi-
deak hezetasuna izan ohi du, 
eta gidariak areketan arriska-
tuz saiatzen dira denbora ira-
bazten. 

Tarsiciok podiuma du 
helburu Gabirian 
Etzi, Euskal Herriko Rallysprint Txapelketa 
hasiko du Iban Tarsiciok, Gabirian 

DUATLOIA

Trena lurperatuta, Durango bistaratuko 
du martxoaren 9ko duatloiak
Trenak zekartzan oztopoak gaindituta, arineketan egiteko tartea Durangoko kaleetan zehar egingo dute  

 JOSEBA DERTEANO
Mugarra triatloi taldeak mar-
txoaren 9rako antolatuko duen 
zazpigarren duatloiak nobedade 
nagusi bi ditu aurten, biak ibilbi-
deari lotuak. Batetik, trena lurpe-
ratzen zenerako aginduta zutena 
betez, arineketan egiteko tartea 
Durangoko kaleetan zehar egingo 
dute. Dagoeneko ez dute Orozke-
tara arte joan beharrik. Bestetik, 
bizikletaz osatu beharreko 40 kilo-

metroetan, Miota igo beharrean, 
Kanpazar igoko dute.

Duatloia distantzia laburrekoa 
da (10 kilometro arineketan, 40 bi-
zikletan eta beste 5 arineketan). 
Emakumeen lasterketa 12:00etan 
hasiko da Ezkurdin, eta gizone-
na ordu laurden geroago. Hona-
ko hau da arineketan egin beha-
rreko ibilbide berria: Ezkurditik 
Landako etorbidean sartu eta Cic-
los Iturriaga dendaraino zuzen 

joango dira duatletak; handik bi-
degorria hartu, eta atletismo pis-
tatik bueltan-bueltan, Muruetato-
rre eta Mikeldirantz zuzenduko 
dira. Ondoren, Frai Juan Zuma-
rraga eta Alluitz kaleak zeharka-
tu, eta Askatasun etorbidetik sar-
tuko dira Ezkurdin. Ibilbide “era-
kargarria” dela adierazi zuen 
Gurutze Frades duatletak aur-
kezpenean, eta Durangoko kalee-
tatik igaroko denez, herritarrei 

dei egin zien “duatletei animatze-
ra irteteko”. Bizikletako ibilbidea 
aldatzeko arrazoiak Beñat Lopez 
Mugarrako lehendakariak eman 
zituen: “Miotarako bidean, biri-
bilgune asko egin dituzte. Euria 
egiten badu, arriskutsua izan dai-
teke, eta gainera, kontrolatzeko 
jende gehiago behar da”. 

Iazko legez, Durangon erabaki-
ko dira distantzia laburreko Eus-
kadiko txapeldunak. Emakumee-
tan, Mugarra taldeko Gurutze 
Frades iurretarra iazko txapela 
berritzen ahaleginduko da. Gizo-
netan, berriz, Zornotza Extreme 
taldeko Iurgi Etxandia sasoi be-
tean dabil.

Gaztetxoen duatloia
Nagusien aurretik, gaztetxoen 
duatloia egingo dute laugarren bi-
derrez. 11:30etik 12:30era arte in-
fantil, kimu eta benjamin maila-
ko gaztetxoak lehiatuko dira, nor 
bere distantzian. Horien ostean, 
bederatzi urtetik beherakoei ere 
eskainiko diete duatloi txiki bat 
egiteko aukera. Izena egunean 
bertan eman daiteke, edota pos-
ta elektronikoz, honako helbide 
honetara idatzita: mugarratriat-
loieskola@gmail.com. 

Bestalde, Mugarrak aurreratu 
duenez, apirilaren 21ean lasterke-
ta herrikoi bat egingo dute lehe-
nengoz. Distantzia bi izango ditu 
lasterketa horrek: hamar eta bost 
kilometrokoa, eta duatloirako di-
seinatu duten ibilbide bera erre-
pikatuko dute.

Mugarra triatloi taldeko Gurutze Frades, Beñat Lopez eta Iñigo Lariz duatloiko aurkezpenean.

HIRUGARREN MAILA

Durangoko Kulturala - Zalla
· Zapatuan, 18:00etan, Tabiran

OHOREZKO MAILA

Elorrio - Erandio
· Zapatuan, 17:00etan, Eleizalden

LEHENENGO ERREGIONALA 
(gizonak)

Abadiño - Zaldua
· Zapatuan, 16:45ean, Astolan

HIRUGARREN ERREGIONALA

Zaldua B - San Antonio
· Zapatuan, 16:30ean,  
Solobarrian

Iurretako B - Amorebieta B
· Zapatuan, 16:00etan,  
Larrakozelain

LEHENENGO ERREGIONALA 
(emakumeak)

Iurretako-Orduña
· Zapatuan, 18:00etan,  
Larrakozelain

HIRUGARREN MAILA

Mallabia - Tolosala
· Domekan, 17:00etan,  
Zaldibarko udal kiroldegian 

EUSKAL LIGA

Abadiñoko Lagun -  
Kurutziaga
· Domekan, 11:50ean,  
Berrizko kiroldegian

MAILA GORENA

Presion Break- 
Akelarre Bar Chopos
· Zapatuan, 17:15ean,  
Berrizburu kiroldegian

LEHENENGO ERREGIONALA

Elorrioko B -  
Sumi Muguru
· Zapatuan, 15:00etan,  
Elorrioko udal kiroldegian

Sapuberri -  
Iurretako Dantzari
· Zapatuan, 19:00etan,  
Landako kiroldegian

BIGARREN ERREGIONALA

Mendibeltz -  
Pozgarri Adarve B
· Zapatuan, 17:30ean,  
Landako kiroldegian

EMAKUMEEN LIGA

Sasikoa Durango -  
Muskiz
· Zapatuan, 16:00etan, 
 Landako kiroldegian

FUTBOLA

SASKIBALOIA

ARETO FUTBOLA

LEHENENGO MAILA  
(emakumeak)

Tabirako Baque- 
Atletico SN  
· Zapatuan, 19:00etan,  
Landako kiroldegian

LEHENENGO ERREGIONALA

Anbotopeko saskibaloi taldea -  
Basauri saskibaloi taldea
· Zapatuan, 18:00etan,  
Tabirako kiroldegian

BIZIKLETA

Elorrioko Txirrindulari Elkar-
teak mendi bizikleta martxa bat 
antolatu du domekarako. Aur-
ten 14. aldia egiten du martxak, 
eta 10:00etan hasiko da plazan. 

