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Josebe Iturrioz Lópezek hamarkada bi baino gehiago daramatza transfe-
minismoaren aldeko borroken lehenengo lerroan. 2020-2021 ikasturtean 
gure eskualdean egon da irakasle, Abadiñoko institutuan. Orain, ikasge-
letako lanak amaituta, ekainaren 28ko aldarrikapenekin bat egingo du, 
LGTB Harrotasunaren Nazioarteko Egunagaz. Transexualitatearen auziari 
urgentziazko irtenbide bat eman behar zaiola dio. • 2-3

Abadiño Sokatira 
Taldeak emakumeen 
talde berria sortu du

Abadiño I  Abadiño Sokatira Taldeak inoiz baino egitura handiagoa 
du gaur egun, eta itxaropentsu begiratzen dio etorkizunari. Mutil 
gaztez osaturiko erreleboa geroago eta sendoago dago, eta 
apiriletik hona 23 neska astean birritan entrenatzen hasi dira 
Zelaietako probalekuan. Oraingoz, jendaurreko erakustaldi bi egin 
dituzte; bata, etxean, abadiñarren aurrean, eta bestea, Sestaon, 
hango frontoiaren inaugurazio ekitaldian. Ondo bidean, hurrengo 
denboraldian txapelketetan estreinatzeko asmoa dute. •  26

"Euskal Herriko mugimendu feministak 
noiz erantzungo du sendo, esanez 
Trans legearen alde dagoela?"
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ABADIÑO  •  EKAITZ HERRERA

Azken urteotan irakaskuntza la-
nagaz tar tekatu du militantzia 
lana. Hain zuzen ere, 2020-2021 
ikasturtean eskualdean egon da ira-
kasle, Abadiñoko institutuan. Etika 
klaseak eman ditu. Orain, ikasgele-
tako lana amaituta, ekainaren 28ko 
aldarrikapenekin bat egingo du, 
LGTB Harrotasunaren Nazioarteko 
Egunagaz.

Azken urteotan, transexualitateak 
hartu du LGTB komunitatearen alda-
rrikapenen erdigunea. Zelan ikusten 
duzu egoera?
Momentu honetan, iruditzen zait 
urgentzia berezi bat dagoela tran-
sexualitatearen auziarekin. Ezta-
baida sozial handia dago. Azken 
finean, zer dira gizon eta emaku-
meak? Orain auzia ez da orienta-
zioa bakarrik. Nortasuna ipintzen 
da erdigunean. Eta normala da 

hainbesteko interesa sortzea, az-
ken finean, gizarteak orain arte 
oinarritzat hartu dituen bi egia za-
lantzan ipintzen direlako. Horixe 
da transexualitatea. Pertsona batek 
bere generoa autodeterminatzen 
duenean, erakusten du besteek 
dituzten ustezko ebidentziak za-
lantzazkoak izan daitezkeela.  

Bestalde, egia da LGTB letra sal-
tsa horretan badaudela beste ko-
lektibo batzuk ere. Lesbianena, 

adibidez. Eta badirudi LGTB borro-
kan inoiz ez dela lesbianen garaia. 
Homosexualitatearen erdigunean 
gizonezkoa dagoenez gero, lesbia-
nismoak ere erronka asko ditu 
aurretik.

Espainiako gobernuak Trans Legea-
ren zirriborroa dauka mahai gainean, 
eta, hain zuzen ere, zuk aipaturiko 
puntu bat jasotzen du: generoa libre-
ki autodeterminatzearena. Horren 
aurrean, feminismoaren sektore 
batzuek iskanbila sortu dute. Zelan 
ari zara bizitzen auzia?
Oso mingarria izaten ari da. Ezi-
nezkoa egiten zait Alderdi Sozia-
listaren jarrera ulertzea. Autono-
mia Erkidego batzuetan, Kanariar 
Uharteetan, adibidez, genero au-
todeterminazioa jasotzen duen 
lege bat babestu du. Beste hainbat 
Erkidegotan aurrerapausoak sus-
tatu ditu. Eta, aldiz, estatu mailara 
ailegatzerakoan, erregistro zibilari 
lotutako eskuduntzak dituenean, 
beste posizio bat hartu du. Orain 
arte, Hazte Oír, Vox eta halako 
korronte ultraeskuindarrak izan 
dira arazo nagusia. Orain, gatazka 
etxean daukagu, feminismoaren 
erdigunean. Eta hori guztia oso 
mingarria izaten ari da, gailentzen 
ari dena feminismo zuri, hetero 
eta zis bat delako. Badirudi etsairik 
potenteena transexualitatea dela. 
Eta batzuok ezin dugu ulertu nola 
iritsi garen honaino. Feminismoa 
bazterrean zegoen jende askoren 
etxea izan da orain arte, eta bat-
batean, badirudi erresentzializazio 
bat gertatu dela. Beti pentsatu izan 
dut feminismoaren lana gizarte 
aske bat sortzea izan dela. Eta, 
halako batean, konturatzen gara, 
horri feminismoa deitu badakioke, 
badagoela esentzia bat arriskutsua. 
Arriskutsua transentzat eta baita 
emakume guztientzat ere. Az-
ken finean, esentzia hori definitu 
duena patriarkatua delako. Kon-
traesankorra eta arriskutsua irudi-
tzen zait komunitate transexuala 
horren erdigunean ipintzea, hain 
zuzen, oso zaurgarria delako, eta 
babesleku beharko luketen korron-
te feminista horiek jasangaitzak 
bihurtu direlako.  
Badirudi gurean ez dela horrelako 
giro gatazkatsurik sortu. Euskal 
Herriko mugimendu feminista bes-
telakoa da?
Galdera hau oso konplikatua da. 
Duela urte batzuk, beharbada, hori 
baieztatu genezakeen. Baina mo-
mentu honetan ez. Feminismoak 
aurrerapauso asko egin ditu, jarrai-

tzaile asko irabazi ditu, baina bat-
batean moda bat bilakatu da. Eta, 
alde horretatik, Euskal Herrian 
ere hegemonia horretatik edan 
da. Dagoeneko baditugu Trans Le-
gearen kontra egiteko antolatu eta 
Euskal Herriko mugimenduaren 
parte lez aurkezten diren pare bat 
plataforma. Gainera, Trans Legea-
ren kontra egiten dutenek prosti-
tuzioaren abolizioaren alde egin 
ohi dute. Lotura ebidenteak daude. 
Euskal Herrian betiko mugimendu 
feminista daukagu, bere agenda 
aurrera ateratzen saiatzen ari dena. 
Baina desentralizatua izan da, eta 
badirudi orain agendan dauden 
gaiak hauek direla. Batzuok ho-
nako hau galdetzen diogu geure 
buruari: noiz egongo da Euskal 
Herriko mugimendu antolatua-
ren partetik erantzun sendo bat, 
esango duena Euskal Herriko mu-
gimendu feminista Trans Legearen 
alde dagoela? Euskal Herriko trans-
generoak eta transexualak oso 
umezurtz sentitzen gara feminis-
moaren barruan. Tamalez, horrela 
da. Euskal Herrira ere iritsi da oso 
mugimendu transfobo indartsu 
bat. Badirudi transexualitatea 
mahai gainean ipintzeak bertan 
behera uzten dituela feminismoak 
emakume subjektuaren bueltan 
egindako aldarrikapenak. Eta hori 
ez da horrela. 

Transexualitateak auzitan ipintzen 
ditu orain arte barneratutako genero 
ereduak eta egiturak. Instituzioak 
prest daude sakoneko aldaketak 
baimentzeko? 
Iruditzen zait azken urte hauetan 
erakunde batzuk mugimendura 
gerturatu direla. Euskal Autono-
mia Erkidegoan, adibidez, protoko-
lo politak ditugu. Lan politak egin 
dira, eta inportantea da hori mahai 
gainean ipintzea. Ez dakit institu-
zioek egin duten zerbait den ala 
kolektiboek bultzatu duten zerbait 
den. Baina badago lanketa bat. Bes-
tetik, LGTBIQ sigletara begiratuta, 
graziosoa da. Sigla horien atzean,  
normaltasunetik irteten garen zo-
morrotxo guztiak gaude. Eta hain 
zuzen, erakundeak dira normal-
tasun hori ekoiztu eta zabaltzen 
dutenak. Lehendakari transexual 
bat ez dakit noiz izango dugun. 
Edo lehendakari arrazalizatu bat. 
Izan daiteke lehendakari ijito bat, 
lesbiana bat. Politika asistentzialak 
diseinatzen dituztenean kontuan 
hartzen gaituzte. Bai, irudikatu 
ditzakegu “arrarito hauekin zer-
bait egin behar da” esanez. Baina 

"Transgeneroak eta 
transexualak oso  
umezurtz sentitzen gara 
feminismoaren barruan"
Kalea, mobilizazio bat edo hedabideren bateko eztabaida. Eszenatokia edozein izanda ere, bere 
irudia borrokaren lehenengo lerroan ikusiko dugu beti. Josebe Iturrioz Lópezek (Ordizia, 1978) 
hamarkada bi baino gehiago daramatza transfeminismoaren alde borrokatzen

Noiz egongo da Euskal 
Herriko mugimenduaren 
partetik erantzun sendo 
bat, esango duena 
mugimendu feminista 
Trans legearen alde 
dagoela?

LGTBIQ siglen atzean 
normaltasunetik 
irteten garen 
zomorrotxo guztiak 
gaude, eta erakundeak 
dira normaltasun hori 
ekoizten dutenak

Josebe  
Iturrioz López
Aktibista transfeminista  
ORDIZIA | 1978
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gero, arrarito horiei ez zaie inoiz 
subjektu aukera ematen. EAJn ez 
dakit zenbat transexual egongo 
den, zenbat pertsona arrazalizatu. 
Alderdien eraikuntzetan ez dago 
ikusgaitasun hori. Oso gutxik 
dituzte transexualak haien lehen 
lerroetan. Bururatzen zaidan adi-
biderik bakarrenetakoa Aitzole 
Araneta da, Donostiako Ahal Du-
gu alderdiko zinegotzia. 

Orain urte batzuk trantsitoa hasi 
zenuen. Zelan zaude?
Hor badago kontu bat. Hau da, nora 
iritsi nahi duzun. Eta hori aurrei-
kustea ez da posible. Nik baten bati 
galdetuko banio hemendik berro-
gei urtera zelan egongo den, ez li-
dake erantzuten jakingo. Badaude 
toki batera ailegatzea aurreikusten 
duten pertsonak. Nire kasuan, gi-
zontasun batera ailegatzea. Baina 
ez dut horrelakorik nahi. Argi neu-
kan trantsizioarekin esperimenta-
tu egin nahi nuela. Urte eta pikuan 
egon nintzen hormonak hartzen. 
Oraingoz ez dut berriro horrekin 
hasterik aurreikusi, baina gerta-
tu daiteke. Inguruko transexual 
asko horrela dabiltza. Prozesua 
oso pertsonala da. Bakoitzak bere 
muga ipintzen du; ez helmuga. 
Helmuga-idealek kezkatu egiten 
naute. Transexualok ez gara gizar-
teak ekoiztutako maskulinitate 
eta feminitate hegemoniko horiek. 
Beraz, aukera bat da hortik alden-
tzeko. Ez dut helmugetan sinesten. 

Bizitza ibilbide bat da, denontzat. 
Batzuek generoa kudeatzen dugu. 
Beste batzuek ez. Baina ez dakit 
zer den hobea. Zure generoa zalan-

tzan ipintzen ez baduzu, hau da, 
erregimenak zuri esleitutako gi-
zon-emakume ezaugarri horiek si-

nesten badituzu, ezaugarri horiek 
autodestruktiboak izango dira. 
Pertsona orok birplanteatu behar-
ko luke generoa. Zer suposatzen 
duen emakume eta gizon izateak, 
eta zer izan nahi duen bakoitzak. 
Ikasturte honetan Abadiñon izan 
zaitugu irakasle, DBHko institutuan. 
Zer moduz?
Bada, egia esan, oso gustura. Ko-
ronabirusagatik, leku guztie-
tan bezala, oso gogorra izan den 
arren, oso ondo sentitu naiz. Pena 
da hain urrun egotea. Gertuago 
egonda, berriro ere zentro hone-
tan egotea aukeratuko nuke. Lan 
polita egiten ari dira. Gainera, iku-

sirik gazteak hain penalizatuak, 
hain gutxi ulertuak izan direla, 
lan polita egin da. Oso gustura 
egon naiz. 

Zer irakasten aritu zara?
Balio etikoak irakatsi ditut. Lehe-
nengo mailatik laugarren mailara 
arte. Filosofiako galdera batzuk 
planteatu ditut, demagun Kantek 
aztertzen zituenak. Zer espero deza-
ket munduaz? Lehenengo ebaluake-
tan koronabirusari lotutako gaiak 
aztertu ditugu. Bigarrenean, in-
darkeria estrukturalak ikertu di-
tugu. Inportantea da indarkeriak 
estrukturalak eta lotuak direla 
ulertzea. Prekaritatea, klasismoa, 
arrazakeria, matxismoa, adibidez. 
Azken ebaluaketan bi galdera 
aztertu ditugu. Nor naiz ni? eta zer 
da niretzat zoriontasuna? Irakaskun-
tzan, oro har, txarto trataturiko 
ikasgaia da balio etikoena, eta 
inportantea da horiek aldarrika-
tzea. Izan ere, Matematikan edo 
Historian ikasten direnak aplika-
garriak dira etorkizunari begira, 
baina pandemiari buruz ari gare-
nean edo balio etikoei buruz ari 
garenean, eguneroko bizitza prak-
tikoari buruz ari gara. Hemen eta 
orain. Eta hori oso inportantea 
da. Ikasleei beti esaten diet balio 
etikorik bako pertsonak pistola 
kargatuak bezalakoak direla. 

