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Mañarian 146 etxe huts egon 
daitezke ikerketa baten arabera
Mañarian, herrigunearen eta landa eremuaren artean, 320 etxebizitza 
daude, eta horietatik 146 hutsik egon daitezke. Udalak herriko etxebizitza 
parkearen errealitatea jakiteko agindu duen diagnostiko batean jasotzen da 
datu hori. Hutsik egon daitezkeen etxeetako 69 landa eremuan daude, eta 77 
herrigunean. Herri batzarra egin dute datuak herritarrei aurkezteko.   8

Oso barneratuta 
daukagu adinkeria. 
Mikroadinkeria piloa 
ematen dira egunero” 

Isabel de Blas  I  Bizitzen Fundazioa   10

‘Errementari’ filma estreinatuko dute, gaur, Sitgeseko zinema 
jaialdian. Filma osatu duen lantaldean parte hartu duten 
Durangaldeko hainbat lagunekin solasaldia.    15

Mallabia  4
Etxebizitza erre zitzaion familiari 
laguntzeko ekimena abiatu dute 

Durango  2
Uribarrena komunista oroitu dute 
parke bati bere izena jarrita

Elorrio  9
Alde Zaharreko termitek kezka 
sortu dute herritarren artean

Atxondo  5
Gure Esku Dago eguna antolatu 
dute urriaren 27rako

Bizia emateko jaiak
Durango bete-betean murgildu da jaietan. Atzo, txupinazoan, 
bizia emateko deia egin zuten odol-emaileen elkartekoek, baita 
eraso sexisten aurkako mezua bidali ere. Udalak aplikazio bat 
sortu du, gerta litezkeen erasoak prebenitzeko helburuz.   3
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Aldizkari honek Bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntza jaso du

PEFC ziurtagiria
Produktu hau
kontrolatutako
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren  
ziurtagiria dauka
www.pefc.es

  DURANGO  Markel Onaindia
Joan zen barikuan inauguratu 
zuten Benita Uribarrena par-
kea, Arte eta Historia museoa-
ren atzealdekoa. Kale, plaza eta 
eraikinetan emakumeen pre-
sentzia handitzeko udalaren il-
doan kokatzen da izen hori ipin-
tzeko erabakia. Uribarrenaren 
izaera antifaxistari balioa eman  
dio udalak; familia sozialistakoa 
zen, eta 1936ko altxamendu faxi-
taren ondorioz, Frantziara ihes 
egin zuen. Baina, alderdi komu-
nistan parte hartuta, izaera anti-
faxistari eutsi zion. 

Emakume ausarta izan zen 
Benita Uribarrena Bollain. 
Frantzian alderdi komunis-

taren baitan jardun zuen, Pa-
risen egunkari iraultzaile bat 
banatzen, esaterako. Hala ere, 

Euskal Herriko eta Espainiako 
erresistentzia errepublikarrari 
ere babesa eman zion. Donos-

tiara etorri, eta Francok herio-
tza-zigorra ezarritako zenbait 
militanteri ihes egiten lagundu 

zien, adibidez. Erbestea amaitu-
ta, Durangora etortzeko aukera 
eduki zuen, baina egun batez 
bakarrik. Izan ere, bere senarra 
gaixorik ipini zen bidaian, eta 
azkar bueltatu behar izan zuten.

“Biktima guztiei”
Uribarrenaren senideak Duran-
gora etorri ziren barikuan, eki-
taldian parte hartzera. Marina 
Fuster alabak “frankismoaren 
biktima guztiei” eskaini zien 
omenaldia. Hunkituta egin zuen 
berba. Amaren izaera komunis-
tagatik, “kamarada” guztiak ere 
gogoan izan zituen Fusterrek. 
Gainera, eskertza lez, euren he-
rriko domina bana eman zien 
Aitziber Irigoras alkateari, Du-
rango 1936 elkarteari eta Maria 
Gonzalez Gorosarriri, Uriba-
rrenaren istorioa zabaltzen hasi 
zen kazetariari.

Parke bat gehiago
Beraz, Durangok parke bat 
gehiago dauka barikutik. Uda-
laren obren aurretik, EH Bilduk 
auzolana egin zuen, birritan, 
eta Aitziber Irigoras alkatearen 
iritzian lan horiek “txapuzak” 
izan ziren. EH Bilduk azaldu du 
auzolana “parkearen arazoak 
agerian uzteko zela”, eta herri-
tarrek gobernua “lotsarazi” du-
tela uste du.

Uribarrenaren familiakoak eta Maria Gonzalez Gorosarri ikerlaria, parkean ezarritako plakaren ondoan. Durango 1936

Durangotik ihes egin behar 
izan zuen emakume 
komunistari eskainitako parkea
Kale eta plazetan emakumeen presentzia handitzeko ildoan kokatzen da

Marina Fuster alabak 
“frankismoaren biktima 
guztiei” eskaini zien 
omenaldia

Francok heriotza-zigorra 
ezarritako zenbait 
militanteri ihes egiten 
lagundu zien

Errefuxiatuen kanpaleku sinboliko 
bat eraikiko dute Andra Marian
Ongi Etorri Errefuxiatuaken ustez, jaietan ezin da ahaztu iheslarien egoera

  DURANGO  Markel Onaindia
Durangoko Ongi Etorri Errefu-
xiatuak (OEE) taldeak ekimen 
berezia egingo du bihar, zapa-
tua. Errefuxiatuen kanpaleku 
bat irudikatuko dute Andra Ma-
riko elizpean, era sinbolikoan. 
11:00etatik 14:30era izango da 
ekintza hori eta, horrez gaine-
ra, eguerdian elkarretaratzera 
ere deitu dute antolatzaileek, 
12:00etarako.

Jaiak datozela-eta, Ongi Eto-
rri Errefuxiatuak taldearen 
ustez ezin da ihesean daudenen 

egoera ahaztu. “Giza eskubi-
deen defentsan jarraitu behar 
dugu jaietan ere, eta iheslari, 
errefuxiatu eta migratzaileek 
jasaten duten egoera salatzen”, 
gaineratu dute. 

Herritarrei dei egin diete 
biharko ekimenean parte har-
tzera, eta errefuxiatuen aldeko 
kamisetak, zapiak, banderolak 
eta motxilak eramatera gonbi-
datu dituzte. Durangon makina bat mobilizazio egin dira errefuxiatuen alde.

Gainera, eguerdian 
elkarretaratzera ere 
deitu dute antolatzaileek, 
12:00etarako
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Eraso sexistak prebenitzen saiatzeko, 
mugikorretarako aplikazioa sortu dute
‘Erastop’ izeneko App-a jaien ostean ere martxan egongo dela iragarri dute

Erastop izenagaz, eraso sexis-
taren bat sufritzen dabiltzan 
emakumeei laguntza emateko, 
mugikorretarako aplikazioa 
sortu du Durangoko Udalak. 
Maristak ikastetxeko ikas-
leekin landu dute aplikazioa. 
Jaien ostean ere martxan egon-
go dela iragarri dute.

Hiru botoi ditu aplikazioak. 
Emakume batek erasoa ja-
saten badu, botoi bat sakatu 
eta udaltzaingoari dei zuzen 
bat egingo dio. Aplikazioaren 
geolokalizazioari esker, udal-
tzainek emakumea non dagoen 
jakingo dute. Erasoa herritar 
batek ikusten badu, beste botoi 
bat sakatu eta 112ra deituko 
du. “Erantzuna azkarra izatea 

gura dugu, erasoa saihesteko. 
Nazkatuta gaude erasoaren os-
tean salaketa egiteaz”, esan du 
Idoia Agorriak, aplikazioaren 
sorkuntzan ibili den informati-
kari eta udaleko aholkulariak. 
Beste botoiagaz, etxera doan 
neskak kontaktu bat aukeratu 
eta pertsona horrek uneoro 
jakingo du neska non dagoen.

Ituna, prest
Aurten ere eraso sexisten aur-
kako Ituna sinatu dute 240 el-
karte eta komertziok baino 
gehiagok –ANBOTOk ere bai–. 
Jaietan erasorik gertatuz gero,  
musika etengo dute biharamu-
nean, 20:00etan, elkarretara-
tzeak iraun bitartean.Txupinazoaren momentuak eraso sexiten kontrako aldarria zabaldu zuten.

180 ekintza baino 
gehiago Durangoko 
jaiei bizia emateko
Ondo pasatzeko gogoak eta eraso sexisten aurkako 
prebentzioak markatuta hasi dituzte jaiak

  DURANGO  Markel Onaindia
Eguraldi udatiarragaz batera 
etorri dira aurten San Fausto 
jaiak Durangora. Tenperaturak 
eta zeruak gaurkoak ez dirudi-
ten arren, urriaren 13a da gaur, 
San Fausto eguna. Ofizialki 
atzotik daude jaietan murgildu-
ta durangarrak –Txosnagunean 
herenegun jaurti zuten txapli-
goa–, eta 180 ekintzatik gora 
dituzte jaietan disfrutatzeko. 
Atzo eguerdian Mugarra odol-e-
maileen elkartekoen eskutik 
hasi zen jaia, udaletxetik bota 
zuten txupinazoagaz. “Eman 
dezagun bizia. Jaietan ere bizia 
gura dugu; eraso sexistarik ez”, 
aldarrikatu zuten balkoitik. On-
do pasatzeko gogoak eta eraso 
sexisten prebentzioak markatu-
ta datoz jaiak.

Patxikotxu eta Pantxike ka-
lean gora eta behera dabiltza, 
eta ez dira joango urriaren 22ra 
arte. Gaur ohiturazko artopi-
len banaketa egingo dute udal 

ordezkariek udaletxean, eta 
Kriskitineko dantzariek Plati-
llu-soinua dantza berezia eskai-
niko dute, besteak beste. 1999an 
berreskuratu zuten dantza, eta 
2015etik neskek eta mutilek ba-
tera egiten dute.

Egunekoa indartuta
Iker Oceja zinegotzi eta jai ba-
tzordeko presidenteak azaldu 
duenez, eguneko egitaraua 
indartzeko apustua egin dute 
aurten. Adibidez, umeentzako 
bits jaia eta ur-parkea antolatu 
dituzte. “Gure helburua adin 
guztietarako jardueren bitartez 
jaiak denon gustuko izatea da”, 
adierazi du Ocejak. 

Eztabaidaren ostean, jaia
Txosnetan eguaztenean ekin 
zioten egitarauari, dispertsioa-
ren aurkako taldearen pregoia-
gaz. 30 urte dira presoen saka-

banaketa martxan jarri zela, 
eta hori salatu zuten mezuan. 
Beraz, piztu da jaia, kokapenak 
auzokideen artean sortu duen 
eztabaida atzean utzita. Gaur, 

esaterako, paella lehiaketan 
ehunka lagun batuko dira. Ai-
pagarria, aurten ere brigada fe-
ministak egingo dituztela, eraso 
sexistak prebenitzeko.

Udaletxeko plaza jendez bete zen atzo, txupinazo ofizialean. Irudian, odol-emaileen elkartekoak pregoia irakurtzen.

Txosnaguneko egitarauari kalejira bategaz eman zioten hasiera.

Gaur ohiturazko artopil 
banaketa egingo 
dute udal ordezkariek 
udaletxean
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Artearen parean kokatu dute plaka.

Mikel Markez eta 
Eñaut Elorrieta 
zuzenean arituko 
dira gaur 

  OTXANDIO  J.D.
Azaroaren 5ean herri galdeketa 
egingo dute Otxandion, Gure 
Esku Dago elkarteak sustatuta. 
Ildo horretatik, giroa berotzen 
joateko, erabakitzeko eskubi-
dearen aldeko kontzertua anto-
latu dute, gaurko, Otxandioko 

Gazte Asanbladak eta Arkotxe 
Kultur Elkarteak elkarlanean. 
Mikel Markez eta Eñaut Elo-
rrieta zuzenean ikusteko auke-
ra dago, 19:00etan.

Markez eta Elorrietaren Ba-
ga biga, higa euskarazko mu-
sikaren transmisioa helburu 
duen proiektua da. Multimedia 
formatuko hitzaldi-kontzer-
tuen bidez ikus-entzuleei eus-
kal musikaren historiaren gai-
neko begirada eskaini gura dio-
te, 60ko hamarkadaren aurretik 
hasi eta gaur egunera arte.

Etxebizitza erre zitzaion familiari 
laguntzeko ekimena abiatu dute
Etxeko materiala emateko edo ekarpen ekonomikoa egiteko aukera dago

  MALLABIA  Joseba Derteano
Orain aste bi kultur etxearen 
ondo-ondoan dagoen etxe bat 
erre zen Mallabiko herrigu-
nean. Familia bat bizi zen ber-
tan. Orain herritar talde batek 
ekimen bat abiatu du familia 
horri laguntzeko. Etxeko mate-
rialaren bilketa hasi dute eta 
kontu korronte zenbaki bat ere 
ireki dute, lagundu gura dute-
nek ekarpen ekonomikoa egin 
dezaten.

Etxe batean behar izaten di-
ren gauzak edo tresnak udale-
txera eraman daitezke, eta han 
utzi. Eguneroko bizimoduan 
erabilgarriak diren gauzak 

eramatea proposatu dute: toa-
llak, izarak, mantak, sukaldeko 
baxera (edalontziak, platerak, 
koilarak, labanak…), sukaldeko 
trapuak, mahai-oihalak, kafete-
rak, sukalderako kazolak, gar-
biketarako tresnak, lisatzeko 
plantxa eta  antzerakoak.

Diruz lagundu gura dute-
nentzat kontu korronte zen-
baki bat ireki dute Laboral 
Kutxan. Udaletxean galdetu 
daiteke zenbakia.

Mallabiko kultur etxearen ondo-ondoan dago suteak erre zuen etxebizitza.

Zapatuero programarako 
izen-ematea hasi dute 
Azoaren 3a da izen-ematerako azken eguna

  MALLABIA  J.D.
Zapatuero herriko umeei eta 
gaztetxoei zuzendutako aisial-
di eskaintza da eta aurtengo 
aldian parte hartu ahal izateko 
izen-ematea abiatu du Mallabi-
ko Udalak. Azaroaren 3ra arte 

kultur etxean apuntatu daite-
ke. Ume bakoitzaren kuota 20 
eurokoa izango da. Azaroaren 
azken astean ekingo diote pro-
gramari.

Zapatuero programa 16 ur-
tera arteko gazteei bideratuta 

dago. Gazteak talde bitan bana-
tuko dituzte, adinaren arabera: 
5 eta 11 urtekoek talde bat osa-
tuko dute, eta 12 eta 16 urte arte-
koek, beste bat. 

Heziketa eta dibertsioa
Zapatuero programaren helbu-
rua herriko gazteek eskaintza 
hezitzaileagaz gozatzea da. As-
kotariko ekintzak antolatzen 
dituzte: jolas kooperatiboak, 
tailerrak, txangoak, ur-jolasak, 
dantzak, ginkanak, herri kiro-
lak, bizikleta ibilaldiak…

Eguneroko bizimoduan 
erabilgarriak diren gauzak 
(baxera, kazolak…) 
udaletxean utzi daitezke 

Etxeitako Arteaz  
informatzeko panela
300 ardiri gerizpea emateko diametroa dauka

  GARAI  Markel Onaindia
Arbola baliotsu bat dago Ga-
rain, Etxeita auzoko zelai alda-
patsu batean. Zuhaitz bakan 
edo bereziaren izendapena ja-
soa du bertako arteak, Etxeita-
ko Artea lez ere ezaguna. Izan 
ere, 19 metroko diametroa eta 60 
metroko zirkunferentzia ditu, 
azpian 300 ardiri gerizpea ema-
teko beste. 