Zailtasunaren araberako hi-
ru ibilbide prestatu dituzte. Be-
saideraino, denak elkarrekin 
joango dira. Han, ibilbide labu-
rra aukeratzen dutenek (18 kilo-
metro eta 500 metroko desnibel 
positiboa) Memaia igoko dute, 
handik berriro Elorriora jaiste-
ko. Ibilbide ertaina egitea era-
bakitzen dutenek (25 kilometro 
eta 750 metroko desnibela) Be-
saideko iturritik Udalako he-
rrira joango dira. Handik, bide-
zidor batzuk hartuz, Kanpaza-
rreko harrobi zaharretik zein 
berritik gora, Kanpazar gaine-

ra helduko dira, bide zaharretik 
berriro Elorriora jaisteko. Ibil-
biderik gogorrenagaz ausartzen 
direnek (32 km eta 1.100 metro-
ko desnibela) Kanpazarretik Be-
saiderako bidea hartuko dute, 
Udalaitz azpitik doana. Memaia 
igo eta Elorrion helmugaratuko  
dira.

Izen-ematea egun berean
Izena egunean bertan eman dai-
teke, lasterketa hasi baino ordu-
bete lehenagotik hasita. Federa-
tuek euro bi ordaindu beharko 
dituzte, eta federatu gabekoek 
hamabost. Amaieran, dutxak 
eta bizikleta garbitzeko gunea 
atonduko dituzte.  Jan-edana ba-
natuko dute mendi martxako 
parte-hartzaile guztien artean.

Mendi bizikleta martxa 
egingo dute Elorrion
Elorrioko Txirrindulari Elkarteak 18, 25 eta 32 
kilometroko ibilbideak prestatu ditu domekarako 

PILOTA
BIHARKO IZARRA TXAPELKETA

- Bixintxo-Bolinaga /  
  Agirre-Rezusta
- Santxo-Arratibel /  
  Artola-Galarza  
· Martxoaren 2an, 17:00etan,  
Mallabiko pilotalekuan
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Aisialdia AMALURRA

Produktu ekologikoak 
salerosteko bideak aztergai

 MARKEL ONAINDIA
Urkiola Landa Garapen elkarteak 
“ideien laborategia” antolatu du mar-
txoaren 14rako. Helburua, gaur egun 
produktu ekologikoak eskuratzeko dau-
den moduak aztertzea, eta etorkizunean 
bide horiek zabaltzeko egon ahal di-
ren aukerak asmatzea izango da. Min-
tegia, ‘Conexiones Improbables’ izene-
ko proiektuaren barruan dago. Erakun-
deek, euren ideiak hartzaile edo beze-
roekin partekatzea sustatu gura dute 
proiektu horren bidez. Mintegi horien 
aurkezpena eguaztenean egin zuten Do-
nostian, eta bertan egon zen Juan Mari 
Totorika, elkarteko ordezkaria. Minte-
gietako bat garatu dute dagoeneko: Ma-
llabiko Orbea enpresak otsailaren 14an 
egindakoa. Urkiola Landa Garapenak 
eratutako mintegia Berrizen izango da, 
elkarteak daukan egoitzan –udaletxe 
zaharra–, 16:30etik 20:00etara. 

Mintegian, “ideien zaparrada” egin-
go dutela azaldu dute arduradunek. 

“Hausnarketa dinamikoa eta parte-har-
tzailea egin gura dugu, etorkizunean ku-
deaketa ekimen berriak guztion artean 
sortzeko”. Ekoizleak, kontsumitzaileak, 
sukaldariak, gurasoen elkarteak, kon-
tsumo taldeak, banatzaileak, ikasleak, 
sindikatuak, lursailen jabeak eta eskola 
jantokien arduradunak batu gura dituz-
te, azaldu dutenez.

Nekazaritzako produktu ekologi-
koen ekoizle eta kontsumitzaileen arte-
ko elkarlaneko proiektuak diseinatzeaz 
hausnartuko dute, adierazi dutenez. Es-
kualdeko proiektuen gestioaren, finan-
tziazioaren eta partaidetzaren inguru-
ko ideia berritzaileak bilatzen ahalegin-
duko dira, eta prozesu horretan pentsa-
kera kolektiboak zelan aprobetxatu ahal 
diren aztertuko dute.

Aldatzeko beharra
Conexiones Improbableseko zuzendari 
Roberto Gomezek aurkezpenean adie-
razi zuen, hemendik aurrera ezer ez de-

la berdina izango, egun bizi dugun kri-
si ekonomikoa eta egoera berriari egoki-
tzeko beharrezkoa den aldaketa gogoan. 
Horregatik baieztatu zuen berrikuntza 
dinamikak ere aldatu egin behar direla: 
“Berrikuntza ez da soilik erakunde han-
dien kontua”.

Izena emateko aukera
Berrizko mintegian izena emateko inte-
resa daukatenek, ksimon@urkiola.org  
helbidera idatzi behar dute mezu elek-
troniko bat. Egun berean, Lea-Artibai-
ko Landa Garapen elkarteak ere min-
tegi bera eskainiko du Markina-Xemei-
nen. Izan ere, landa garapeneko elkarte 
biek sortutako Oiz Egin plataformaren 
bidez garatuko dira mintegiak. Hori de-
la-eta, batzarrak amaitzean, Mallabiko 
Trabaku-Goiko jatetxean elkartuko di-
ra guztiak. Antolatzaileen arabera, ja-
tetxean afari-merienda egingo dute, eta 
batzarretan landutako ideiak parteka-
tzeko aukera edukiko dute. 