Ikasleek erreferentzia bat ikusi ote 
dute Joseberengan?
Galdera hori ikasleek erantzun 
beharko lukete, baina bai, badakit 
erreferentziala bilakatu naizela as-
kotan, hain zuzen, ikasleen beha-
rrizanei erantzuten ahalegindu 
naizelako. Askok bilatu egin naute, 
haien bizitzetako kezkak edo ger-
takariak partekatzeko. Institutuko 
irakasleen artean ere orokorra da 
ikasleenganako kezka. Lagundua 
sentitu naiz tutore, orientatzaile 
edo zuzendaritzagandik. Atzean 
kezkak dituen talde bat dago. Ez 
naiz bakarrik sentitu, eta intere-
sa agertu dute, adibidez, genero 
gaietan. 
Ekainaren 28a, LGTB Harrotasuna-
ren Nazioarteko Eguna ate-joka da-
go. Aldarrikatu eta ospatuko duzu?
Bai, bai. Oso gogotsu nago. LGTB 
komunitatea geroz eta etxekoagoa 
sentitzen dut. Jendeak galdetzen 
du ea zergatik atera behar dugun 
kalera. Bada, gure existentziak es-
kubide kolektiboak aldarrikatzen 
dituelako. Harreman sexualak, 
maitasuna, nortasuna ez dira ele-
mentu pribatuak. Publikoak dira, 
politikoak. Eta gorputz intsumiso 
horiek guztiak kalean ipini nahi 
ditugu, munduari erakusteko 
arauak min ematen duela. Disi-
dentziak beharrezkoak dira. Hori 
denon mesederako da. Gainera, 
heteroak diren lagun asko joango 
dira manifestazioetara. Poz-pozik 
etortzen dira, oso ondo pasatzen 
dutelako eta erabat askatzailea 
delako, nortasunaren, orientazioa-
ren eta sexualitatearen ikuspegi 
askeago bat plazaratzen delako. 
Hau ez da bakarrik gure komuni-
tateari lotzen zaion zerbait. Gizarte 
osoari egiten dio mesede. 

Homosexualitatearen 
erdigunean gizonezkoa 
dagoenez, badirudi 
LGTB borrokan inoiz ez 
dela lesbianen garaia

Pertsona orok 
birplanteatu beharko 
luke generoa. Zer 
suposatzen duen gizon 
eta emakume izateak, 
eta zer nahi dugun

Nire ikasleei beti 
esaten diet balio 
etikorik bako 
pertsonak pistola 
kargatuak  
bezalakoak direla
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Herririk herri

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA 

Zornotzarrek argi utzi dute. He-
rrian ez dute eraso matxistarik ez 
eta LGTBfoborik gura. Joan zen 
asteburuan era horretako era-
so bi gertatu ziren udalerrian, 
eta herritarrek kalera irten dute 
asteon, haserrea eta egonezina 
adierazteko. Erreferendum Plaza 
jendez lepo bete zen astelehen 
arratsaldean. Haserrea igartzen 
zen giroan, kezka aurpegian. Osta-
dar banderak eskuetan, halantxik 
egon zen hainbat herritar. Gazteak, 
gehienbat. Eta baliteke detaile hori 
kasualitatea ez izatea. Izan ere, 

aniztasunaren aldeko Akelarre pla-
taformak jakinarazi duenez eraso 
homofoboa egin zutenak "mutil 
gazteak" izan ziren, "ustez, homo-
sexualitatearen normaltasunean" 
jaiotako belaunaldiko kideak. "Niri 
maritxu batek ez dit horrela begira-
tzen", izan zen erasotzaileek mutila 
jotzeko erabili zuten aitzakia. 

Erasoa joan zen zapatuan gerta-
tu zen, tabernak zarratu eta gero. 
Mutil bik homosexual bat iraindu 
eta egurtu zuten. Horrez gainera, 
biktimari laguntzera joandako 
emakume batek loditasunaren eta 
lesbianismoaren kontrako beste 

hainbat irain jaso behar izan zuen 
erasotzaileen partetik. 

Eraso matxista tabernan
Protestaren deitzaileek azaldu du-
tenez, egun horretan beste eraso 
bat ere gertatu zen. Luis Urrengoe-
txea kalearen inguruko taberna 
batean eraso matxista bat gertatu 
zen. Gizonezko batek neska ba-
ten kamisetako korapiloa askatu 
zuen, arropa jausi zedin. Eraso-
tzaileak, hasieran, uko egin zion 
tabernatik alde egiteari. Baina, 
azkenean, neska bik lortu zuten 
gizonezkoa handik botatzea.

Zornotzako gertakariez gaine-
ra, elkarretaratzea antolatu zute-
nek gogora ekarri zituzten orain 
aste gutxi basauriar batek jasanda-
ko jipoi homofoboa eta asteon Gas-
teizko Umandi ikastolan agertu 
diren pintaketa LGTBfoboak. "Egi-
turazko" indarkeriak deseraikitze-
ra deitu eta "borroka feministan 
eta transmaribibolloan" segitzeko 
beharrizana azpimarratu dute. 
"Hau guzti hau sufritzen dugun 
egiturazko biolentziaren ondorioa 
da. Eraso guztiek eredu hegemo-
niko bati eta normatibitate bati 
erantzuten diote", adierazi zuten 
Zornotzako protestaren amaieran. 
"Mundua aldatzen hasteko, ingu-
ru hurbilean eragiten hasi behar 
da. Goazen deseraikitzera", esan 
zuten. 

Plaza bete jende, eraso LGTBfoboek eta eraso 
matxistek lekurik ez dutela aldarrikatzeko

Erasoen kontrako pankartek plazaren erdigunea hartu zuten.Herritar askok ostadar koloreko bandera izan zuten esku artean.

LGTB HARROTASUNA  •  E.H.

Durangaldeko instituzioek eta 
herri mugimenduek bat egingo 
dute ekainaren 28ko aldarri-
kapenekin, LGTB Harrotasu-
naren Nazioarteko Egunagaz.
Abadiñon, adibidez, mobiliza-
zio bat egingo dute LGTB esku-
bideak aldarrikatzeko. Herrian 
hori egiten duten lehenengo al-
dia izango da. Mobilizazioa Izpi-
likuak Talde Feministak antola-
tu du, eta astelehenean izango 
da, Traña-Matienan, 20:00etan. 
Bestalde, Durangoko Bilgune 
Feministako kideek irakurketa 
feminista egingo dute gaur 
arratsaldean. Heteroaraua au-
zitan ipiniko dute, irakurketa 
herritarren artean partekatuta. 
20:30ean izango da, Intxaurre 
tabernaren aurrean. 

Zornotzako Akelarre plata-
formak ere hainbat ekitaldi an-
tolatu du. Zapatuan, 'Aliantzak 
Eraikitzen' saioa egingo dute, 
Munarri gaztetxean. 15:00etan 
izango da. Eta 18:00etan mani-
festazioa egingo dute herriko 
kaleetan. Astelehenean Bilboko 
manifestaziora joateko deia 
egin dute. 

Mobilizazioak 
Durangaldean

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA 

Uztaila indartsu dator Zornotzara. 
Jairik barik, hori seguru, baina 
herritar guztiei begirako kultur 
eskaintza potolo bategaz. Udalak 
'Kultura martxan' egitaraua an-
tolatu du, gustu, kolore eta adin 
guztiei begirako programa. Eki-
taldi kulturalak uztailaren 1etik 
25era bitartean egingo dira, eta 
kontuan hartuta euretariko asko 
eremu zarratuetan egingo direla, 
udalak gogorarazi du ezinbeste-
koa izango dela sarrera aldez au-

rretik eskuratzea. Interesa dute-
nek ekitaldi bakoitzari dagozkion 
sarrerak eskatu beharko dituzte. 
Gero, zozketa baten bitartez era-
bakiko dute sarreren onuradunak 
nortzuk diren. 

Egitarauan nabarmentzen di-
ren ekitaldietariko batzuk mu-
sikari loturikoak dira. Besteak 
beste, En Tol Sarmiento, Olatz 
Salvador, Xabi Solano eta Amak 
taldeek joko dituzte kontzer-
tuak. Bertsozaleak direnek Ando-
ni Egañaren, Aitor Sarriegiren, 
Unai Iturriagaren eta Jone Uria-
ren saioaz gozatu ahalko dute. 
Umeentzako ekitaldiei buruz ere 
badago zer esan. Magia eta zien-
tzia bateratzen dituen ikuskizu-
na, Yarleku konpainiaren Etxerik 

txikiena antzezlana edo Anita Ma-
ravillasen Kotondarrak egongo dira 
ikusgai. Gazteei begira ere, beste 
horrenbeste. Zornotzako kuadri-
llek piragua jaitsiera eta Non dago 
Mikel? dokumentalaren proiek-
zioa antolatu dituzte. Bestalde, 
ANBOTO partaide duen Jantzari 
dokumentala ere egongo da ikus-
gai. Ekitaldi guztien xehetasunak 
anboto.org atarian daude ikusgai.

Ainhoa Salterain Berdintasun 
zinegotziak elkarbizitzarako 
balioak sustatzera deitu die he-
rritarrei. Eraso matxistarik egon 
ez dadin Beldur Barik kanpaina 
egingo dute, eta, sexu askatasu-
nari dagokionez, Harrotasunaren 
aldeko kanpaina sustatuko dute, 
"Zornotza herri anitza" delako. 

En Tol Sarmiento, Olatz Salvador, Xabi Solano 
eta Amak taldeen kontzertuak Zornotzan
Karmen eta Santa Ana jaiak ospatuko ez direnez, 'Kultura martxan' prestatu dute

Luciano Martínez eta Ainhoa Salterain zinegotziak, eta David Murillo kultura teknikaria.
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DURANGO  •  M.Z. / J.G. 

Durangoko Maristak ikastetxea 
pausoak ematen dabil etorkizune-
ko proiektua gauzatu ahal izateko. 
Espazio berria izango du Duran-
gon, zentroa hazi ahal izateko. 
Tabirako Fundifes enpresa zegoen 
orubea izango da kokapen berria. 
Horretarako, Eusko Jaurlaritzagaz 
lankidetza publiko-pribatu eredua 
izango duen egitasmoaren aurrea-
kordioa adostu dute. Prentsa oha-
rrean azaldu dutenez, Eusko Jaurla-
ritzak, Sprilurren bitartez, lursaila-
ren erosketa eta deskontaminazioa 
bere gain hartuko lituzke, lurzoru 
horiek berreskuratzeko helburua-
gaz, "Durangaldeko lanbide eta goi 
mailako heziketa beharrei erantzu-
na emateko". Eguaztenean batzarra 
egin zuten Maristen egoitzan, gaia 
lantzeko. Arantxa Tapia Eusko Jaur-
laritzako Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Ingurumen 
sailburua, Txaber Ouro Sprilurreko 
zuzendaria, Daniel Irazola Maris-
tak Durango Ikastetxeko  zuzenda-

ria, Mireia Elkoroiribe Durangalde-
ko Mankomunitateko presidentea, 
Iñaki Totorikaguena Mankomuni-
tateko Toki Garapeneko presiden-
tea, eta Alberto Oribe eta Alfonso 
Fernández Maristar Anaien Iberiar 
Probintziako administratzaileak 
izan ziren batzarrean. 

Maristetako ordezkariek dio-
tenez, "Durangoko Udalak eta 
bertako alderdi politiko guztiek 
babestu dute MKD-Maristak Du-
rangoren planteamendua, eta 
eskura dituzten tresna guztiak 
eskaini dituzte proiektua errea-
litate bihur dadin". Era berean, 
Mankomunitateak Eusko Jaurla-
ritzagaz egin duen "bitartekari-
tza lana" nabarmendu dute. 

Maristen egoitza Fundifeseko 
orubean ipintzeko, Durangoko 
Udalak lurrak birkalifikatu egin 
beharko ditu. Durangoko gober-
nu taldeak begi onez ikusten du 
inguru hori birgaitzea, Maristak 
bertara joateko. "Plan orokorra 
berrikusten gabiltza eta momen-

tu ona izan daiteke horretarako 
prozesua modu garden baten 
eginez", azaldu du Aritz Bravo 
zinegotziak. "Enpresa horretako 
langileekin dagoen zorrari ere 
irtenbidea ematen bazaio, ados 
gaude", gaineratu du Bravok. 

Soka luzea
Durangoko Fund i fes  enpre -
sa 2008ko maiatzean itxi zuten. 

2010eko otsailean, 60 bat langile 
ohi Durangoko udalbatzarrera 
joan ziren enpresak hartzen di-
tuen 16.000 metro koadroko lu-
rrak birkalifikatzea eskatzera. En-
presak zorra zuen beharginekin, 
eta lurrak birkalifikatuta etxeak 
eraikiz gero, beharginekiko zorra 
kitatzea gura zuten. Pleno horre-
tan, udaleko alderdi politikoei 
birkalifikatze proposamenaren  

berri eman zieten. Sasoi hartako 
EAJ-PSE-EEko gobernu taldeak 
gehiegizkotzat jo zuen proposame-
na. Ezker Abertzaleak “pelotazo 
urbanistikoa” egin gura izatea 
kritikatu zuen. Beraz, langileen 
proposamenak ez zuen aurrera ir-
ten. Langileek hainbat mobilizazio 
antolatu zuten. Bestalde, une hone-
tan Sorginola Gaztetxeak du bere 
egoitza Fundifesen bulegoetan.

Maristak Ikastetxearen proiektu berria Fundifes enpresa 
zegoen orubean eraikitzeko aurreakordioa adostu dute
Eusko Jaurlaritzak Sprilurren bitartez Tabira auzoan 
kokatutako lurzorua erosi eta deskontaminatzea da asmoa

Instituzioetako eta Maristetako ordezkariak eguazteneko batzarrean.
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DURANGO  •  J.D. 

Asier Angulo, Gontzal Merino, Monse 
Elkoro eta Juanjo Fondado Tabira 
auzo elkarteko kideak dira eta egu-
notan buru-belarri lanean dabiltza 
gaur arratsaldean hasiko diren jaiak 
antolatzen. Ekimenez beteriko egita-
raua osatu dute.

