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Durangaldeko astekaria

Joan zen asteburuan, Bizkaiko harrera familietako
kideek Durangoko topaketan parte hartu zuten
eta euren esperientziak partekatu zituzten. Hantxe
izan zen Miren Goiriena. Berak eta bere senarrak
lau urteko neskato bat harreran hartu zuten orain
bost urte, eta modu iraunkorrean bizi da eurekin.
Hasierak gogorrak izan zirela dio Goirienak, baina
gaur egun gazteea guztiz integratuta dagoela. · 2-3

"Ume bati laguntzeko
nahiak eraman gintuen
harrera familia izatera"
"Momentu
zoragarria izan
zen eta dominak
zapore berezia
dauka"

'Bat' Cannesko
zinemaldira heldu da

Deniba Konarek brontzezko domina
bat irabazi du, nazioarteko lehenengoa, munduko judo talderik onenetarikoak batu dituen Malagako European Cup txapelketan. Urteetako
lanaren saria da. · 26

"Eskolen eta
Bibliotekaren hartuemana aztertu eta euren
arteko zubiak sortu gura
izan ditut"

Elkarrizketa · Ane Fernández durangarra Haur Hezkuntzako Gradua amaitzen
dabil. Durangoko eskoletan eta Bizenta
Mogel Bibliotekan dauden ipuin klasikoak
aztertu eta alderatu ditu. · 5

Zinemagintza · Ane Berriotxoa zinemagile zornotzarraren ‘Bat’ film laburra
Cannesko zinemaldi ospetsuan eman dute, Marché du Film atalean. “Sinetsi ezinda” dabil zornotzarra. Izaro Gallastegi elorriarrak eta Paula Martin zornotzarrak
ere parte hartu dute proiektuan. · 25
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Miren Goiriena
Ugarte
Harrera-familia
bateko kidea

ERANDIO I 1969
pei kasu gehiago egingo ziela uste
genuen.

Pasatu zitzaizuen burutik amore
ematea?
Amore ematea ez, baina bai "non
sartu gara?" eta antzerakoak. Azken batean, aurretik ezin duzu
jakin non sartzen zaren eta inork
ezin zaitu guztiz prestatu. Ikastaroak daude, prestatzen laguntzen
dizute, baina momentua heltzen
denean baino ez duzu jakiten benetan non sartu zaren.

Harrezkero, bost urte joan dira. Gaur
egun zelakoa da hartu-emana?
Guztiz integratuta dago. Anekdota
bat dut gogoan. Behin esan nion:
"Familiakoa zarela ematen duzu".
Familia biologikoa esan gura nuen.
Eta berak: "Ez naiz familia ala? Ni
familia honetakoa naiz", erantzun
zidan. Eta horrela da, arrazoi zuela
esan nion. Jakina badena.

Ama deitzen dizu?
Bai.

“Berarengandik jasoriko dena da aberasgarria,
besarkada bakoitza, emandako maitasuna…”
Miren Goirienak eta bere senarrak hiru alaba dituzte; euretariko bat harrera familia bihurtu zirenean heldu zen etxera, orain bost urte
DURANGALDEA • JOSEBA DERTEANO

Gure inguruan badira hainbat ume
eta nerabe arrazoi bategaitik edo
besteagaitik haien familia biologikoetatik kanpora bizi behar dutenak.
Ume horiek Miren Goirienak eta bere
bikotekideak osatzen duten moduko
harrera familiek hartzen dituzte, hainbat kasutan denbora baterako eta
beste batzuetan betiko. Goirienaren
familiaren bizitzara 4 urteko neska
bat heldu zen orain bost urte. Modu
iraunkorrean bizi da eurekin; hau da,
harrera egonkorra da eta behin betiko neurria izan daiteke. Ume horrez
gainera, 19 eta 18 urteko beste alaba
biologiko bi ere badituzte. Bizkaiko
Foru Aldundiak harrera familien topaketa egin zuen joan zen zapatuan
Landako Gunean. ANBOTOk bertan
elkarrizketatu zuen Goiriena.
Zergaitik erabaki zenuten harrera
familia bihurtzea? Zerk eraman zintuzten pauso hori ematera?
Behin Donostian ume bat zaborrontzian abandonatu zutela entzun genuen, eta familia batek
hartu zuela. Hemen norbait behar
duen ume asko dago eta pentsatu
genuen: "Zergaitik ez gu harrera
familia bihurtu?". Jakina, oso ondo
pentsatuta ematen duzun pauso
bat da. Zergaitik eman genuen
azkenean pauso hori? Ume bati

laguntzearren. Azken batean, ez
genuen beste alaba bat izateko
beharrik. Ume bati laguntzeko
nahiak eraman gintuen harrera
familia izatera.

pentsatu beharrik", esan genuen.
Ni haurdun geratu nintzenean ez
zitzaidan arduratu neska ala mutila zen, honelakoa ala bestelakoa
zen… "Aurrera", esan genuen.

Familia harrerei sarritan galdetzen
ei zaie: 'Zergaitik ez ume bat adoptatu?'. Sarritan entzun duzuen galdera
da?

Alaba biologiko bi dituzue. Erabakia
hartu aurretik, haiekin kontsultatu
zenuten?

Horrela planteatuta ez, baina bai
etxean hartu genuen umearen
inguruan "noiz izango da zuena?",
"noiz adoptatuko duzue?", eta
antzerakoak. Ezin dugu adoptatu,
adopziorako baldintzak beste batzuk dira eta.

Ikastaroak daude,
prestatzen laguntzen
dizute, baina momentua
heltzen denean baino ez
duzu jakiten benetan non
sartu zaren

Zelan gogoratzen duzue ume bat
harreran hartu zenezaketela esan
zizueten momentu hori? Estresantea
izan zen?
Neskato bat harreran hartzeko
zain zegoela esan ziguten, guk
hartzeko baldintzak betetzen genituela, eta pentsatzeko. "Ez dugu

Bai, jakina. Erabakia lauron artean
hartu genuen. Eurek ezetz esan
balute, ez genuen aurrera jarraituko. Hori argi geneukan, lehenengo
momentutik. Guk ideia planteatu eta argi esan genien gogorra
izan zitekeela, eta euren laguntza
beharko genuela. Konforme egon
ziren.

Familia berria eta inguru berria umearentzat, esperientzia ezezaguna zuentzat… Zelakoak izan ziren lehenengo
egun haiek?
Umea egoera asimilatzen eta bere
burua egoera berrian kokatzen
zebilen. Egun gogorrak eta momentu latzak izan ziren, bai berarentzat eta bai guretzat. Umeak
dagoeneko eginda zegoen familia
batera egokitu behar izan zuen.
Guretzat, bere bizitzari buruz oso
gutxi dakizun ume bategaz zelan
jokatu jakitea ez zen batere erraza.
Ez genekien bere lau urteko buru
txikitik zer pasatzen zen. Pazientzia handia izan genuen denok, bai
guk eta bai berak. Esan dezakegu

harrera familiakook master bat
egiten dugula denbora gutxian.
Pazientzia handia izan zen gakoetariko bat, gure partetik zein bere
partetik.

Ez dugu sentitzen gure
alaba biologikoa den
ala ez zehaztu behar
dugunik. Guretzat
gure alaba da

Umeak zer beharrizan zituen afektiboki?
Ni, amaren figura nintzen ikuspegitik, hasieran baztertu egiten
ninduen. "Zu ez", esaten zidan. Nire senarra hasieratik onartu zuen,
baina ni ez.

Aitaren figura da une horretan behar
zuena?
Ez zen hori. Kontua da bere ama
biologikoaren baimena behar
zuela ni onartzeko. Azken batean,
dena prozesu bat da eta une horretan hori sentitzen zuen.

Zelan konpontzen zen zure beste alaba biekin?
Ondo, egia esan, eta guri laguntzen ahalegintzen ziren. Sarritan,
bitartekari lez erabiltzen genituen
umeari mezuak helarazteko. Ahiz-

Gogoan duzu ama deitu zizun lehenengo aldia?
Bai. Hasieran 'Mirentxutxu' deitzen zidan, gero 'mamitxu', eta
denbora batera ama deitzen hasi
zitzaidan. Prozesu bat izan zen.
Senarrari lehenago hasi zitzaion
aita deitzen.