Eguaztenean Donostian egindako aurkezpena. Ezkerretik bigarrena, Juan Mari Totorika, Urkiola Landa Garapen elkarteko ordezkaria.

Urkiola Landa Garapen elkarteak mintegia eratu du hilaren 14rako; produktu ekologikoak 
eskuratzeko dauden moduak aztertu, eta bide horiek zabaltzeko aukerak asmatzea dute helburu

Produktu ekologikoen  
ekoizle eta kontsumitzaileen 
arteko elkarlaneko proiektuak  
diseinatzeaz hausnartuko dute

“Hausnarketa dinamikoa  
eta parte-hartzailea egin  
gura dugu”, azaldu dute  
antolatzaileek

Mintegia Berrizen izango  
da, elkarteak daukan  
egoitzan, 16:30etik  
20:00etara
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Inmobiliariak

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

alokairuan

MATIENA-ABADIÑO
• 3 logela, sukaldea, egongela-jangela eta 

2komun. 2 terraza.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• ASTXIKI: 2 logela, komuna, egongela 

balkoiarekin eta sukaldea. Ganbara eta 
garajea. 190.000 E.

• ARTEKALE: 8 etxebizitzen eraikuntza hastera 
goaz. 2 logela eta logela bakarrekoak. 
Trastelekuarekin. 140.000 E-tik aurrera.

• SAN INAZIO AUZUNEA: 3 logela, 2 komun, 
sukaldea eskegitokiarekin eta egongela 
balkoiarekin. Etxe osoak kanpora ematen du. 
Garajea eta trastelekua. Igerilekuarekin.

• DURANGO: 2 logela, egongela, komuna , 
sukaldea eta despentsa. Berriztatzeko. 
114.000euro.

• ERDIALDEAN: 2 logela, 2 komun, egongela eta 
sukaldea. Berria eta guztiz jantzia. Garajea eta 
trastelekua.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea balkoiarekin. 
Trastelekua eta garajea.

• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 
2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.

• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Berriztatzeko. Zonalde onean 
kokatua.

• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela,  
2 komun eta sukalde amerikarra eta egongela. 
Garaje itxia eta terraza izugarriak.

• BARRENKALE: Duplexak. Eraikuntza berria. 
Berehalako banaketa. 2 logela, 2 komun, 
egongela eta sukalde amerikarra.

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra, 

egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, 
garaje bikoitza eta trastelekua.

• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela 
eta eskegitokia. Garajea, trastelekua eta 
ganbara. Ikusgarria.

ATXONDO
• 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

egongela eta bainugela. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Berria ematen du.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko 

aukera dago.
MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta frutarbolekin.
OLETA (OTXANDIO)
• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu.

Erreka ondoan kokatuta dagoen lursaila.
EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati  

bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila 

salgai.
DURANGO
• Lursail erdia bifamiliarra eraikitzeko. Proiektua 

ETXEBIZITZAK SALGAI
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak 

eraikitzen.
• ABADIÑO, OTXANDIO, etab…
ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, 

egongela, 2/3 logela, 2 komun eta 
egongelatxoa.

• ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea,  
2 logela eta komuna.

• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela,  
2 logela eta komuna. Balkoia.

• ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,  
4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia.

• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, 
komuna eta 2/3 logela. Ganbara.

• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, 
egongela, 2 logela eta komuna. Guztiz 
berriztatua.

• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, 
egongela, 3 logela, komuna eta despentsa.

• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde 
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea 
aukeran. 

• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea, 
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun 
bakarra edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta 
garajea.

• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta 
trastelekua. 

• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde 
jantzia, 3/4  logela eta 2 komun. 

• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, 
sukaldea, 3 logela eta komuna.

• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.

• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, 
egongela-jangela, 4 logela, 2 komun eta 
terraza. 2 kotxerentzako garajea eta 
trastelekua.

• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea,  
2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/
trasteleku eta sotoa. 

• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela- 
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.

• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, 
sukaldea, 5 logela eta 3 komun. Terraza. 
Ganbara. 150 m2. 

• MURUETATORRE: Halla, sukaldea, eskegitokia, 
egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. 
Balkoia. Ganbara eta garajea.

• OÑITURRI: Halla, sukaldea, eskegitokia, 
sukaldea, 3 logela, egongela-jangela eta  
2 komun. Balkoia. Ganbara eta garajea.

• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela, 
sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea 
eta trastelekua.

• TXATXIENA: Halla, sukaldea, despentsa, 
egongela-jangela eta3 logela. Balkoia. 
Ganbara eta garajea.

• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, 
egongela-jangela, 3 logela eta komun bakarra 
edo 2 komun. Balkoia. Garajea aukeran eta 
trastelekua.

• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela 
eta komuna.

• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela,  
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.

• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, 
egongela eta komuna.

• IBAIZABAL: Halla, sukaldea, egongela, logela 
eta komuna. Ganbara eta garajea.

• GOIENKALEA: Halla, egongela, sukaldea,  
3 logela eta komuna. Trastelekua.

• ARKOTZA: Halla, sukaldea, egongela, 4 logela, 
komuna eta bainugela. Ganbara. 

• ASKATASUN ETORBIDEA: Halla, sukaldea, 
egongela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia, 

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ASKATASUN ETORBIDEA: promozio berriak.  

1,2,3 eta 4 logelakoak. 
Logela bakarra garajea eta ganbararekin 
185.000E + BEZ 
2 logela garajea eta ganbararekin  
233.000E + BEZ 
3 logela garajea eta ganbararekin  
290.000E + BEZ

• EZKURDI: Estreinatzeko. Viviendas de Vizcaya. 
Azkeneko etxebizitza salgai. 3 logela. 
268.000euro. Garajea eta ganbara. 