Iaz ez zen jairik ospatu pandemiaren 
eraginez. Aurten normaltasunez  
bueltatuko dira? 
Gontzal Merino: Oraindino ez. Esa-
terako, marmitako eta tortilla 
txapelketak ez dira egingo, ezta 
mus eta partxis txapelketak ere, 
eta txosnarik ere ez dugu ipiniko. 
Jende pilaketak saihesteko hartu-
riko neurriak dira. Tortillak ekarri 
eta jatordu bat egiteko deialdi bat 
dago, baina auzotarrei mugatuta 
dago.  
Txosnarik barik, diru iturri bat gutxia-
go. Zelan ordezkatuko duzue? 
G.M.: Orain, diru iturri nagusia 
mendi martxa eta lasterketa dira.
Mendi martxa ez da nobedadea, 
baina orain urte gutxi ipini zenuten 
martxan. Ondo funtzionatzen du? 
G.M.: Bai. Aurtengoa hirugarren 
aldia izango da. Lehenengo aldiko 
izen-ematea aste bitan amaitu zen. 
Beste 50 plaza gehitu genituen, ba-
tez ere egunean bertan apuntatzen 
ziren auzotarrei begira. Iaz ere pla-
za guztiak bete ziren. Pandemiaren 
ondorioz ez dago proba askorik eta 
aurten ere gogotsu dago jendea. 
Markina, Donostia, Amurrio, Orio, 
Ondarroa eta beste herri batzue-
takoek izena eman dute. Martxa 
luzeak 20 kilometro eta 800 metro-
ko desnibela ditu. 10 kilometroko 
martxa laburrago bat ere badago. 

Zelako giroa sumatzen duzue au-
zoan? Jendea gogoz dago jairako? 
Asier Angulo.: Eguraldi onagaz Tabi-
rako parkea beterik egoten da beti, 

eta azkenaldian gehiago oraindino. 
Ez dakit zergatik den, COVIDak era-
gin duen, baina egunetik egunera 
beteago ikusten dugu auzoa eta, al-

di berean, geroago eta jende gehia-
gok ezagutzen ditu Tabirako jaiak.  
Zer nabarmenduko zenukete egita-
rauari buruz? 

Monse Elkoro: Zapatu arratsaldean 
Virgen del Cisne eta Kriskitin dan-
tza taldeen saioa dago eta baita 
Laru, Parkatu eta Ameba taldeen 
kontzertuak ere. Sarrerak Arte eta 
Historia Museoan eskuratu daitez-
ke, besteak beste. 
Juanjo Fondado: Mendi martxa eta 
lasterketa domekan dira. Marti-
tzenean bertso saioa dugu; Eneko 
Abasolo, Irune Basagoiti eta Txaber 
Altube bertsolariak arituko dira. 
Jose Mari Odriozola txistulariak 
giroa ipiniko du eta Jokin eta Iban 
txalapartariak ere egongo dira. 
Zelakoa da jai batzordearen egoera? 
G.M.: Jende gehiago beti dator on-
do ekintzak antolatzeko.
A.A.: Une batean, sasoi bateko jen-
deak Tabirakoak ginen gazte ba-
tzuei erreleboa eman ziguten. Pa-
re bat urtean oso jende gutxigaz 
antolatu genituen jaiak. Laguntza 
eskatu genuen eta jende berria 
etortzen hasi zen. Une honetan 
oso pozik nago dugun taldeagaz. 
Jaiak auzo elkartearen eta gazte-
txearen artean antolatu dituzue. 
Elkarlan hori aspaldikoa da? 
A.A.: Gaztetxea martxan ipini 
eta hurrengo urtean hasi ziren 
hango gazteak parte hartzen. 
Eragile biak Tabirakoak direnez, 
elkarlanean aritzeko aukera ikusi 
genuen. Urterik urtera handitzen 
joan den elkarlana da.  

Monse Elkoro, Asier Angulo, Gontzal Merino eta Juanjo Fondado jai batzordeko kiderak Tabiran.

"Egunetik egunera beteago ikusten dugu Tabira auzoa 
eta geroago eta jende gehiagok ezagutzen ditu jaiak"
Gaur arratsaldeko txupinazoagaz hasi eta martitzenera arte, San Pedro jaiak ospatuko dituzte Durangoko Tabira auzoan

Durangoko umeek udal politikan 
eragiteko ekarpenak egin dituzte
Ikasleek eta udal agintariek hainbat bilera egin dute

DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Durangoko Lehen Hezkuntzako 
dozena bat ikaslek eta DBHko 
beste 40 bat gaztek batzarrak 
egin dituzte udal agintariekin. 
Ikasleek proposamen sorta bat 
helarazi diete politikariei, propo-
samenok udal politikan islatuta 
geratu daitezen. Udal iturriek 
jakinarazi dutenez, herrian su-

matzen dituzten "hutsune eta 
gabeziak" zeintzuk diren jakina-
razi dute umeek. Bileragaz, amai-
tutzat eman dute azken hileetan 
lantzen aritu diren prozesu parte 
hartzailea. Prozesu honetan ja-
soriko ekarpenak "oso kontuan" 
hartuko dituztela adierazi dute 
Ima Garrastatxu alkateak eta Ju-
lián Ríos alkateordeak.

Ikasleen eta udal agintarien arteko batzar bat.

DURANGO  •  J.D.

Durangoko Alde Zaharreko bizile-
ku "askok" "arazoak" dituzte zuntz 
optikoa ipintzeko telefono konpai-
niekin dabiltzanean, Jose Maria 
Arrillaga Durangoko Alde Zaharra 
(DAZ) elkarteko presidentearen 
esanetan. Izan ere, duen balio 
historikoagaitik, Alde Zaharra le-
gedia berezi batek babesten du eta 
berau betetzea ez da erraza. Horiek 
horrela, DAZek eskaera bat egin 
du udalean. Batetik, "erraztasu-
nak" eskatu dituzte zuntz optikoa 
ipintzeko. Bestetik, proposamen 
bat egin dute arazoa konpontzeko: 
"Komunitate bakoitzean gaur egun 
existitzen diren kaxarik gertu-
koenak erabiltzea eta kable sarea 
fatxadatik eramatea".

Alde Zaharrean "erraztasunak" eskatu 
dituzte zuntz optikoa ipintzeko  
Durangoko Alde Zaharra elkarteak eskaera bat egin du udalean. Kable sarea fatxada 
komunitate bakoitzeko kaxarik gertukoenetik eta fatxadatik eraman ahal izatea proposatu dute

Asun Canales eta Jose Maria Arrillaga egoera azaltzeko eskainiriko prentsaurrekoan.
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'Erik eta Win' 
ikuskizunak emango 
dio amaiera Mallabiko 
ekain kulturalari

MALLABIA  •  J.D.

Mallabiko ekain kulturala 
gaur amaituko da, Erik eta Win 
ikuskizunagaz. Saioak an-
tzerkia, umorea eta bertsoak 
uztartzen ditu eta frontoian 
eskainiko dute, 19:00etan. 
Asier Sotak gidatzen du obra, 
eta Ander Lizarralde eta Unai 
Muñoa dira gidoigileak eta 
emanaldian ahotsa ipintzen 
dutenak. Imanol Kamio eta 
Aitor Atxega musikariek la-
gunduta arituko dira. 

Erabiltzen duten tresna na-
gusietariko bat umorea da, 
baina eszena sakonek ere ba-
dute lekua, poesia eta bertsoen 
bitartez proposatzen direnak.

Ikuskizunean, Lizarralde 
eta Muñoa bertsolariek, eu-
ren arteko hartu-emanaren 
eboluzioa ardatz hartuta, bes-
teentzat ispilu bilakatzea dute 
helburu. "Erakusten duten 
intimitatearen atzean, bidean 
ikasitako gakoen aitortza da-
go eta harreman intimoetan 
dugun zenbait blokeo ere bai", 
diote egileek obrari buruz. 

MAñArIA •  Joseba Derteano

Mañariko Denda berriak ez du 
funtzionatu. Zabaldu zenetik hiru 
hilera, uztaila amaitzen denean, 
ateak itxiko ditu. Udalak negozioa-
ren kudeaketa berriro esleitzeko 
prozedura martxan ipini du asteon.

"Oso jende gutxi etortzen da den-
dara. Zenbakiek ez dute ematen eta 
ezinezkoa da zabalik mantentzea", 
azaldu du oraindino negozioaren 
ardura duen Marcel Martinek. Bere 
ustez, aurreko dendako "bezerorik 
gehienak" Mañaritik kanpokoak 
ziren eta horiek orain ez dira denda 
berrira joaten. Eta herritik bertatik 
joaten direnekin ez du nahikorik 
ateratzen denda zabalik mantentze-
ko. Denda goiz eta arratsalde zabal-
tzen hasi zen eta gaur egun goizetan 
baino ez du zabaltzen.

Ainara Otxotorena alkatearen 
ustez, arazoa beste bat izan da. 
"Mañarian enkajerik ez duen den-
da eredu bat sortu du, delicatessen 
moduko bat. Herritarrek, ostera, 
supermerkatu txiki bat gura dute, 
zerbait funtzionalagoa, egunero-

kotasunean erabiltzeko produktu 
gehiago salduko dituena", esan du.

Negozioa lehiaketara 
Udala negozioa berriro esleitzen 
ahaleginduko da. Aste honetan ber-

tan publiko egin dituzte oinarriak, 
eta interesatuek 15 eguneko epea 
dute euren proposamenak aurkez-
teko. Beraz, baliteke denda itxi eta 
gutxira berriro zabaltzea, proposa-
menak jasotzen badituzte. Interesa-

tuekin oinarriei buruz berba egite-
ko "atea zabalik" dutela adierazi du 
Otxotorenak. "Proposamenak jaso 
eta entzuteko prest gaude. Denda za-
baltzea da gura duguna, eta herrita-
rrei zerbitzua ematea", gaineratu du. 

Mañariko Dendak ez du funtzionatu eta uztail amaieran 
itxiko dute; udalak berriro atera du lehiaketara
Gaur egun duen bezero kopuruagaz denda zabalik mantentzea "ezinezkoa" dela azaldu du negozioaren arduradunak

Maiatzaren 3an zabaldu zuten Mañariko Denda, eta zabaldu zenetik hiru hilera itxiko ditu ateak.

OTXANDIO  •  J.D. 

Otxandioko Udaleko arduradu-
nak Bizkaiko Aldundiko Herri 
Administraziorako eta erakunde 
harremanetarako diputatu Eli-
xabete Etxanobegaz eta Tokiko 
Administrazioaren zuzendari Josu 
Bergaragaz bildu dira. Otxandiok 
etorkizunera begira dituen erron-
kak helarazi dizkiete batzarrean. 

Besteak beste, finantziazioa behar 
duten egitasmo biren berri eman 
diete. Batetik, ur araztegi berri ba-
ten premia dagoela esan diete, gaur 
egungoa zaharkituta dagoelako. 
Bestetik, udaletxearen atzealdeko 
orubean udal bulegoak eta adi-
nekoentzako gune bat hartuko 
lituzkeen azpiegitura berria egin 
gura dutela. 

Aldundiagaz batzarra 
Otxandioko beharrizanei buruz

Batzar informatiboa izan da. Udalak herriko erronka eta 
proiektu nagusien berri eman die Aldundiko ordezkariei

Udalekuak astelehenean hasiko dira.

Garaiko udalekuetan ia 20 
umek parte hartuko dute
Udal iturriek jakinarazi dute aurreikusitako plaza guztiak 
bete direla. Astelehenean ekingo diete udalekuei
GArAI  •  eKaItZ Herrera

Iaz bertan behera utzi behar izan 
zituzten, baina aurtengoak arra-
kastatsuak izango direla dirudi. 
Garaiko Udaleko iturriek jaki-
narazi dutenez, herriko ia hogei 
umek parte hartuko dute udale-
kuetan. "Jendeak interesa agertu 
du. Plaza guztiak bete dira. 18-19 
umek parte hartuko dute", azaldu 
dute. Aurten, osasun egoera dela-

eta, bajatu egin dute begirale ba-
koitzari esleitutako ume kopurua. 
Ekainaren 28tik uztailaren 16ra 
bitarteko goizetan egingo dituzte 
udalekuak. Ludoteka, frontoia 
eta kultur etxea baliatuko dituzte 
ekintzetarako, baina udalaren as-
moa da, "ahal den neurrian", ekin-
tzak aire zabalean egitea. Berbaro 
elkartea arduratuko da ekintzak 
antolatzeaz.

Izurtzako auzo-
taxiaren 
erabiltzaileak pozik 
daude zerbitzuagaz

IzurTzA  •  J.D.

Hiru aste joan dira Izurtzan au-
zo-taxi zerbitzua martxan ipini 
zutenetik, eta, oraingoz, hiru 
bider erabili dute Pedro Mari 
Moreno taxilariaren esanetan: 
behin COVIDaren kontrako 
txertoa ipintzera joateko, beste 

behin Iurretako anbulatoriora 
joateko, eta azkena Durangoko 
anbulatorio zaharrera joateko. 
Guztira, erabiltzaile bi izan 
dituzte, izurtzar batek birritan 
erabili du zerbitzua eta. Erabil-
tzaileak zerbitzuagaz gustura 
daudela dio Morenok. "Etxe 
atarian hartu eta hantxe bertan 
uzten ditut berriro. Oso zerbi-
tzu erosoa dela eta oso pozik 
daudela esan digute", azaldu du 
taxilari durangarrak. 

"Erabiltzaileek oso 
zerbitzu erosoa dela eta 
oso gustura daudela  
esan digute"
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Elorrio  •  maialen zuazubiskar

1978an, San Juan bezperan, Guar-
dia Zibilak auto bateko hiru bidaia-
ri metrailatu zituen Apatamonaste-
rion, Durangotik Elorriorako bidea 
egiten zebiltzala, gauez. 16 urteko 

gazte elorriar bat hil zuten tiro-
keta haren ondorioz: José Emilio 
Fernández. Sasoi hartako bertsio 
ofizialak jaso zuenez, auto gidariak 
polizia kontrola gainditu zuen, eta 
horrek eraginda hasi zuten tiroketa 

agenteek. Baina gertatu zena oso 
bestelakoa da autoan bidaiari joan 
ziren beste bien eta José Emilio 
Fernández zenaren familiaren 
esanetan: "Ez zen inolako polizia 
kontrolik egon". 

Gertarakari latz horretatik 
43 urte betetzen ziren egunean,  
eguaztenean, ekainak 23, ome-
naldia egin zioten Fernándezi Elo-
rrion, bera gogorarazteko plakaren 
aurrean. 