Momoitio gainean dagoen 
Santa Katalinako baselizaren 
inguruetatik joan daiteke ber-
tara, auzora bideratzen duten 
kartelei jarraituta. Baina, bi-
sitarientzat leku ezaguna ez 
denez, zeozelan markatzeko 
beharra ikusten zuen udalak. 
Horregatik, informazio panel 

txiki bat ipini du artearen al-
boan. Aldundiari eskatu zio-
ten artea bistaratzeko zerbait 
egitea, baina denbora aurrera 
joanda, azkenean udala izan da 
ezarri duena.

Joan zen asteburuan, hain-
bat lagunek bisitatu ahal izan 
zuten artea, Gerediagak eta 
udalak antolatutako Ondare 
Jardunaldiaren baitan.

Leku ezaguna ez denez, 
zeozelan markatzeko 
beharra ikusten zuen 
Garaiko Udalak
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Zaintzaileentzat 
ikastaroa egingo 
dute Berrizen 

  BERRIZ  M. Z. 
Menpekotasuna duten per-
tsonen zaintzaileentzat topa-
keta antolatu dute Berrizen. 
Ikastaroa urriaren 18an izan-
go da, 17:00etan, Berrizko Na-
gusien Egoitzan.

Tailer honen helburu nagu-
sia topaketetara joaten diren 
pertsonek beraien kezkak 
azaldu eta udalak eskaintzen 
dituen zerbitzu eta baliabi-
deen berri izatea dela jakitera 
eman du udalak.

Bestalde, ikastaroa men-
pekotasuna duten pertsonen 
zaintzaileei zuzenduta dagoe-
nez, egun horretan etxez etxe-
ko laguntza zerbitzua eskaini-
ko dutela esan du udalak. Ho-
rretarako, urriaren 16a baino 
lehen eman beharko da izena.

Urriaren 18an egingo dute; 
tailerrean parte hartu 
gura duenak aurrez eman 
beharko du izena

  ATXONDO  M. Z. 
Atxondoko Gure Esku Dagoko 
kideak buru-belarri dabiltza 
lanean azaroaren 5ari begira. 
Hala ere, herri galdeketa eguna 
egin baino lehen, hainbat ekin-
tza antolatu dituzte herrian. 

Urriaren 27rako, esaterako, 
Gure Esku Dago eguna antolatu 
dute, eta aurretik, hilaren 19an, 
herri galdeketa eguneko galdera 
aurkeztuko diete atxondarrei.

“Erabakitze eskubidearen 
aldeko kanpaina galderaren 
aurkezpen egunean hasiko da, 
eta hortik aurrera zenbait ekin-
tza egingo ditugu herritarren 
aurrean”, adierazi du Josu Ba-
randalla Gure Esku Dago dina-
mikako kideak.   

Gure Esku Dago egunerako, 
urriaren 27a, esaterako, hain-
bat ekintza antolatu dituzte. 
Goizean, Asuntze Mendi taldea-
ren laguntzagaz, mendi martxa 
familiarra egingo dute. Gaine-
ra, Barandallak  jakitera eman 
duenez, mendian otxandiarre-
kin batzea gura dute —otxandia-
rrek azaroaren 5ean egingo dute 
galdeketa—. “Oraindik ez dau-
kagu dena lotuta, baina gure as-
moa Otxandioko herritarrekin  
mendian batu eta elkartasun 
irudi bat ematea da”, adierazi 
du Barandallak. 

Mendi martxaren ostean,  
herrian triki-poteoa egingo 

dutela eta egunari jarraipena 
herri bazkari bategaz emango 
diotela jakitera eman dute. 

Arratsaldean bingoa eta 
fotomatoia egongo direla adie-
razi dute. Eta egunari amaiera 
emateko, txokolatada bat egin-
go dute, herriko plazan.

Galdeketa egunaren zain
Bestalde, Atxondoko dinamika-
ko kideak herri galdeketa egu-
nerako gogotsu daudela adierazi 
dute. “Alde batetik, oso urduri 
gaude, lan piloa egin behar de-
lako. Baina, beste alde batetik, 
gogotsu ere bagaude, herriak 

galderari erantzun gura diola-
ko”, adierazi du Barandallak. 

Horrez gain, dinamikako 
kideek herritarrak bozkatzera 
gonbidatu dituzte. “Bozkatzea 
da garrantzitsua, erabakitzeko 
eskubidea daukagula esatea”, 
bukatu du Barandallak.

Irailaren 19an galderaren aurkezpena egingo dute.

Gure Esku Dago eguna antolatu 
dute hilaren 27rako, Atxondon 
Herri galdeketa egingo dute azaroaren 5ean, Atxondon eta Otxandion

Igogailua jarri 
edo fatxadak 
konpontzeko 
diru-laguntzak  

  IURRETA  Aitziber Basauri 
Fatxadak eta estalkiak birgai-
tzeko, traba arkitektonikoak 
kentzeko eta bizitegi kolekti-
boko erabilerako eraikinetan 
igogailuak jartzeko diru-la-
guntzen deialdia —2017ra-
koa— zabaldu du udalak;  
25.000 euro gorde dituzte.

2016ko ur riaren 1etik 
2017ko irailaren 30era obra-li-
zentziak lortu dituzten lanek 
jasoko dute diru-laguntza, beti 
ere udal ordenantzan ezarrita-
ko baldintzak bete badituzte. 
Urriaren 27ra arte dago epea 
zabalik eskaria egiteko. 2009an 
ordenantza onartu zutenetik 
jabekideen 29 erkidegok lortu 
dute laguntza. 219.126 euro ba-
natu dira guztira. Iaz bi onartu 
zituzten, 23.961 euro bideratuz.

Datorren urriaren 27ra 
bitartean dago zabalik 
epea diru-laguntza 
eskaria egiteko

Abesbatza herrikoia 
berriztarrei zabalik dago
Martitzenetan batzen dira Kultur Etxean

  BERRIZ  M.Z.
Duela urtebete inguru hainbat 
herritarrek Berrizen abesbatza 
sortzeko nahia zabaldu zuten. 
Eta, orduz geroztik, herriko 
zenbait musikariren laguntza-
gaz, 30 bat lagun hamaboste-
ro batzen dira abesteko. “Oso 
pozik gaude ekimen honegaz, 
abesbatza herrikoi honek abes-
teko grina piztu baitio jendea-
ri”, adierazi du Eneritz Gorri-
txategi musikariak. 

Bestalde, abesbatza herri-
koiko kideek abestea gustatzen 
zaien berriztarrei dei egin diete 

haiek ere taldeko kide izan dai-
tezen. “Talde honen helburua 
ez da ondo abestea, euskaraz 
kantatuz elkarregaz ondo pasa-
tzea baizik”, aitortu du Gorri-
txategik.

Hori horrela, abesteko gogoa 
duten herritarrei hileko lehen 
eta hirugarren martitzenetan,  
20:00etan, Kultur Etxera joateko 
deia egin diete. 

“Berrizen ideologia eta adin 
ezberdinetako jenderik gehien 
batzen duen ekimena da gurea. 
Eta hori izugarria da”, bukatu 
du Gorritxategik.

Berrizko jaietan kantuan ibili ziren.
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  ZORNOTZA  Joseba Derteano
Zornotzako Udalak datozen 
zortzi urteetarako iraunkorta-
sun plana onartu du, herrian 
arlo hori sustatzen eta garatzen 
lagunduko duten ekintzak fin-
katzeko. Ekintza plan berriak 
zortzi lerro estrategiko, esku 
hartzeko 33 programa eta 132 
ekintza ditu. 

“Gero eta herri iraunkorra-
gora joatea eta baliozko ingurua 
babestea” dira helburuetako 
batzuk, Andoni Agirrebeitia 
alkatearen berbetan. Egitasmo 
transbertsala da, udaleko hain-
bat sektoretako planetan txerta-
tuko dena. Plana egin aurretik, 
herritarren iritziak jasotzeko 
batzar ireki bi egin dituzte, eta 
baita inkesta bat ere.

Natura, paisaia eta historiari 
lotutako ondarea babestea da le-
rro estrategiko bat. Paisaien ka-
litatea hobetzea dago ekintzen 
artean, “batez ere Belatxikieta 
inguruan”, Anartz Gandiaga 
hirigintza arloko zinegotziak 
zehaztu duenez.

Mugikortasunaren ingu-
ruko neurriak jasotzen ditu 
bigarren lerroak. Planean “pi-
su handia” duen arloa da, Agi-
rrebeitiaren esanetan. Herria 
bidegorri sareagaz lotzea da 
jardunbideetako bat.

Energia berriztagarrien era-
bileraren sustapenean ere era-
gin gura dute. Esaterako, udal 
eraikinak energia berriztaga-
rrietara bideratzeko plan bat 
lantzen ari direla azaldu dute. 
Klima aldaketaren gaineko sen-

tsibilizazio kanpainak ere lerro 
honetan sartzen dira.

Baliabide naturalen erabi-
lera zentzuzkoa ere bilatzen du 
planak, birziklapena bultzatuz 
eta herriko ur kontsumoa gu-
txitzen saiatuz, besteak beste.

Herritarren eta udal egituren 
arteko hartu-emanak estutzeko 
bidean, herritarren arretarako 
gunea  laster jarriko dutela mar-
txan aurreratu du Gandiagak.

Herriko jarduera ekonomi-
koari ere eragiten dio planak. 
Besteak beste, turismoari lotu-
tako zerbitzuetako azpiegitura 
dotazioak hobetzen saiatze-
ko erremintak eskainiko ditu  
plan berriak. Lehenengo sekto-
rea sustatzea da beste helburue-
tako bat.

Gizarte ongizatearen arloko 
neurrien artean, etorkinen inte-
grazioa erraztea eta etxebizitza 
iraunkorrak (babes ofizialekoak 
zein alokairuzkoak) sustatzea 
bilatuko dute, besteak beste.

Azken ildo estrategikoak 
euskara eta kultura sustatze-
ko ekintzak aurreikusten ditu. 
Esaterako, gazteei ekintza kul-
turalak antolatzeko baliabideak 
eskaintzea aurreikusten dute, 
Ametx erakundearen bitartez.

2010etik hona iraun du lehenengo planak; aurten onartu dutena 2025ean iraungiko da.

Herritarren arretarako 
gunea laster izango dela 
martxan aurreratu du 
Gandiaga zinegotziak

Iraunkortasun Plan berriak 132 ekintza 
jasotzen ditu, 2025era bitartean gauzatzeko   
Zortzi urterako egitasmo transbertsala da udaleko hainbat sektoretako planetan txertatuko dena

Argazkigintza 
ikastaro bat eta 
irakurketa kluba 
antolatu dituzte

  ABADIÑO  I. E.
Urriaren 19ra arte, Traña-Ma-
tienako Errota Kultur Etxean 
eta Udal Mediatekan eman dai-
teke izena Abadiñoko Udalak 
argazkilaritzari buruz antolatu 
duen oinarrizko ikastaroan. 
Urriaren 21etik abenduaren 
2ra bitartean, zapaturo egin-
go dituzte ikastaroko saioak, 
10:00etatik 13:00etara. Udalak 
jakitera eman duenez, matri-
kula 50 eurokoa izango da he-
rrian erroldatuta daudenen-
tzat, eta 75ekoa beste herri ba-
tean erroldatuta daudenentzat. 

Irakurle kluba, martxan
Udalak jakitera eman duenez, 
azaroaren 7an hasiko dute Aba-
diñon iaz sortu zuten Irakurke-
ta Klubaren ikasturte berria. 
Gobernu taldeak jakitera eman 
duenez, hileko lehenengo mar-
titzenetan, Traña-Matienako 
Errota kultur etxean egingo di-
tuzte irakurle klubaren saioak, 
19:00etatik 20:00etara. Udalak 
azaldu du saioak gaztelaniaz 
izango direla, baina eskaria ba-
lego euskarazko irakurle taldea 
ere sortuko luketela.

Abadetxera 
lekualdatu 
dituzte udalaren 
hainbat zerbitzu

  ABADIÑO  I. E.
Badira hainbat egun Abadiño-
ko Udaleko bulego teknikoko 
langileak San Trokaz kaleko 
2. zenbakian dagoen abade-
txeko kokagune berrian da-
biltzala lanean. Abadetxea 
udalaren hainbat zerbitzu 
hartzeko prestatzea izan da 
Abadiñoko Udalak 2017rako 
onartutako aurrekontuak ja-
sotzen duen inbertsio nagusia 
(253.045 euro). Eraikin horre-
tan harrera-gunea, idazkaritza 
eta artxibategia atondu dituz-
te, besteak beste. 

Bestalde, udaletxean igo-
gailua ipintzeko lanak esleitu 
ditu Abadiñoko Udalak, eta 
alkatearen arabera, azaroan 
ekingo diete lan horiei. Udale-
txeko irisgarritasuna hobetu 
gura dute igogailua ipinita. 

Abadiñoko Udalak 
2017rako onartu zuen 
aurrekontuko inbertsiorik 
handiena izan da obra hori

Julio Medemen ‘El árbol de la 
sangre’ filma grabatzen ibili dira
Durangaldeko hainbat lagun ibili dira figurante lanetan Medemen filmerako 

  ABADIÑO  Markel Onaindia
Julio Medem zuzendaria El 
árbol de la sangre pelikula fil-
matzen ibili da, asteon, Aba-
diñoko baserri batean. Duran-
gon castinga egin zuten, eta 
Durangaldeko hainbat lagun 
dabiltza figurante. Larraitz Za-
bala iurretarra da euretako bat. 
Gertu zebilen Luhartz taldeko 
Rafa Iriondo ere; filmeko esze-
na ezkontza baten ingurukoa 
da, eta Iriondok hainbatetan 
egin duen lana fikziora eraman 
zuen, akordeoia jota.  

Larraitz Zabalak lehen al-
diz parte hartu du filmaketa 
batean, beste askoren antzera. 

“Castingera joan, eta gero oso 
ahaztuta neukan. Ja ez zigutela  
deituko komentatzen geunden, 

eta, kasualitatez, handik ordu 
erdira deitu zidaten”. Zinea ba-
rrutik zelakoa den ikusi ahal 
izan dute. “Zenbat bider egin 
behar duten eszena bakoitza... 
Onena, oso hurbilekoak izan zi-
rela aktoreak”, esan du Zabalak. 
Ondo pasatu zuen: “Egundoko 
barreak egin nituen, figuran-
teek gauza bat egin behar eta 
txarto egiten genuelako”.  

Angela Molina, Josep Maria 
Pou, Ursula Corbero eta Felix 
Arkarazo durangarra dira fil-
meko aktoreetako batzuk.

Larraitz Zabala eta Isa Etxebarria, filmazioko une batean.

Felix Arkarazo Josep Maria 
Pou, Ursula Corbero eta 
Angela Molina aktoreak 
agertzen dira filmean
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Kalean da Astola historia eta 
ikerketa urtekariaren 11. alea   
Durangaldeko historia, ondarea eta gaurkotasuna, Gerediagaren eskutik

  DURANGALDEA  Itsaso Esteban
Gerediaga Elkartearen eki-
menez orain hamaika urte ar-
gitaratzen hasi ziren ikerketa 
eta historia urtekariaren 11. 
zenbakia aurkeztu dute, asteon. 