• MARTXOAREN 8KO: erdi berria. 93 m2. Atikoa.  
3 logela. 75 m2-ko terraza. Ikuspegi ederra.

• MARTXOAREN 8KO: erdi berria. Beheko solairua 
90m2-ko terrazarekin. 2 logela. Garaje itxia.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 108 m2. Erdi berria.  
3 logela, egongela, sukaldea guztiz jantzia, 
2 komun, garajea eta ganbara. Balkoi oso 
haundia etxebizitza guztian zehar.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 83 m2. 3 logela, 
egongela, sukaldea eta 2 komun. Balkoia. 
Garajea eta ganbara. Erdi berria.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA. 
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela. 
Garajea eta ganbara.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela, 
egongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. 
Ganbara. Prezio onean.

• ZABALE: 99 m2. 4 logela, egongela, sukaldea 
eta eskegitokia.Balkoia eta garajea. Trastelekua 
aukeran.

• ZABALE: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea, 
esekitokia eta balkoia. Garajea eta ganbara. 
Etxe osoak kanpora jotzen du. Zatoz ikustera!

• SAN ROKE: 80 m2. 3 logela, egongela eta 
sukalde jantzia balkoiarekin. Beste balkoi bat 
hegoaldera. Ganbara handia. Guztiz 
berriztatua.

• HERRIKO GUDARIEN: 140 m2. 3 logela. 3 terraza. 
2 komun. Garajea. Azkeneko solairua. 
Eguzkitsua. Ikuspegi politak.

• ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun, 
bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta 
garajea. 

• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Ganbara. Prezio ona.

• EZKURDI: 175 m2. 4 logela, egongela, sukalde 
jantzia eta 4 komun. Trastelekua.

• PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela, 
sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua eta 
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.

• MURUETA TORRE:(Viviendas de Vizcaya) 83 m2. 
3 logela, egongela eta sukaldea 
esekitokiarekin. Balkoia. Garajea eta 
trastelekua. Etxe osoak kanpora jo du.

• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea eta 
trastelekua. Balkoia. 

• LANDAKO: 80 m2. 2 logela, egongela 
balkoiarekin, 2 komun, sukaldea eta jangela. 
Ganbara eta garajea.

• LANDAKO: 134 m2. 3 logela, egongela, sukalde 
jantzia eta 2 komun. Balkoi handia. Ganbara. 
Garajea aukeran.

• TABIRA: erdi berria.  50m2. Logela,egongela, 
sukalde jantzia, komuna, balkoia eta ganbara.

• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.

• ALLUITZ: erdi berria. Logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. Balkoia. Ganbara. Bizitzen 
sartzeko moduan.

• MADALENA: erdi berria. 50 m2. Logela, 
egongela, sukalde jantzia eta komuna. 
Eskegitokia.

• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta 2 komun. Balkoia. Ganbara.

Aipatutako etxebizitzez gain, Durangalde 
osoan etxebizitzen aukera zabala dugu, 

66.000euro-tik aurrera. 
 www.inmoduranguesado.com

  ERAIKUNTZA BERRIA
• ZALDIBAR: Garaje eta trastelekuarekin. Logela 

eta komuna: 105.100 €. 2 logela eta 2 komun. 
Terraza: 142.000E. 3 logela eta 2 komun. 
Terraza: 180.200E. %100-eko finantziazioa. 

• IURRETA: estreinatzeko. 1,2 eta 4 logela. 2 eta  
3 komun. Trastelekua. Garajea aukeran. 
190.000 E.

• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. 
Garajea eta trastelekua barne. 247.000E-tik 
aurrera.

• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500E.
• DURANGO: EXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 1,2,3 

eta 4 logelako etxebizitzak. Ganbara eta 
garajea.

• ABADIÑO: Berehala banatzeko. 2 eta 3 logela. 
30 m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. 

 ETXEBIZITZAK SALGAI
• F.J.ZUMARRAGA: 100 m2. 3 logela, egongela 

eta terraza. Igogailua.
• MURUETA TORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 

Terraza. Garajea aukeran. 190.000E.
• MATIENA: Laubideta. 3 logela eta komuna.  

2 terraza. 205.000 €.
• ABADIÑO: (Etxeazpia). 2 logela eta 2 komun. 

Terraza. Garajea eta trastelekua.
• ALDE ZAHARRA: 2 logela eta egongela. 

Berriztuta. 190.000 €.
• OÑITURRI: Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua. 

Ganbara eta garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Erdi berria. 3 logela,  

2 komun eta egongela. Terraza. Ganbara eta 
garajea. 276.000 €.

• ZABALE: estreinatzeko. 100 m2. 4 logela eta  
2 komun. Terraza. Eskegitokiarekin.  
Trastelekua eta garajea.

• LANDAKO: 3 logela eta 2 komun. Ganbara. 
Garajea. Ikuspegi ederra.

• UNTZILLATX: Etxebizitza handia. 3 logela eta  
2 komun. Ganbara.

• SASIKOA: Trenbide. 95 m2. 3 logela,2 komun 
eta egongela terrazarekin. Ganbara eta 
garajea. Eguzkitsua.

• MURUETATORRE: 95 m2. Erdi berria. 3 logela  
eta 2 komun. Etxe osoak kanpora ematen du. 
240.000E.

• TXATXIENA: 3 logela, 2 komun, sukaldea 
eskegitokiarekin eta egongela terrazarekin. 
Ganbara eta garajea.

• LANDAKO ( Txibitena): 3 logela, 2 komun, 
sukaldea eskegitokiarekin eta egongela 
terrazarekin. 22 m2-ko terraza. Ganbara  
eta garajea.