Pertsonalki zertan izaten ari da aberasgarria esperientzia hau guztia?
Berarengandik jasotzen dudan
guztia da aberasgarria; ematen didan besarkada bakoitza, jasotzen
dudan maitasuna…

Zelako hartu-emana duzue bere guraso biologikoekin?
15 egunerik behin alabak bisita
du bere guraso biologikoekin,
eta gu ere egoten gara eurekin,
Aldundiko teknikari bat bitartekari dela. Batzar laburrak izaten
dira. Guraso biologikoei umearen
berri ematen diegu, eskolan zelan
dabilen eta abar. Umeak bi munduen artean lotura bat izatea da
helburua.

Eskolan gustura dabil?
Bai. Guraso batzuek badakite ez
dela gure alaba biologikoa, eta
beste batzuek ez. Gertuko batzuek gerora jakiten dute. Azken
batean, ez dugu sentitzen gure
alaba biologikoa den ala ez zehaztu behar dugunik. Guretzat gure
alaba da.

Harrera iraunkorrean egoteak ez du
esan gura betiko egongo denik zuekin. Noizbait joan daitekeen aukerak
izutzen zaituzte?
Ez dug u horretan pentsatzen.
Ez du merezi denbora batera zer
gertatu daitekeen pentsatzeak.
Joaten bada, badaki gu beti hor
egongo garena berarentzat.
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Une honetan, Bizkaian adin txikiko 297 ume daude harrera
familiaren batean, euretariko gehienak modu iraunkorrean
Harrera familian dauden 297 umeetatik 262 modu iraunkorrean daude; hau da, behin betiko neurria izan daiteke adin txikikoentzat
HARRERA FAMILIA • J.D.

Joan zen zapatuan, Bizkaiko harrera familien eta programa horietan sarturiko umeen topaketa
egin zuten Durangoko Landako
Gunean. Azkenengoz, 2019an batu ziren, pandemiaren aurretik.
Askotariko ekintzak izan zituzten
goiz osoan zehar: jokoak, tailerrak, puzgarriak, grafitia egitea,
disko-festa… Miren Goirienaren
ustez, jardunaldi aberasgarriak
dira, ez eurentzat bakarrik, baita
umeentzat ere. "Azken finean, eurak ez direla egoera horretan dauden bakarrak ikusten dutelako
umeek. Eta guraso lez ere norbere
bizipenak beste batzuekin partekatzea aberasgarria da", dio.
Topaketa aprobetxatuta, Aldundiko arduradunek harrera
familien programako hainbat
dat u eman zuten. Gaur eg un,
Bizkaian 297 adin txikiko daude
harrera familiaren batean: euretariko 114 kanpoko familietan,
eta 183 senitartekoren bategaz:
aitita-amamekin, izeba-osabekin,
neba-arrebekin…
Datu horiek gehiago zehaztu
daitezke. Kanpoko familiekin
dauden 114 umeetarik gehienak,
97, modu iraunkorrean daude; hau
da, harrera egonkorra da, urte bi
baino gehiagokoa, eta behin betiko neurria izan daiteke. Beste 12
aldi baterako programan daude

Grafitiak egiteko tailerra izan zen joan zen asteburuan Durangon egindako ekimenetariko bat.

—urte bi gehienez—, eta 7 larrialdikoan. Azken hori, larrialdikoa,
6 urtetik beherako haurrei bideratuta dago. Familia babeserako
zer neurri dagokien erabaki arte
egoten da haurra harrera familia
bategaz, gehienez sei hilabetez.
Senitartekoren bategaz dauden
183 adin txikikoen kasuan, gehienak, 165, modu iraunkorrean daude eurekin, eta 18 baino ez dira
aldi baterako programan dauden

Kanpoko familien kasuan,
97 ume modu iraunkorrean
daude, 12 behin behinean,
eta 7 larrialdikoan
Senitartekoen kasuan,
165 ume modu iraunkorrean daude, eta 18
behin behinekoan

umeak. Kasu honetan, ez dago
umerik larrialdi programan.
Guztira, 253 dira umeren bat
eurekin hartu dituzten familiak:
106 kanpoko familiak dira, eta
147 senitartekoak edo odolezko
loturaren bat dutenak. Familia
kopurua umeena baino baxuagoa
da, arrazoi honengaitik: kasu batzuetan, ume bat baino gehiago
hartzen dira familia harreretan,
neba-arreba bi, ahizpa bi...

Sergio Murillo Gizarte Ekintzako diputatuak mota honetako programen garrantzia azpimarratu
zuen zapatuko ekitaldian: "Gizarte-errealitate honen alde asko egin
daiteke familia harreran parte
hartuz gero. Adintxikiko baten
bizi-historia aldatu egiten da".
Egitasmoaren gaineko informazio gehiago honako helbide honetan lortu daiteke: www.web.bizkaia.
eus/eu/familia-harrera
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Tabirako igerilekuak ekainaren
15ean zabalduko dituzte
'Durango Kirolak' izeneko aplikazioak igerilekurako
sarbidea erraztuko du ilara luzeak sortzen diren egunetan

Herriko eragile bakoitzak bere aletxoa ipini du Euskal Jaiak antolatzeko.

Mikel Urdangarin, artisautza azoka eta
dantzaldiak Durangoko Euskal Jaietan
Gaurtik ekainaren 12ra arte Euskal Jaiak egingo dituzte Durangon. Udalak, ikastetxeek eta
elkarteek elkarregaz osatu dute programa. Egitaraua 'anboto.org' atarian dago ikusgai
DURANGO • EKAITZ HERRERA

Musika, antzerkia, dantza eta kirola. Baina, batez ere, giro sanoa.
Asteburu honetatik datorrenera
arte, Euskal Jaiek Durangoko kaleak hartuko dituzte. Egitarauari
bihar bertan emango diote hasiera,
Eixu artisau elkartearen azokagaz.
Artisautza lanak ikusi zein erosi
gura dituenak horretarako aukera
izango du Andra Mariko elizpean,
10:00etatik 14:30era bitartean.
Arratsaldean euskal dantzen txanda izango da. Kriskitin eta Algara
dantza taldeak Andra Mariko ohol-

da. Lehenengoaren kontzertua
Andra Mariko elizpean izango
da, 13:00etan. Bigarrenarena Landako Gunean, 19:30ean. Orfeoia
bere 140. urteurrena ospatzen
dabil aurten.

tzara igoko dira, 18:00etan. Hortik
aurrera, musika. Arandoño kultur
elkarteak organo kontzertua antolatu du Bogoroditsie abesbatzagaz batera. San Faustoko elizan
izango da, 20:00etan. Bestalde,
22:00etan, beharbada programazioko ekitaldirik potoloena dena
hasiko da. Mikel Urdangarin musikari zornotzarrak kontzertua
joko du Landako Gunean. Sarrerak mikelurdangarin.eus atarian
eskuratu daitezke, 15 euroan.
Domekan Tabira musika bandaren eta orfeoiaren txanda izango

Elkarlana
Durangoko Udalak, ikastetxeek
eta elkarteek elkarregaz ondu
dute egitaraua. Ikastetxeek, adibidez, antzerkiak, zinema saioak
eta Oihan Vegaren musika jaialdia antolatu dute. Egitarau osoa
anboto.org atarian dago ikusgai.

Tabirako igerilekuak.
DURANGO • EKAITZ HERRERA

Denboraldi berria izurri garaiko murrizketarik barik egingo
dute Durangoko igerilekuetan,
ordu txandarik barik, 1.900 lag unentzako eduk ieragaz eta
ordutegi zabalagaz. Uztailean,
igerilekua 10:30etik 21:00etara
egongo da zabalik. Bestalde, udalak telefonoetarako aplikazio
bat sortu duela jakinarazi du,
Durango Kirolak izenekoa. Tresna
horregaz igerilekurako sarbidea
"modu errrazago eta azkarrago"
batean egitea gura du, "batez ere
jendetza dagoen egunetan ilara
luzeak saihesteko". Aplikazioa

iOS eta Android sistemetan dago
erabilgarri.
Aldagelei dagokienez, udalak
jakinarazi du martxan ipini duela
azpiegitura zaharra botatzeko eta
berria eraikitzeko prozesua. Eta
gaineratu du Eusko Jaurlaritzagaz
negoziatzen dabilela Kirolene
zentroa bertara eramateko. Dena
dela, Eusko Jaurlaritzak azpiegitura berria egiteko erabiltzen
dituen epeak direla eta, udalak
dio "ezinezkoa" dela aldagelen
proiektua "berehala" martxan
ipintzea. Horregaitik, "aldagelak
bota eta berriak eraikitzeko prozesua" egingo du lehenengo.