Durangaldeko historiari, onda-
reari eta gaurkotasunari buruz-
ko bederatzi erreportaje bildu 
dituzte urtekarian. Markel 
Onaindia ANBOTOko kazeta-
riak eskualdeko artzaintzaren 

inguruan idatziriko erreporta-
jea, argazkilari minuteroen ogi-
bideari buruz Jose Mari Uriar-
tek egindako lana edo Berrizko 
Besoitaormaetxea baserriaren 
inguruan Teresa Campos ar-

keologoak osturikoa biltzen 
ditu, besteak beste, 11. Astolak.   

Aldizkariaren mila ale kale-
ratu dituzte, eta honako salto-
kiotan daude eskuragai, bost 
euroan: Durangoko Arteka, 
Etxebarria, Hitz eta Urrike libu-
ru-dendetan; Iurretako Urki eta 
Iurretakopin; Elorrioko Kami-
kopiak eta Ilargin; Abadiñoko 
Arrinda estankoan eta Petiten; 
eta Berrizko Amalur liburu-den-
dan eta Etxebarria estankoan. 

Bestalde, 11. alea zein aldizka-
rien beste hainbat ale azaroaren 
4an Durangoko Andra Mari 
elizpean ipiniko duten erakus-
mahaian ere izango dira salgai.

Urtekariaren 11. alearen aza-
leko argazkian agertzen den 
eskulturaren alboan eskaini 
zituzten argitalpenari buruzko 
azalpenak Izaskun Ellakuriaga 
erredakzio kontseiluko kideak 
eta Txelu Angoitia argitalpena-
ren koordinatzaileak. Izan ere, 
Mikel Onandia Durangoko arte 
historialariak urtekarirako ida-
tzi duen Arte y espacio público 
artikuluari lotuta, bisita gidatu 
bat antolatu dute azaroaren 
5erako (10:00etan, gaztelaniaz; 
eta 12:00etan, euskaraz). Eki-
men horretan izena emateko, 
gerediaga@gerediaga.eus hel-
bidera idatzi edo 946818066ra 
deitu beharra dago.

Astolaren 11. zenbakiko azalean agertzen den eskulturaren alboan egin zuten argitalpena aurkezteko prentsaurrekoa.

BEDERATZI IRAKURGAI

‘Artzainak XXI. 
mendean, pasioa bizirik’  
· Markel Onaindia

‘A la luz de un mismo 
sol: semejanzas entre 
la obra del maestro 
Arbulu y el Crucero de 
Kurutziaga’  
· Jesus Muñiz

‘Memoria, ukatutako 
iragana berreskuratzen’ 
· Iban Gorriti  
  eta Jon Irazabal

‘Arte y espacio público: 
escultura pública 
contemporánea  
en Durango’  
· Mikel Onandia

‘Argazkilari minuteroak’ 
· Jose Mari Uriarte

‘Los encinares 
cantábricos de 
Durangaldea’ 
· Mº Carmen Navarro

‘Durangaldeko  
herri-izenak, lurraren 
bihotz taupadak’  
· Felix Mugurutza

‘Mancomunidad  
de Durango, una 
comarca incompleta’  
· Joseba Gorostiza

‘Berrizko 
Besoitaormaetxea, 
etxolatik baserrira’  
· Teresa Campos

A-8ko bidesariaren 
aurka, jai-giroan kalera
Plataformakoek jendearen iritzia jaso dute

  DURANGALDEA  M. Onaindia
A-8ko bidesariaren aurkako 
plataformakoak kalera atera 
dira berriro, baina, oraingo ho-
netan, jai-giroan. Eguaztenean 
egin zuten ekimena, Durango-
ko San Fausto jaien bezperan, 
Andra Marian ipinitako postu 
bategaz. Pintxoak eta sagardoa 
eskaini zizkieten postura ager-
tutako herritarrei, eta A-8ko 
bidesariaren gaiaz iritziak eta 
proposamenak ere jaso zituzten. 
Helburu bi horiek buruan irten 

ziren kalera, “ekintza solidario 
eta erreibindikatzaileagaz”. 

Doakoa izatea
Iaz hasitako protesta jendetsuen 
ostean, eztabaida handia sor-
tu zen bidesariaren inguruan. 
20.000 sinadura batu zituzten, 
adibidez. Gero, Aldundiak 30 
euroko urteko bonua atera zuen, 
erabiltzaileei begira. Baina, pla-
taformakoak ez daude ados, eta 
autobidea doakoa izan behar 
dela uste dute. Plataformako kide bat sagardoa kupeletik hartzen, herritarrei banatzeko.
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Victor Uriarte atxondarrak irabazi 
du jaietako argazki lehiaketa   
Izurtzako lehiaketara lehenengoz aurkeztu da eta 100 euroko saria irabazi du

  IZURTZA  J.Derteano
Izurtzako jaietako argazki lehia-
ketak badu aurtengo irabazlea: 
Victor Uriarte atxondarrak. 
Kultura batzordeak eta herri-
ko elkarteek osatutako epai-
mahaiaren ustez, Uriarterena 

izan da jaietako giroa ondoen 
islatu duen irudia. 

Izurtzako argazki lehiaketa-
ra lehenengoz aurkeztu da aur-
ten. 2010ean jubilatu zenetik ar-
gizkilaritza hobbya da beretzat 
eta kamera aldean eramaten 

du badaezpada. “Goizetan pa-
sealdi bat ematean edo aukera 
dudanetan argazkiak ateratzea 
gustatzen zait. Jubilatu nintze-
netik hona, askotan ibiltzen 
naiz. ETBko eguraldi saiora 
ere sarritan bidali ditut Duran-

galdeko argazkiak”, adierazi 
du Uriartek.

Trebetasun handiz gau-
zatzen duen zaletasuna da.  
Izurtzakoa ez da lehiaketa bat 
irabazten duen lehenengo al-
dia. Iaz Atxondoko Udaleko 
argazki lehiaketan sari bat 
jaso zuen. ANBOTOk egutegia 
osatzeko abiatzen duen argaz-
ki lehiaketako irudirik onena 
ere berea izan zen. 

Izurtzan emazteak eta biek 
jaietako giroa bizitzeko bertara 
egindako pasealdia aprobetxatu 

zuen argazki irabazlea ateratze-
ko. Irudian, gazteak Gorritiren 
animaliekin jolasean ageri dira 
herriko plazan. 100 euroko saria 
irabazi du argazki horregaz.

Bi sari gehiago
Bigarren eta hirugarren ar-
gazkirik onenentzat ere sariak 
izan dira. Alfonso Maciasek 75 
euro irabazi ditu bigarren ar-
gazkirik onenagaz. 50 euroko 
hirugarren saria Cristina Mo-
rarentzat izan da.Argazki irabazlean, gazteak herriko plazan ageri dira, Gorritiren animaliekin jolasten. Victor Uriarte 

2010ean jubilatu zenetik 
argazkilaritza zaletasuna 
du eta kamera aldean 
eramaten du sarritan

Herriko artistak 
emanaldi batean 
elkartzeko 
proposamena

   ZALDIBAR  I. E.
Diziplina artistiko desberdi-
netan diharduten zaldibarta-
rrak jaialdi batean elkartzeko 
proposamena egin du udaleko 
kultura kontseiluak. Musika, 
dantza, literatura, margola-
ritza, argazkigintza edo beste 
edozein diziplina artistiko jo-
rratzen duten herritarrei egin 
diete Zaldibarren deitu duten 
topaketa horretan parte har-
tzeko gonbidapena. Bakarka, 
binaka edo taldeka aritu ahal-
ko dira, gurago duten bezala.

Jaialdiaren datarik ez dute 
oraindik zehaztu, baina parte 
hartzeko interesa duten artis-
tek Liburutegian jaso dezakete 
ekimenaren inguruko infor-
mazio gehiago. Han aurkez di-
tzakete euren proposamenak.

Gurago duten bezala, 
bakarka zein taldeka aritu 
ahalko dira parte hartu 
gura duten artistak

  MAÑARIA  J.Derteano
Mañarian 320 etxebizitza dau-
de, eta horietatik hutsik egon 
daitezkeen bizilekuen kopurua 
handia da: 146. Etxebizitza par-
kearen egoera jakiteko udalak 

agindutako azterketak erakus-
ten duen datua da. Beraz, ba-
liteke herri osoko etxebizitza 
parkearen %45,6k ez izatea era-
bilera iraunkorrik. “Proportzio 
hori izugarri handia da”, balora-

tu dute diagnostikoaren egileek 
txostenean.

Etxebizitzetan urteko ematen 
den ur kontsumoa oinarri har-
tuta atera dute datu hori. Hutsik 
dauden edo erabilera iraunko-

rrik ez duten 146 bizilekuetatik 
69 landa eremuan daude, eta 
gainerako 77 etxebizitzak herri-
gunean daude. 

Batez ere eraikin zaharrak 
dira hutsik daudenak. Balizko 
bizileku hutsen %53 1950-2000 
epealdian eraiki zen. Landa ere-
muari dagokionez, XIX. mendea 
baino lehenagokoak dira asko. 

Ikerketak jasotzen duenez, 
herriko biztanleriaren zahartze 
maila progresiboaren ondorioz 
gaur egun okupatuta dauden 
etxebizitza parkearen %6,2 (do-
zena bat bizileku) hutsik gera-
tzeko arriskua dago hurrengo 
hamarkadan.

Irtenbide bila
Datu horiek joan zen astean 
egindako herri batzarrean ja-
kinarazi zituzten. Gobernu Tal-
deko (EH Bildu) Ismene Uriarte 
zinegotziak azaldu duenez, 
bazuten susmoa herriko etxi-
bizitza hutsen kopurua handia 
zela, eta diagnostikoak susmoa 
baieztatu du. Errealitate hori 
abiapuntu hartuta, zer pauso 
eman aztertzen ari direla esan 
du. Esaterako, landa eremue-
tan baserriko etxebizitza bat 
baino gehiago egin ahal izateko 
ordenantza moldatzea mahai 
gainean duten gaia da.

Hutsik egon daitezkeen bizilekuetatik 69 landa eremuan daude, eta gainerako 77ak herrigunean.

Mañarian hutsik egon daitezkeen 
146 bizileku identifikatu dituzte  
Baliteke herriko etxebizitzen %45,6k ez izatea erabilera iraunkorrik

ETXEBIZITZAK 
GUZTIRA
• Landa eremuan: 116
• Herrigunean: 204
• Guztira: 320

HUTSIK EGON 
DAITEZKEEN  
BIZILEKUAK
• Landa eremuan: 69 (%59,5)
• Herrigunean: 77 (%37,7)
• Guztira: 146 (%45,6)

BIZILEKU HUTSAK  
EGITURAREN ARABERA
Kolektiboak:
• Landa eremuan: 3
• Herrigunean: 47
Familiabakarrekoak:
• Landa eremuan: 55
• Herrigunean: 20
Daturik ez:
• Landa eremuan: 11
• Herrigunean: 10

HUTSIK GERATZEKO  
ARRISKUAN  
(2027ra artean)
• Landa eremuan: 7
• Herrigunean: 5

BIZILEKU HUTSEN  
ANTZINATASUNA
1950 baino aurrekoak:
• Landa eremuan: 30 
• Herrigunean: 13 
1951-2000
• Landa eremuan: 27
• Herrigunean: 42
2001-2017
• Landa eremuan: 5
• Herrigunean: 13
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IRITZIA    

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

ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

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

• Nortasun Agiriaren zenbakia

DATUOK BARIK EZ DA  
GUTUNIK ARGITARATUKO

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

zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako 
testuak ezingo du 1.500 karaktere 

baino gehiago izan (tarteak barne). 

IRITZIA    

 

Ikasleek garraio-
laguntza eskatu 
dezakete

  ELORRIO  M.Z.
Aurten ere unibertsitate eta 
formakuntza zikloetako ikas-
leek garraio gastuetarako 
laguntza eskatzeko aukera 
izango dute Elorrion. 

Udalak prentsa ohar bi-
dez jakitera eman duenez, 
garraiorako laguntza hau 
eskatzeko epea zabalik dago 
dagoeneko, eta urriaren 30a 
baino lehen eskatu beharko 
da udaletxeko Herritarren 
Arreta Zerbitzuan. 

Elorrioko Alde Zaharreko termitek 
kezka sortu dute herritarrengan
2018an azterketa bat egingo dute, termitek duten eragina ikusteko

  ELORRIO  M.Zuazubiskar
Elorrioko Udalak jakitera eman 
duenez, herritarrengan kezka 
sortu da Alde Zaharrean termi-
tek izan dezaketen eraginaga-
tik. Hori horrela, herrigune his-
torikoan termitek duten eragi-
na ezagutu eta egungo egoerak 
nolako ondorioak eduki ditza-
keen aztertzeko, Elorrioko Uda-
lak azterketa teknikoa egingo 
du datozen hilabeteetan. “Jakin 
badakigu  hainbat eraikinetan 
termitak daudela; beraz, beha-
rrezkoa da arazoaren diagnosti-
ko bat egitea”, adierazi du Idoia 
Buruaga alkateak.

Horrez gain, udalak jakitera 
eman duenez, Buskantza kale-

ko auzotarrek beraien kontura 
azterketa bat egina dute dagoe-
neko, baina termiten kontuagaz 
udalak urteetan ezer egin ez 
duela kontuan hartuta, herrigu-
ne historikoan azterketa orokor 
bat egitea beharrezkotzat jo du-
te. “Elorrioko herrigune histori-
koa nabarmendu behar dugu”, 
adierazi du Buruagak.

Bestalde, gobernu taldeko 
kideek ohar batez jakinarazi du-
tenez, dagoeneko batzartu dira 
Alde Zaharreko bizilagunekin 
egoeraren berri emateko.

Azterketaren ordua
Bederatzi aste iraungo duen az-
terketa 2018ko udaberri eta uda 

artean egingo dutela jakitera 
eman dute Elorrioko Udaleko 
arduradunek oharrean. “Ter-
mitek garai horretan dutela ak-
tibitate gehien adierazi digute 
adituek. Beraz, orduan egingo 
dugu azterketa”, azaldu dute.

Azterketari dagokionez, he-
rrigune historikoan dauden 
egurrezko egituradun etxe-
bizitza guztietan egingo da. 
Hala ere, azterketa egitera inor 
ez dutela behartuko jakitera 
eman dute.  

Horrez gain, kasko histo-
rikotik kanpoko norbaitek 
azterketa egitea gura badu, 
udaletxean informazioa eska-
tu behar duela adierazi dute. 

Egoeraren berri emateko Alde Zaharreko bizilagunekin batzartu zen udala .

Udal tasak eta 
zergak %1,5 
igoko dituzte

  ELORRIO  M.Z.
Joan zen asteko bilkuran, hi-
ru urtez izoztuta egon diren 
zergak eta tasak %1,5 igotzea 
erabaki zuten EH Bildu eta 
EAJren aldeko botoekin, On-
dasun Higiezinaren Zerga 
salbu. Herriaren Eskubidea 
igoeraren kontra agertu zen. 

Bestalde, Elorrioko merka-
taritza bultzatze aldera, 2018an 
hobari bi emango dituztela 
jakitera eman zuen Idoia Bu-
ruaga alkateak. Hobari bat 
%95ekoa izango dela eta bestea 
%50ekoa jakitera eman zuten. 

Errebonbilo kalearen 
inguruko batzarra
ELORRIO  Errebonbilo kaleko urbaniza-
zio prozesuan herritarren parte-hartzea 
bultzatzen dabil Elorrioko Udala. Hori 
horrela, hilaren 18an, 18:30ean, proiek-
tua erredaktatzeko ardura duen taldeak 
urbanizazioaren bi proposamen aurkez-
tuko dizkie herritarrei udaletxean egin-
go den tailer publiko batean. 