• AMBOTO: 3 logela, egongela, sukaldea  
eta komuna. 

• MATIENA: 3 logela eta komuna. Eguzkitsua. 
Berriztatua. 155.000E.

• MADALENA: Erdi berria. 3 logela eta 2 komun. 
Terraza.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 4 logela eta 2 komun. 
Terraza. Ganbara eta garajea.

• ERDIGUEAN: 2 logela, komuna eta egongela. 
Bizitzen sartzeko prest. 126.000E.

• MONTEBIDEO: 3 logela eta egongela. Igogailua. 
Ganbara. 140.000E.

• ABADIÑO: aukeran. 2 logela, 2 komun eta 
egongela. 65 m2-ko terraza. Trastelekua eta 
garajea.

• IURRETA (Dantzari): 80 m2. 3 logela eta 
egongela. Berogailua. Igogailua. 

• MURUETA TORRE: azkeneko pisua. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea. 
Ikuspegi ederra.

• TABIRA: erdi-berria. Apartamentua. Terraza 
handia. Garaje itxia.

• SAN ROKE: 80 m2. 3 logela eta sukalde handia. 
2 terraza. Ganbara. Eguzkitsua.

• SAN IGNAZIO: 85 m2. 3 logela. Terraza handia. 
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ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

helbidera edo deitu 94 623 25 23 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA Martxoaren 2an, 22:30ean, 
Plateruenean

Capsula  
David Bowieren bertsioak joko ditu 
Argentinan sortu eta Bilbon finkaturiko 
Capsula taldeak, Plateruenean, bihar. 
Aurretik, Sexty Sexers edo Sumision 
City Blues taldeetan jardundako 
Joseba B. Lenoir gitarristak joko du. 

  :: BERRIZ

Martxoaren 2an, 20:00etan 
Los Guggenheim taldearen 
‘Más pequeños que el  
Guggenheim’, Kultur Etxean.

  :: DURANGO
Martxoaren 2an, 20:00etan 
Ballet Carmen Rocheren 
‘El sueño de una noche de  
verano’, San Agustinen.

Martxoaren 3an, 17:00etan 
Irrien lagunak 
‘Mundutik plazara, plaza-
tik mundura’, Plateruenean.

  :: ELORRIO
Martxoaren 8an, 22:00etan 
Teatro A Cuestas taldearen 
‘Locas’, Arriolan.

  :: ZORNOTZA
Martxoaren 1ean, 21:00etan 
Los Guggenheim taldearen 
‘Más pequeños que el   
Guggenheim`,  
Zornotza Aretoan.

  :: IZURTZA
Martxoaren 6an, 17:00etan 
Ertzaintzaren berbaldia, 
‘Prevención de robos en las 
personas mayores’,  
jubilatuen etxean.

  :: DURANGO 

Martxoaren 8an, Emakumeen 
nazioarteko eguna. 
Parte-hartzaileak: Duran-
goko plataforma feminis-
ta, ‘Mujeres de armas to-
mar’ kabareta, Dj Bego eta 
Monica, Plateruenean. .

  :: ELORRIO 

Martxoaren 2an, Gaztetxea-
ren urteurrena: 11:00etan, 
Umeen jolasak. 13:00etan, 
Karrika taldearen Klariona,  
plazan.  13:00etan, luntxa, 
musika, txupina. 13:30ean, tri-
kipoteoa,  gaztetxean hasi-
ta. 14:00etan familia argaz-
kia. 15:00etan bazkaria, Ki-
roldegian. 18:00etan kale-
jira, Kiroldegian. 19:30ean 
kontzertu akustikoa, Ko-
kein, Txabolakumeak, Go-
rantza Erori... 20:00etan Lo-
gela multimediaren maping 
ikuskizuna, gaztetxe kanpoan. 
22:30ean Iheskide + Ze Esa-
tek + Willis Drummond, kar-
pan. 00:00etan Dj Bull.

  :: BERRIZ
Martxoaren 21era arte,  
Isabel Farguesen pinturak,  
Kultur Etxean.

  :: DURANGO
Martxoaren 3ra arte,  
Jose Felix Madariagaren  
argazkiak, Museoan.

  :: ELORRIO
Martxoaren 20ra arte,  
Felix Anaut margolariaren 
lana, Iturri kultur  
etxean.

  :: DURANGO 

Martxoaren 1ean, 22:30ean 
Alvaro Llerena Martinez eta 
Ovni Guarajé,  
Plateruenean.

Martxoaren 2an,  
Capsula + Joseba B. Lenoir, 
Plateruenean.

  :: DURANGO
Martxoaren 7an, 19:00etan  
Miren Amuriza, Aitor Bizkarra, 
Unai Iturriaga eta Igor Elortza, 
bertso Korrika saioan, 
Plateruenean.

  :: BERRIZ 
Martxoaren 3an, 17:00etan 
Blackie & Kanuto, Kultur 
Etxean.

  :: IURRETA

Martxoaren 9an, 12:00etan 
Sagardotegira irteera, 
Maspetik irtenda. 
Izen-ematea: Gauargi 
tabernan.

  :: DURANGO 

Martxoaren 8ra arte, Maketa 
Lehiaketa. Parte hartzeko, 3 
kanta bidali daitezke: maketa.
udalgaztedi@gmail.com.