Gazte Koordinadora Sozialistak eta Ikasle Abertzaleek
Gazte Topagune Sozialista egingo dute Durangon
Uztailaren 20tik 24ra programazio zabala egongo dela aurreratu dute antolatzaileek
"Euskal Herriko eskualdeetan
zehar antolatuta gauden militanteen arteko topaleku bat izango
da. Gure estrategiak zeintzuk
diren, zein lanketa egiten ari
garen, hori g uztia elkarregaz
partekatzeko tarte bat eskainiko
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du Topagune Sozialistak", adierazi dute egitasmoa antolatzen
dabiltzanek. Programazioa oraindino zarratu barik dute, baina
aurreratu dute lau egunean zehar
"aisialdi eskaintza zabala" egongo dela. "Formakuntza saioak,
mahai-inguruak, tailerrak eta
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LAGUNTZAILEAK

DURANGO • EKAITZ HERRERA

berbaldiak antolatuko ditugu.
Bestalde, zapatuan seguruenik
(uztailaren 23an), kontzertu potoloak egongo dira", iragarri dute
antolatzaileek. Aurtengoa Gazte
Topagune Sozialista egiten duten
hirugarren aldia izango da. Lehenengoa Durangaldean.

Gazte Topagune Sozialista aurkezteko ekitaldia, Durangoko Santa Ana plazan.

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

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak diruz lagundua
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136.000 euro Geu Beren
egoitza berria atontzeko
Elkarteak Intxaurrondoko eraikinean izango du egoitza
DURANGO • EKAITZ HERRERA

Garai jauregian daude oraingoz,
baina Int xaurrondon egongo
dira etorkizunean. Durangoko
Udalak 136.000 euroko inbertsioa egingo du Geu Be elkartearen egoitza berria Intxaurrondoko eraikinean atontzeko.
I r isga r r itasu n la na k eg i ngo
dituzte gehienbat, elkarteko
erabiltzaileen beharrizanetara
egok it uko diren lanak. Udal
iturriek jakinarazi dute proiek-

tua erredaktatuta dagoela eta
laster aterako dutela lehiaketa
publikora.
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“Ikastetxeetan hezkidetza eta berdintasuna
landu arren, ipuin klasikoak hausnarketa
horretatik kanpora geratu dira”
Ane Fernández Gradu Amaierako Lana egiten dabil Durangoko eskolekin eta Bibliotekagaz

Correosen eraikina
Bestalde, udalak 75.000 euro
ipiniko ditu garai bateko Correosen eraikin zaharra eraberritzeko proiektua erredaktatzeko. Horrez gainera, 35.000
euro ipiniko dituzte lurpeko
edukiontziak kendu eta gainean
geraturiko arloak atontzeko.

Ane Fernández Miguel, Bizenta Mogel Bibliotekako haur literatura gelan.
DURANGO • EKAITZ HERRERA
Geu Beko kideek iazko abenduaren 3an egindako aldarrikapena.

Durangaldeko ekoizleen erakusketa,
ekoizpen ekologikoa ezagutarazteko
DURANGO • EKAITZ HERRERA

Nekazaritza ekologikoa lantzen
duten eskualdeko kideek erakusketa bat egingo dute haien lana
ezagutzera emateko. Ekainaren
7tik 12ra bitartean, Durangoko
Ezkurdin egongo dira, bertara
doazen herritarrei ekoizpen
ekologikoari loturiko informazioa ematen. Azalpenak entzun
eta "gurutzegrama ekologikoa"
betetzen duenak 4 euroko bonua
jasoko du, Durangoko hornidura
merkatuan elikagai ekologikoen
erosketa egin dezan. Erakusketa 11:00etatik 13:00etara eta

17:00etatik 19:00etara egongo da
zabalik.
Ekolurrak emandako datuen
arabera, momentu honetan 35
dira haren ziurtagiripean lan
eg iten duten D u ra nga ldeko
ekoizleak. Kopuruak goranzko
joera erakusten du eta igoera
horrek isla du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako datuetan.
2001ean 61 ekoizlek lan egiten
zuten era ekolog ikoan; gaur
egun 710 dira. Bestalde, Durangaldeko zortzi ekoizlek Etartie
hornidura merkat uko denda
kudeatzen dute.

Ane Fernández Miguel (Durango,
2000) Haur Hezkuntzako Gradua
amaitzen dabil. Aste gutxi barru
defendatuko du Gradu Amaierako
Lana, unibertsitateko tribunalaren
aurrean. Durangoko ikastetxeetako
liburutegietan dauden ipuin klasikoak eta ilustrazioak aztertu, eta
Bizenta Mogel Bibliotekan daudenekin alderatu ditu.
Ipuin klasikoak, Bizenta Mogel Biblioteka eta Durangoko ikastetxeetako liburutegiak batu dituzu zure
ikerketan.
Eskolen eta Bibliotekaren arteko
hartu-emana aztertu gura izan
dut, gero euren arteko zubiak sortzeko. Praktikak egin nituenean,
eskoletako liburutegietako ipuinak zaharrak zirela konturatu
nintzen, eta, ostera, Bizenta Mogel Bibliotekakoak gaurkotuak
eta esanguratsuak zirela. Horixe
izan da abiapuntua. Gero, eskolei
proposamen bat helarazi gura

izan diet, Bibliotekan dauden baliabideen berri emanda.

bitartez. Hau da, proposamen bat
helarazi diezu ikastetxeei.

Zer topatu duzu eskaintzen diren
ipuin klasikoetan?

Diagnosia egin eta gero, formakuntza eta ipuin kontalaritza
saioak antolatu ditugu ikastetxeentzat. Saroa Bikandi ipuin
kontalariak testurik bako hiru
txerritxoen liburu bat hartu eta
kontakizuna egin zuen ikastetxeetako irakasleen artean. Arte
Ederretan lizentziatuta dagoen
eta magisteritza eskolako irakasle den Miriam Peñak elementu
paratestualen inguruko formakuntza saioa eman zuen.

Eskoletan dauden 120 bat argitalpen aztertu ditut, eta ikusi dut ia
liburu guztiak edizio zaharrak
direla. Irudi aldetik estereotipatuak. Gaur egun eskolak hezkidetza eta berdintasuna lantzen
dabiltza, ba ina han d it uzten
ipuin k lasikoak hausnarketa
horretatik kanpora geratu direla
esango nuke. Adibidez, liburu
horietan jasoriko Edurnezuri
eta gaur egun Edurnezuri errepresentatzeko dagoen era oso
ezberdinak dira. Gero, elemetu
paratestualak daude. Hau da,
letrek diotena kontuan hartu
barik, mezu bat helarazten duten element ua k. L ibu r ua ren
forma, trokelatua, gramajea zein
tipografia. Egungo eskaintza desberdina da.

Eta horri guztiari irtenbide bat eman
diozu Bizenta Mogel Bibliotekaren

Zelako harrera izan du proposamenak ikastetxeetan?
Ikastetxeek ikusi dute Haur Hezkuntzako etapa apur bat aldenduta geratu zaiela. Orain Bibliotekan eskaintzen denaren berri
dute. Beste liburu mota batzuk
ezagutzeko aukera izan dute. Besoak zabalik hartu naute eta oso
esker oneko nago eurekin. Egia
esan, oso harrera ona izan dute
proiektuagaz.
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Martxan da Atxondoko igerilekuko
taberna esleitzeko lehiaketa
Interesa dutenek ekainaren 6ra arteko epea dute eskabideak aurkezteko udalean
ATXONDO • MAIALEN ZUAZUBISKAR

Atxondoko Udalak asteon prentsa
ohar bidez jakinarazi du Apatamonasterioko igerilekuetako tabernaren kudeaketa lizitaziora atera
duela. Taberna kudeatzeko interesa dutenek ekainaren 6ra arteko
epea izango dute eskabideak bide
elektronikoz aurkezteko Atxondoko Udalean.