ZORNOTZA  2017an Euskal Autono-
mia Erkidegoan 50 euroko diru-paper 
faltsuen erabilera hazi egin dela jakina-
razi du Ertzaintzak prentsa ohar bidez. 
Oraingoz, 2017an zehar, 31 billete faltsu 
aurkitu dituzte. Hiriburuetan ez ezik 
herrietan ere aurkitu dituzte, tartean 
Zornotzan. 

50 euroko diru-paper 
faltsu bi, Zornotzan 

OTXANDIO  Euskaraz ikasteko di-
ru-laguntzak eskatzeko epea martxan 
dago. Eskaera udaletxean egin daiteke. 
Ikasturte hasieran zenbatekoaren erdia 
jasotzen da. Gainerakoa hurrengo ikas-
turterako izen-ematean jaso daiteke. Be-
raz, euskara ikasten jarraitzen duenak 
dohainik izango du ikasturtea.

Doako euskara klaseak, 
ikasten jarraituz gero 

SEI HANKAKO MAHAIA
PILAR 
RIOS 
RAMOS
PSE-EE

Herri Akordioa
Emakumeok ondotxo dakigu 
zer den sexu-erasoa jasatea. 
Ia denok jasaten dugu mota 
horretako erasoren bat gure bi-
zitzako une batean edo bestean. 
Gainera, emakumeen aurkako 
indarkeria giza eskubideen 
urraketarik dramatikoena eta 
ohikoena da. Horregatik, hori 
konpontzeak pertsona guztien 
ardura izan behar du. Duran-
gon, Udalaren Gizarte Ekintza 
Sailak indarkeria matxistaren 
aurkako Herri Ituna bultzatu 
zuen iaz, garaitsu honetan. 
Elkarte, saltoki eta ikastetxe 
ugari bildu ziren haren ingu-
ruan. Herri-itun horri esker, 
nahi genuena lortu genuen, 
hau da, herritarren buruan 
sartzea arazo horren erantzu-
kizuna partekatua dela. San 
Faustoak igaro ondoren, ituna 
ez zen tiradera batean ahaztuta 
geratu. Lanean jarraitu dugu, 
pertsona eta entitate gehiago 
tartean sartzeko, eta oinarri so-
ziala zabaltzea lortu dugu. Erra-
zagoa da erasoak geldiaraztea, 
gizarte osoak konpromisoa 
hartzen badu emakumeen es-
kubideak defendatzeko, arazo 
polizial hutsa dela pentsatu 
beharrean. Zehatzago esanda, 
emakumeek espazio publikoa 
askatasun eta segurtasun osoz 
erabiltzeko duten eskubidea 
babestu behar da. Horregatik, 
gonbit egiten dizut akordio ho-
nekin bat egin dezazun. Ezin-
bestekoa da gizarte demokrati-
ko, partaidetzako, solidario eta 
berdintasunezko bat lortu nahi 
duten pertsona guztiak batzea. 
Egin ezazu zugatik, amagatik, 
ahizpa edo arrebagatik, ala-
bagatik. Durangoko herrian 
indarkeria matxista betiko de-
sager dadin lortzeko. 

Era berean, sexu erasoak 
gertatu eta gero salatzeaz ko-
koteraino gaude. Behingoz gel-
ditu nahi ditugu. Deskargatu 
EraSTOP aplikazioa. 
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 BERBAZ  Aitziber Basauri
Adinkeria gure gizartean ema-
ten diren hiru diskriminazio 
mota handienetako bat da 
arrazismoaren eta sexismoa-
ren atzetik. Emakume zaha-
rrek pairatzen dute diskrimi-
nazio hori, batez ere, eta gizar-
tean oso modu naturalizatuan 
dago ezarrita. Horri aurre egi-
teko, ‘Zaharalduntze feminis-
ta’ tailerrak antolatu ditu Bi-
zitzen Fundazioak Durangal-
dean. Emakundek diruz lagun-
dutakoak dira tailerrak.

Adinkeria da pertsona bat adi-
narengatik diskriminatzea. 
Gero eta hedatuago dagoen 
diskriminazio mota da?
Bai. Oso barneratuta daukagu 
adinkeria. Mikroadinkeria pi-
loa ematen dira egunero. Mi-
kro horrek ez du esan gura txi-
kiagoak direnik, oso barneratu-
ta, normalizatuta, daudela bai-
zik. Naturalizatuta daude. Adin 
batera heltzean edo zahartzaro-
ra heltzean, oso estereotipatu-
ta gaude eta estereotipo horiek 
bazterketara garamatzate. Be-
reziki, emakumeak. Adinkeria 
eta sexismoa edo matxismoa gu-
rutzatzen direnean, bazterkeria 
askoz ere latzagoa izaten da.

Zeintzuk dira egunero eman-
dako mikroadinkeria horiek?
Adibidez, emakume zahar bat 
amama izatea espero izatea. 
Emakume zahar bati amama 
deitzea. Ez dauka zertan amama 
izan. Izan liteke bestelako harre-
man batzuk izatea eta ez fami-
liarrak, beti amatasun eta ama-
matasun horretan oinarrituak. 
Edo zaintzailea izan behar duen 
uste hori: tuperrak egiten ditue-
na. Horregatik aukeratutako le-
loa: Tuperrak prestatzeko baino 
gehiagorako gara.

Mikroadinkeria horiek landu 
gura dituzue tailerretan?
Gura duguna da emakume 
zaharrek euren egunerokoan 
zeintzuk adinkeria jasaten di-
tuzten identifikatzea eta gaztea-
goek barneratuta ditugun mi-

kroadinkeria horiek ikusten 
joatea. Adinkeria identifikatu-
ko dugu, ondo ulertu. Betaurre-
ko horiek jantzi eta egoera ho-
rien aurrean andrek eurek zer 
egin gura duten azaltzea gura 
dugu. Emakumeak batzea ez da 
oso ohikoa eta hori berori pauso 
bat da ahalduntzeko prozesuan. 
Horren barruan, zenbait be-
launalditako andrak batzea ere 
ahalduntzeko beste era bat da. 
Gazteak ere bai, baina, bereziki, 
emakume zaharrak, zaintzan 
estereotipatuak, arlo pribatutik 
atera eta beste batzuekin elkar-
tzeak ahalduntzeko balio du.  

Emakume zahar eta gazteei 
zuzendutako tailerrak dira?
Nagusiei bideratuta daude, bai-
na belaunaldi arteko tailerrak 
dira. Adinetik haratago gure ar-
tean errespetuz jokatzeko, adin-
keriarik gabe jokatzeko. Ba-
tzuek besteengandik ikasteko 
ere bai.

Adin tarte gero eta zabalagoa 
da zaharrena.
Gizartearen zahartze prozesua 
bizi dugu. Gero eta urte gehia-
go bizi gara, eta andren bizi-itxa-
ropena gizonena baino altuagoa 
da. Emakume zaharrak etorki-

zuna izango gara. Baina, horrek 
ez du esan gura hobeto biziko 
garenik. Gure bizitza urteetan 
zenbat eta luzeagoa izan, jazar-
pena gogorragoa da kuantitati-
boki zein kualitatiboki. Egungo 
gizartean zenbat eta zaharragoa 
izan, orduan eta botere gehia-
go galtzen dugu. Egoitza batean 
sartzean ere, intimitate osoa gal-
tzen dute, erabakitzeko aukera.

Botere galtze horri aurre egi-
tea da helburua?
Desjabetze edo desahalduntze 
horri aurre egitea da helburua, 
baina ez bakardadetik abiatuta, 
kalean baizik. Emakumeak sa-
retzea ere bada helburua. Femi-
nismotik oso argi izan dugu beti 
ahizpatasunean oinarritutako 
andren arteko harremanek, sa-
retzeak, ahaldundu egiten dute-
la, bai arlo pertsonalean, bai ko-

lektiboan. Emakume gazte eta 
nagusiek osatutako sarea osa-
tzea da helburua, adinkeria eza-
gutzera emateko eta horri au-
rre egiteko. Adinkeria hor dago, 
eta behin betaurrekoak jantzita 
ikusten da, bazter guztietan. 

Belaunaldien arteko esperien-
tziak partekatzeko eta ezta-
baidatzeko erreferenteak falta 
direla ere badiozu.
Emakume zaharren inguruan 
dagoen adinkeriak itsutu egin 
gaitzake, edo erreferente falta-
ren sentsazioa eman. Amama ez 
den beste erreferente batzuk fal-
ta ditugu, eta arlo horretan lan 
egin behar da, erreferenteak bi-
latzea oso garrantzitsua da. Izan 
ere, emakume zaharrei buruz-
ko estereotipoak onartzen ditu-
gunean gure aurkako tranpa bat 
sortzen ari gara emakumeok: 
zahartzarora heltzean estereoti-
poak ere jazarpen moduan izan-
go ditugu aurrez aurre, eta une-
ren batean horretan sinetsiko 
dugu. Tranpa horretan ez jaus-
teko ere egin gura dugu lan. 

‘Zahar’ hitza azpimarratuko  
duzue tailerretan?
Bai. Euskaraz ‘atsoa’ edo ‘agu-
rea’ izateak balio desberdina 
dute. Guk emakume zaharra-
ri eman gura diogu balioa. Es-
tereotipoz jositako berba da 
‘atsoa’: ‘okerra’, ‘sorgina’, ‘mes-
fidantzaz begiratzekoa’… bai-
na, bestetik, zaintza guztia be-
rari ematen diogu. Emakume 
zaharrak hori baino gehiago di-
ra, eta gero eta talde hetereoge-
neoagoa izango dela uste dugu. 

Gizartea da adinkeria horretan 
murgiltzen gaituena?
Estereotipoak gizarteak sortzen 
ditu, guk geuk. Adibidez, tele-
bistan azaltzen diren emaku-
meak 30-40 urtera artekoak dira, 
asko jota. Bat-batean desager-
tu egiten dira, eta berriz ager-
tzean, zahartuta, askotan ridi-
kulizatuta azaltzen dira. Gizar-
tean edertasuna eta gaztetasuna 
botereagaz lotzen dira eta zahar-
tzaroa ez da edertasun kanon ja-
kin batean sartzen; andrak bote-
rea galduz doaz. Inbisibilizatzen 
doaz gure emakume zaharrak. 

Egungo gizartean, 
are eta zaharragoa 
izan orduan eta 
botere gehiago 
galtzen dugu”

Isabel de Blas Buruaga  |  Bizitzen Fundazioko Berdintasun proiektuetarako teknikaria |  Elorrio, 1973

“Estereotipoak onartzen ditugunean gure 
aurkako tranpa bat sortzen ari gara”
Adinkeria identifikatu eta horri aurre egiteko tailerrak antolatu ditu Bizitzen Fundazioak

Abadiñon, urriaren 19tik 
azaroaren 30era,  
Errota kultur etxean.  
Tel.: 944 669 420

Durangon, azaroaren 7tik 
abenduaren 5era, Bizitzen 
Fundazioaren egoitzan. 
Tel.: 946 232 744

Iurretan, urriaren 23tik 
azaroaren 27ra, Ibarretxe 
kultur etxean.  
Tel.: 946 215 372

Elorrion, azaroaren 8tik 
abenduaren 13ra,  
Aldatzekua jubilatuen etxean
Tel.: 946 570 809

Zabalik dago izena emateko epea
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 GIZARTEA  Markel Onaindia
Senide batek gaixotasunaga-
tik autonomia galtzen due-
nean, beste pertsona baten 
laguntza behar du egunero-
ko bizitzarako ekintzak egite-
ko.  Egoera horrek asko era-
giten du familian eta, batez 
ere, pertsona bati dagokio be-
ra zaintzeko ardura. Ia gehie-
netan, emakume bati. Ostera, 
Amankomunazgoak Duran-
goko Udalagaz batera gestio-
natu eta garatzen duen eta Al-
dundiak babesten duen Zain-
du programakoen ustez, zain-
tzaren ardura banatu beharra 
dago, eta, gainera, ez du gene-
rorik, ezta adinik ere. Bide ho-
rretan, umeekin sentsibilizazio 
kanpaina bat hasi du Esther 
Alonso teknikariak.

Zergatik jo duzue umeenga-
na sentsibilizazio kanpainan?
Sentsibilizazio ekintzak zehaz-
tu behar genituela ikusten ge-
nuen. Garbi daukagu erantzu-
kizun partekatua sustatzea oso 
garrantzitsua dela, zaintzaile-
rik gehienak emakumeak bai-
tira. Hori aldatzeko, sentsibili-
zazio lan handia egin behar du-
gu. Adibidez, emakume askok 
uste dute eurek izan behar du-
tela derrigorrez etxekoen zain-
tzaile. Gizartea neurri batean 
aldatu gura badugu, umeenga-

na jo behar dugula ikusi dugu. 
Iaz LHko 5. ta 6. mailakoekin ha-
si ginen, eta aurten 3. eta 4. mai-
lakoengana joko dugu. 

Eta zer helburu duzue 
proiektu horregaz?
Mendekotasuna, zaintza lanak 
eta, bereziki, senide zaintzai-
leen irudia ikusgai ipintzea da 
helburua, zaintzaren kontzeptu 
zabalagoa eta positiboagoa es-
kainita. Edozeinek parte hartu 
ahal du: ez du zerikusirik gene-
roagaz, ezta adinagaz ere. Esate-
rako, ume bat mendekotasuna 
duen bategaz kartetan jolasten 
bada, hori ere zaintza da. Bes-
talde, bizitzako edozein momen-
tutan besteen beharrizana edu-
ki ahal dugu. Ezin dugu pentsa-
tu gaztea izatearren garaiezina 
naizela. 

Zelan hurbilduko 
zarete umeengana?
Lehenengo pausoa ikastetxeeta-
ra jotzea izan da, programa azal-
tzeko. Bigarren pausoa udal li-
burutegira joatea izan da, eta 

han umeentzako liburuen ze-
rrenda bat egin digute. Zaintzai-
leei buruzko libururik ez da-
go, baina gaixotasunen ingu-
rukoak, bai. Horrela, umeak 
gaian sartzen hasiko dira. 

Lanketaren ardatza 
antzerkia izango da.
Bi edo hiru saio izango dira 
ikastetxearen arabera, eta mi-
kroantzerkien bitartez isto-
rio bat kontatuko dugu. Lehen 
saioan prestaketa egingo du-
gu. Aitite Migel, alaba Leire, 
seme Iñaki, Julen umea, Ne-
rea psikologoa, Pello erizai-
na eta Idoia gizarte langilea di-
ra protagonistak. Gaiak esze-
naka landuko ditugu, tonu po-
sitiboan. Nork zaindu berba 
egiten dute, gizarte zerbitzue-
tara doaz,  eguneko zentrora 
ere bai...  Bigarren saioan an-
tzezpena egingo dugu. Hiruga-
rrena eginez gero, hausnarke-
tan sakonduko genuke. Duran-
galdeko hainbat ikastetxetan 
onartu dute ekimena, eta eske-
rrak eman gura dizkiet.Esther Alonso, Kurutziagan, Adinekoen Udal egoitzako bulegoaren aurrean.