 

::DURANGO | ZUGAZA

 1. aretoa:
    Hermosas criaturas
 Zuzendaria: R. LaGravenese   

	 •	barikua 1: 19:00/21:30 
 • zapatua 2: 19:30/22:30 
 • domeka 3: 19:30 
 • astelehena 4: 19:00/21:30
 • martitzena 5: 20:00

 UMEEN ZINEMA
     Blackie & Kanuto
  Zuzendaria: Francis Nielsen

	 •	zapatua 2: 17:00
 • domeka 3: 17:00
 
 2. aretoa: 
 Hansel y gretel 3D
 Zuzendaria:  Tommy Wirkola

 •	barikua 1: 19:30/22:00 
 • zapatua 2: 19:00/22:00 
 • domeka 3: 19:00/21:00  
 • astelehena 4: 19:00/22:00   
 • martitzena 5: 20:00

 El gran milagro
  Zuzendaria: Bruce Morris

	 •	zapatua 2: 19:00   
 •	domeka 3: 17:00 

 
:: ELORRIO | ARRIOLA
 
     Bestias del sur salvaje
  Zuzendaria:  Benh Zeitlin
 • zapatua 2: 22:30
 • domeka 3: 20:00
 • astelehena 4: 20:00
 
 UMEEN ZINEMA
     The Wish Fish
  Zuzendariak: Ivan Oneka eta  
 Gorka Vázquez
 • domeka 3: 17:00

 :: ZORNOTZA 
    La Trama
  Zuzendaria: Allen Hughes 

      • zapatua 2: 19:30/22:30  
 • domeka 3: 20:00
 • astelehena 4: 20:00

 UMEEN ZINEMA
     El diario de Gregg
  Zuzendaria: T. Freudenthal
 • zapatua 2: 17:00
 • domeka 3: 17:00

 ZINEKLUBA
     Tournèe
  Zuzendaria: M. Amalric

 • martitzena 5: 20:00
 

Antzerkia Erakusketa Berbaldia Bertsoak

Jaialdia Zinema

Lehiaketa

Irteera

Musika

  MARTXOKO AGENDA
2,3,9,10 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA 

09:30 Hainbat ibilbide (69-88 km).

2 EMAKUMEENTZAKO AUTODEFENTSA 
10:00-14:00 eta 15:30-19:30. Maitena Monroy.

2,9 IURRETAKO KIROL TALDEA 17:00etan.  
2an, Iurretako-Derio, 9an Gatika-Iurretako

4,8 
12,13

HERRI BIBLIOTEKA 
4an, 18:15 Emakumeen literatur tailerrak 
8an, 17:00/18:00 Haurtxoen irakurketa kluba 
12an, 18:30 Helduen irakurleen txokoa, gazteleraz 
13an, Azalerako ipuinak 17:00(0-18hile)/18:00(18-36) 
            19:00 Helduen irakurleen txokoa, euskeraz

4,9
ANDEREBIDE EMAKUMEEN ELKARTEA 
4an, 18:30 Ikastaroa: Refuerzo del suelo pélvico 
9an, 21:30 Emakumeentzako afaria Ikuspegin. 
          Autobusa 20:45ean. Tel.: 616 490 506 

5
GIZARTE ONGIZATEA 
19:00 Hitzaldia: “Acitividades desde la mujer para la 
mujer: importancia de la formación”

8 EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA 
18:30 Adierazpen Instituzionalaren irakurketa 
19:00 Bideoforuma: “FROZEN RIVER”

OHARRAK
-Martxoak 8ra arte Durangaldeko Maketa Lehiaketa 
-Erakusketa: “Actividades desde la mujer para la 
mujer: importancia de la formación

Martxoaren 2an, 20:00etan, San Agustinen 

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Shakespeare-ren antzezlanaren moldaketa da, bihar, Durangoko 
antzokian ikusgai izango dugun hau. Dantza da ikuskizunaren ardatza. 
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Denborapasak zorionak@anboto.org 
eguazteneko 17:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

 Amama Terek 101 urte bete ditu! 
Zorionak! Besarkada handi bat 
eta mosu potolo bat familia 
osoaren partez!

 Durangoko Herri Bilguneak 
hilero zozkatzen duen 
urdaiazpikoa Bego Arroyori 
tokatu zaio. Zorionak!

Zorionak Hugo! Hamabostean behin 
zotz egin dugun tarta zuri egokitu 
zaizu. Txartela gura duzuenean 
jaso dezakezue, Iurretako gure 
egoitzan: Bixente Kapanaga 9an. 

 Haizeak 3 urte beteko ditu 
martxoaren 4an, eta Igorrek 5 
urte bete zituen otsailaren 27an. 
Zorionak bioi denon partez! 

 Otsailaren 21ean jaio zan Beñat 
Ereñaga Fundain. Zorionak 
aitatxo eta amatxori eta musu 
handi bat izeko Aneri!

 Astelehenean Elene Ugaldeak, 
etxeko neskatilak 11 urte beteko 
ditu. Alai eta kirolari jarraitu! 
Auritz, aita eta ama.

 Zelan zaintzen zaren... Hainbeste 
pernil zuretzako bakarrik... Neu 
ere apuntatzen naiz jateko beste  
zerbaitekin! Zorionak Felix!

 Martxoaren 5ean Luis Mari 
Ugaldeak urteak beteko ditu. 
Zorionak danon partez, batez ere 
Elene, Naia, Auritz, Anartz, Paul, 
Eki eta Izarren partez!

 Nolakoa zaitugun, bizitza! Guztiok 
ondo nahita, xelebre gabiltza ezin 
aurkitu neurriaren giltza... Orain 
zuen garaia... Zapatuen eruenguz 
aurrera asmo danak! Zorionak!

 Oier Domarco Gerrikagoitiak 30 
urte bete zituen otsailaren 22an. 
Melon zorionak familia 
guztiaren partez! Musu pila bat!

 Zorionak bikote! Azkenean heldu 
da eguna... ta han egongo gara 
zuekin ospatzeko! Oso ondo pasa 
opor motz hauetan! Mosu piloa!

 Saioa eta Olatzek 25 urte bete dituzte otsailaren 27an eta 29an. 
Koadrillakoen partez, zorionak eta musu handi bat bioi!

 Leire Cenik eta Ander Azpik urteak beteko dabez oingo astien! 
Zorionak bioi eta mosu handi bana! Barikuen ospatuko dogu eta 
martxoaren 16an bazkaria Garain!