"1978ko ekainaren 23ko ger-
takari latz hura gogorarazteko 
batu gara hemen. Guardia Zibilak 
inpunitate osoz metrailatu zuen, 
existitzen ez zen kontrol batean, 
José Emilio Fernández, Jose Felix 
Marias eta Koldo Zenitagoia zihoa-
zen autoa. José Emilio hil egin 
zuten, eta beste biak larri zauritu", 
gogorarazi zuen Fernándezen seni-
tarteko batek oroimen ekitaldian.  
Horrez gainera, gertakari latz 
horiek 30 urtean ahaztuak izan 
zirela salatu zuten eguazteneko 

omenaldira bertaratutakoek, eta 
oraindino justizia egin barik ja-
rraitzen duela nabarmendu zuten. 
"Gertakari hauen benetako erru-
dunek, hau da, Guardia Zibilak eta 
Espainiako gobernuak, oraindino 
ez dituzte ekintza hauek aitortu", 
kritikatu zuen Fernándezen seni-
tartekoak. 

Ekitaldian José Emilio Fernán-
dezen familiartekoek, lagunek eta 
Elorrioko Udaleko hainbat zine-
gotzik parte hartu zuten, tartean 
Maria Herrero alkateordeak. 

José Emilio Fernández gogoan izan dute Elorrion, 
1978an Guardia Zibilak tiroz hil zuen gaztea
1978an Guardia Zibilak auto bat metrailatu zuen Apatamonasterion; 16 urteko gazte elorriarra auto horretan zihoan

Eguaztenean egin zuten omenaldia. Bertan, bere familiako hainbat kidek parte hartu zuten.

"Guardia Zibilak eta 
Espainiako Gobernuak 
oraindino ez dituzte 
ekintza hauek aitortu"

Atxondo •  maialen zuazubiskar 

AHTrik Ez Akanpada dinamikak 
hiru eguneko kanpaldira deitu du 
uztail amaierarako. Antolatzaileek 
jakinarazi dutenez, uztailaren 
30an eta 31n eta abuztuaren 1ean 
egingo dute kanpaldia, eta euren 
helburua da Atxondoko landak 
bete eta bestelako bizi ereduak 
sortzeko alternatibak badituztela 
ozen aldarrikatzea. "AHTari amaie-
ra emateko ordua da, abiadura han-
dian inposatu dizkiguten politika 
diruzale kapitalisten aurrean plan-
to egin eta bizi eredu alternatiboak 
badaudela ezagutarazteko. Bizitza 
eredu errespetutsuak sortu eta bizi 
gura ditugu. Eta ingurumena gure 
altxorrik preziatuena bailitzan 
zaindu gura dugu, guk ere osatzen 
dugu-eta ingurumen hau", azaldu 
dute. 

Hori horrela, Atxondon egingo 
duten kanpaldira joateko deia egin 
diete herritarrei. Eta izen-ematea 
ahtrikezakanpada.com webgunean 
egin daitekeela jakinarazi dute. 
Horrez gainera, laster egitaraua-
ren inguruko informazio gehiago 
emango dutela adierazi dute. 

Atxondon hiru eguneko kanpaldia 
egingo dute AHTaren kontra
Uztailaren 30ean eta 31n eta abuztuaren 1ean egingo 
duten kanpaldira batzeko deia egin dute antolatzaileek. 
Datozen egunetan emango dute egitarauaren berri

AHTaren kontra 2020ko maiatzean eginiko manifestazioko irudia.

bErriz  •  maialen zuazubiskar

Berrizko Pentsiodunen Mugimen-
duak 'Posible al da eguneko zentro 
bat Berrizen?' mahai-ingurua 
antolatu zuen martitzenerako. 
Berrizko Kultur Etxean egin zuten 
eta hainbat herritar bertaratu zen.

"Gure ustez, Eguneko Zentroa 
beharrezkoa da, proiektu horre-

tan Berrizko errealitatea hurbi-
lago eta dimentsionatuago dago 
eta. Gainera, adinekoentzat ez 
ezik, familia zaintzaileentzat ere 
beharrezkoa da", azaldu dute pen-
tsiodunen mugimenduko kideek. 

Bestalde, jubilatuen etxe berri 
bat egiteko "une egokia" dela azal-
du zuten.

Martitzenean egin zuten mahai-ingurua, Kultur Etxean.

Eguneko Zentroaren beharrizanaz 
eztabaidatu dute asteon Berrizen
Berrizko Pentsiodunen Mugimenduak antolatuta, martitzenean 
mahai-ingurua egin zuten Berrizko Kultur Etxean
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Gazte sortzaile eta 
artisauen azoka 
antolatu dute 
zapaturako Zaldibarren

ZALDIBAR  •  JONE GUENETXEA

Zaldibarko Udaleko Jai Batzor-
deak kultur egitarau zabala 
antolatu du udarako ZUK, Zal-
dibarko Uda Kulturala, egitas-
moaren barruan. Ekainaren 
23tik uztailaren 25era izango 
da eta 25 ikuskizun eta jarduera 
izango ditu. 

Asteburura begira hainbat 
ekitaldi antolatu dute. Zapa-
tuan, 10:30etik 14:30era gaz-
te sortzaile eta artisauen azo-
ka egingo dute Euskal Herria 
etorbidean. Arratsaldean, 
19:00etan, Turistreando kale 
antzerkia izango da, udaletxeko 
plazan. Hurrengo asteburuetara 
begira, Tio Teronen Dantzari 
Alaiak taldearen emanaldia, 
bertsolariak eta kale ikuskizu-
nak izango dira.

Batzarrak hilean 
behin, langileen 
autodefentsarako 
espazioak sortzeko

DURANGALDEA  •  EKAITZ HERRERA

Durangaldeko Langileen Auto-
defentsa Sareak batzar irekiak 
egingo ditu hilean behin, behar-
ginei arlo laboralari loturiko 
defentsa tresnak eskaintzeko. 
Egitasmoaren bultzatzaileek 
adierazi dutenez, batetik, for-
makuntza saioak eskainiko 
dituzte. Adibidez, kaleratzeen 
aurrean langileek dituzten es-
kubideei buruzko saioak eta 
kontratuei loturiko saioak. Bes-
tetik, saio parte hartzaileak 
ere egingo dituzte, Langileen 
Autodefentsa Sarean izena ema-
ten dutenek ekarpenak egin 
ditzaten. Lehenengo batzar ire-
kia datorren zapatuan egingo 
dute, uztailaren 2an. Durangon 
izango da, Landako Etorbidean, 
Alberdi okindegiaren ondoko 
plazan.

ABADIÑO •  EKAITZ HERRERA

URA agentziako iturriek ANBO-
TOri baieztatu diotenez, agentziak 
berak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
ikerketa bat hasi dute Ibaizabal 
errekako arrainak zerk eraginda 
hil diren jakiteko. Martitzenean, 
hainbat arrain agertu zen hilda 
Ibaizabal errekan, Abadiñoko Ar-
zubia inguruan, eta oraindino 
ere ikusi daitezke han-hemenka. 
Dena dela, URAk jakinarazi du 

Arzubiako eremura mugatu barik, 
ikerketa ibaiko tarte handiago ba-
tera zabaldu dutela. Besteak beste, 
Arzubiatik errekan gorako tarteak 
ipini dituzte ikerketapean. Astola 
eta Zelaieta aldeko inguruak, adibi-
dez. Bizkaiko Foru Aldundiak hain-
bat arrain-lagin hartu du ikerketa 
egiteko. URA agentziak, bestalde, 
errekako uraren laginak hartu ditu 
ibilguko hainbat puntutan.

Abadiñoko Ibaizabal errekan arrainak 
zerk eraginda hil diren ikertzen dabiltza
URA agentziak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Arzubia inguruan gertaturikoa ikertzen dabiltza

 Arrainak hilda agertu dira Abadiñoko Arzubia inguruan.

URAk jakinarazi du 
Arzubiako eremura 
mugatu barik, ikerketa 
ibaiko tarte handiago 
batera zabaldu dutela

Bizkaiko Foru Aldundiak 
hainbat arrain-lagin hartu 
du ikerketa egiteko

IURRETA •  AITZIBER BAsAURI

Iurretarrek aurrekontu parte har-
tzaileetan bozkatu ahal izango du-
te, sare sozialen eta www.iurreta.eus 
webgunearen bitartez. Baita etxee-
tara helaraziko duten liburuxka-
ren bitartez ere. Liburuxka hori 
Herritarren Arreta Zerbitzurako 
bulegoaren inguruan eta herriko 
hainbat tokitan ipiniriko poston-
tzietan utzi daiteke. Ekainaren 
24an, informazioa emateko karpa 
ipiniko dute Dantzari inguruan, 
eta bertan ere utzi ahal izango da 
botoa. 

Iurretako Udalak 50.000 eu-
roko diru atala gorde du botorik 
gehien batzen dituzten hiru 
proiektuak gauzatzeko. Honako 
zortzi proiektuen artean bozkatu 
daiteke: Zaldaiko bideko argiak 

hobetzea eta oinezkoentzako 
bazterbideak seinaleztatzea, 
Iurretaburu-Etxetxu baserrie-
tarako bidean argiteria ipintzea 
(Iturburu auzoa), haurrentzako 
jolasak berriztea Berezin, Gabo-
netako dekorazioa ipintzea Bide-
barrieta inguruan, hirigunean 
komun publiko bat ipintzea, 
baserrietako seinaleak berriztea, 
Goiuria auzoan iturri publiko bat 
instalatzea, bolatokian rokodro-
moa ipintzea eta kalistenia-parke 
bat sortzea.

Iurretan zabalik dago aurrekontu parte 
hartzaileetan botoa emateko epea
50.000 euroko diru atala dute botorik gehien batzen dituzten hiru proiektuak gauzatzeko

Zortzi proiekturen artean eman daiteke botoa.
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Durangaldea asteon

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko 
helbideak: Bixente Kapanaga 9, - 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). 

Zornotza I Berdintasun planari jarraituz, Zornotzako Udalak 
antolatutako erakusketagaz udalerriko kirolariak ikusarazi gura 
dituztela jakinarazi dute. Argazkiak Maria Mentxaka duranga-
rrak atera ditu eta kiroldegiko sarreran daude ikusgai. Erakuske-
ta 15 argazkigaz osatuta dago. 

Zornotzako emakume kirolariei 
eskainitako erakusketa Larrea kiroldegian

Elorrio I Egungo legealdiko plana egokitu eta eguneratzeko as-
moz, Elorrioko Udalak inkesta bat banatuko du. Udaleko kideek 
herritar guztiak animatu dituzte prozesuan parte hartzera.

Inkesta etxerik etxe zabalduko dute, postontzietan utzita. In-
terneten bitartez ere bete daiteke. Galdetegia Iturri Kultur Etxean 
edo udaletxean entregatu beharko da. 

Elorrioko Udalak legegintzaldiko plana 
berregokitzeko inkesta banatu du

Zornotza I Zornotzako pentsiodunek manifestazioa egingo dute 
Zornotzan, ekainaren 26an. Pentsiodunek azaldu dutenez, pentsio 
publiko duinak eskatzeko egingo dute manifestazioa, eta inguru-
ko herrietako biztanleei bertaratzeko deia egin diete. Manifesta-
zioa 12:00etan hasiko da. 

‘Lana, pentsioak eta bizitza duina’ lelopean 
manifestazioa egingo dute Zornotzan

Durangaldea I Atzo elkarretaratzea egin zuten Durangon, maia-
tzaren 7an Ernaik eginiko mobilizazioetan parte hartu zuten zortzi 
lagun deklaratzera deitu dituztela salatzeko eta haiei elkartasuna 
adierazteko. "Zortzi gazte auzipetu dituzte maiatzaren 7an gazteon 
oraina borrokatzeagaitik. Baina, aizue, Erkoreka eta Urkullu, entzun, 
pare bat ideia azpimarratzeko batu gara eta: gugaz jai duzue eta ez 
gaituzue geldituko. Kolektiboaren indarraz eta herri honekiko dugun 
konpromisoz beteriko gazteak garen neurrian, ez dago gu geldituko 
gaituenik", esan zuten Ernaiko gazteek elkarretaratzean.

Durangon dozenaka lagun batu da zortzi 
gazte auzipetuei babesa emateko

Dagoeneko legegintzaldiaren 
erdian gaude. Durangoko EAJn 
lanean jarraitzen dugu, legeal-
diaren hasieran ezarri genituen 
helburuak lortzeko, Durango 
dinamikoa, aktiboa eta liderra 
izateko.

Horregatik, oposiziotik ere la-
nean jarraitzen dugu, emendakin 
eta mozioen bitartez, adibidez, 
merkatuko plaza biziberritzea 
lortzeko eta, merkatuko postuen 
arduradunei babesa emanez, go-
bernu-taldeak bere etorkizunari 
buruzko erabakia har dezan. 

Lanean jarraitzen dugu ere 
Durango eskualdeko buru izan 
dadin eta proiektu bideragarriak 
ezar daitezen, hala nola Manko-
munitateak SPRILURekin ahalbi-
detu duen ekonomia sustatzeko 
proiektu berria, Fundifes zenaren 
lursaila birgaitzeko Tabiran, Ma-
ristak berria jasotzeko eta eskual-
dearen prestakuntza eta sustapen 
ekonomikoko gune bihurtzeko, 
Basque Green Deal estrategiaren 
esparruan.

Durangok proiektuak behar 
ditu aurrera jarraitzeko. Ezin 
dira atzera gelditu adibidez Urki 
Hegoalde bidea, Eguzkitzaren 
garapen industriala, merkatu pla-
zarako proiektu berria, bizikleta 
elementu transformatzaile beza-
la bultzatzea edo Antso Estegiz be-
zalako kaleak berrurbanizatzea.

Eta horren falta igarri dugu, 
hain zuen, gobernu-taldearen 
aldetik legegintzaldiko bi urte 
hauetan. Izan ere, ikusi dugu 
euren ustez zeuden arazoei ir-
tenbidea ez emateaz gain, arazo 
berriak sortu direla. Une honetan, 
udala itotzen ari da gobernu-tal-
deak berak sortu dituen lan-ga-
tazketan eta prozesu judizialetan.

Beraz, lanean jarraituko dugu, 
erabaki egokiak har daitezen, 
ekonomia gaiztoa suspertzeko, 
kalitatezko enplegua sortzen 
laguntzeko, ongizate-mailak 
handitzeko eta, azken batean, 
Durangok aurrera egiteko.