Udaletik azaldu dutenez, tabernaren kudeaketa eta ustiapena lizitaziora atera dute, denboraldiko
1.000 euroko kanonagaz; kanona
hiru alditan ordaindu beharko
da, ekainean, uztailean eta abuztuan. Kontratua urtebete luzatu
daiteke.
Ordutegiari dagokionez, taberna 11:00etatik 20:30era egon

Hemendik Harantz elkarteak
antolatuta, elkartasun jaialdia
ospatuko dute ekainaren 11n
'Inor ez da ilegala' lelopean antolatuko dute ekimena

beharko da zabalik, kontratuak
irauten duen egun guztietan. Taberna edariagaz eta jatekoagaz
hornitu beharko dela azaldu dute,
eta produktu osagarriak eduki
ahal izango direla: izozkiak, opilak, litxarreriak eta antzekoak.
Igerilekuei dagokienez, ekainaren 24an zabalduko dituztela
azaldu dute Atxondoko Udaletik.

2019an egindako jaialdiko argazkia.
ELORRIO • MAIALEN ZUAZUBISKAR

Atxondoko igerilekuko taberna.

ABADIÑO • MAIALEN ZUAZUBISKAR

Abadiñon herri ekimena hasi
zuten maiatzean Kut xabank i
arreta zerbitzu hobea eskatzeko.
Sinadura bilketa egin zuten, hain
zuzen ere. Orain, Abadiñoko Udala Kutxabankeko arduradunekin
batu da, baita herri plataformako
kideekin ere. Batzarraren asmoa
bezeroaren arretarako zerbitzu
erregularra berrezartzea eskatzea izan da.
“Biztanleen ongizatean eragina duen egoera da, batez ere
adinekoengan. Abadiñar askorentzat kalte handia da; izan ere,
Traña-Matienara edo Durangora
joateko modur ik ez dutenez,
banku eragiketa asko egitea ezinezkoa zaie”, azaldu du Mikel
Garaizabal alkateak.

Abadiñoko Udalak Zelaietan bezeroaren
arretarako zerbitzu erregularra
berrezartzeko eskatu dio Kutxabanki
Abadiñoko Udaleko kideek, Kutxabankeko arduradun batek
eta plataformako kide batek batzarra egin dute

kartasun jaialdia antolatu dute
Elorrion ekainaren 11rako, Inor
ez da ilegala lelopean. Gaztetxean
egingo duten jaialdia, eta Migratzaile eta errefuxiatuen gaur egungo
egoera Europan mahai-inguruagaz
emango diote hasiera. 16:30ean
hasiko da. Ostean, 18:30ean, TTek
elektrotxaranga egongo da. Ezpalak, Keike eta Gora Etorri taldeen
kontzertuekin emango diote
amaiera jaialdiari. Kontzertuak
22:00etan hasiko dira. Hemendik
Harantz elkartetik jakinarazi dutenez, sarrerak aurrez hartu ahal
izango dira, Portalekuan; sarrera
bakoitzak 7 euro balio du.

Elorrion hileta zibilak egiteko
aukera dago San Josen, eskolako
pabilioian, Iturrin eta udaletxean
Udalak hileta zibilak egiteko ordenantza eguneratu du
ELORRIO • MAIALEN ZUAZUBISKAR

"Guretzat garrantzitsua
zen udalbatzak hau
onartzea, gaiari beste
hedadura bat emateko"
Gai honegaz lotuta, EH Bilduk
mozioa aurkeztu du aste honetako bilkuran; baina EAJk eta Independienteek kontra bozkatu zuten. "Guretzat garrantzitsua zen
udalbatzan mozio hau onartzea,
gaiari beste hedadura bat emateko", azaldu zuen Mikel Urrutiak.

2019 bueltan, eskualdeko hainbat kidek Hemendik Harantz
Durangaldea elkartea sortu zuten, errefuxiatuentzat janaria
eta arropa jaso, mugak zabaldu
eta elkartasuna sustatzeko. Elkarteko kideek sare sozialetan
azaldu dutenez, pandemiagaz
gauzak ez zaizkie erraztu azken urteotan, baina berriro ere
martxan daude "elkartasuna
eta laguntza osoa emateko bidean". "Horregaitik, inoiz baino
gehiago behar zaituztegu, inoiz
baino gehiago behar zaituztete",
adierazi dute. Hori horrela, el-

Zelaietako Kutxabanken bulegoa.

Elorrioko Udalak herrian hileta
zibilen ospakizunak arautzen
dituen udal ordenantza aldatzea
onartu du. "Hileta zibilak eremu
pribatuetan ere egin daitezkeela
alde batera utzita, Elorrioko Udalak udal ordenantza du hileta
zibilak arautzeko, eta ordenantza hori aldatu eta eguneratu
egin dugu, herritarren eskaerari
erantzuteko eta horretarako espazio publiko berriak gaitzeko.
Pertsona guztiei ospakizun duina eta norberaren printzipioekin koherentea egiteko aukera
eskaintzea da ordenantzaren
helburua", azaldu du Maria Herrero alkateordeak. Hori horre-

la, Elorrioko Udalak lau gune
ipini ditu herritarren eskura.
Alde batetik, aurreko ordenantzan jasotzen ziren bi: San Joseko parkea eta eskolako erabilera

"Ospakizun duina eta
norberaren printzipioekin
koherentea egiteko aukera
eskaintzea da helburua"

anitzeko pabilioia. Bestetik, ordenantzan gehitu dituzten beste
bi: Iturri Kultur Etxeko ekitaldi
aretoa eta udaleko osoko bilkura
aretoa.
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Anbotok EHZ -ko sarrera
bikoitz bat zozkatuko du
Anbotokideen artean.
*Izena emateko azken
eguna ekainaren
8a izango da.
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Mañarian Durangaldeko Txistulari Eguna ospatuko
dute domekan, kalejira, kontzertu eta dantzekin

Otxandio Oin Herri
herri hezitzaileen
sarera batzeko
hitzarmena sinatu dute

Txistulariek Kirikiño abesbatzakoak eta Zornotzako dultzaineroak izango dituzte lagun eguerdiko kontzertuan
OTXANDIO • J.D.
MAÑARIA • JOSEBA DERTEANO

Domeka honetan, Durangaldeko
Txistulari Eguna ospatuko dute
Mañarian. Ekimen hau egiten
den 66. aldia izango da aurtengoa.
Normalean, martxoan egiten dute, baina COVIDa dela-eta ekaineko lehenengo asteburura atzeratu
behar izan dute.
Ohikoa den moduan, Durangaldeko eta beste hainbat herritako t xistulariak batuko dira
Mañarian. 10:00etan, txistulari
guztiak elkarregaz ibiliko dira
kalejiran herriko kale nagusietatik. 12:30ean, kontzertu bat
emango dute herriko plaza nagusian. Baina txistulariak ez dira
bakarrik arituko. Izan ere, Mañariko Kirikiño abesbatzakoak eta
Zornotzako dultzaineroak izango
dituzte lagun; Udaberrian eta Maitetxu mia abestiak eta Juan Bilbao
Mañariko dultzaineroaren hainbat lan eskainiko dituzte, besteak
beste. Kontzertua amaiturikoan,
txistulariek Erregelak dantzatuko dituzte, plazan. Ondoren, jaieguna amaitzeko, partaide guztiak

batuko dituen bazkari bat egingo
dute.
Txistulari Eguna Jaizale elkarteak antolatu du. Jaizale eskualdeko herrietan hainbat jarduera antolatzen duen txistulari elkartea da.

10:00etan kalejiran
irtengo dute, eta 12:30ean
kontzertua emango dute
herriko plazan

Txistulari Eguna Zornotzan egin zuteneko irudia.