BARIKUA, 1
 09:00-09:00

• EtxEBARRIA (Montebideo 2 - durango)
   09:00-22:00

• EgAñA (bekoetxe 4 - Zaldibar)
 ZAPAtUA, 2
   09:00-09:00

• IRIgoIEn (bixente kapanaga 3 - iurreta)
   09:00-13:30

• DE DIEgo (intxaurrondo 22 - durango)
• EtxEBARRIA (Montebideo 2 - durango)
• CAmPIllo (Montebideo 24 - durango)
• nAvARRo (artekale 6 - durango)
• BAlEnCIAgA (eZkurdi plaZa 8 - durango) 
• UnAmUnZAgA 

    (Muruetatorre 2C - durango)
• SAgAStIZABAl 

    (askatasun etorb. 19 - durango)
• lARRAñAgA-BAlEntZIAgA 

    (berrio otxoa 6 - elorrio)
• URIZAR (gabiola 2 - berriZ)

DomEKA, 3 
09:00-09:00
• DE DIEgo (intxaurrondo 22 - durango) 

AStElEHEnA, 4
 09:00-09:00

• UnAmUnZAgA 
    (Muruetatorre 2C - durango)
09:00-22:00

• BEngoA  (Jose antonio agirre 1 - atxondo) 
mARtItZEnA, 5
 09:00-09:00

• BAlEnCIAgA  (eZkurdi plaZa 8 - durango) 
EgUAZtEnA, 6
 09:00-09:00

• CAmPIllo (Montebideo 24- durango)
09:00-22:00

• JAIo-olABARRIEtA (erreka 6 - elorrio) 

Letxuga  ....................................... 0,80 euro
Porruak  ................................... 1,80 euro/tx
Azenaorioak  ............................ 1,50 euro/tx
Azelga  .........................................2 euro/kg
Aza  ..............................................2 euro/kg
Koliflorra  ......................................3 euro/kg
Kalabaza  ................................2,20 euro/kg
Kiwia  ...........................................3 euro/kg
Tomate kontserba ........................ 3,90 euro
Arrautzak  ...............................3,80 euro/dz
Idiazabal gazta ...........................17 euro/kg
Espeltazko ogia  ........................... 3,60 euro

BOTIKAK AZOKA-BASERRITIK-PLAZARATELEFONO INTERESGARRIAK

sos deiak .................................... 112
gurutZe gorria .............94 681 09 49
osakidetZa  .................. 94 600 72 00
ertZaintZa  ...................94 466 93 00

abadiño  .......................94 621 55 30
atxondo  ......................94 682 10 09
berriZ  .........................94 682 45 84
durango  .....................94603 00 00
elorrio  ........................94 658 27 12
garai  ..........................94 681 63 93
iurreta  .........................94 620 12 00
iZurtZa  ........................94 681 35 48
Mallabia  ........................943 17 14 61
Mañaria  ......................94 681 89 98
otxandio  ....................945 45 00 20
Zaldibar  ......................94 682 70 16

euskotren  ....................902 54 32 10
biZkaibus  .....................94 448 40 80
pesa  ............................. 902 10 12 10
Continental auto  ..........945 286 466

abadiño  .......................94 621 55 33
berriZ  .........................94 682 40 36
durango  ....................94 603 00 00
elorrio  ........................94 682 02 18
iurreta  ........................94 620 08 88

abadiño  .......................94 681 44 70
Matiena  .......................606 459 988
durango geltokia  .......... 94 681 10 01
elorrio geltokia  ...........94 682 00 40
       J.l. uriarte  .............670 402 002
       i. estebeZ  ................. 670 678 273
M. galeano  .................670 409 330
iurreta  .........................94 620 15 65
      taxi auZunea  .............688 618 690
berriZko auZo taxia  ........620 022 800

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK

EGURALDIA

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

ASTEARTEA

10º

16º

16º

14º

 2º

 6º

 2º

 9º

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

ASTEKO SALNEURRIAK: 

3



Akuilua
JOXE 
GARAIZABAL
Irakaslea 

LAUHORTZA

Orain eta hemen
Barriro be, ase ezindako gosea 
dauke banketxeek eta dirudu-
nek. Ezin da gure dirutik behar 
adina diru emon banketxeei, 
gero, bankuek eurek, beze-
roak kale gorrian uzteko, etxe 
eta ondasun guztiak kenduta.  
Banketxeek hondoa jo behar 
badaue, jo dagiela. Ez daue bes-
te inor baino begirune handia-
goa merezi.

Presoak gero eta okerrago 
dagoz. Ezin dira bere etxetik 
ahal dan urrineneko kartzele-
tan zarratu, egin eta egin ez da-
bezen ekintzak torturapean le-
poratuta, eta pena bete ostean 
urte gehiago luzatu. Ostera, 
beste batzuk hilketak izanda 
be, izena aldatu eta poliziaren 
laguntzaile jarri, edo penaren 
erdia bete barik lasai-lasai eu-
ren etxeetan. Batzuek gradu 
aldaketa, etxeratzea eta benta-
ja guztiak erraz-erraz lortzen 
badabez, zergatik ez besteek 
be. Batzuk ez dira besteak bai-
no errudunago.

Gero eta menderatuago ga-
goz. Behar dogun janari gehie-
na inork egindakoa da, ez daki-
gu zer jaten dogun eta nondik 
nora ibilia dan. Behar dogun 
erregai gehiena inork egin, 
ekarri, prezioa ezarri, saldu 
eta enparauak egindakoa da. 
Beharra be, ez dago gure es-
ku, gero eta urriagoa da. Joan 
dira pikutara beharleku ugari 
eta duinak.  Bada garaia gure 
beharrak guk geuk lortu, egin, 
sortu daiguzan; inoren mende 
egon behar barik.