“Emakume askok uste dute eurek izan behar 
dutela derrigorrez etxekoen zaintzaile”
Zaindu programakoek ikastetxeetara daramate zaintzaren gaia, gizartea errotik aldatzen hasteko

Ikastaro eta informazio ugari daude 
aukeran senide zaintzaileentzat  
Zaindu programa zaintzaileei begirakoa da, eurek hezteko eta ondo sentitzeko 

  DURANGALDEA  M. Onaindia 
Zaintzaileek laguntza behar 
izaten dute egunerokotasuna 
hobeto eramateko. Horregatik, 
Zainduren baitan hainbat azpi-
programa garatzen dituzte.

Informazio eta formazioa-
ren atalean, gai hauek lantzen 
dituzte: gaixotasunak eta de-
pendentzia egoerak, arreta zer-
bitzuak, gizarte eta komunitate 
baliabideak... Gainera, Durango 
Irratian zaintzaileei begirako 
saio bereziak garatzen dituzte.

Laguntza psikologikoaren 
atalean, norbera zaintzen ikas-
teko tresnak eskaintzen dituzte; 
taldeka batu eta esperientziak 
trukatu, hartu-emanak lan-
du… Zaintzari aurre egiteko 
baliabideak ere bai: erlaxazioa, 
denboraren antolakuntza, pen-
tsamendua eta emozioak, ohi-
tura osasuntsuak… Durangon, 
Elorrion, Otxandion eta Zaldi-
barren sortu dituzte taldeak.

Oinezko ibilbide osasunga-
rriak antolatzen dituzte. Izan 

ere, zaintzaile ugarik etxean 
ordu asko pasata, ariketa fisiko 
gutxi egin eta hartu-eman sozia-
lak galtzen dituzte. Azken hori 
funtsezkoa da ongizate psikiko 
egokiari eusteko.   

Zaintzaile bakoitzaren ibil-
bidea desberdina izaten da. Ba-
tzuek urteak daramatze progra-
mako ekintzetan parte hartzen; 
beste batzuek, ostera, informa-
zio zehatz bat besterik ez dute 
gura, eta hor amaitzen da beren 
ibilbidea.

NORBERE  
BURUA ZAINDU
• DURANGO
Adinekoen Udal Egoitzan
Urriak 18 eta 25 
Azaroak 8, 15, 22 eta 29
Abenduak 13
15:30etik 17:00etara

• ZALDIBAR
Liburutegi Zaharrean
Urriak 18 eta 25
Azaroak 1, 8, 15, 22 eta 29 
Abenduak 13

LAGUNTZA BIKOTE 
ZAINTZAILEENTZAT
• DURANGO 
Musika eskola
Urriak 2, 16 eta 30
Azaroak 13 eta 27
Abenduak 4

IBILBIDE  
OSASUNTSUAK
• DURANGO 
Urriak 23 eta 30
Azaroak 6, 13, 20 eta 27

ALZHEIMERRA  
ETA BESTE 
DEMENTZIAK
• ELORRIO
Iturri
Urriak 23 eta 30
Azaroak 6 eta 13

BERE BURUA  
AKTIBATU
• DURANGO
Pinondo
Azaroak 20 eta 27

ZAINDU PROGRAMAKO IKASTAROAK
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 ZINEMA  Itsaso Esteban
Sitgeseko Zinema Fantasti-
koaren nazioarteko jaialdian, 
film fantastikoen sailean parte 
hartuko du Errementari filmak 
asteburu honetan. Lantalde 
artistikoan zein teknikoan Du-
rangaldeko hainbat partaide 
izan ditu Paul Urkijo arabarrak 
zuzenduriko film horrek. 

Kandido Uranga, Ramón 
Agirre, Josean Bengoetxea, 
Jose Ramón Argoitia eta Ene-
ko Sagardoy aktore ezagune-
kin, Durangaldeko lau gaztetxo 
agertzen dira Errementari pe-
likulan: Nahia Garcia (12 urte), 
Uma Bracaglia (9 urte), Haizea 
Garcia (10 urte) Eta Eloi Ruiz de 
Erentxun (11 urte). 

XIX. mendean Araban koka-
turiko istorioa da Errementari 
filmean kontatzen dena. Neska-
to umezurtz batek baso zarratu 
batean bizi den Patxi erremen-
tariaren sekretua deskubritzen 
duenekoa kontatzen du filmak.

Filmaren aitzakian lagunak 
egin dira Nahia, Uma, Haizea 
eta Eloi Durangaldeko gazte-
txoak, eta nahiz eta “aspaldiko” 
kontuak diren, oso gogoan di-
tuzte filmari lotuta bizi izandako 
esperientziak. Platerueneko 
mahai borobilean jesarrita azal-
du dizkiote ANBOTOri. 

Adibidez, castinga dute go-
goan. Hautaketa probetan “den-
bora guztian beldur aurpegia 
ipintzeko eskatzen ziotela” akor-
datzen da, adibidez, Uma Bra-
caglia. “Txulita” plantak egin 
zitzala eskatzen ziotela kontatu 

du, aldiz, Haizea Garcia atxon-
darrak. Batzuek gurasoei bai-
mena eskatu zieten hautaketa 
prozesu horretan parte hartze-
ko, eta beste batzuei, hain justu 
ere, euren gurasoek proposatu 
zieten aurkeztea. Filmean par-
te hartu ahalko zutela jakiteak 
eragin zien ilusioa antzematen 
da beraien begietan baietza jaso 
zuteneko uneaz dihardutenean. 

 Arabako Korres herrian 
egindako grabaketetan ibili zi-
ren elkarregaz Durangaldeko 
lau gaztetxoak . Grabaketatik 
makillajeko ordu amaigabeak, 
pasatu zuten hotza, jantziak, 
“janaria oso gozoa zegoela eta 
nahi beste jan” zezaketela go-
goratzen dute, besteak beste. 
“Paul oso majoa eta pazientzia 
handikoa” zela ere bai. Izan ere, 

filmean “minutu batekoa den 
eszena bat” osatzeko egin beha-
rreko lan guztiaz ohartu baitzi-
ren lau antzezleak, Errementari 
filmaren grabazioan. 

Antzeztea gustatzen zaie lau-
rei, baina bestelako zaletasunak 
ere badituzte. Balletean elka-
rregaz dabiltza Eloi eta Uma, 
Haizea ere dantza eskoletara 
joaten da, eta atletismoa egiten 

du Nahiak. Futbola eta musika 
ere gustatzen zaizkie.

Ez dute pelikula oraindik iku-
si, baina Errementari filmaren 
bigarren partea egingo balute, 
dudarik barik berriro parte 
hartzeko prest leudeke laurak, 
zinemako aktore moduan jardu-
tea gustuko dutelako. Dantzari 
buruzko film bat egitea ere gus-
tatuko litzaiekeela diote laurek. 

Eloi Ruiz de Erentxun, Nahia Garcia, Uma Bracaglia eta Haizea Garcia Durangaldeko haurrak daude filmeko aktore taldean. 

Estreinaldiaren atarian, ‘Errementari’ filmeko 
partaide izatearen ilusioa umeen begietan   
Asteburu honetan Sitgeseko Fantasiazko nazioarteko jaialdian estreinatuko dute ‘Errementari’ filma

Sartael deabruaren papera egiten du Eneko 
Sagardoyk ‘Errementari’ pelikulan. Sartaelek 
Harren ganbara eta emeen sotoa antzezlanean gor-
puztu zuen pertsonaiaren antza duela dio aktore 
durangarrak, eta “antzerkiko lengoaia zinemara 
ekartzeko aukera”, eman diola. “Fisikoki oso per-
tsonaia exijentea da”, nabarmendu du Sagardoyk. 
“Beldur handia ematen du, baina, aldi berean, 
estereotipoetatik aldentzen den deabru bat da, eta 
uste dut ikusle batek baino gehiagok enpatizatuko 
duela beragaz”, dio Sagardoyk: “Deabrua benetan 
nor den kolokan jartzen da filmean; lur azpian bai-
no, lurrazalean ez ote dauden deabruak...”. 

2016ko abenduan eta aurtengo urtarrilean 
egin zuten Errementari filmaren filmazioa, baina 
Durangoko antzezlea iazko udan hasi zen bere 
pertsonaia prestatzen. Pelikula ikusteko irrikan 
dago, eta espektatiba oso altuak dituela aurreratu 
du. “Aurreikusten dut pelikula inpaktantea izango 
dela; magia eta fantasia handikoa”. 

Filmazioko atrezzista lana egin du Diego Martin 
durangarrak ‘Errementari’ pelikulan. Dekorazio 
departamentuaren barruko lana da atrezzistare-
na, eta grabazioak irauten duen bitartean deko-
ratu guztiak behar bezala egotea da bere ardura. 
Dozena bat urte daramatza Diego Martin duranga-
rrak lan horretan. Aurten, Cuando dejes de querer-
me edo Morir filmeetan egin du lan, besteak beste. 
Duela bi urte, Aitaren etxea telebistako sailean ibi-
li zen. “Errementariko istorioa 1840koa izanik, pe-
likulan agertuko diren objektuek sasoi hartakoak 
diruditela ziurtatzea izan da nire lana, filmaren 
anbientazioa”. Ez du oraindik filma ikusi, baina 
oso asebeteta dago egindako lanagaz.“Euskal He-
rrian ez delako ohikoa euskarazko film fantasti-
koak grabatzea, eta bertan parte hartzeko aukera 
izan dudalako”, adierazi du. 

Orain, Vitoria 3 de marzo filmaren grabakete-
tan dabil. Aste honetan hasi dute filmazioa, eta 
dekoratuen prestaketan dabil Martin.  

Eneko  
Sagardoy 
Aktorea  
Durango 
1994 

Diego  
Martin 
Atrezzista  
Durango 
1976 

Proiektuan hasieratik parte hartu duen Gariza 
Films ekoiztetxearen arduraduna da Lara Iza-
girre zinema zuzendari zornotzarra. “Filmeko 
protagonistetako bat ume bat izango zelako, eta 
guk Un otoño sin Berlin filmean egin genuen lana 
gustuko zutelako ipini ziren gugaz harremane-
tan”, azaldu du Izagirrek. Umeen castingaren 
ardura izan du Zornotzako ekoiztetxeak, eta baita 
filmazioan umeekin entseguak egitearena ere. Ga-
riza Films-ek parte hartu duen lehenengo kopro-
dukzioa da Errementari. “Oso pelikula ausart eta 
harrigarria” da Izagirreren berbetan. “Guk orain 
arte egin ditugunetik oso urrun dagoen proiektu 
bat da, baina oso berezia iruditzen zaiguna: euska-
raz egiten den fantasiazko lehenengo film luzea da, 
eta horrek balio handia duela uste dugu. Gainera, 
zuzendariaren lehenengo film luzea ere bada”. 

Astelehenetik Vitoria 3 de marzo filmean la-
nean dabil Gariza Films. “Kontatu beharra zegoen 
istorio bat, zine soziala”, kasu honetan.

Lara  
Izagirre 
Gariza Films 
ekoiztetxea         
Zornotza 
1985 



2017ko urriaren 13a, barikua  |  anboto16       Kultura

GEURE DURANGALDEA

ANTTON  
URIARTE  
SALTERAIN
Musikaria

BAM!

Ikasia dugu leihoek lau-
kiak behar dutela, hala 
munduak biribila. Ur txo-
rrotak, bestalde, eskura, 
garbia eta etengabea. Ko-
nexioek eta internetek biz-
korra izan ezean badugula 
frustratzeko nahikoa mo-
tibo, argia joan ohi denean 
munduaren akaberan ga-
rela sinesteko beste.

Esaten da kantu batek 
arrakasta izan dezan es-
tribillo itsaskor bat eta 
hiru minutu eta erdi iraun 
beharra duela, ez gehiago, 
ez gutxiago, arren.

Galdera guztiek izan 
behar dutela erantzun bat, 
gertatu edo ematen den 
guztiak motibo eragile 
bat. Uste dugu, era berean, 
gure egia dela egia zuzen 
bakarra, eta gainontze-
koenak duela okerretik 
zerbait. Zuria eta argia 
direla ona, gaizkia bel-
tza eta iluna diren bezala. 
Negar egin behar duenak 
ezkutuan egin behar due-
la, eta irribarre agerian, 
miseriak hobe direla os-
tondu, alegia, eta arra-
kastak ozen hedatu. Egu-
neroko agendan, minutu 
bat galtzeko tarteak berak 
ezin duela lekua izan gu-
re bizimodu honetan. Eta 
garai zehatz batean, jaki-
na behar dugula zer nahi 
dugun guretzat, zein bide 
urratu hurrengo eta non 
jarri jomuga. Izan ere, si-
netsita gaude ortzemuga 
begibista luzatzen denak 
mugatzen duela.

Eta ezustean, BAM! 
Zein ederra den kolpean 
molde guztiak hankaz go-
ra jartzen dizkigutenean, 
berriz puzzlea osatzen ha-
si behar hori!

Finalaurrekoetarako 
txartela badu Amurizak
Urriaren 7ko Zallako saioa irabazi zuen Amurizak

 BERTSOLARITZA  I. E. / M. O.
Miren Amuriza Berrizko ber-
tsolaria izan zen lehenengo 
sailkatua joan zen zapatuan 
Zallan jokatu zuten Euskal He-
rriko Bertsolari Txapelketako 
laugarren final-laurdenean. 
700 puntu eta erdi batu zituen. 
Eneko Abasolo Abarkas iurre-
tarrak ere kantatu zuen saio 
horretan, eta bosgarren postua 
lortu zuen (615,5 puntugaz). 

Miren Amuriza berriztarrak 
saio bikaina burutu zuen, eta 
700 puntuko langa pasatu zuen, 
orain arte beste bi bertsolarik 
soilik gainditu dutena. Zallako 
saioa irabazita, finalaurrekoe-
tarako zuzeneko txartela esku-
ratu du Berrizko bertsolariak.

Bihar, Tolosan, Beñat Liza-
sok, Eneko Lazkozek, Etxahun 
Lekuek, Jon Maiak, Maddalen 
Arzallusek eta Xabat Gallete-
beitiak jokatuko dute seigarren 
final-laurdena. 

Igor Elortza bertsolari du-
rangarra izango da txapelketan 
jardungo den Durangaldeko hu-
rrengoa. Urriaren 28an arituko 
da, Bastidako saioan.

700 puntuko langa pasatu 
zuen Amurizak Zallako 
saioan. Finalaurrekorako 
txartela poltsikoan du

Urriaren 31ra arte eman 
daiteke izena Azokan 
Hasi da guneetan parte hartzeko izena ematea

 DURANGOKO AZOKA  I. E.
Urriaren 31ra arte, www.du-
rangokoazoka.eus webgunea-
ren bitartez helarazi ditzakete 
sortzaileek euren lanak Azoka-
ko guneetan aurkezteko propo-
samenak. Ahotsenea gunearen 
kasuan, e-mailez egin behar  da 
izen-ematea (ahotsenea@du-
rangokoazoka.eus). 

Areto Nagusia, Kabi@, Aho-
tsenea, Plateruena, Sagugan-
bara, Irudienea, Szenatokia 
eta Azoka TB dira Durangoko 
Azokako guneak, eta bakoitzak 
programazio bat aurkeztuko du 
52. Durangoko Azokako egune-
tarako, abenduaren 6tik 10era-
ko, hain zuzen. Iazko edizioan 
250 kultur ekitaldi baino gehia-

go antolatu zituzten Durangoko 
Azokako guneetan: kontzer-
tuak, solasaldiak, proiekzioak, 
hitzaldiak, antzezlanak... 

Azokan eskainiko dituzten 
tailerretarako izen-ematea ere 
urriaren 31ra arte dago zaba-
lik. Durangoko bondardake-
taren inguruko bisita gidatua 
eta rap eta bikoizketa tailerrak 
eskainiko dituzte, adibidez.