Orain arte probaldian egon da, baina domekatik astelehenerako gauerditik aurrera isunak
ipintzen hasiko dira; 60 kilometro ordukoa izango da batez besteko gehienezko abiadura
Mallabian, Trabakua gainean
dagoen radarra astelehenean
ipiniko da martxan; domekatik
astelehenerako gauerdian, hain
zuzen ere. Horrelaxe baieztatu
diote Eusko Jaurlaritzako iturriek

Otxandioko Udalak eta Oin
Herrik sinatutako hitzarmenaren bitartez Otxandio herri
hezitzaileen sareko kide izango
da aurrerantzean. Herriko hezkuntza eragile ezberdinak ere
bidelagun izango dira fase berri
honetan. "Herrien arteko elkarlan eta babesean oinarritzen
den sare honetan, Otxandioko
esperientzia, sareko gainontze-

"Espero dugu elkarlan
hau urte askotarako
lankidetza izatea",
diote Oin Herritik

Mallabian, Trabakua gaineko radarra
astelehenetik aurrera egongo da martxan
MALLABIA • JOSEBA DERTEANO

Besteak beste, Durangaldeko Txistulari Egunaren ardura dute. Egun
horretan, inguruko musikariek
eta Euskal Herriko beste hainbat
tokitatik etorritakoek ere parte
hartzen dute.

ANBOTOri. Orain arte probaldian
egon da; hau da, radarrak ondo
funtzionatzen duela probatzen
aritu dira. Baina astelehenetik
aurrera, radarra guztiz martxan
egongo da eta isunak ipintzen
hasiko dira.

Trabakua gainean dagoen radarraren kamera bat.

Tarteko radar bakarra
Trabakua gainean dagoena tarteko radar bat da; hau da, tarteko
radarrak puntu bitan hartzen du
ibilgailuaren abiadura, eta batez
bestekoa ateratzen du. Gehienezko batez bestekoa 60 kilometro
ordukoa da. Gaur egun Euskal
Autonomia Erkidegoan martxan
dagoen tarteko radar bakarra da,
Jaurlaritzako iturrien arabera.
2010ean mota honetako lehenengo
radarra ipini zuten N-1ean, Ordizia
eta Irura artean, eta urtebetean
egon zen indarrean.
Trabakuan radarra ipintzeko
asmoa ez da berria. Agintariek
2020 hasieran egin zuten publiko
lehenengoz. 2021etik azpiegiturak
prest zeuden, kamerak eta abar,
baina urrats guztiak ez zeuden
Jaurlaritzaren esku bakarrik. Esaterako, radarrak araudia betetzen
zuela baieztatzen duen Madrilgo
Gobernuaren ziurtagiria behar zuten. Gero, radarra probaldian izan
dute aste batzuetan, dena ondo
zebilela ikusteko.

Puro Relajo, azoka,
pentatloia eta
gehiago kultur
hamabostaldian
MALLABIA • J.D.

Kultur hamabostaldiaren azken asteburua ekitaldiz beteta
dator. Zapatuan, 10:00etan,
irteera antolatu dute, Mallabiko
herrigune historikoa ezagutzeko. Petriletik irtengo dira.
Arratsalderako, goitibehera jaitsiera antolatu dute umeentzat,
Elizosten. 16:30ean hasiko da.
Gero, 19:30ean, Karmele Gisasolak eta Uxue Ansorregik pentatloi erakustaldia egingo dute
parkean, eta Deabru Beltzak
taldearen ikuskizunak emango
dio amaiera egunari, 22:00etan.
Domekan, 10:00etan, nekazaritza eta artisautza azoka egongo da frontoian, eta,
12:00etan, Kukai taldeak Topa
ikuskizuna eskainiko du. Azkenik, 18:00etan, Puro Relajo
taldearen musika kontzertua
hasiko da anfiteatroan.
Ekainaren 11n binakako
eta buruz buruko frontenis
txapelkea lehiatuko dute, eta
oraindino plazak daude parte
hartzeko, interesdunek 669 02
87 18 telefonora deituta.

ko herriekin elkarbanatzeko
aukera izatea oso aberasgarria
da. Espero dugu elkarlan hau
urte askotarako lankidetza bat
izatea ", adierazi dute Oin herri
kideek euren webgunean. Besteak beste, Durango eta Elorrio
ere Oin Herri sarean daude.
2022. urterako lan ildoen
artean, eskola kirolaren eraldaketa, herriko antolamenduan
haurren parte hartzea lantzea,
nerabezaroaren kultura eta
nerabeekin parte hartzean sakontzea dituzte helburu

Izurtzara joango diren
ume sahararrentzako
arropa bilketa
ekainaren 10era arte
IZURTZA • J.D.

Río de Oro elkarteko kideek
Tindufeko (Aljeria) errefuxiatuen kanpamentuetan bizi den
hainbat ume hartuko dute Izurtzan, eta haientza arropa biltzen dabiltza. Ekainaren 10era

Kurutziaga ikastolan
egunotan jasotzen
dabiltzan arropa 4tik 11
urtera arteko
haurrentzat da

arte jasoko dute arropa, 4tik 11
urtera artekoentzat, Kurutziaga
Ikastolan. Aurten, 11 urtera
arteko hamar haur etorriko dira
Izurtzara uda igarotzera, Río de
Oro elkarteko kideen esanetan.
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Berrizko Learreta Markina
eskolaren 50. urteurreneko
ospakizun ekitaldiei ekingo
diete asteburuan
Learreta-Markinako komunitateak ekain bete ekitaldi
izango du mende erdiko ibilbidea ospatzeko
BERRIZ • A. M.

Berrizko Learreta-Markina eskolako komunitateak ikasturte
amaierako jaialdi berezia biziko du
aurten, izan ere, 50 urteko ibilbidea beteko du zentroak. Eskolako
jaia ekainaren 18an egingo dute,
baina aurretik ere ekitaldiak prestatu dituzte motorrak berotzen

joateko. Horrela, bihar, zapatua,
jolasak egingo dituzte 11:30-13:30
bitartean, eskolan bertan; bestalde, astelehenean Imanol Ituño
magoaren ikuskizuna izango dute
ikasleek, eta martitzenean Nere
Ariznabarretaren Abenturaz blai
emankizuna. Ekainaren 10ekoa
ekitaldi berezia izango da, izan ere,

urte hauetan Learreta-Markina
ikastetxetik igaro diren hainbat
ikasle ohik euren emanaldi propioak eskainiko dituzte. 20:00etan,
eskolako abesti berria izango dena
aurkeztuko dute. Ostean, Iruri Altzerrekak eta Ander Sarriugartek
bertsotan egingo dute. Eguna borobiltzeko, Seiurtek, Kohatuk eta Dubek (hauek, formatu akustikoan]
kontzertuak emango dituzte.
Antzerkiak eta dantzek ere
izango dute euren tartea egitarauan; ekainaren 17an Anita Maravillasek panpinen kalejira gidatuko du, eta, horren ondoren,
San Lorenzo eta Iremiñe taldeek
dantza ikuskizuna egingo dute;
gero, pilota partiduak egongo dira.
Ekainaren 18an egun osoko festa
egingo dute mendeurrena ospatzeko.

Zapatuan Mendilagun
irteera egingo dute Berrizen
Amaraune mendi taldeak eta Durangaldeko Berbalagunek
mendi irteera antolatu dute asteburu honetarako
BERRIZ • A. M.

Durangaldeko Berbalagun egitasmoak mendi irteera antolatu du
Amaraune mendi taldeagaz batera. Guztira, hamabi kilometroko
ibilaldia egingo dute, euskara
bidelagun. Ibilbidea zirkularra
izango da, eta Felipe Urtiaga
plazatik irtengo dira, 09:00etan.
Partaideek 615 metroko desnibela topatuko dute, eta hiru bat orduko itzulia izatea aurreikusten
dute. Izena emateko, 639 400 786
telefonoa ipini dute antolatzai-

Sei Urte.