Ailegatu da herri izateko 
garaia be. Ezin gara errege ar-
dura bako baten menpe egon, 
eta bere inguruko alproja guz-
tiak mantendu. Erregeak edo-
zer gauza eginda be, ez dauka 
erantzun beharrik. Ardura ba-
ko bat da. Indarrak batzeko ka-
pazak izan behar dogu. 

“Herri bat dugu osatzen.
Eta gure zabarkeriz ez  
daigun utzi hondatzen

Bagare, bagera,  
bagire, bagara”...

 

 AMAIA UGALDE
Txinera asko gustatzen zaio 
Garazi Uriarteri, eta bada-
bil astiro-astiro ikasten. Bi-
kotekideari lanetik Shangai-
ra joateko eskaintza egin zio-
tenean, esperientzia polita 
izango zela pentsatu zuten. 
Urte bi daroatzate bertan, eta 
beste hiru urte egiteko espe-
rantza dute. Euskal Etxeko 
presidente kargua hartu du 
aurten Uriartek, eta kontatu 
duenagatik, bere saltsan da-
bilela nabaritzen da. 

Noiztik zaude Shanghain? 
Maiatzean urte bi egingo ditut. 
Hona etortzeko aukera nire mu-
tilaren bidez etorri zen. Lan kon-
tuak direla-eta, Shanghaira etor-
tzea proposatu zioten, eta bion-
tzako esperientzia polita izan-
go zelakoan, baiezkoa eman 
genuen. Horregatik izan ez ba-
zen, inoiz ez zitzaigun otuko ho-
neraino etortzea.

Zelako hiria da? 
Egia esan, ez da batere polita; 
denbora gutxian asko handitu 
da eta denetik ikusten da hemen. 
Hasieran, arrantzaleen herri 
bat zen Shanghai, eta orain Txi-

nako hiririk garrantzitsue-
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“Sukaldari jantzita danborra jo 
dugu Shangaiko kaleetan”
Bikotekideagaz urte bi daramatza Shanghain; bertako Euskal Etxeko presidentea da iurretarra. 

netakoa da ekonomikoki. Gustu-
ra bizi gara, hasieran beldur pix-
ka bat eduki genuen aldaketa 
dela-eta, baina hain handia da 
hiria, denetariko jendea dagoe-
la; bizitzeko leku kuriosoa da.
 
Zelakoak dira shanghaitarrak?
Oso oso desberdinak gara, de-
nean; kulturatik hasita, janz-
teko erara; jendearekin erla-
zionatzeko orduan, gidatzeko 
eran, jateko orduan… Txinako 
beste herrialdeekaz alderatuta, 
Shanghai hiri “matriarkala” de-
la esaten dute. Oso bakezaleak 
dira, eta delinkuentzia ez da as-
ko ikusten hemendik. 

Euskaldunek topagunea dauka-
zue Euskal Etxean. Ekintza asko 
edukitzen dituzue?
Hilero, gutxienez ekintza bi egi-
ten saiatzen gara. Uste dugu kan-
poan bizitzen gauden euskaldu-
nok horrelako gauzak eskertu 
egiten ditugula, baita denboral-
di txiki baterako lanera dato-
rren nor edo nork zein bisitan 
datorrenak ere… Aukera ona da 

batu eta bizimodua ze-
lan doan elkarri kon-
tatzeko eta ondo pa-
satzeko. Inork ez gai-
tu behartu honeraino 

etortzera, baina hemengo ego-
naldia zelanbait errazteko, zer 
hobeto Euskal Herriko jendea-
rekin inguratzea baino!

Bertako presidentea zara. Egin-
kizun bereziak dauzkazu?
Lau juntakide berri gaude aur-
ten, eta bakoitzak teorikoki egin-
behar bat badaukagu ere, prakti-
kan, elkarri laguntzen ahalegin-
tzen gara denok. Gainera, bik 
ikasi egiten dugu, eta beste biak 
beharrean daudenez, bakoitza 
ahal duena egiten saiatzen da.

Euskaldun asko batzen zarete? 
Inauteri eguna ospatu genue-
nean, adibidez, 50 bat lagun ba-
tu ginen. Shanghain bizi ga-
ren euskaldunetatik, gehienak 
beharrean dabiltza, eta beste as-
ko ikasten gabiltza, bai karrera-
ren bat, bai txinera. Askok eta as-
kok ama izateko aprobetxatu du-
te. Beraz, denetarik daukagu!

Shangaitarrek badute zuen txo-
koaren berri?
Euskal Etxea Shanghai barruan 
dagoen tanta txiki bat baino ez 
da, baina gure burua ahal 
den gehien ezagutaraz-
ten ahalegintzen gara. 
Ekintza asko Euskal 
Etxetik kan-
po egiten di-

tugu, asko begiratzen gaituzte 
eta batzuk galdetzera ere anima-
tzen dira. Urtarrilean danborra-
da egin genuen, denok sukalda-
ri jantzita, eta danborra jotzen 
Shanghaiko kaleetatik, mar-
txoan Korrika egingo dugu... 
Egia esan, desinformazio han-
dia dago baina beno, pazientzia 
handia daukagu nortzuk garen 
azaltzeko eta horri ekingo diogu.

Zer egiten zaizu erakargarria 
euren kulturatik? 
Hizkuntza bera asko gustatzen 
zait, ikasteko oso gaitza izan 
arren, batez ere idazkera. Jate-
koan ere, gauza asko gustura ja-
ten ditut. 

Txinatik bidaiatzeko aukera 
eduki duzue?
Egia esan, oso gutxi. Oporretan, 
Txinatik irtetea gustatzen zaigu. 
Txinan bertan, ama eta koadri-
lakoak etorri zirenean bidaiatu 
genuen. Orain dela urte bi ama 
etorri zen bisitan, bera bakarrik 
gainera. Aurten koadrillakoak 
etorri dira... Etxeko inor datorre-

nean, beti da polita non bi-
zi zaren erakustea, 

eta guk ere asko 
gozatzen du-
gu etxekoak 

bertan iku-
sita!