Durangoko Azokako 
helduen tailerretarako 
izen-ematea ere urriaren 
31ra arte zabaldu dute

 MUSIKA  Markel Onaindia
Arantza eta Pantxo bikoteak 
disko berria aurkeztuko du da-
torren barikuan, hilaren 20an, 
Elorrioko Arriolan. Ibilbide 
luzea eduki arren, bigarren 
diskoa dute, Todo Cambia ize-
nekoa. 20:30ean hasiko da euren 
herrian eskainiko duten kon-
tzertua, 5 euroko sarreragaz. 

Mercedes Sosa argentinarra-
ren abesti sonatua bertsionatu 
izana da titulurako arrazoi na-
gusia. Ez bakarra, ordea. Batez 
ere rantxerengatik ezagunak 
dira Arantza eta Pantxo, baina, 
oraingoan, beste ukitu bat eman 
diote diskoari, eurak aldatu 
dira, eta hortxe izenaren beste 
zergatia. Argentinan jaiotakoa 
da Pantxo, eta herrialde hartako 
iparraldeko musika tradizio-
nala txertatu dute lehenengoz 
diskoan, Arantzak dioenez. 14 
abestik osatzen dute lan berria.

Berrizko Lorentzo Records 
estudioan grabatu dute diskoa, 
laukote eran, eta emaitzagaz po-
zik geratu direla dio abeslari elo-
rriarrak. Barikuan jai-giroan 
ospatuko dute. Elorrioko Ilargi dendan eta emanaldietan eskuratu ahalko da disko berria.

Argentina iparraldeko musika 
dakarte Arantzak eta Pantxok 
Arriolan aurkeztuko dute ‘Todo Cambia’, datorren barikuan, 20:30ean
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Aitor Alberdi zaldibartarra, Deportivoren kontra sartutako gola ospatzen. La Liga Athletic taldearen eta bertaratutako zaleen familia argazkia. La Liga

“Athletic taldean 
jokatzea ilusioz hartu 
dugu, baina baita 
erantzukizunez ere”
Durangaldeko bost lagun Athletic futbol taldean 
dabiltza; hiruk estreinaldia izan dute Castelló-n

 FUTBOLA  Joseba Derteano
Athleticen ezkutuak pisu handia 
du. Kamiseta zurigorria jantzita  
ehun urtetik gorako historia eta 
milaka zaleren ilusioa zelaian 
defendatzea ez da txantxetako 
ardura, baina Durangaldeko 
bost lagunek erronka onartu 
dute. Saioa Ortiz berriztarra, 
Suzette Amilia eta Javi Nuñez 
elorriarrak, Aitor Alberdi zaldi-
bartarra eta Sergio Vadillo aba-
diñarra Athleticeko jokalariak 
dira, eta aurten abiatu den Ge-
nuine Ligan parte hartzen dute. 
Aniztasun funtzionala dutenei 
bideratuta dagoen ligako lehe-
nengo partidua joan zen aste-
buruan jokatu zuten, Castelló-n 
(Valentzia), eta sekula ahaztuko 
ez duten bizipena izan zela adie-
razi dute. “Urte asko joan ostean 
ere ondo gogoan izango dugun 
asteburua izan da”, dio Saioa 
Ortizek.

Bost jokalarientzat futbola ez 
da kirol arrotza. Geu Be elkar-
teko kideak dira eta izen bereko 
taldeagaz Euskadiko Ligan jo-
katu izan dute. Baina Athleticen 
jokatzea “beste mundu bat” dela 
onartu du Javi Nuñezek. Denak 
Athletic zaleak dira — Nuñezek  
Athleticen lehoia tatuatuta du 
hankan— eta “ilusioz” ez ezik 
“erantzukizun handiz” dihardu-
te. “Amets bat da eta oso pozik 
gabiltza, baina badakigu Athle-
tic zer den eta ez gabiltza denbo-
rapasa”, abisatu du elorriarrak.

Sentimendu asko pilatu zi-
tzaizkien Castelló-n emandako 
asteburuan. Autobusetik jaitsi 
eta zaleak txaloka zain izatea 
“hunkigarria” izan zela gogora-
tu du Ortizek. Aldageletan, has-
tear zegoen partiduan zentratu-
ta zeudela, urduritasunak hartu 
zituen. Harrotasuna gailendu 

zitzaien ondoren, zelaira irtete-
rako momentuan. Une berezia 
izan zen Saioa Ortiz taldeko ka-
pitainarentzat, denen buruan 
Athleticeko bandera eramateko 
ardura izan zuelako. “Badakit 
aitita oso harro egongo zela ni-
taz, Athletic zale sutsua zen eta”, 
gogoratu du. Partiduan Aitor Al-
berdi bihurtu zen protagonista. 
Bere idoloa den Iker Munianen 
10 zenbakidun kamiseta jantzi-
ta, gol erabakigarria sartu zuen. 

Atezainaren aurrean bakarrik 
geratu eta, odol hotza erakutsiz, 
hanka artetik sartu zion baloia. 
Eta zoramena nagusitu zen joka-
lari eta zaleen artean. “Duda ba-
rik gure zaleak izan dira denetan 
onenak”, ziurtatu du Vadillok.

Saioa Ortiz, Aitor Alberdi 
eta Sergio Vadillo sentimendu 
horiek denak kontrolatu guran 
zebiltzan bitartean, bestelako 
sentipen bat nagusitu zitzaien 
etxean geratu ziren Suzette Ami-
libiari eta Javi Nuñezi: inbidia. 
Urtarrilean Tarragonan joka-
tuko den bigarren jardunaldian 
helduko da euren txanda. “Egu-
tegian markatuta dut eta, gaur-
tik hasita, egunero atzerako kon-
taketa egiteko asmoa dut”, dio  
Nuñezek.

Asteburuan hiru partidu jo-
katu zituzten. Coruñako Depor-

tivoren kontra irabazi, eta Valen-
tziaren eta Espanyolen kontra 
galdu egin zuten. Porrotek ez 
dute aitzakiarik, “joko aldetik 
gehiago izan ziren”. 

Futbol Profesionaleko Ligak 
antolatzen du Genuine Liga. 
Hamazazpi taldetik Athletic ha-
maikagarren tokian dago lehe-
nengo jardunaldiaren ostean. 
“Gorantz egin behar dugu”, 
animatu ditu Nuñezek talde-
kideak, sailkapenaren berri 
jaso duenean. Badago beste 
sailkapen bat, irizpide moduan 
kiroltasuna darabilena. Talde 
bakoitzeko entrenatzaileek 
emandako puntuekin osatzen 
da. Sailkapen horretan hiruga-
rren  daude. Lehia eta kirolta-
suna bateragarriak direlako. 
“Oso giro ona sortu zen denon 
artean. Beste taldeetako jokala-

riekin zein zaleekin ederto kon-
pondu ginen”, Ortizen arabera.

Errepikatzeko desiatzen
Jose Alfaro Geu Be elkarteko 
kidea Athletic zaleen konboiko 
partaide izan zen. Sentimen-
duei dagokienez, hauentzat ere 
errusiar mendia lakoa izan zen 
asteburua. Valentziarako bi-
dean, Loiuko aireportuan,  ‘Ath-
leeeeeetic, ieup’ animo oihua 
ezin izan zuten bukatu. “Hiruga-
rrena abestu orduko lar emozio-
natuta geunden”, gogoratu du. 

Asteburu gogoangarria izan 
da, alde guztietatik. “Egitas-
moak integrazioaren alde urra-
tsak ematea du helburu eta alde 
horretatik oso aberasgarria 
izan dela uste dut. Giro ederra 
eta ilusio ikaragarria bizi izan 
genituen”.

Aitor Alberdi, Sergio Vadillo, Javi Nuñez, Saioa Ortiz eta Suzette Amilia Athletic taldeko bost jokalariak, Durangon.

Denak Athletic zaleak 
dira eta “ilusioz” ez ezik 
“erantzukizun handiz” 
dihardute taldean

Bost jokalarientzat futbola 
ez da arrotza; Geu Be 
elkarteagaz Euskadiko 
Ligan jokatu izan dute
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Taldean elkarlana Muriasek 
eta Bizkaia-Durangok 
Indarrak batu dituzte emakumeen talderako

 TXIRRINDULARITZA J. D.
Bizkaia-Durangok eta Euskadi 
Muriasek indarrak batu dituzte 
emakumeen taldeari sendota-
sun handiagoa emateko. Agur-
tzane Elorriaga izango da kirol 
arduraduna. “Helburu nagusia 
emakumezko euskal txirrin-
dularirik onenak etorkizun 
hurbilean gurean izatea da, eta 
Euskadi Muriasegaz elkarla-
nean harrobia lantzea. Hamabi 

txirrindulariko egitura osatu 
gura dugu, eta txirrindularirik 
onenekin lehiatzeko aukera 
emango digun 40 lasterketa 
eguneko nazioarteko egutegia 
hitzartu”, esan du iurretarrak.

Durangoko Udalak eta Biz-
kaiko Foru Aldundiak talde be-
rriko babesle izaten jarraituko 
dute hurrengo denboraldian, 
eta haiei Euskadi Muriasekoak 
gehituko zaizkie.

Uretako tartea “gakoa” da 
Fradesen aukerentzat
Zapatuan Konako Ironmana lehiatuko du

 IRONMANA J. D.
Gurutze Fradesek munduko 
triatloi txapelketa lehiatuko du, 
zapatuan, Ironman distantzian. 
Euskal Herrian 18:35 direnean 
hasiko du proba. Nahiko atzean 
ekingo dio. Beragaz batera hasi-
ko direnen artean “oso txirrin-
dulari onak” daudela adierazi 
du eta “oso garrantzitsua” dela 
euren erreferentzia hartzea 
lehenengo trantsizioaren os-

tean. “Denen artean aurrerantz 
egin dezakegula uste dut, bai-
na, horretarako, eurekin egon 
behar dut. Gakoa da”.

Azkorbebeitia, Italian
Bestalde, Oihana Azkorbebei-
tiak mendi lasterketen mun-
duko kopako azken proba du 
zapatuan, Italiako Limone Sul 
Garda herrian. Hirugarren to-
kian amaitzeko aukerak ditu.

Silvia Triguerosek irabazi du 
lehen Basque Ultra Trail zirkuitua
Lau probatik hirutan irabaztea lortu du korrikalari abadiñarrak 

 KORRIKA Joseba Derteano
Silvia Trigueros abadiñarrak 
merezimendu osoz jaso du Bas-
que Ultra Trail (BUTS) zirkui-
tuko irabazlearen garaikurra. 
Zirkuitua osatu duten lau pro-
betatik hiru irabazita goitik 
behera agindu du. Irabazi ez 
duen bakarrean podiumera igo 
da. Hain zuzen, joan zen aste-
buruan Donostiako eta Bilboko 
hiruburuak lotu zituen laster-
ketan hirugarren amaitu zuen. 
Edozelan ere, batutako pun-
tuak nahikoa izan dira sailka-
pen orokorrean nagusi izateko. 

“Amaitu dut denboraldia. Tor 
des Geants-en bigarren amaitu-
ta eta BUTS irabazita oso pozik 
nago”, adierazi du.

Hainbat protagonista
Donostia-Bilbo proba berezia 
izan zen Durangaldeko beste ko-
rrikalari batzuentzat ere. Gizo-
netan emaitza ikaragarria lortu 
zuten Arkaitz Iturriagaetxeba-
rria abadiñarrak eta Erlantz 
Zaldunbide iurretarrak. Biga-
rren eta hirugarren sailkatu zi-
ren eta elkarregaz helmugaratu 
ziren, estelada bati eusten.

Jose Mari Lizarralde ‘Txan-
txa’ iurretarrak egindako lana 
ere azpimarragarria da. 71 urte-
gaz 36.51.47-ko denboran egin zi-
tuen 140 kilometroak. Antzerako 
probak egin zalea da Lizarralde. 
Hiru Handiak hainbat bider 
amaitu du.

Silvia Trigueros Bilboko helmugara heltzen bere loba Olatzekin. Arkaitz Iturriagaetxebarria eta Erlantz Zaldunbide elkarregaz helmugaratzen. 

ADITUAREN TXOKOA

Urtebete joan da azken iritzi 
zutabea idatzi nuenetik. Bai-
na berriz ere hemen nago, 
gogotsu. Batzuetan buruak 
ere atsedena behar izaten du, 
ideia berriz hornitzeko eta 
energiaz kargatzeko. Nire ka-
sua horixe izan da, baina bes-
te arrazoi bat ere baneukan.  
Arrazoi handi bat neukan… 
neure barruan. 

Carlotta etorri zaigu mun-
dura, eta horrekin bizimodu 
berri bat jaio da. Beti esaten 
da ama edo aita izan aurretik 
eta ostean sentipen oso des-
berdinak izaten direla, eta 
horrela da. Betirako eta bal-
dintzarik gabe maitatuko du-
zun norbait jaiotzen denean 
ez dagoen tokitik indarra ate-
ratzeko ahalmena sortzen da. 
Hori sentitu dut Carlottaren 
jaiotzagaz.

Hausnarketa honekin gel-
ditzen naiz: beti esan izan dut 
gurasoengandik datorrela 
gure seme-alaben heziketa eta 
ohitura multzoa, guk eragina 
dugula horretan, eta orain, 
ama izan naizenetik, egunetik 
egunera pentsamendu hori 
gero eta barneratuago dudala 
onartzen dut. 

Zuzendari moduan nabi-
len txirrindularitza taldean 
etena egingo dut —taldeak 
aurrera darrai—, Carlotta-
ren lehenengo egunak, hi-
leak eta urtea berarekin go-
zatzea nahi dudalako. Orain 
parentesi honetan gaudela, 
seguru nago “etxeko nes-
kek” apur bat espabilatzen 
hasi beharko dutela eta eu-
ren indarrak atera beharko 
dituztela gu barik. Bizimo-
dua ikasgai bat da, eta orain 
etapa berri eta zoriontsuan 
gaude, eta nire indar guztiak 
Carlottarengan utziko ditut. 
Baina laster… erronka be-
rriekin egongo gara!

Amatasuna

ENERITZ 
ITURRIAGA 
MAZAGA

Txirrindularitza
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OSASUN 
GIDA

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

PS
E:

 11
9/

13

PABLO ZUBIZARRETA 
FISIOTERAPIA ETA OSTEOPATIA

Muruetatorre, 2D - 48200 DURANGO
pzubizarreta@gmail.com

Tel.: 946 550 049
Mug.: 695 784 963 PS

E:
 5

7/
16

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2C - behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 819 951  Mug.: 717 194 454

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

PS
E:

 14
5/

13

JON ARRUABARRENA

Frantzisko Ibarra, 6 - DURANGO 
jon@psikologo.biz - www.psikologo.biz

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728 PS
E:

 6
2/

11

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

Obesitatea-zelulitisa, 
Laserra: depilazioa (prezio bereziak), barizeak... 