Iker Villanuevaren lanak iragarriko
ditu 2022ko Zaldibarko jaiak

leek. Horrez gainera, "oinetako
egokiak" eramateko deia egin
dute, bidea lokaztuta egon daitekeelakoan.
Durangaldeko Berbalagunek
hainbat ekitaldi antolatu zuen
maiatzean ere. Horrela, maiatzaren 20an Victor Arrizabalagak
arte garaikideko espazio bihurtu
duen Angurreta Harrobira irteera egin zuten. Harria, eskultura
eta basoa uztartzen dituen parajeetatik egin zuten bisita gidatua
berbalagunek.

Angurreta harrobira bisita.

Lurraldebusak geraleku
berria du Zaldibarren

Bigarren saria Ainhoa Iglesiasentzat izan da; umeen saria Izaro Gaddik eraman du

San Andres izenagaz, Zaldibarrek geraleku berria du
maiatzaren 30etik; DB02 linean dago geralekua

ZALDIBAR • A. M.

ZALDIBAR • A. M.

Jai Batzordeak erabaki du Zaldibarko jaien kartel iragarlea.
Iker Villanuevaren lanak iragarriko ditu festak. Horrela, Villanuevak 250 euroko lehenengo
saria irabazi du. Bigarren saria
Ainhoa Iglesiasek eraman du;
150 euro poltsikorat uko dit u
berak. 14 urtetik beherako kartelik onenaren sariagaitik 100
euro irabaziko ditu Izaro Gaddi
gazteak.
Bestalde, uda aur reko ek italdien jai egitarauak aurrera
jarraitzen du. Ekainaren 17an,
Barre zirku-antzerki konpainiak
Nao Now Nau ikuskizuna eskainiko du; 18:00etan izango da,
udaletxeko plazan.

Zaldibarrek autobus geraleku
berria estreinatu du aste honetan. Hain zuzen ere, Zornotza
eta Donostia batzen dituen linean, Lurraldebusaren DB02
linean, San Andres geralekua

Jaietako kartel irabazlea ezkerrean eta bigarren saritua eskuman.

martxan da maiatzaren 30etik.
Linea honek zerbitzu bi izango ditu, Zaldibarko Udalak ohar baten
bitartez azaldutakoaren arabera.
06:25ean Zornotzatik irtengo dena bata, eta 14:30ean Donostiatik
irtengo dena bestea.

San Andres geralekua.
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Andoni Agirrebeitia ez da 2023ko
udal hauteskundeetara aurkeztuko

Kulturarteko bazkaria eta arrozen
dastaketa egingo dituzte Iurretan

Legegintzaldia agortzeko urtebete falta dela, Zornotzako EAJk hautagai berria topatzeko
prozesuari ekin dio. Hautagaia ekainaren amaierarako aukeratuta izatea gura dute

IURRETA • AITZIBER BASAURI

ZORNOTZA • EKAITZ HERRERA

Andoni Agirrebeitiak hamasei urte
beteko ditu udalean beharrean, lau
legegintzaldi. Zortzi urte zinegotzi
lanetan eta beste zortzi alkate lanetan. Aurrerantzean, baina, aldaketa bat egitea erabaki du. Andoni
Agirrebeitiak berak jakinarazi du
ez dela Zornotzako EAJren zerrendaburu izatera aurkeztuko 2023ko
udal hauteskundeetara. Alkateak
berak halantxik jakinarazi die erabakia udalerriko EAJko kideei eta
militanteei. Urteotan ondoan izandako kideei eskerrak eman dizkie:
"Alderdiari eskerrak eman gura
dizkiot, baita urte hauetan ondoan
izan ditudan alderdikideei ere. Eta,
zelan ez, zornotzarrei, momentu
zailetan laguntzeagaitik. Herri
honetako alkatea izatea ohore bat
da. Eskerrik asko bihotzez", esan
du Agirrebeitiak.
Indarrean dagoen legegintzaldia agortzeko urtebete inguru falta
dela eta, Agirrebeitiak aurreratu
du "azken egunera arte" jarraituko

duela beharrean. "Proiektu asko
bukatzear ditugu eta beste hainbat
proiektu martxan ipini gura ditugu, gure udalerria geroago eta
leku hobea izan dadin bizitzeko",
adierazi du. Zornotzako EAJk,

aurrerantzean, 2023ko hauteskundeetarako zerrendaburua
hautatzeko prozesuagaz jarraituko du. Hautagai berria ekainaren
30erako aukeratuta eduki gura
dute.

Andoni Agirrebeitia Zornotzako alkatea da azken legegintzaldi bietan.
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Iurretako Udalak eta herriko hainbat elkartek Kultur
Aniztasunaren Astea antolatu dute elkarlanean
Iurretan Kultur Aniztasunaren
Astea antolatu dute, urte biko
etenaldiaren ondoren. Maiatzaren
21ean ospaturiko Kultur Aniztasunaren Munduko Egunaren
harira, Iurretako Udalak ekitaldi
sorta antolatu du, "kultur aniztasunaren balioa ulertzen eta elkarbizitza hobetzen laguntzeko".
La Otra Mirada, Goiuriako Ama,
Gurutze Gorria eta Marokoko
Axoura, Maliko Fasoden, Palestinako Biladi, Senegalgo And Bolo
eta Ghanako Ghana United elkarteak izan ditu udalak bidelagun.
Gaur, Gurutze Gorriak Asiloa eta

harrera Ukrainako krisi humanitarioaren aurrean berbaldi-solasaldia
eskainiko du, 11:00etan, Ibarretxe
kultur etxean. Bestalde, bihar
egun osoko jaia izango dute Askondon. Herriko elkarteak arroza
egiteko batuko dira, 11:00etan;
eta,11:30ean, tea dastatzeko. Henna eta txirikorda tailerrak antolatu dituzte 12:00etarako, eta
Ghanako musikak alaituko du jai
giroa. 13:30ean, elkarteen arteko
arroz lehiaketa eta dastatzea hasiko da, eta, gero, kulturarteko
bazkaria egingo dute, kafe dastatze eta guzti. Musikagaz amaituko
dute eguna.

Iurretako hainbat herrialdetako elkarteetako ordezkariak eta udal ordezkariak.

Kritikak Zornotzako gobernu taldeari Saioa
Agirreren auzian izandako jarreragaitik

Garaiko Udalak lursail bat
salgai ipini du Milikua aldean

EH Bilduk dio EAJk "beste aldera" begiratu duela Agirreren "tortura eta sexu erasoen kasuan"

GARAI • EKAITZ HERRERA

ZORNOTZA • EKAITZ HERRERA

Zornotzako EH Bilduk udal gobernu taldearen jarrera kritikatu
du azken osoko bilkuran. Koalizio subiranistaren iritziz, "EAJren
udal gobernuak beste aldera begiratu du Saioa Agirrek jasandako
tortura eta sexu erasoen kasuan".
Are gehiago, Agirre "bakarrik
utzi" izana leporatu diote gobernu taldeari. EH Bilduk oharra
bidali du hedabideetara. Bertan,

Andoni Agirrebeitia alkatea eta
Ainhoa Salterain Gizarte Ekintza
eta Berdintasun zinegotzia seinalatu ditu, "indarkeria matxista
kasuak salatzeko eta biktimari
udalaren laguntza eskaintzeko
bitartekoak" izan arren, koalizioaren esanetan "ez dutelako
adierazpen instituzionalik egin,
ezta kontzentraziora deitu ere".
"Zergaitik isiltasun konplize
hori bizilagun batek jasandako

torturen eta sexu erasoen aurrean?", galdetu du Zornotzako
EH Bilduk.
Saioa Agirre 2010eko apirilean
atxilotu zuen Guardia Zibilak.
Zornotzako EH Bilduren esanetan, "bost eguneko inkomunikazio aldian torturatua" izan zen
eta "emakume izateagaitik sexu
erasoak eta umiliazioak" jasan zituen. Auzitegi Nazionalak Agirre
absolbitu egin zuen apirilean.