Politikan

Dinamismoa eta lidergoa

Mireia elkoroiribe
Zenikaonandia 
EAJ

DURANGALDEA •  EKAITZ HERRERA

Berton Bertokoak iragarri du 
Durangaldeko osoko bilkuretan 
mozioak erregistratuko dituela, 
eta esku artean duten elikadura 
proiektua babesteko eskatuko 
diela politikariei. Honen oina-
rria zein den ulertzeko, honako 
hau ekarri behar da gogora: Ber-
ton Bertokoak hileak daramatza 
proiektu bat garatzen eskualdeko 
eskola publikoetako jangelak 
kudeatzeko. Besteak beste, Du-
rangaldeko baserritarren eta 
ekoizleen produktuekin hornitu 
gura dituzte eskoletako sukal-

deak. Horretarako, bilerak anto-
latu dituzte baserritarrekin, eta 
teknikari bat ere lanean dago, 
proiektu hori guztia bideragarria 
dela ziurtatzeko. 

Orain beste pauso bat emango 
dute aurrera, eta babes politi-
ko bila joko dute udalbatzetara 
proiektua bultzatzeko. Mozioan 
jasotzen denez, udal bakoitzagaz 
batzea eskatuko diote Hezkuntza 
Sailari, eta "herriko eskolan gure 
baserritar, ekoizle eta arrantza-
leen produktuak kozinatuak izan 
daitezen eman beharreko pau-
soak" aztertzea. Adierazpeneko 
beste puntu batek honako hau 
dio: "Udal honek bat egiten du 
eskolak eta bere familiek egiten 
duten ahaleginagaz, gure herriko 
umeak kalitaterik onenagaz eli-
katuak izan daitezen".

Bere elikadura proiektua babesteko asmoz, Berton 
Bertokoak mozioak aurkeztuko ditu plenoetan
Babes politikoa eskatuko dute eskola sukaldeetan tokiko produktuak txertatzea onesteko

Dinamikako kideek hainbat bilera erronda egin dute, tartean, eskualdeko ekoizleekin.
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Berriz 2021

Ekainaren 18a

19:00  Haatik dantza konpainiaren ‘Errimak 

bi oinetan’. Eskolako patioan

Ekainaren 25a

18:00  Hika Teatroren Tonbola. Berrizburu 

kiroldegian

19:30  Kohatu + Kutreband Eskolako patioan

Ekainaren 26a

19:30 Dube + 26:11 Eskolako patioan

Ekainaren 27a

12:00 Potxin eta Patxin ‘Ingurumena zaindu’. 

Eskolako patioan

19:30 Miguel Del Valle + Adriana Bilbao, 

Fundiendo el hierro. Berrizburu kiroldegian

20:00 Osa &Mujika ‘Expectations will not kill 

you’. Berrizburu kiroldegian

20:30 Slipery + Feel The Sound Berrizburu 

kiroldegian

Ekainaren 28a

19:00 Chicharrón Circo Flamenco ‘Sin ojana’. 

Eskolako patioan

20:30 Txintxaun ‘La nuevAnormalidad 2’. 

Hilerrian

Ekainaren 29a

12:00 Turukutupa! Reziklantes. Eskolako 

goiko patioan

13:00 Dantzari dantza. Herriko taldeak. 

Eskolako patioan

19:00 Korrontzi & Xabier Amuriza 

‘Koplariak’. Eskolako patioan

Ekainaren 30a

19:00 Hutsun & Ortzi ‘Urbasa’. Eskolako 

patioan

Uztailaren 1a

12:00-13:30 /16:00-19:00 Ur Txirrista, 

jumping eta tirolina Eskolako goiko patioan, 

kiroldegiko aparkalekuan, futbol zelaian

19:00 Oihan Vega ipuin dantza Eskolako 

patioan

Uztailaren 2a

18:00 Edu Manazas ‘Fuera de stock’. 

Eskolako goiko patioan

Uztailaren 7a,

18:00 Toni La Sal, Txotxongilo bertsolariak 

Eskolako patioan

Uztailaren 9a

19:00 Zanguango Teatro ‘Al otro lado’. 

Olakueta plazan

Uztailaren 14a,

18:00 Sarini Zirko, Txoriak txori! Eskolako 

patioan

Uztailaren 16a

19:00 Xanpatito Pato Sò Eskolako patioan

Uztailaren 20a

18:00 Gorka Pereira, Vademekun Eskolako 

patioan

Uztailaren 23a

 19:00 Jawor, Polonia Olakueta frontoian

2019ko Berrizko jaiak.
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berriz  •  JONE GUENETXEA 

Koplek xarma berezia dute. Eta, gaine-
ra, punta-puntako musikari, abeslari, 
bertsolari eta dantzariekin jantzitako 
ikuskizun batean abesten badira, 
emanaldia borobil-borobila izango 
da. Hauxe da 'Koplariak' proiektua-
ren oinarria. Korrontzi taldeko Agus 
Barandiaranek eta Xabier Amurizak 
ondutako proiektua da eta ekainaren 
29an Berrizen taularatuko dute. Amu-
rizak erantzun die galderei.

Zelan sortu da 'Koplariak' disko-libu-
rua sortzeko proiektua?
Orain lau bat urte, Korrontziko 
Agus Barandiaranek Koplariak ize-
neko disko bat egiteko asmoa zuen 
eta nigana jo zuten. Nik material 
mordoa eman nion. Esan nion ego-
kiak iruditzen zitzaizkienak auke-
ratzeko. Proiektua atzeratu egin 
zen. Baina, pandemiari eskerrak, 
beste dena gelditu egin zenez, dis-
koa egin genuen. Agusek selekzio 
bat egin zuen eta bederatzi pieza 
aukeratu zituen. Gehienak neure 
koplak dira, zaharrak berrituta edo 
neure originalak.
Zer dauka koplak Xabier Amuriza hain-
beste erakartzeko?
Tradizio handi bat, etxetik hasita 
lehen-lehenik. Ume-umetan, ber-
tsotan hasita, koplak gehiago en-
tzuten nituen inguruan. Erromeria 
eta jai giroan kopla zen nagusi. Ko-
plariak, trikitilariak, albokariak, 
panderojoleak... Eske egunetan, 
Santa Agedan, Gabonetan-eta ko-
plak kantatzen ziren. Euskal Herri-
ko tradizio musikala zen. Bizkaian 
gehiago oraindino, bertsolaritza 
hain indartsu ez zegoenean. Beraz, 
etxetik bizi izan dut. Zer dauka 
koplak? Genero bat da. Estetika bat 
da. Beste tresna batzuekin izaten 
da, ez da bertsolaritzan lez, a capela. 
Zelan moldatu zarete konfinamen-
duan diskoa egiteko? 
Nahasketa Elkar estudioan egin 
zen, baina grabazioak bakoitzak 
bere etxeko estudioan egin zituen. 
Diskoan kantatzen dudana Agusen 
etxean grabatu genuen.
Koplari merezi duen garrantzia ema-
ten zaio kultura tradizionalean?
Horretan aurrera egin da. Gaur 
egun koplak bazter guztietan 
daude presente. Korrontzi bera 
talde ezaguna eta instrumentala 
izanda, koplaritzari disko bat 

dedikatzeak zerbait esan gura du. 
Tapia eta Leturiagaz ere diskoa 
egin nuen, Bizkaiko Kopla Berriak, 
eta arrakasta handia izan zuen. 
Kepa Junkeragaz ere egin nuen. 
Genero horren bueltan trikitilari 
asko dabiltza. 
Abesti guztiak zuk zeuk kantatzen 
dituzu?
Hasieratik esan nion Agusi ez 
nuela kantatu gura. Baina, azke-
nean, erdi engainatuta eraman 
ninduen etxera, eta grabatzen 
hasi ginen (barrez). Pare bat hiru 
bat kanta bertan abestu geni-
tuen. Nik kantatutakoa Portu-
galgo musikari bati bidali zion. 
Kanta bitan abesten dut. Ez dut 
kantaria izan gura, ez nago saltsa 
horietarako.
Berrizko saltsan egongo zara.
Bai, ilusio handiz eta kantatze-

ko gogoz egongo naiz Berrizen. 
Tentsio puntu bategaz ere bai, 
norbere herrian gertatzen den 
legez. Koplariak ez da kontzertu 
musikal soila. Dantzariak etenik 
barik aritzen dira dantzan. 
Ez zara geldirik egotekoa. Zer dau-
kazu orain esku artean?
Arriagan Etxepareren irakurketa 
izan zen eta inguru horretan 
proiektu berri bat sortu zait. 
Berbaldi bat eskatu zidaten, eta, 
azkenean, saiakera bat irten zait.  
Horregaz nabil orain. Oraintxu, 

Uharte bat Venusen liburua argi-
taratu dut eta horren jarraipena 
egiten ere banabil. Bestalde, talde 
osoagaz egiten den espektakulua 
da hau. Nik parte txiki bat har-
tzen dut. Baina Agus Barandiara-
nek eta biok beste bat egiten dugu 
formatu txikian, biok bakarrik. 
Neure koplak eta kopla zaharrak 
abesten ditugu. Koplariak koplari. 
Testua da batez ere inportantea. 
Zuzeneko hau hurbilagoa da, 
leku txikietan egiteko, berbaldi 
musikatu formatuan. 

Agus  Barandiaran eta Xabier Amuriza.

"'Koplariak' ez da kontzertu musikal soila; 
dantzariak etenik barik aritzen dira dantzan" 
Konfinamenduan Barandiaranek eta Amurizak bultzada eman zioten diskoari. Orain zuzenean aurkeztuko dute Berrizen

"Diskoan kantatzen 
dudana Agus 
Barandiaranen etxean 
grabatu genuen"

"Ilusio handiz eta 
kantatzeko gogoz  
egongo naiz  
Berrizen "
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Atxondo 2021

Ekainaren 25a

18:00  Txopo txikiaren prestaketa eta 

apainketa Gaztetxean

19:30 Txopo kalejira Gaztetxetik plazara

20:00 Txopo altxatzea eta ondoren Luhartz

Ekainaren 26a

14:00 Kuadrilen arteko paella jana auzoka

18:00-21:00 Jokairen zurezko 

tramankuluekin jolastera Plazan

22:00 The Riff Truckers 

Ekainaren 27a

11:00 Artisau/artista azoka Plazan

19:30 Antzerkia. ‘Zirkus’, Malas 

Compañíasen eskutik Plazan

Ekainaren 29a

12:30 Meza

14:00 Jubilatuen bazkaria etxera eramateko

20:00 Txopo botatze musikatua. Txertatu 

zure musika
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ATXONDO  •  M.Z. / J.G. 

Apatamonasterioko "jai batzorde 
konfinatuak" egitarau zabala an-
tolatu du hurrengo egunetarako. 
Izen horregaz keinua egin gura 
izan diete iazko jaiak konfinamen-
du bueltan antolatu zituztenei. 
Izan ere, jaiak antolatu zituen jai 
batzorde bakarrenetarikoa izan 
zen. 

Jai batzordeko kideek azaldu 
dute aurten ere zailtasunak izan 
dituela jaiak antolatzeko. Egoera 
etenik barik aldatzen egoteak ez 
du erraztasunik eman. "Hile bitan 
antolatu ditugu jaiak. Osasun 
neurriak zainduta jaiak antolatzea 
erabaki dugu", gaineratu dute.

Gaur emango diete hasiera jaiei, 
20:00etan, Donien Atxa ipinita. 
Horren aurretik, txopo txikia pres-
tatuko dute eta kalejran joango 
dira plazara. Txopoa ipini eta gero, 
Luhartz taldearen erromeria egon-
go da. 250 aulki ipiniko dituzte 
ikus-entzuleentzat. Gaur egun, 
Luhartzek emanaldi berezia es-
kaintzen du. Abestiak eta istorioak 
tartekatuta, erromerien bilakaera  
azaltzen dute, gidoi baten bitartez. 
Joan zen astean, Durangon ekin 
zioten formatu berri honi.

Aurten paella-jana egon egon-
go da, baina moldatuta, ekitaldi 
jendetsua izaten da eta. Ekainaren 
26an egingo dute kuadrillen arte-
ko paella-jana, baina auzoka. Bost 
edo sei kuadrillak parte hartuko 

dute eta auzoka banatuko dira. 
Arratsaldean, Jokairen zurezko 
tramankuluekin jolasteko aukera 
egongo da, eta The Riff Truckers 
taldearen kontzertuagaz emango 
diote amaiera egunari.

Ekainaren 27an, artisau eta 
a r t isten azoka eg ingo dute, 
11:00etan, plazan, eta 19:30ean 
Malas Compañías taldearen Zirkus 
antzezlana ikusteko aukera egon-
go da.

Ekainaren 29an emango diete 
amaiera jaiei, San Pedro egu-
nean. Egun horretan, 14:00etan, 
jubilatuen bazkaria egongo da. 
Jubilatuek euren egoitzan jasoko 
dute bazkaria, eta etxera erama-
teko aukera izango dute. Menua-
ren bila joan ezin diren jubilatuei 
etxera eramango diete. 

Kultura bultzatzea helburu 
Apatamonasterioko jai batzor-
deak kultura bultzatuko duen 
egitaraua antolatzea izan du hel-
buru. Gainera, ume eta nagusien-
tzako ekintzak antolatu dituzte 
batez ere. 

The Riff Truckers eta Luhartz Apatako San Pedro jaietan
Gaur Donien Atxa ipiniko dute, 20:00etan. Aurretik, txopo 
txikia prestatuko dute eta kalejiran joango dira plazara

The Riff Truckers eta Luhartz taldeak.

Ekainaren 26an 
kuadrillen arteko paella-
jana egongo da,  
baina auzoka
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Zirkua eta flamenkoa batzen 
dituen kultur proposamena

Chicharrón Circo Flamenco kon-
painiak Sin Ojana ikuskizuna 
aurkeztuko du, domekan, Duran-
goko Aurora Abasolo parkean, 
20:00etan. Zirkua eta flamenkoa 
uztartzen dituen konpainia gaz-
tearen lehenengo sormen lana 
da Sin Ojana. Komedia eta drama, 
konpas eta malabarearen ikerke-
ta, kantu flamenkoa eta oreka. 