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

PS
E:

 16
/0

9

Monagotorre, 4 - behea   DURANGO
Tel.: 946 203 630

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

PS
E:

 14
8/

13

GOIATZ MURUA 
PODOLOGOA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA 

NEREA RODRIGUEZ
PODOLOGOA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

ugatz@hotmail.es 
Tel.: 944 668 370 - 615 782 090 PS

E:
 6

3/
63

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

ESTETIKA

ODONTOLOGIA

PS
E:

 16
2/

13

OPTOMETRIA

PEDAGOGIA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk. 
48200 DURANGO

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

PS
E:

 11
2/

13

Tel.: 946 812 200

MEDIKUNTZA

Askatasun Etorbidea, 23
DURANGO

Tel.: 946 81 81 81 PS
E:

 4
0/

17

DIABETESA DAUKATEN 
PERTSONENTZAKO ARRETA 
ETA LAGUNTZA ZERBITZUA

IGOTZ ARANBARRI
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Durango. Durangon, Askatasun 
Etorbidean etxea salgai. Hiru logela
ditu, komuna, sukaldea, egongela, 
despentsa, balkoia eta ganbara.
Tel.: 674-74 36 97.

EROSI

Durangaldea. Durangaldean
berrizteko dagoen baserri baten bila
nabil, lursail apur batekin. Ez zait 
inporta baserria zein egoeratan 
dagoen. Gehienez, 100.000 euro 
ordaintzeko prest. Tel.: 618-93 62 14. 

ERRENTAN EMAN

Berriz. Baserri bateko lehen solairua
alokagai dago Sarrian (Berriz), lur
saila barne. Tel.: 655-72 52 52 / 
652-75 47 23.

Elorrio. 3 logela, 2 komun, igogailua,
garajea txokoarekin eta berdegunea.
Oso leku onean. Harremanetarako,
Tel.: 675-70 15 30.

ERRENTAN HARTU

Durango. Pertsona batentzako 1-2
logelako pisu baten bila nabil. 
Tel.: 695-75 23 43.

Durangaldea. 24 urteko neska gazte
eta arduratsua naiz, Zornotzan lanean
hasi berri dena eta han inguruan pisu
bila nabil. Durango-Gernika-Zornotza
inguruan bila hastekotan. Pisua edota
pisukide bila nabil. Tel.: 638-90 86 10.

ERRENTAN EMAN

Durango. 40 m2-ko lokala alokagai
Antso Estegiz kalean, Durangon. 
Zabala, argitsua eta erabilera ugarikoa.
Egokia bulego edo alokailu 
serioetarako. 350 euro hilean. 
Tel.: 635-74 59 02.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. Esperientzia handiko
emakumeak plantxa zein etxeko lanak
orduka egiteko eskaintzen du bere
burua. Tel.: 645 70 68 39.

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Barneko zein 
kanpoko langilea. Esperientzia daukat.
Tel.: 661-12 73 28

Durangaldea. Bikote gaztea lan bila
dabil baserriak zaintzen edo pertsona
nagusiak zaintzen. Tel.: 602-83 18 18
Tel.: 632- 92 71 94

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Asteburuetan ere
lan egiteko prest. Tel.: 631-19 79 51

Durangaldea. Neska gaztea lan bila
dabil pertsona nagusiak edo umeak

zaintzen, baita garbiketa lanak egiten
ere. Barneko zein kanpoko langilea,
eskarmentu eta erreferentziekin. 
Tel.: 637-16 97 32.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen edo plantxa egiten.
Arratsaldetan egin nahiko nuke lan.
Tel.: 697-49 20 58.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zein umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Barneko, 
kanpoko edo ordukako langile moduan
lan egiteko prest. Tel.: 631-85 10 93.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen, zein
garbiketa lanetan. Kanpoko, barneko
zein ordukako langilea. 
Tel.: 632-92 71 94.

Durangaldea. Esperientziadun neska
lan bila dabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen, zein garbiketa 
lanetan. Barneko langile moduan. 
Tel.: 661- 12 73 28.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen zein garbiketa 
lanetan. Gauez zein orduka lan egiteko
prest, kanpoko langile moduan. 
Tel.: 602-08 96 62.

Durangaldea. Neska euskalduna
ikasketekin eta esperientziarekin
umeak zaintzeko zein etxeko lanak
egiteko prest dago. Tel.: 662-36 41 67
Tel.: 946-81 39 40.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Barneko edo 
kanpoko langile moduan. 
Asteburuetan lan egiteko prest. 
Tel.: 660-18 46 03

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Orduka zein 
arratsaldez lan egiteko prest. 
Tel.: 655-641 421.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zein umeak zaintzen. 
Orduka zein gauez lan egiteko prest.
Tel.: 612-24 53 26

Durangaldea. Lan bila nabil 
nagusiak edo umeak zaintzen edo 
garbiketan. Goiz, arratsalde zein egun
osoz lan egiteko prest. Esperientzia
zabala. Tel.: 632-50 25 01

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen, baita
garbiketa lanetan ere. 
Tel.: 632-29 16 73

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen, baita
garbiketa lanak egiten ere. Barneko,
kanpoko zein ordukako langilea. 
Tel.: 631-70 05 73

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Kanpoko, barneko
edo ordukako langile moduan. 
Tel.: 631-11 07 16

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Kanpoko zein
barneko langile moduan. 
Tel.: 602-08 96 62

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zein umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Esperientzia
daukat eta gauez ere lan egiteko prest
nago. Tel.: 698-74 23 57

Durangaldea. Lan bila nabil 
nagusiak edo umeak zaintzen. 
Kanpoko zein barneko langile moduan.
Egunez zein gauez. Paperak behar
bezala ditut. Tel: 631-90 19 87 edo
602-08 96 62

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen zein garbiketa 
lanetan. Kanpoko, barneko zein 
ordukako langile moduan. 
Tel: 603-75 05 18

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zein umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanak egiten ere. Barneko,
kanpoko edo ordukako langilea. 
Tel.: 605-22 13 56

Durangaldea. Lan bila nabil 
nagusiak edo umeak zaintzen. Orduka,
barneko edo kanpoko langile moduan.
Berehala hasteko moduan. 
Tel.: 632-44 11 55

Durangaldea. Haurrak zaindu eta
klase partikularrak ematen ditut. 
Hezitzaile moduan lan egin izan dut.
Kontaktuan jartzeko: 630 080 220.

Durangaldea. Emakume arduratsua
lan bila nagusiak edo umeak zaintzen.
Baita garbiketan ere. Kanpoko,
barneko zein ordukako langilea. 
Tel.: 632-63 60 69.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Barneko, 
kanpoko zein ordukako langilea. 
Tel.: 631-44 23 77

Durangaldea. Garbiketan edo 
pertsona nagusiak zaintzen lan bila
nabil. Lanaldi erdian edo orduka. 
Tel.: 631- 28 71 29

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen.
Barneko zein kanpoko langilea. 
Tel.: 602-87 49 24

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen. Baita
jostun laguntzaile ere. Barneko zein
kanpoko langilea. Orduka zein gauez
lan egiteko prest. Tel.: 631-37 88 15

Durangaldea. Lan bila nagusiak
zaintzen. Arratsaldetan. 
Tel.: 697-49 20 58

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen.
Barneko langile moduan. 
Tel.: 632-06 11 03

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona

nagusiak edo umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Barneko zein
kanpoko langile moduan, edo orduka.
Tel.: 632- 43 64 62

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen zein
garbiketa lanetan. Barneko zein 
kanpoko langilea. Tel.: 632-41 05 61

Durangaldea. Lan bila nabil etxeko
lanak egiten. Ordukako langile 
moduan. Tel.: 655-85 79 95

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Barneko zein 
kanpoko langilea. Asteburuetan lan
egiteko prest. Esperientzia daukat.
Tel.: 631-95 28 27

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen, barneko
edo kanpoko langile moduan. 
Asteburuetan lan egiteko prest. 
Arduratsua naiz eta esperientzia
daukat. Tel.: 631-95 28 27

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Barneko, kanpoko
edo ordukako langile moduan. 
Gauez ere lan egiteko prest. 
Tel.: 632-72 29 48

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen, zein garbiketa 
lanetan, ile-apaintzaile moduan edo
zerbitzari moduan. Tel.: 612-26 35 60 

Durangaldea. Emakume arduratsua
lan bila nagusiak edo umeak zaintzen,
edo garbiketan. Kanpoko, barneko edo
ordukako langilea. Tel.: 642-98 60 19

IRAKASKUNTZA

Durango. LHko ikasleentzat eskola
partikularrak ematen ditut 
arratsaldeetan, liburutegian nahiz nire
etxean. Klaseak umeen beharretara 
diseinatzen ditut. Lehen Hezkuntzan
graduatua eta EGAduna naiz, edozein
adinetako umeekin esperientzia 
handia duena. nereasan17@gmail.com 

Durango. Arratsaldetan LHko
ikasleei klase partikularrak emateko
prest, Durangon. HHn eta LHn 
graduatua. EGA eta ingeles tituluak
ere badauzkat. Esperientziaduna. 
Harremanetan jartzeko:
jokin396@gmail.com 

Elorrio. Matematikako klase 
partikularrak ematen ditut DBH 1. eta
2. mailetan. Nire etxean. Banakako
zein talde txikietako klaseak. Interesa
baduzu, deitu konpromisorik gabe:
628 294 806

Durangaldea. Euskalduna, eskola
partikularrak emateko prest nago. 
Tel: 697-32 92 88

Durangaldea. Neska euskalduna, 
administrazio ikasketak eta 
esperientzia duena, Lehen Hezkuntzan
eta DBH partikularrak banaka zein
talde txikietan emateko prest. 

Tel.: 662-36 41 67 / 946-81 39 40.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Lan bila nabil
lorezaintzan, baserriak edo abereak
zaintzen, garbiketa lanetan edo gizon
nagusiak zaintzen. Tel.: 602-85 05 05

Durangaldea. Lan bila nabil
eraikuntza zein lorezaintza lanetan.
Baita pertsona nagusiak zaintzen ere.
Barneko, kanpoko edo ordukako
langile moduan. Tel.: 602-83 18 18

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Iurreta. Zerbitzari bila gabiltza barran
eta jangelan lan egiteko. Curriculumak
betixu@gmail.com helbidera bidali
edo 946- 81 78 47 zenbakira deitu.

Denetarik

SALDU / EROSI

Bizikleta tolesgarria salgai. 
Dahon markako bizikleta tolesgarri bat
saltzen dut. 200 euroren truke. 
Tel.: 686-44 23 67

Eskuz egindako tokillak. Eskuz
egindako artilezko tapukak, bufandak
eta gorroak. Tamaina eta kolore
ezberdinetakoak. Enkarguz ere egiten
dira. Tel.: 946-58 32 90

Txokoa. Durangoko Zingilipurka 
alkarteko kide izateko partizipazioa
salgai 6.000 eurotan. 
Tel.: 607 30 78 87

EMAN / HARTU

Artzain-txakurkumeak. Artzain-
txakurkumeak oparitzen dira. 
Tel.: 688 814 225.

Bi katakume oparitzen ditut. Bi
katakume zuri erregalatzen ditut. 
Tel.: 722-22 23 38

    21

Sukalde 
diseinatzaile-

saltzailea behar da. 
Gutxienez 

2-3 urteko esperientzia 
baloratuko da. 

Tel.: 605-74 01 76.

Abadiñoko 
Abarketeruena tabernan 

sukaldaria behar da. 
Menuan eta kartan 
esperientzia izatea 

baloratuko da.  
Bidali curriculuma: 

abarketeruena@gmail.com 
helbidera edo deitu  

 660-18 74 05 
zenbakira.



2017ko urriaren 13a, barikua  |  anboto22    

Musika

:: ELORRIO
URRIAREN 20an 
20:30ean, Arantza eta 
Pantxo disko berria 
aurkezten, Arriolan.

:: ZORNOTZA
URRIAREN 20an 
21:00etan, Mikel 
Urdangarin, ‘Margolari’ 
diskoa aurkezten, Zornotza  
Aretoan.

Erakusketa

:: BERRIZ
URRIAREN 19ra arte 
Ane Pikaza ilustratzailearen 
‘Landareak, lumak eta 
beste inbasio batzuk’, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO
URRIAREN 15era arte 
XVII. Durango Hiria 
lehiaketako margolanak, 
Ezkurdiko aretoan.

URRIAREN 22ra arte 
‘Durango jaietan’ argazki 
erakusketa, San Agustingo 
sarreran.

URRIAN ZEHAR 
‘Paisaia oroimenean’ 
erakusketa, Kurutzesantu 
Museoan.

Antzerkia

:: BERRIZ
URRIAREN 20an 
18:00etan, ‘Burbujas de 
papel’, Kultur Etxean.

:: ELORRIO
URRIAREN 13an 
20:30ean, ‘Atte hil aurretik’, 
Arriolan.

Jaiak

:: DURANGO 

URRIAREN 13an 
16:00etan, poniak, San 
Fausto auzoan.
16:00-19:00, txu-txu trena, 
Landako Gunean. Txiki 
parka, Ezkurdin. Jumpings, 
ohe elastikoak eta jolasak, 
Landako Gunean.
17:00etan, Mañaria 
errekaren jaitsiera, Tabiratik 
hasita.
17:30ean, txokolatada eta 
haurrentzako jolasak San 
Fausto auzoan.
18:00etan, zesta-punta 
Jai Alai World Masterren 
finalerdiak, pilotalekuan. 
Antzerkia eta malabareak, 
Aurora Abasolo musika 
eskolako parkean.
19:00etan, AIKO erromeria, 
Ezkurdin.

19:30ean, Bertzi Jazz 
Band-aren kontzertua, 
Andra Marian.

21:00etan, Elektrotxaranga 
Alde Zaharretik. Storm, 
Eskean Kristo eta Zeinke, 
txosnagunean.

21:30ean, rap feminista, La 
Furiagaz, Andra Marian.

22:00etan, kalejira Ardoa 
Barrura fanfarriagaz, San 
Fausto auzoan.

URRIAREN 14an 
07:00etan, Diana 
txistulariekin.
07:30ean, Zezenak Dira, 
dultzaineroekin.
10:00etan, XXVI. 
Marmitako txapelketa, 
Landako Gunean.
11:00etan, astronomia 
eskulan tailerrak, Ezkurdin.
11:00-13:00, Zumba family, 
Ezkurdin. Haurrentzako 
tailerrak, Ezkurdin.
11:00-14:00, ur jolasak, 
Ezkurdin. Familientzako 
antzerki instalazioa, 
Ezkurdin.
12:00etan, kalejira 
txistulariekin.
12:00-18:00, graffiti 
erakusketa, Azoka kalean.
13:00etan, bits jaia, 
Ezkurdin.
14:00etan, Gazte Eguneko 
bazkaria, Andra Marian.
16:00-19:00, haurrentzako 
ur jolasak, Ezkurdin. 
Familientzako antzerki 
instalazioa, Ezkurdin.
16:00etan, Eir Band musika 
ikuskizuna, Landako 
Gunean.
17:00etan, tortilla 
txapelketa, San Fausto 
auzoan. Arte martzialen 
kalejira eta erakustaldia, 
Alde Zaharrean.
17:30ean, Euskal Herriko 
errekortariak, zezen plazan. 
Gazte eguneko olinpiadak, 
txosnagunean.
18:00etan, mutilen 
saskibaloi partidua, 
Landako kiroldegian. 
XXXIV. San Fausto zesta-
punta txapelketako finalak, 
pilotalekuan. Potxin eta 
Patxin pailazoak Aurora 
Abasolo musika eskolan. 
Senegalgo erritmoak 
M’Lomp elkarteagaz,  
Andra Maritik hasita.
19:00etan, suziri handien 
jaurtiketa eta txokolatada 
Zuhatzola parkean. 
Antzerki saio laburra, 
Ezkurdin.