Baten batek lur arlo bat erosi
eta bertan etxea eraikitzeko
asmorik badu, horretarako aukera du Garain. Udalak lursail
bat atera du enkantera. Arloak
3.066 metro karratuko azalera
du, eta 377 metro karratuko
gehienezko eraikigarritasuna.
Milikua aldean dago, eta, udalaren berbetan, eremuak "familia
bat bizitzeko aukera" eskaintzen
du, Garain ez dago-eta "eraikigarriak diren lursailen aukera

handirik". Arloaren gutxieneko prezioa 72.433 eurokoa da.
Interesdunek uztailaren 27ko
gauerdia baino lehenago aurkeztu beharko dituzte eskaintzak.
Bitarteko elektronikoak baliatu
beharko dituzte horretarako.
Dena dela, baten batek zalantzak
argitzea edo argibideren bat
jasotzea beharko balu, Garaiko
udaletxera jo dezake.
Urte hasieran, udalak beste
lursail bat atera zuen enkantera,
Milikua aldean hura ere.
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Martxan da Gerediaga elkarteak ematen
duen Sormen Bekaren bosgarren aldia
2022an, arte eszenikoen arloko pieza laburreko proiektu proposamenak sarituko dituzte

Bosgarren Sormen Bekaren deialdia aurkezteko ekitaldia.

DURANGO • MAIALEN ZUAZUBISKAR

Gerediaga elkarteak eta Durangoko Udalak martxan ipini dute
euskarazko sorkuntza sustatu
eta sortzaile berriei bidea erraztea helburu duen Sormen Beka
DA!-ren bosgarren deialdia. Ohar
bidez azaldu dutenez, 2022an
arte eszenikoen arloko pieza laburreko proiektu proposamen
bat sarituko dute. Beraz, antzerki, zirku, dantza, performance,
magia... diziplinetako proiektuak
edo beste kultur diziplina bategaz
uztarturiko proiektuak aintzat
hartuko dituzte deialdian.
Proposamenak irailaren 21eko
18:00ak baino lehenago aurkeztu
beha rko d ira. P roposa menok
posta elektronikoz bidali behar
dira, gerediaga@durangokoazoka.eus
helbide elektronikora.

Durangaldea asteon

Iritzia

Durangoko Udalak ibilbide egokituak
antolatu ditu pertsona nagusientzat
kirol monitore batek gidatuta

EAJk hurrengo udal hauteskundeetarako kanpainaurreari ekin
dio Durangon, proposamen indartsu batekin: eskualdeko ospitale
bat, trena lurperatu eta gero geratutako lursailean. Durangon bi
osasun-zentro ditugu: familia medikuntzakoa Landakon eta espezialitateena Ezkurdin. Arazoa ez da eraikina, baizik eta Osakidetzak
nola kudeatzen duen edukia. Eta horri buruz jeltzaleek ez dute ezer
esaten. Denok pairatzen dugu, aspaldidanik, estatuan punta-puntako asistentzia-kalitatea izan zuen zerbitzuaren gainbehera, orain
hirugarren dibisioaren ertzean egoteraino. Familiako medikuarekin kontsulta izateko, itxaronaldia 7 egunekoa da gaur egun (duela
urte batzuk, gehienez 2 egunekoa). Espezialitateetan, nire galenoak
hilaren 10ean bidali ninduen pelbiseko ekografia bat egitera, eta
espezialitateen anbulatorioan urriaren 24rako (aurten, zorionez)
eman didate txanda. Bost hilabete baino gehiago. Lehen, batez bestekoa hilabetekoa zen. Aldatu dena osasun osoaren kudeaketa izan
da, emaitza tamalgarriekin, Osakidetzako langile sufrituek salatzen
duten bezala. Egoera iraultzeko eta galdutako eraginkortasun-ereduetara itzultzeko ez dugu miniospitalerik behar. Helburu hori
lortzeko, Izaskun Urien andreak Eusko Jaurlaritzako alderdikideei
eska liezaieke eskualdeko eta Euskadi osoko osasun-politiketan bira
bat ematea. Baina ez dut uste beren nagusien aurrean hitz egingo
dutenik, ahal izan zutenean, ez zituzten herritarren bidezko herri-eskaerak eskatu eskualdeko osasuna pediatra gehiagorekin hobetzeko,
larrialdietako zerbitzua hobetzeko, herrietako familia-medikuntzako anbulatorioetan zerbitzu eta baliabide teknikoak zabaltzeko, eta
beste asko. Horregatik, orain oposiziotik, eta etsipenez euren galera
berreskuratzeko ahaleginean, hasiera indartsua eman diote. Ez gaitezen harritu, gure botoa lortzeko, datorren udaberrian Durangoko
EAJk Guggenheimeko hirugarren frankizia amerikar bat eskaintzen
badigu, eremu polemikoetan.

DURANGO | Durangoko Udalak ibilbide egokituak antolatu ditu

berriro pertsona nagusientzat. Udaletik jakinarazi dutenez,
taldeak egingo dituzte eta talde bakoitzak astean birritan
egingo ditu jarduerak. Jarduerok kiol monitore batek gidatuta
egongo dira. Ibilbide egokitu hauetan parte hartzeko ezinbestekoa izango da aurrez izena ematea, 944 657 451 zenbakira
deituta edo adintek@durango.eus-era idatzita.

Eguaztenetik 32.000 bonu daude
eskuragarri erosketak Zornotzako
komertzioetan egiteko
ZORNOTZA | Zornotzako Udalak Amorebonoen kanpaina

berria hasi du. Herritarrek 11 bonu erosi ahalko dituzte gehienez. Bost lehen sektorean kontsumitzeko, eta sei gainerako komertzioetan kontsumitzeko. Bonuak Zornotzako udaletxeko
eta Zelaieta zentroko kutxazain automatikoetan egongo dira

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).

Ikusi egin behar.
Juan Carlos Poderoso. Durango.

Politikan
Neskutz Rodriguez
Ormazabal
Herriaren Eskubidea

Proposamen baliagarriak
Azkenaldian badirudi bizkortu
egin dela alderdi politikoek
Durango hobetzeko proposamenak aurkezteko lasterketa.
Ongi etorriak izan daitezela
proposamen horiek; izan ere,
diagnostikoan zenbat eta iritzi
gehiago izan, orduan eta hobeak izango dira proposatutako
irtenbideak.
Hor daukagu, adibidez, Durangoko EAJk proposatutako
“ospitalea” trenaren lurretan.
Duela gutxira arte adierazi
zuten ez zela beharrezkoa Durangon osasun-zerbitzua handitzea. Baina ez dugu pediatriako
urgentziarik (beste espezialitate batzuen artean), eta 40
kilometro baino gehiagoko ibilbideak egin behar izaten ditugu
gure seme-alabak artatzeko. Ez
dugu anbulantzia medikalizaturik. Ez dugu bihotza suspertzeko unitaterik. Eta hainbat
urtez ukatu ondoren, bai gobernuan bai oposizioan, EAJk
harritu egin gaitu Durangoko
zentroan erresoluzio handiko
osasun-zentro bat ezartzeko
«proiektu» batekin. Hau da,
milioika euro gastatzea eraikin
berri batean, zerbitzu berberak
izaten jarraitzeko eta gaur egun
ditugun gabeziak konpondu
barik utziz. Gainera, eraikin
horrek beste arazo batzuk ekarriko lizkioke herriari: trafikoa
areagotzea, kutsadura, zarata,
etab.
Durangoko bizilagunak gara
eta aldi baterako erakundeetan
gaude. Azken urte hauetan Durangoko Udalean koalizioan gobernatzen. Beraz, alde honetatik, ongi etorriak izan daitezela
Durango hobetzeko balioko duten proposamenak. Herriaren
Eskubidetik lanean jarraituko
dugu Durango erdigunean jartzeko, eta Durangon gertatzen
dena Durangotik defendatzea
justifikatzen jarraituko dugu.
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"Durangon geroago eta udaleku eskaintza zabalagoa egonda,
Berbarokora hainbeste gazte etortzea oso pozgarria da"
Hilabete geratzen da Berbaro euskara elkarteko hezitzaile eta arduradunek antolaturiko udalekuak martxan ipintzeko
COVID neurriak guztiz desagertu dira
aurten?
I.A.: Bai, normaltasunez antolatzen gabiltza. Azken orduko aldaketarik ezean, horrela izango da.