Guztiak batzen dituen ikuskizu-
na da, askatasunari, emakumeari 
eta bizitzako gertaerei kantatzen 
diena. Chicharrón Circo Flamen-
co konpainiak, iragana baloratuz 
eta hortaz aberastuz, sorturiko 
flamenkoaren alde apustu egiten 
du. Beste arte eszeniko batzuekin 
fusionatuz, bere balio kulturala 
eta soziala indartuz.

‘Sin ojana’  
IKUSKIZUNA DURANGO :: Ekainaren 27

Zinema
:: Abadiño  
ERROTA KULTUR ETXEA
• MIa y Moi  
zapatua 26: 19:00
• Félix y el tesoro de 
Morgäa  
domeka 27: 17:00

:: Durango  
ZUGAZA
• Operación Camarón
barikua 25: 19:30/22:00
zapatua 26: 17:00/19:30/22:00 
domeka 27: 18:00/20:15 
astelehena 28: 18:00/20:15
martitzena 29: 18:00/20:15  
eguaztena 30: 18:00/15 

• La vida de los demás
barikua 25: 20:00
zapatua 26: 18:00/21:00 
domeka 27: 19:00
astelehena 28: 19:00
martitzena 29: 19:00  
eguaztena 30: 19:00

• Spirit- indomable
barikua 25: 19:30/22:00
zapatua 26: 17:00/19:30/22:00 
domeka 27: 18:00/20:15 
astelehena 28: 18:00/20:15
martitzena 29: 18:00/20:15  
eguaztena 30: 18:00/20:15 

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org helbidera edo 
deitu 946 232 523 telefonora, eguazten eguerdia baino lehen.

Ekainaren 25ean
ELORRIO antzerkia       
‘Legea gu gara’ (Barsanti 
Teatro), 19:30ean, Nizeto 
Urkizu aparkalekuan. Izetu 
Kultur Meta antzerki jaialdia.

MALLABIA dantza       
‘Gelajauziak’ (Kukai 
dantza konpainia), 
18:30ean, plazan.

MALLABIA antzerkia       
‘Erik eta Win’ (Buhameak), 
19:00etan, frontoian.

MALLABIA musika       
Sua, 19:30ean, plazan.

ZORNOTZA musika     
Haizetara: Satisfacshow, 
16:30ean, Zornotza Aretoan. 
Bigarren emanaldi bat 
eskainiko dute, 20:00etan. 
Radio Kaizman, 16:30ean, 
Amorebieta IV frontoian.  
Bigarren emanaldi bat 
eskainko dute, 20:00etan.

ZORNOTZA musika     
Haizetara: Botxo Boogies, 
19:00etan, Zelaietako 
kontzertu gelan. 

Ekainaren 26an
DURANGO Tabirako jaiak    
Virgen del Cisne eta 
Kriskitin dantza taldeak, 
17:00etan, Tabira parkean.

DURANGO txapelketa    
Xake txapelketa, 
10:00etan, Tabira parkean. 
Sorginolak antolatuta

DURANGO Tabirako jaiak    
KSKA Selektorren binilo 
pintxaketa, 12:00etan.
Kontzertua: Laru+Ameba + 
Parkatu, 19:00etan hasita, 
Tabira parkean.

ELORRIO antzerkia    
‘Gira Biraka’ (Arrapaladan), 
18:00etan, San Jose ermitan. 
Izetu Kultur Meta jaialdia.

ZALDIBAR azoka    
Gazte sortzaile eta 
artisauen azoka, 10:30ean, 
Euskal Herria etorbidean.

ZALDIBAR antzerkia    
‘Turistreando’ (Trapu 
Zaharra), 19:00etan, 
udaletxeko plazan.

ZORNOTZA musika     
Haizetara: Balkan 
Paradise, 12:30ean, 
Zornotza Aretoan. Bigarren 
emanaldi bat, 20:00etan. 
Artistas del gremio, 
12:30ean, Amorebieta IV 
frontoian. Bigarren emanaldi 
bat, 20:00etan.
Sagi Quintet, 19:00etan, 
Zelaietako kontzertu gelan.

Ekainaren 27an
ABADIÑO tailerra     
‘Aldarriak kalera!’ tailerra, 
12:00etan. Txanporta plazan.  
Aliantzak sortuz kaleetan 
harro! Sexu Askapanerako 
Nazioarteko Eguna dela-eta. 
Bitartean, ‘Stonewalleko 
borroka’ erakusketa, 
Izpilikuak taldeak antolatuta.

DURANGO Tabirako jaiak     
TaBIRA III mendi martxa, 
08:00etan. 
Lasterketa, 09:30ean.

ELORRIO antzerkia     
‘Gira Biraka’ (Arrapaladan), 
12:30ean, San Jose ermitan. 
Bigarren saio bat eskainiko 
dute, 18:00etan. Izetu Kultur 
Meta kale antzerki jaialdia.

ELORRIO dantza     
‘Festamentua’ (Tio Teronen 
Semeak), 19:30ean, Nizeto 
Urkizu aparkalekuan. Izetu 
Kultur Meta kale antzerki 
jaialadia.

IURRETA dantza     
Kemen dantza taldea 
(Hondarribia) + Iurretako 
dantzariak, 17:30ean, 
plazan. Udaberri kulturala.

ZORNOTZA musika     
Haizetara: Wonder Brass 
Band, 12:30ean, Zornotza 
Aretoan. Bigarren emanaldia, 
20:00etan.
Brass Corp, 12:30ean, 
Amorebieta IV frontoian.  
Bigarren emanaldia, 20:00etan.

Ekainaren 28an
ABADIÑO mobilizazioak  
Mobilizazioa Sexu 
Askapenerako Nazioarteko 
Egunagaitik, 20:00etan, 
Matienako BBKren aurrean. 
Ondoren, Sokole taldea. 
‘Stonewalleko borroka’ 
erakusketa, 19:00etan, 
Trañabarren kalean.

Ekainaren 29an
DURANGO Tabirako jaiak  
Bertso saioa: Eneko 
Abasolo ‘Abarkas’, Irune 
Basagoiti eta Txaber 
Altube. 17:00ean, Tabira 
parkean. Gai jartzailea: Iker 
Apraiz. Ondoren,
Txalaparta saioa.

IURRETA aurkezpena  
Mikel Antzak ‘Arroz urez’ 
liburua aurkeztuko du , 
19:00ean, Abadetxean.

Uztailaren 1ean
ZORNOTZA antzerkia     
‘Monolokos’ (Gurutze 
Beitia eta Gorka 
Aginagalde), 20:00etan, 
Zornotza Aretoan. 

Uztailaren 2an
DURANGO dantza     
‘i[n]tera[k]zio laborategia’ 
(Bagara Kolektiboa), 
22:30ean, Tabira parkean.

ZALDIBAR bertso antzerkia     
‘Petresku, etzi ez etsi’, 
19:00etan, udaletxeko plazan.

ZORNOTZA magia     
‘Zientzialariak’ (Sun 
Magoa), 18:00etan, Zornotza 
Aretoan.

ZORNOTZA musika     
Anne Lukin eta Nerea 
Rodriguez, 21:00etan, 
Jauregibarriako 
aparkalekuan. 
Blanco y en botella, 
20:00etan, Bideaur auzoan.



2021eko ekainaren 25a, barikua 
24 anbotoKultura 24

musika  •  aritz maldonado

Sua taldea Ane Barrenetxeak, Ja-
nire Lopezek, Esteban Gabiriak 
eta Julen Gilbert Wrightek osatzen 
dute. Ezohiko urte baten ondoren, 
udarako agenda hitzorduz beterik 
dute. Durangaldean gaur dute zita.
Mañarian joko dute, 19:30ean. Ane 
Barrenetxeak ANBOTOren galderei 
erantzun die.

Gaur egungo momentuak izan du 
eraginik taldearen sormen proze-
suan?
Egoera honetan estimulu falta 
itzela izan dut. Horregaitik, sa-
rritan ez dakizu abestietan zer 
kontatu. Iazko urtea, Hormak 
apurturen kasuan bizi izan ge-
nuen momentuaren isla izan 

zen. Lau hormaren artean, irten 
barik, eta hori guztia. Hala ere, 
inspirazio falta apur bat nabaritu 
dut. Esperientziak eta egoerak 
bizi egin behar dituzu abestietan 
islatzeko. Alde horretatik, mo-
notoniak mugatu egiten zaitu. 
Bestalde, entseguetan denok 
batera sortzen ditugu abestiak. 
Inprobisazioetatik abiatzen gara. 
Pandemia garaian hori etxetik 
egitea ez da erraza izan. 
Janirek eta zuk sortu zenuten tal-
dea. Geroago batu ziren Esteban 
eta Julen. Zelan daramazue gidari-
tza sormenean?
Taldea biok sortu arren, ez dau-
kagu ahalmen gehiago. Eraba-
k iak laurok har tzen d itugu. 
Kontzienteak gara jendeak ikus-

ten duen irudian emakumeok 
inportantzia dugula. Eta hori 
gustuko dugu. Geuk lortu dugu 
hau ezerezetik sortzea, eta ga-
rrantzitsua da emakumeon rol 
hori ez ahaztea, nahiz eta eraba-
kiak denon artean hartu. Hala 
ere, esan daiteke Janirek eta biok 
gauzak gehiago zaintzen ditugu-
la. Detaileak gustatzen zaizkigu. 
Itxura janzterako orduan... Dena 
ez da musika. Estetika eta beste 
guztia zaindu behar da. Guk 
balio hori ematen diogu emaku-
mearen profilari. Aukera dugu 
gure ahotsa eta ideiak entzunak 
izateko, eta aukera hori aprobe-
txatzea garrantzitsua da.  
Azkenaldian emakume gehiago 
ikusten da taula gainean. Propo-

samen interesgarriak daude. Joera 
aldaketa bat dago?
Apurka-apurka bai, baina orain-
dik erreferenteak falta dira. Adi-
bidez, nire ikasleen lekuan jar-
tzen banaiz pentsatu dezakete: 

"Nire musikako irakasleak talde 
bat dauka". Baina nire garaian 
hori ez nuen bizi izan, talde guz-
tietan gizonak zeudelako. Alda-

keta egon da, baina gehiago egon 
behar da. Neska gazteentzat beti 
egon da emakume musikarien 
erreferente falta. Emakumeen 
irudia beti egon da lotuago pop 
munduagaz edo bakarlariena-
gaz. Egurra ematen duen talde 
alternatibo batean ez da hain-
beste ikusi. Neska askok gitarra 
edo bateria jotzen dute, baina 
bakarrik daude. Ez dira talde bat 
sortzera animatzen, ez dutelako 
inor ezagutzen. Jendea badago 
posible dela erakusten, bultzada 
bat izan daiteke.

Kontzertu mordoa emango duzue. 
Zelan zaudete?
Beldur apur bategaz (barrez). 
Nahiko urduria naiz, gainera. 
Kontzertuak astebururo ematen 
ez badituzu, erritmoa galtzen da. 
Alde horretatik, urte hau oso arra-
roa izan da, kontzertu oso solteak 
izan ditugulako. Eta orain, bat-
batean, astebururo kontzertuak 
ditugu, hiru kontzertu jarraian... 
Baina oso gogotsu gaude. 
Gaur egungo neurriekin gatxagoa 
da publikoagaz konektatzea?
Publikoa oso mugatuta dago. Ez 
dakizu zein neurrira arte moti-
batu edo ez. Jesarrita eta maska-
ragaz. Oso gatxa da. Publikoaren-
tzat ere gatxa da. Denak eragiten 
du. Hasieran gogorra izan zen. 
Ez genuen feedback hori jasotzen. 
Hotza da. Baina guk geure burua 
motibatzen dugu dena emateko.
Kontzertua emango duzue Maña-
rian. Zein proposamen dakarzue?
Sua topera egongo da. Kontzertu 
guztietan dena ematen saiatzen 
gara, gure errepertorioa jendeari 
erakusten. Egoera hau gatxa de-
nez, saiatzen gara transmititzen 
guk musikagaz adierazi gura 
duguna. Disfrutatu, eta bizi du-
gun egoera hau apur bat ahaztea, 
argia ikusten hasi garen arren.

“Neska gazteentzat beti egon da 
emakume musikarien erreferente falta” 
Sua taldeak kontzertua emango du gaur, 19:30ean, Mañarian. Moda-modan dagoen taldeak emanaldiz beteriko udari ekingo dio

Urte hau oso arraroa 
izan da kontzertu 
oso solteak izan 
ditugulako. Eta 
orain, bat-batean, 
astebururo 
kontzertuak ditugu

Aukera dugu gure ahotsa 
eta ideiak entzunak 
izateko, eta aukera 
hori aprobetxatzea 
garrantzitsua da  

airaka
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Gaurko irakurketaz; 

Gorputz bat dago hor goian. Normari 
kasurik egiten ez diona, Normak ere berari 
kasurik egiten ez diolako. Hala ere, ez da 
Norma gabeko gorputza. Desafiatzen duen 
gorputza da, Normari begietara begira-
tzen diona, zuzenean, aitzakia  eta buelta 
gabe. Ez da gorputz isila, isilarazia izan 
bada ere. Ez da gorputz gorra, gortu nahi 
izan badute ere. Gorputz batzuk daude 
orain hor goian. Normari kasurik egiten ez 
diotenak, Normak ere haiei kasurik egiten 
ez dielako. Taula gainean daude guztiak. 
Gainean.

Irakurketak ozen egin behar direla 
esan zidan behin lagun batek, pentsa-
mendua ozentzeko. Ahotsa, hotzaren 
kontrako hotsa bihurtzen da orduan; 
pentsamenduak abstrakziotik irten 
eta gorputz bat aurkitzen du, materia. 
Ozen irakurtzeak mugimendua ema-
ten dio ideiari, eta mugimendua iza-

ten da askotan behar izaten duguna, 
paralisitik eta parentesitik irteteko. 

Gaur taula gainean egongo dira gor-
putz batzuk, ozen irakurtzen. 

Eta ozen irakurtzen dugunean, pen-
tsamendua ozendu baino gehiago egiten 
dugu.

Ozen irakurtzen dugunean, norbai-
tek entzuten gaitu beti, eta batzuetan 
batek baino gehiagok. Norbait egoten 
da beti entzuten, norbait hori norbera 
denetan ere. 