19:30ean, Elektrotxaranga, 
txosnagunean.
20:00etan, festapotea, San 
Fausto auzoan.
21:00etan, zezen suzkoa, 
Ezkurdin.
21:30ean, su artifizialak, 
tren kotxera zaharretan.
22:00etan, diskodantza, 
San Fausto auzoan. 
Potato + Priscillas Band, 
txosnagunean.
22:30ean, Skakeitan, Andra 
Marian.
23:00etan, Nuevo Talisman 
orkestra, Ezkurdin.
URRIAREN 15ean 
07:00etan, Diana 
txistulariekin.
07:30ean, Zezenak Dira 
dultzaineroekin.
10:00-13:00, San Fausto 
XLIV. haur marrazki 
lehiaketa, San Fauston.
11:00-14:00, haur parkea, 
Ezkurdin.
11:00-13:00, xake 
txapelketa umeentzat, 
Andra Marian.
11:30ean, ipuin kontalariak 
ingelesez 3-8 urte bitarteko 
umeentzat, Ezkurdin. 
Bizikletaren jaia. Irteera, 
Santa Anatik.
11:45ean, Tabira Musika 
Bandaren emanaldia, J.M. 
Barandiaran egoitzan.
12:00-13:00, Durango 
Irratia lehiaketa.
12:00etan, Kalejira 
txistulariekin. Patxikotxuren 
kalejira Wado Kan Karate-
Ninjutsu kirol elkarteagaz, 
Ezkurditik udaletxeraino.
12:30ean, txupinazo txikia 
Wado Kan Karate-Ninjutsu 
kirol elkarteagaz, udaletxe 
plazan.
13:00etan, Durango Uria 
XVII. margo lehiaketaren 
sari banaketa, Ezkurdiko 
udal aretoan. Pelikulen 
jatorrizko soinu banden 
kontzertua, Tabira musika 
bandaren eskutik, Andra 
Mariko elizpean.
14:00etan, nagusientzako 
bazkaria, Landako Gunean.
16:00-19:00, haur parkea, 
Ezkurdin. Ohe elastikoak 
eta jolasak, Aurora Abasolo 
musika eskolako parkean.
17:30ean, behi-futbola. 
Izen-ematea, Pinondo 
Etxean.
18:00etan, haur dantzaldia, 
Ezkurdin. Zesta-puta Jai 
Alai World master series 
finalak.
19:30ean, ‘Tutto Carra’, 
Rafaela Carrari tributua, 
Andra Marian.

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

helbidera edo deitu 946 232 523 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA

:: BERRIZ KULTUR ETXEA
Nur eta  
herensugearen  
tenplua 
• barikua 13: 18:00

Eskerrik asko, ugazaba 
• eguaztena 18: 19:30

:: DURANGO ZUGAZA
Annabelle: creation 
• barikua 13: 19:00-22:00 
• zapatua 14: 17:00-19:30-22:00 
• domeka 15: 17:00-19:30-22:00 
• astelehena 16: 18:30-21:00  
• martitzena 17: 20:00  
• eguaztena 18: 20:00 

El muñeco de nieve
• barikua 13: 19:30-22:00 
• zapatua 14: 17:00-19:30-22:00 
• domeka 15: 17:00-19:30-22:00  
• astelehena 16: 18:30-21:00  
• martitzena 17: 20:00  
• eguaztena 18: 20:00 

El último traje
• barikua 13: 22:00 
• zapatua 14: 22:00 
• domeka 15: 22:00  
• astelehena 16: 18:30-21:00  
• martitzena 17: 20:00  
• eguaztena 18: 20:00

Operación cacahuete 2
• zapatua 14: 17:00 
• domeka 15: 17:00

Haurrak eta lapurrak 2
• barikua 13: 19:30 
• zapatua 14: 19:30  
• domeka 15: 19:30

:: ELORRIO ARRIOLA
Detroit  
• zapatua 14: 22:00 
• domeka 15: 20:00  
• astelehena 16: 20:00

:: ZORNOTZA ARETOA
Blade runner 2049  
• barikua 13: 20:15 
• zapatua 14: 19:30-22:00 
• domeka 15: 20:00  
• astelehena 16: 20:15

La lego Ninjago 
película
• zapatua 14: 17:00 
• domeka 15: 15:00
No sé decir adiós
• martitzena 17: 20:15

Urriaren 13an, 21:30ean, 
Durangoko Andra Marian  

La Furia
Rap feminista dakar La Furia donostiarrak 
Durangoko San Fausto jaietara, gaur. 
Euskal Herriko raparen eszenan, La Furia 
izan da oholtzetara igotzen lehenengo 
emakumeetariko bat. Irailaren 20tik aurrera 
‘Vendaval’ disko berria eskuragai ipiniko du.

URRIKO AGENDA

16

HERRI BIBLIOTEKA
JOSEBA SARRIONANDIARI ESKER ONEKOA
15:45 Paperezko hegoak haurren irakurketa kluba ( D.B.H.1.maila) 
“Ainhoari gutunak”
17:00 Paperezko hegoak haurren irakurketa kluba( L.H.5.maila) 
“Munduko zazpi herrialdetako ipuinak”
18:00 Paperezko hegoak haurren irakurketa kluba( L.H.6maila) 
“Munduko zazpi herrialdetako ipuinak”
18:00 Literatura eta sormenezko idazketari buruzko tailerra

17
ANDEREBIDE IBARRETXE KULTUR ETXEA
18:30 Elikadurari buruzko hitzaldia
18:30-20:00 Club de lecture. “La joueusse d’echecs / Bertina Henrichs”

18
HERRI BIBLIOTEKA 
10:00-11:00 XL Kluba “Siete días en el lago / Nuria Marti”
16:45 Azalerako ipuinak (0-18 hilabete)
17:30 Azalerako ipuinak (18-36 hilabete)
18:30 Irakur-lagunak “ Zentsuratu egiten dugu? “Emoixu
16:30-21:00 Odol-ematea

21

EUROPAKO ONDAREARI BURUZKO JARDUNALDIAK  
AITA SAN MIGEL PLAZA 
PAISAIAREN SOINUAK, ISILTASUNAREN SOINUAK
16:30 Ibilbide gidatua (euskaraz)
18:00 Ibilbide gidatua (gaztelaniaz)
Informazioa eta erreserbak: 673 005 981, ejardunaldiak@gmail.com
Leku kopuru mugatua
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BOTIKAK zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

BARIKUA, 13
09:00-09:00

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

ZAPATUA, 14
09:00-09:00

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-13:30

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Jaio-Olabarrieta 
Errekakale 6 - Elorrio

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-14:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

DOMEKA, 15
09:00-09:00

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 16 
09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 17 
09:00-09:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 18 
09:00-09:00

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 19
09:00-09:00

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Hamabostean behin jasotako 
zorion-agurren artean tarta bat zotz 

egingo dugu. Zozketan parte hartzeko 
bidali kontakturako datuak zorion 

agurrarekin batera.

Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 
gozatudurango@gmail.com

Gozatu Gozotegia

ZAPATUA 31º / 16º

DOMEKA 29º / 16º

ASTELEHENA 27º / 14º

MARTITZENA 26º / 14º

EGUAZTENA 25º / 13º

EGUENA 23º / 13º

EGURALDIA

  Zorixonak, txikitxu! Aunitzek zapatuen 7 urte 
beteko dauz. Ondo paseu eta muxu potolo bat, 
aita, ama eta Aihotzen partez.

  Urriko uzta oparoa... Aitite, Anje eta Ekhi, 
zorionak! Aurten aititek jubilazinoa be ospatu 
dau, beraz, poztasun bikoitza. Zorionak.

 Gure izeko Iratxek zapatuen urte pillo bat 
beteko dauz. Zorijonak Ijorretako familiaren 
partez. Muxu pillo bat

  Aitite Patxik astelehenien urtiek bete 
ebazan. Zorionak Irati, Oroitz, Txaber, 
Itzal, Urtzi eta Iraian partez.

  Datorren astelehenian, 16an, gure etxeko 
sorginak 8 urte egingo dauz. Zorionak 
Maider, aita ta amatxon partez.

 Zorixonak, Aretx eta Oier! Urriaren 11n 4 
urte bete dozuez. Patxikotxu eta 
Pantxikegaz ondo pasau.



 AKUILUA  Aitziber Basauri
Antton, Anes, Aitziber, Maga-
li, Julene, Elene eta Paule. Sor-
giñola Gaztetxearen inguruko 
zazpi gaztek osatzen dute Go-
ra Etorri, sare sozialen bitartez 
ustekabeko oihartzuna hartu 
duen taldea. Beraiek sortuta-
koa da Durangoko Gazte Egu-
nerako abestia, eta egun ho-
rretan bertan kontzertua ere 
eskainiko dute Txosnagunean. 

Nola sortu da Gora Etorri? 
Antton Izagirre: Inprobisatu-
ta jaio da dena. Iazko sanfaus-
toetarako Intxaurre libre eta za-
balik abestia sortu genuen, eta, 
oraingoan ere, jaiak hurbiltzen 
ari zirenean beste bat sortzeko 
aukera bota zuen batek. Azke-
nean, iaz ibilitakoak eta aurten 
batu diren beste batzuk batu eta  
aurrera egin genuen. Elkartzen 
hasi ginen, eta askotan esaten 
den moduan, eskuetatik joan 
zaigu dena, eta gora etorri gara!

Gazte Egunerako kantua sortu 
duzue. Behar zuen kanta bat?
A. I.: Jende asko batzen gara Du-
rangoko Gazte Egunean. Hala 
ere, egon dira esamesak Euskal 
Herriko gazte egunik handie-
na izango litzatekeenari buruz 
azkenaldian. Lekeitiokoek dio-
te eurena dela handiena, baina 
gu ez gaude ados. Durangokoa 
handiagoa dela uste dugu. Han-
ditasun hori areagotzeko eta 
ordezkatzeko, abesti bat sor-
tzea erabaki genuen. Jen-
dea etortzera anima-
tu gura dugu, ia 
lortzen dugun 
G a z t e  E g u n 
jendetsuena 
izatea.

Aitziber Areitio.: Dena den, 
lehia sanoa dugu!

Zer da Gora Etorri?
A.I.: Gazte Egunerako abestia 
egiterakoan sentitutakoa labur-
biltzen du Gora Etorrik. Gu geu 
animatu gara eta jendea anima-
tu gura izan dugu Gazte Egune-
ra etortzea.
A.A:  Hala da. Azkenean, gauza 
serioa bihurtu da (barrez).

Inprobisatuta jaio arren gor-
puztu egin da Gora Etorri. Mi-
laka bisita izan dituen bideo-
klipa ere sortu duzue!
A.I.: Azkenengoz, 5.500 bisitatik 
gora! Hemendik At!-en estiloko 
zerbait egin gura 
genuen, “baka-
laoaren” estilo-
ko zerbait, eta, 
inprobisatuz, 
etxean ge-
nituen jan-
tziekin es-
tetika bat 
sortu du-
gu.  Ber-
din bideo-
klipa. 

A.A.: Sorgiñolan grabatzekoak 
ginen, baina okupatuta zegoen 
eta nire etxera joan ginen. Aita 
zegoen han eta traktorea har-
tu genuen; gero, behiak ere sar-
tzea pentsatu genuen. Ordu bi-
ko kontua izan zen.

Nola hartu duzue hedabidee-
tan eta jendearen artean har-
tutako oihartzuna?
A.A.:  Harrituta! 
A.I.: Ezjakintasunak sortzen 
duen urduritasun horregaz ere 
bagaude. 

Zapatuan kontzertua ere 
eskainiko duzue.
A.A.: Abestia sor-
tuta, zergatik ez 

orain kontzertu bat? Halaxe 
pentsatu genuen,  eta egin ere 
bai. 
A.I.: Bost abesti ditugu: Gazte 
Egunekoa, Hemendik At!-en hi-
ru abesti eta sorpresa den ber-
tsio bat. Gaua apur bat girotu 
gura dugu,  besterik ez!

Musika taldetzat hartzen du-
zue zuen burua?
A.A.: Ez dugu definiziorik. Nes-
ken musika talde bat? Ez daki-
gu oraindik. Gatazka bat du-
gu hor, bai edo ez esaterako or-
duan. Durangoan zapatuan zer 
irtengo den ez dakigu, eta be-
raz, ezin dugu esan aurrera be-
gira zer egingo dugun. Abes-
ti bat sortzea izan zen lehe-
nengo ideia, nahiz eta pentsa-

tu ondo legokeela beste 
abesti batzuk ere 

sortzea... Baina, 
jendea halako 
emozioagaz iku-
si dugu ze, abes-

ti berriak egitea 
erabaki dugula. Ho-

ri bai, kontzertuak... 
bertigo handia ema-
ten du horrek!
A.I.: Egia da orain nahi-
koa dugula zapatukoa 
bisualizatzen eta ho-
ri egiten. Gero, lasaia-
go, jaietako zurrunbilo 
hau amaituta, batu egin 
beharko gara eta zer egin 
erabaki.

Ikusteko dago orain-
dik gertatuko dena?
A.I.: Baliteke jarrai-

tzea, baina, oraingoz, 
autokontsumorako kon-

tua da beste ezer baino 
gehiago.

Antton Izagirre Bravo (Iurreta, 1993) eta Aitziber Areitio Iriondo (Mañaria, 1991)  | Gora Etorri | 

“Gazte Egunerako abestia egiterakoan, guk 
sentitutakoa laburbiltzen du Gora Etorrik”

Durangaldeko taldeak sortutako abestiaren bideoklipak milaka bisita izan ditu sare sozialetan 

Akuilua
AINHOA  
OLASO 
SOPELANA 
 
Ikaslea

LAUHORTZA

Hau ez da akordio bat
Eguna heze esnatu zen, behelai-
no batek biltzen dena, hala ere, 
eguzkiak zulatzen zuen erak, 
herrira zerbait zetorrela ira-
gartzen zuen.

Inguruko herrietaraino iritsi 
zen oihartzuna eta dardara. 
Mandatua, eskuz esku gutuna-
zal gorrietan zabaldu zela dio-
tenak ere badira, nolabaiteko 
elegantziaz hautatutako hitz 
eta kaligrafiaz osatuta.

Edozein elkarrizketatan ai-
patzen zituzten. Merkatuan 
topo egiten zuten jubilatuen 
artean, lantokietako atsede-
landietan, ikastetxeetako ko-
munetan... Betaurrekodunak, 
iletsuak eta uniformatuak 
imajinatzen zituzten batzuek, 
“bai zera! Txiki txikiak dira, 
goizero gurutzatzen naiz haie-
tako batekin”. Besteak ikuse-
zinak zirela uste zuen. “Horrek 
ez du garrantzirik, nondik 
datozen jakin nahi dut nik”, 
ondokoak.

Anbotopetik, besteak hiri-
guneetatik, baten bat Barren-
kaletik, Pinondoko kama-
roteetatik, periferiako fun-
diziotik, Intxaurrondoaren 
itzalpetik... Baina hori ez da 
inportanteena.

Batu zituenak egiten ditu bo-
teretsu. Mugimenduak elkar-
tzen ditu denak, helburuak. 
Aliantzak oinarri, estrategia 
adostuaz antolatuta funtziona-
tzen dutenak dira. Intoleran-
teak. Ez dute eraso bakar bat 
ere onartuko.

Aurten ere, Durangoko Bri-
gada Feministak txosnagune 
ingurua zaintzen dabiltza, 
txosnagune guztia aliatu izan-
da. Jaietan, gauero gauero, 
emakumez osatutako trope-
lak kaleak hartuko ditu, eta 
gauak, eta lehenengo lerroak.

Hau ez da akordio bat, hau au-
todefentsa feminista da.