Ozen irakurtzen dugunean, espa-
zioak elkarrizketatu antzera egiten 

gaitu, non gauden galdetuz, non gau-
denaren kontzientzia gorputzera eka-
rriz. Orduan konturatzen gara nonbai-
ten gaudela. Beti gaudela nonbaiten. 

Ozen irakurtzen dugunean, gorpu-
tzean gaude, ahots korda, begi kliska 
eta belaun dardaratietan. Gorputzean 
diot, eta hori esan nahi dut: gorpu-
tzean. 

Ozen irakurtzen dugunean, ozen 
irakurtzen dugu. Eta hori behar dugu.

Gaur gorputz horiek mikrofono 
batekin eta taula gainean egongo dira. 
Ez soilik 20:30eko emanaldian. Lehe-
nago ere egongo dira, eta berandura 
arte geldituko. Gaur ez den egunean 
ere egoteraino. Eta ez dira soilik In-
txaurreko taberna kanpoan agertuko; 
gorputz horiek kanpoalde askotan 
agertu dira dagoeneko. Gorputz ho-
riek kanpoalde eta barrunbe askotan 
izan badira eta egon badaude. Ozen 
irakurtzen. 

Gai librean

Eider Chaves  
Gallastegi

Karrika

Ozen irakurtzeak 
mugimendua ematen dio 
ideiari, eta mugimendua 
izaten da askotan behar 
izaten duguna

jaialdia•  maialen zuazubiskar

Elorriok kulturaren aldeko apustua 
egin du, aurten ere, Musikaire an-
tolatuta. Gainera, 1998an hasitako 
musika jaialdia bere ohiko forma-
tura bueltatuko da eta uztaileko 
asteburuetan egingo da. Uztaila-
ren 3an hasiko da jaialdia, Euska-
diko Ikasleen Jazz Orkestraren 

kontzertuagaz, eta abuztuaren 
1ean amaituko da, Ene Kantaken 
emanaldiagaz. Aurten, emanaldi 
guztiak Ganondo parkean izango 
dira. 

Udaleko kideek jakinarazi du-
tenez, jaialdia segurtasun neurri 
guztiak hartuta egingo da, eta Pi-
rritx, Porrotx eta Marimototsen 

emanaldirako, beharrezkoa izan-
go da aurretik apuntatzea. Izen-
ematea Arriolan egin beharko da, 
uztailaren 1etik aurrera.

"Elorriok kulturaren, kultur-
gintzaren eta musikaren aldeko 
apustua egiten jarraitzen du", 
azaldu du Idoia Buruaga Elorrio-
ko alkateak. 

Ezkerretik hasita, Idoia Buruaga, Aitor Iriarte eta Julene Lazkano.

Uztailean zehar hamahiru kultur ekitaldi 
egongo dira Elorrion Musikaireren barruan
Jaialdia uztailaren 3an hasi eta abuztuaren 1ean amaituko da eta ekitaldi guztiak Ganondo parkean izango dira

Pirritx, Porrotx 
eta Marimototsen 
emanaldirako, aurretik 
izena eman behar da

Musikaire
 
• Uztailak 3, 20:00etan, 
Euskadiko Ikasleen Jazz 
Orkestra 

• Uztailak 9, 20:00etan, 
Yllana  

• Uztailak 10, 20:00etan, 
Feedonia

•Uztailak 11, 19:00etan, 
Pirritx, Porrotx eta Marimo-
tots 

• Uztailak 16, 20:00etan, 
Juanma Urriza 5tet

•Uztailak 17, 20:00etan, 
"Loreak eta zauriak" Xabier 
Leteri kantari

• Uztailak 18, 19:00etan, 
Paul San Martin

•Uztailak 23, 20:00etan, 
The Cuban Jazz Syndicate

• Uztailak 24, 20:00etan, 
Petti

• Uztailak 25, 19:00etan, 
Audience

•Uztailak 30, 20:00etan, 
Maria Berasarte

• Uztailak 31, 20:00etan, 
Boney Fields

• Abuztuak 1, 19:00etan, 
Ene kantak
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sokatira  • JOSEBA DERTEANO 

Abadiño Sokatira Taldeak itxaro-
pentsu begiratzen dio etorkizunari. 
Sasoi loriatsuko lagun taldearen 
erretiroak ez du taldea galzorira 
eraman. Justu kontrakoa gertatu 
da: erronka abagune lez hartuta, 
inoiz baino egitura zabalago eta 
sendoago bat eraikitzeko zimen-
duak ipintzen dabiltza. Horren adi-
bide da Abadiño Sokatira Taldearen 
historian lehenengoz emakumeen 
talde bat sortu dutela. Horrekin 
batera, gaztez betetako mutilen tal-
deak ere bide onetik jarraitzen du.

Apiriletik hona, 23 bat neska 
astean birritan entrenatzen dira Ze-
laietako probalekuan. Laia Gerrika-
goitia (Abadiño, 1997) da euretariko 
bat eta taldearen sorrera prozesua 
gogoratu du. "Edu Mendizabalek 
[tiralari ohi eta entrenatzailea] beti 
errepikatzen zidan nesken talde 
bat sortu behar zela. Azkenean, 
batzuk probatzera animatu ginen. 
Hasieran 18 bat ginen eta, ahoz 
ahokoari eskerrak, apurka neska 

gehiago batzen joan ziren. Probatu 
dutenetariko asko geratu egin dira".  
Gerrikagoitiarentzat oraingo hauxe 

da sokatira probatu duen lehenengo 
aldia, taldeko ia denen antzera. 
Salbuespen bakarra Myriam Elorza 
da (Tolosa, 1981). Orain bost urte 
Abadiñora bizitzera etorri aurretik, 
Ibarra taldeko tiralaria izan zen eta 
ondo ezagutzen du kirol hau. Duen 
esperientziagaitik berea da taldeko 
posturik garrantzitsuenetarikoa: 

atzelari postua. Hau da, soka bizka-
rretik gurutzatzen duen azkeneko 
tiralaria da. Gustura dago afizioa 
berreskuratu ahal izan duelako. 
"Ibarra urrun geratzen zitzaidan 
haraino joateko. Gertuen Laukiz 
zegoen, baina hara joateko 45 minu-
tuak ere ez dizkizu inork kentzen. 
Kirol honen falta igartzen nuen eta 
Abadiñon aukera hau sortuta, oso 
gustura nabil", azaldu du. Itzulera ez 
zaio bereziki gogorra egin. "Nahiko 
ondo ikusi dut neure burua", esan 
du. Gainera, sokatira ez du izan erabat utzita ere. Orain urte bi lur 

gaineko Europako txapelketan ari-
tu zen Laukiz taldeagaz. 

Hasiberrien ikuspuntua beste 
bat da, normala den moduan. Ge-
rrikagoitiari "oso kirol gogorra" 
iruditzen zaio, baina gustura dabi-
lenez, "sufrimendu atsegina" ei da. 
Gainera, probatuz gero "engantxa-
tu" egiten duen kirola dela dio eta 
taldekideen artean dagoen "giro 
ona" eta "konpromisoa" azpimarra-
tu ditu.

Teknika, ikasteko gatxena
Sokatirak indar hutseko kirola di-
rudi, baina ez da horrela. Teknikak 
eta tiralarien arteko koordinazioak 
berebiziko garrantzia dute. Eta hori 

ez da egun batetik bestera lortzen 
den dohaina, Elorzak ondo dakien 
moduan. "Gogo handiagaz etortzen 
dira eta lanean oso ondo ikusten 
ditut. Batzuetan beste tiralari ba-
tzuekin konparatzen dute euren 
burua, baina beti esaten diet ezin 
dela konparatu urte asko darama-
tzatenekin", adierazi du. Oraingoz, 
sokatirako oinarriak ikasten dabil-
tza (postura, koordinazioa…) eta 
tarteka teknika espezifikoagoak 
lantzen dituzte: tiraldiaren hasie-
rak, lurretik batera zelan altxatu…

Jendaurreko estreinaldia
Talde hasiberria da, baina dagoe-
neko birritan irten dute plazara. 
Orain hiru asteburu estreinatu zi-
ren, Gure Eskuk Zelaietan eginiko 
ekimenean. Hurrengo asteburuan, 
Sestaoko pilotalekuko inaugurazio 
ekitaldian ere parte hartu zuten.

Etxean eginiko saioaren oso 
gomuta onak ditu Gerrikagoitiak: 
"Herritarren aurrean tiratzen eta 
batere presiorik barik, oso gus-
tura aritu nintzen. Jende askok 
esan dit gu ikusi eta probatzeko 
gogoa sartu zaiela". Ideia horretan 
sakondu du Elorzak, estereoti-
poen kontra eginez: "Jendeak 
uste du sokatira indartsuen edo 
astakiloen kirola dela, baina ez da 
horrela. Nire taldekide izandako 
batzuen argazkiak kaletar jantzi-
ta erakutsiz gero, inork ez luke 
esango sokatiran dabiltzanik".

Azaroan goma gaineko denbo-
raldia hasten denean txapelketa 
ofizialekin animatuko ote diren 
galdetuta, hauxe erantzun du 
Elorzak: "Dena ondo badoa, baietz 
esango nuke". Lauko txapelketa 
etorriko da lehenengo, eta zortzi-
koa ondoren. Oraingoz, lauko txa-
pelketaren aldeko apustua egiten 
du Elorzak, jende nahikoa batzea 
errazagoa delako eta ofizioa ikas-
ten joateko aproposa delako. 

Mutilen taldea
Gizonen taldea ere errelebo be-
tean sartuta dago. Gazte batzuek 
denboratxo bat daramate eta orain 
pare bat urte sartu ziren. Gerora, 
apurka-apurka, taldera gazte be-
rriak batzen joan dira. Gaur egun, 
15etik 22 urtera arteko 18 bat gaz-
te dabiltza sokatiran trebatzen, 
tiralari beteranoen laguntzagaz 
eta euren gidaritzapean. 

Astean birritan entrenatzen dira. Irudietan, joan zen asteko martitzeneko entrenamenduan, ondoan sokatiralari beteranoak begira dituztela.

Emakumeen taldea sortuta, Abadiño 
Sokatira Taldea inoiz baino indartsuago
Mutilen talde berria gero eta sendoago dago eta, apiriletik hona, 23 bat emakume astero entrenatzen dira 

"Hasieran 18 bat neska 
ginen eta ahoz ahokoari 
eskerrak neska gehiago 
batzen joan dira"

Ia neska guztiak 
hasiberriak dira. Myriam 
Elorza da salbuespena, 
Ibarra taldean ibili da eta

Oraingoz, erakustaldi bi 
egin dituzte; Abadiñon 
estreinatu ziren eta, 
ondoren, Sestaon aritu dira

"Jendeak uste du 
sokatira indartsuen edo 
astakiloen kirola dela, 
baina ez da horrela"

Sestaon egindako erakustaldiko irudia. Abadiñoko mutilen eta nesken taldeak ezkerreko aldean daude, berdez jantzita.

Ia neska denentzat hauxe da sokatiran duten lehenengo esperientzia. 
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Zer da garestia?

Osasuntsu egotearen balioa askoz ere 
presenteago dugun garai honetan, ba-
dirudi ariketa fisikoa egitera animatu 
dela jende asko. Poztekoa da mendian 
lagun taldeak, familiak eta bakarrik 
doan jendea agurtzea.

Orain dela gutxiko pasarte bat kon-
tatuko dizuet. Mendian nenbilela, 
nire atzetik antzeko erritmoan aldapa 
igotzen ari ziren mutil biren elkarriz-
ketara joan zitzaidan arreta: mendiko 
arropei buruz hizketan ari ziren. Praka 
eroso eta arin batzuk erosi omen zituen 
batek, eta besteari esaten zion merke 
zeudela, aukera ez galtzeko eta abar. 
Handik gutxira, hankapeko min bati 
buruz hasi ziren eta fisioterapeutak 
gomendatu omen zion podologoari 
kontsulta egitea, zer zeukan hobeto 
begiratzeko. Baina beldur zen planti-

llak egitea esango ote zion, ez zeukala 
horretan dirua gastatzeko asmorik….

Azkar batean hasi nintzen ni ba-
karrizketan. Gauza materialen balioa 
eta osasuna, gure osotasunean. Zeinen 
berandu konturatzen garen askotan, 
luzaroan kirolaz gozatzea nahi badugu, 
osasun arloko profesionalengana jo 
behar dela sarritxotan; ondoen gasta-
tzen den dirua norberaren ongizatera 
bideratuta doana baita. Zertarako balio 
dizu zapatila garestienak erostea, han-
kapeko min horren jatorria zein den 
jakin gabe? Zertarako esfortzutik erre-
kuperatzeko hauts magikoak hartu, ge-
ro jatorduei eta eguneroko elikagaien 
kalitateari kasurik egiten ez badiozu?

Ez izan beldurrik esku onetara jo-
tzeko: izan fisioterapeuta, osteopata, 
kirol mediku, prestatzaile, odontolo-
go, dietista edota podologo. Eta segi 
gozatzen!

Jokaldia

Garazi Sampedro 
Arando

Mendi lasterketak

"Baina beldur zen plantillak 
egitea esango ote zion, 
ez zeukala horretan dirua 
gastatzeko asmorik…"

"Ez beldurrik izan esku 
onetara jotzeko: izan 
fisioterapeuta, osteopata, 
kirol mediku, dietista…"

DURANGO  •  Joseba derteano

Elorriok txirrindularitza egokitu-
ko Paracycling Birako lehenengo 
etapa hartuko du uztailaren 3ko 
zapatuan. Aurreko aldietan egin 
duen moduan, triziklo, handbike 
eta tandem modalitateetan dauden 
txirrindularirik onenetarikoak 
batuko ditu Elorrioko kaleetan, 
15:30ean hasita. Irteera eta helmu-
ga Elizburu kalean egongo dira, eta 
7,5 kilometroko zirkuituan Besaide, 
San Agustin eta San Fausto kalee-
tatik ibiliko dira ziklistak. Birako 
bigarren eta azken etapa Orozkon 
izango da, hurrengo egunean. Pro-

ba Bizkaiko herri horretara eraman 
izana ez da kasualitatea. Hangoa 
zen Ione Basterra, 2019an bat-ba-
tean hil zen txirrindulari gaztea. 
Omenaldi ekitaldia egingo diote eta 
Bira bera, bere osotasunean, Baste-
rrari eskainita egongo da. "Aurten 
Biran emango den pedalkada ba-
koitza bere omenez izango da. Guk 
eta parte hartzaile guztiok gogoan 
izango dugu", adierazi du Txema 
Alonsok, Bira antolatzen duen Saia-
tu fundazioko kideak. Basterra goi 
mailako kirolaria izan zen. Bere lor-
penen artean dago, besteak beste, 
2016an Europako txapeldun geratu 

izana 23 urtez azpiko kategorian, 
Italian. Munduko Kopan ere lehiatu 
zen.

Antolaketarako laguntza
Saiatu fundazioak tokian tokiko 
boluntarioekin antolatzen du Pa-
racycling Bira. Horrela, Elorrioko 
etapari begira, udalak dei egin 
die herritarrei antolaketan parte 
hartu dezaten. Interesatuek kirola@
elorrio.eus helbidera idatzi dezakete. 

Probako egun horretan plazako 
aparkalekua itxita egongo da eta 
autobusak Goieta kalean geratuko 
dira, 1. eta 3. atarien artean.

Paracycling Birak 2019an hildako Ione 
Basterra txapelduna gogoratuko du
Birako lehenengo etapa Elorrion lehiatuko da, uztailaren 3an, nazioarteko kirolaririk onenekin

Ione Basterra handbike modalitateko proba batean parte hartzen. saiatu fundazioa

Uztai taldea Euskadiko azpitxapeldun 
Depeche Mode-ren erritmora
Durangoko gimnastika erritmiko taldeak zilarrezko domina 
jantzi du talde ingelesaren 'Personal Jesus' abestiagaz

GIMNASIA ERRITMIKOA  •  J.d.

Durangoko Uztai taldeak espe-
ro baino emaitza hobea lortu 
du Landako Kiroldegian lehiatu 
den amateur mailako Euskadiko 
txapelketan. Gura baino entre-
namendu gutxiagogaz azpitxa-
peldun geratu dira eta zilarrezko 
domina janztea lortu dute. 

"Sorpresa izan da", adierazi du 
Sara Sendino Uztaiko taldekideak. 
"Egoera normal batean iazko 
urrian hasiko ginen entrenatzen, 
baina geroago hasi behar izan 

dugu, martxoan. Entrenamen-
duak oso ondo joan dira, baina  
bagenekien beste talde batzuk 
entrenamendu saio gehiagogaz 
zetozela. Ez genuen hain emaitza 
onik espero", gaineratu du.

Sendinogaz batera, Ane Rue-
dak, Nerea Escolarrek, Klaudia 
Olasolok eta Leire Grandek osatu 
zuten Uztairen taldea. Denek 
elkarregaz, Depeche Mode talde 
ingelesaren Personal Jesus abesti 
ezagunaren bueltan eginiko ko-
reografia erakutsi zuten. 

Uztaiko gimnastak Landako kiroldegiko aretoan.
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DURANGALDEKO TXOKOAK
Mikeldiko idoloa 1864an Durangoko 

Mikeldiko baselizan topaturiko eskul-
tura zoomorfoa da. Hankak disko batean 

dituen txerri edo zezena da. Ez dakite zein 
sasoitakoa den. Originala Bilboko Euskal 
Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Mu-

seoan dago. Mikeldi auzoan dagoen 
hau erreplika bat da.

Mikeldiko idoloa
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DURANGALDEKO TXOKOAK

 
Iurretako auzoetan hamar baseliza 

daude. Horien guztien artean, Goiuriako 
Andra Mari baseliza dago,  VIII. eta IX. men-
deetan eraiki zutena. Ermitaren sarreran 
tradizio mozarabiarreko leihoxka prerro-

maniko bitxia dago.

Goiuriako  
baseliza

Lehior eLorriaga
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Botikak

BARIKUA, 25· 09:00-09:00

Bazan Diaz Uribarri 5 - 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

zApAtUA, 26· 09:00-09:00

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

iruarrizaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-13:30

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

Sarria Sasikoa 17, Durango

unamunzaga Muruetatorre 
2C - Durango

campillo Montevideo 
etorb. 24 - Durango

navarro  Artekalea 6 - Durango

gaztelumenDi J.A. 
Abasolo 2 - Durango

larrañaga-Balentziaga 
Berrio-Otxoa 6 - elorrio

Farmazia matiena 
Trañabarren 15. - aBaDiño

gutierrez, iBan Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

melero, roSa mari  
San Pedro 31 - zornotza

goiria, mari carmen  
Sabino Arana 6 - zornotza

09:00-14:00

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreta

09:00-22:00

Sanchez, miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

DOMEKA, 27 · 09:00-09:00

SagaStizaBal  
Askatasun etorb. 19 - Durango

iruarrizaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

AStELEHENA 28 · 09:00-09:00

mugica Andra Maria 9 - Durango

gutierrez, iBan Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño

iruarrizaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

MARtItzENA, 29 · 09:00-09:00

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreta

gutierrez, iBan Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño

iruarrizaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUAztENA, 30 09:00-09:00

gaztelumenDi J.A. 
Abasolo 2 - Durango

gutierrez, iBan Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño

iruarrizaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUENA, 1 · 09:00-09:00

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreta

gutierrez, iBan Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

ZAPATUA   23º / 13º

DOMEKA   15º / 11º

ASTELEHENA   19º / 10º

MARTITZENA   20º / 12º

EGUAZTENA   22º / 13º 

EGUENA   24º / 13º 

Eguraldia

Zorionak, Maite (854. alea)! Hamabostean behin zotz 
egiten dugun tarta zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko 

txartela gura duzunean jaso dezakezu Iurretako gure 
egoitzan:  Bixente Kapanaga, 9 an.

Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Zorionak, Rubia! Gora abuztuaren 15a 
ospatzen duen komandoa! Pilo bat maite 
zaitugu! Zure kuadrillako tiabuenak. 

Ekainaren 24an gure mutikak 7 urte egin 
zituen. Zorionak, Danel! Bizipoz horrekin 
jarraitu, laztana. Besarkada handi bat 
Laidaren, aitaren eta amaren partez. Maite 
zaitugu!

GOzAtU GOzOtEGI-OKINDEGIA

Zorion Agurrak zorionaK@anBoto.org   •  eguazteneKo 14:00aK arteKo epea
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DURANGO  •  AITZIBER BASAURI

Kontaezinak dira Luis Iturrioz eta 
Zuriñe Jauregi senar-emazteek etxean 
gordeta dituzten argazkiak. Maila 
gorenean lehiatutako txirrindulari 
eta futbol jokalarien argazkiak ditu 
Luisek. Kirola eta argazkigintza, afizio 
biak uztartzea lortu du. Bestalde, Zu-
riñek ia 20 urtean lan egin du argazki-
lari lez Argazkari dendan. Ia 20 urtean 
Durangoko Pasioaren argazkiak atera 
dituzte. 

Luis, argazkilaritza eta kirola eskutik 
helduta joan dira zure kasuan. 
Luis: Bai. Argazkizalea eta kirol-
zalea izan naiz beti; batez ere, 
txirrindularitza zalea naiz, inoiz 
txirrindularia izan ez arren. Sabino 
Angoitia, Alonso, Marino Lejarre-
ta... ikustera joaten nintzen laster-

ketetara eta, bide batez, argazki-
kamera eramaten nuen. 16-18 urte 
izango nituen. Argazki haiek non 
diren ere ez dakit... Oroimen poli-
tak dira argazkiak. 
Zuriñe, zure kasuan argazkigintza 
ogibidea izan duzu urte askoan. Lehia 
apur bat sortuko da bion artean...
Zuriñe: Asko eztabaidatzen dugu 
(barrez). Baina ez dago lehiarik.
Luis: Argazkigintza artistikoan aritu 
da Zuriñe. Kiroletako argazkietan 
momentua harrapatu behar da, 
ezin da itxaron. Horregaitik ezta-
baidatu dugu. Jokaldian, jokalaria-
rengan.. horretan guztian arretari 
eustea da gatxena. 
Zuriñe: Kirola bera, jokaldia, ezagutu 
behar dira. Nik aurpegiera, espre-
sioa topatu behar izan dut. Hassel-
blad kamera bategaz lan egin dut: 

12ko argazki-filmagaz, eta argazki 
guztiak ondo atera behar ziren. Ar-
gazkia ondo prestatzen genuen, ez 
zen orain lez kliska egiten. Erretra-

tuak egitea gustatzen zait gehien.
Asko aldatu da argazkigintza. 
Zuriñe: Bai. Analogikoan lan egin 
dut, eta aro digitalak abantaila asko 
ekarri duen arren, uste dut esentzia 
galdu egin dela neurri batean. Pena 
apur bat ematen dit, amorrua ere 
bai. Ematen du denak balio duela, 

askotan ez da argazkia zaintzen. 
Luis, makina bat Espainiako Vuelta 
jarraitu dituzu argazki kameragaz. 
Luis: Bospasei Vueltatan joan naiz 
txirrindularien atzean argazkiak 
egiten, Anton Barrutiagaz joaten 
nintzen. Anton txirrindularia, talde 
zuzendaria eta medikuaren autoko 
gidaria izan zen. Lasterketa burua 
ikusteko aukera genuen. Bizpahiru 
egun egiten genituen.
Lehen mailako futbolarien argazkiak 
ere badituzu.
Luis: Bai. Eibarko eta Athleticeko jo-
kalarienak, batez ere. Gipuzkoa Bas-
keten partiduren bateko argazkiak 
ere baditut. Entxufeak izan ditut 
baimenak lortzeko. Unea bizi dut, 
disfrutatu egiten dut! Horrez gaine-
ra, Zornotza Saskibaloi taldea, Tabi-
rako, Kulturala, Sasikoa, Ibaizabal 
eskubaloi taldea edo DRT jarraitzen 
ahalegintzen naiz. Atletismoa eta 
padela ere bai. Herriko elkarteekin 
elkarlanean aritzen naiz. 

Zein argazki duzue bereziki gogoan?
Luis: Espainiako Vueltan Markel Iri-
zarri egindakoa, Oizen. Laguna dut 
eta emozio handiagaz bizi izan zuen 
momentu hura, oilo-ipurdia ipini zi-
tzaion. Espainiako ligako jokalaririk 
gazteena zela Muniainek sarturiko 
lehenengo golaren irudia eta Kultu-
rala mailaz igo zenekoak ere baditut. 
Bestalde, 50 urte egin nituenean, 
Frantziako Tourraren azken etapan 
akreditatuta egon nintzen, helmu-
gatik 400 metrora. Familiaren eta 
lagunen oparia izan zen. Itzela! 
Pentsatu duzu inoiz ogibide bihurtzea?
Luis: Nire airera ibiltzea gustatzen 
zait, presiorik barik, eta lanbide 
bihurtuz gero ezingo nuke berdin 
disfrutatu.
Zuriñe, emango diguzu sekreturen bat 
argazki on bat ateratzeko? 
Zuriñe: Ez dut uste sekreturik da-
goenik. Konstantzia behar da. Ga-
rrantzitsuena argia izan liteke. Ho-
rrek ematen dio bizia argazkiari.

"Kiroletako argazkietan momentua 
harrapatu behar da, ezin da itxaron" 
Luis Iturriozek kiroletako argazkiak egiten ditu aukera duen bakoitzean. Gaztetan hasitako 
zaletasuna ia ofizio bihurtu du; Zuriñek argazkilari profesional lez jardun du urteetan 

Luis Iturrioz: "Nire airera 
ibiltzea gustatzen zait, 
presiorik barik; lanbide 
bihurtuz gero, ezingo 
nuke berdin disfrutatu"

Zuriñe Jauregi: "Aro 
digitalak abantaila asko 
ekarri duen arren, uste 
dut esentzia galdu egin 
dela neurri batean"

Suak zerbait badu, metaforetara-
ko eta sinbolismorako erabilera 
zoragarria duela da. Sua bera, 
formaz, ederra da. Gauza gutxik 
du berak baino dotorezia han-
diagorik. Ezerk ere ez beharba-
da. Aste honetan sua izan da pro-
tagonista, zalantzarik barik. Su 
gozoetatik, su mingarrietaraino.

Egun bereziak beharko lu-
kete ekainaren bukaerakoak. 
Aurten San Musukok hartu du 
protagonismoa: Izan ere, arti-
kulu hau argitaratu eta ordu gu-
txira, jendeak irri handi bat zein 
tristurarik tristeena erakutsi 
dezake kaleetan.

Durangaldeko txokorik ez-
kutuenean ere su txiki bat piz-
tuko litzateke orain dela urte bi. 
Pertsona bakoitza bere trapu eta 
kontu zaharrak eta txarrak suta-
ra bota, eta txinparten gainetik 
pasatuko litzateke.

Aldiz, su gehiago (gehiegi) 
piztu izan dira azken egunotan 
Durangaldean, zeintzuetan tra-
pu eta kontu zaharrak eta txa-
rrak agertu diren. Stonewalletik 
(New York, AEB) Basauri eta 
Zornotzaraino. Gure eskualdeko 
herrian sexu-eraso eta eraso ho-
mofobo bana salatu behar izan 
ditu herriak. 

Ez dakigu 1969a baino lehen 
zer eragin izango zukeen, baina 
2021ean ekainaren 28a edota 
martxoaren 8a horren ezin-
bestekoak izatea, gizarte osoa 
San Juan suetara botatzeko mo-
dukoa den adierazle da. Are 
gehiago Madrilen VOX talde ul-
traeskuindarreko Rocío Monas-
teriok, bere lagun diren Talde 
Popularreko kideei LGBT legea 
indargabetzea eskatu diela jakin 
ostean. Gogoratu: EAEn ordezka-
pena dute, eta Ipar Euskal Herri-
ko departamenduetako bozetan 
eskuinak irabazi du. Zornotzan 
gertatutakoa ez da kasualitatea; 
kausalitatea baizik. Eta aurre 
egin behar diegu. Aurre egingo 
diegu. 

Lau- 
hortza

Sutara

Igor
Galarza Intxausti 
Kazetaria

Luis Iturrioz Bilbao  
Durango | 1965
 Zuriñe Jauregi 
Gutierrez  
abaDiño | 1966
Argazkilariak
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