Udalekuak hasten direnean, zein lan
tokatuko zaizue egitea?
I. A .: 10 -12 gazte izaten ditug u
hezitzaileko. Ratioak zehaztuta
daude. Nik bulegotik koordinatzen dut. Pena ematen dit udaleku
itxietara ez joatea, baina bisitan
joango naiz.
I.F.: Ni Udan Olgetanen egongo
naiz umeekin, eta koordinatzaile.
Iaz ere lan horretan egon nintzen.

Zelan gogoratzen dituzue zuek gazteagoak zineteneko udalekuak?
I.A.: Oso pozik. Neure lehenengo
udalekuan Mendigorriara joan
nintzen Berbarogaz. 10 urte nituen. Orain, Berbarotik udaleko
hori antolatzen nabil. Ibiltarietan
ere ibili nintzen. Denek eman didate zeozer.
I:F.: Ni ere udalekuetara joaten
hasi nintzenetik Berbaron egon
naiz. Udan Olgetanen hasi nintzen eta udaleku itxietan ere egon
izan naiz.

UDALEKUAK • JONE GUENETXEA

Irati Fernandez Iriondo (Durango,
1997) eta Ireder Angulo Elexpe
(Durango, 1999) buru-belarri dabiltza lanean Berbaroko udalekuen
antolaketan. Euskara eta aisialdia
uztartuta, ume eta gazteen gozamenerako ekintzak antolatzen dituzte.
Gaztetxotan udalekuetara joaten
ziren eta orain eurak dira arduradunak.
Ireder, gazte arloko teknikari legez,
zelan zabiltzate udalekuak antolatzen?
Ireder Angulo: Ondo doa. Martxel
Zubiak, Eneko Iraetak eta hirurok bost udalekuen ardura geure

artean banatu dugu. Ni Mendigorriakoaz eta ibiltari txikiaz
arduratuko naiz. Hilabete barru
hasiko direnez, azkenengo prestaketekin gabiltza, gurasoekin
bilerak eta horrelakoak egiten.

Irati, zu Udan Olgetanen koordinatzaile arituko zara. Zelan doa prestaketa hori?
Irati Fernandez: Udan Olgetanen
4tik 10 urtera arteko umeek parte hartzen dute. Talde bi daude,
t xik iak eta handiak. Lau aste
iraungo dutenez, txanda bitan
parte hartu daiteke. 95 umek parte hartuko dute.

Zein eskaintza duzue udaleku itxietara doazen ume eta gazteentzat?

Zer daukate Berbaroren udalekuek
urtero hainbeste ume eta gaztek izena
emateko?
I.A.: Oso etxekoak direla esango
nuke. Bulegoan dauden lankideak
ia betidanik ezagutzen ditut.
I.F.: Jendeak errepikatu egiten
badu, zeozergaitik izango da. Udalekuetara joaten nintzenean asko
gozatzen genuen eta egin genituen
hartu-emanak mantendu egiten
ditugu gaur egun. Hori oso aberatsa da.

Udalekuetan asko
gozatzen genuen eta
egin genituen hartuemanak mantendu
egiten ditugu gaur egun

Anekdotarik ere izango duzue. Ibiltarietan denerik pasatuko da.
I.A.: Ibiltarietan askotan euria egiten du eta kanpin-denda hartu eta
beste leku batera joan behar duzu,
aterpera.
I.F.: Ilea moztu eta horrelakoak ere
egiten dira.

I.A.: Ibiltari handian eta txikian
60na gaztek parte hartuko dute.
Mendigorrian ere bai. Larraulera
45 bat ume joango dira. Azken
hauek txikiagoak direnez, LH3LH4. mailakoak, gehiago kostatzen zaie.

Aurreko urteetako udalekuak ezohikoak izan ziren. Aurten zein harrera
izan dute udalekuek?
I.A.: Oso harrera ona izan dute.
Gehienetan zozketa egin behar
izan dug u, eta, beraz, batzuk
kanpoan geratu behar izan dira.
Durangon geroago eta udaleku
eskaintza zabalagoa dago eta aurten ere gugana hainbeste gazte
etorri izana oso pozgarria da.

Berbaroren udaleku ibiltari handia.

sortu ezazu zeure abentura!
SALMENTA - TAILERRA - PARKING
AUTOKARABANAK - kanperrak- karabanak
M a l l a b i e n a n 4 a i n d u s t r i a l d e a , 4 8 2 1 5 i u r r e ta , b i z k a i a

Tel.: 944 741 238

info@mikelcaravaning.com

www.mikelcaravaning.com
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“Aldaketak kolektiboa izan behar badu ere,
eguneroko erabaki txikiek ere eragiten dute”
Amaia Baseta durangarra Peruko Trujillora joango da udan, kooperante; han, uztaila, abuztua eta iraila egingo ditu
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Programaren helburua sentsibilizazioa da; hau da, guk kontzientzia
hartzea beste leku batzuetan zein
errealitate dauden, eta munduan
zelako desorekak dauden konturatzea, gero gure inguru hurbilekoan
eragin dezaketen erabakiak hartzeko.

Egonda zaude Perun?
DURANGO • ARITZ MALDONADO

COV ID -19aren pandemiak eragindako parentesiaren ondoren,
bueltan da Jaurlaritzaren Gazteak
Lankidetzan programa. Egitasmo
honen helburu nagusia Arabako,
Bizkaiko eta Gipuzkoako gazteak
garapenerako eta elkartasunerako
lankidetza arloan sentsibilizatzea
da. Durangaldeko hainbat gaztek
parte hartuko dute programan,
besteak beste, Amaia Baseta durangarrak. Peru iparraldean dagoen
Trujillo hirira joango da udan, hango
eskola batean lan egitera; 2014ko
datuen arabera, 800.000 biztanle
inguruko hiria da. Basetak hango
errealitatea ezagutzea du helburu.

dut. Hau da, familia desegituratuetako umeekin lan egingo dut.
Durangoko beste kide bategaz noa
hara; eta beste lagun bat Yungayra
(Peru) joangoa da. Hirurok hezkuntzagaz eta gizarte zerbitzuekin
zerikusia duten proiektuetan lan
egingo dugu. Azkenik, nik dakidala, Iurretako beste gazte batek ere
parte hartuko du aurten Gazteak
Lankidetzan programagaz; biolo-

Programaren helburua
sentsibilizazioa da; hau
da, guk kontzientzia
hartzea beste leku
batzuetan zelan bizi
diren

Perura joatekoa zara udan. Zelako
esperientzia biziko duzula uste duzu?

Amaia
Baseta Corpas
Irakaslea

DURANGO I 1992

Programa honetan Gobernuz Kanpoko Erakundeek parte hartzen
dute, eta bakoitzak bere proiektuak
garatzen ditu. Hautaketa prozesu
bat egoten da eskatzaileen artean,
hainbat alorretako kideak behar
dituzte eta. Nire kasuan, Serso
GKEaren proiektuan parte hartuko

goa da bera, eta Mexikora joango da
udan, ingurugiroaren garapenagaz
zerikusia duen proiektu batean
parte hartzera.
Esan dudan moduan, desegituratuta dauden umeekin lan egingo
dut, baina hasieratik argi utzi digute ez dugula ezer ere aldatuko.

Hegoamerika osotasun baten modura hartzen da sarritan, baina
herrialde bakoitza desberdina da.
Ni Txilen egon naiz, batez ere; oso
desberdinak dira, baina badituzte
antzeko gauza batzuk. Esperientzia
honek kontzientzia hartzeko balioko didala esango nuke, eta zuria izateagaitik edo hemen jaiotzeagaitik
pribilegioak ditudala konturatzeko
beste behin ere.
Aldaketak kolektiboa izan behar
badu ere, eguneroko erabaki txikiekin ere politika egiten ari gara, eta
eragiten da.

Zenbat iraungo du egonaldiak?
Uztaila, abuztua eta iraila emango
ditugu han, osorik. Gero, itzultzean, ardura batzuk izango ditugu
hemen. Esperientziari buruzko
hausnarketak egin behar dira programarako. Gero, programaren
arabera ere, beharrezkoa izan daitekeen kasuetan profesionalen
laguntza eskainiko da, bizitako
esperientzia kudeatzeko eta bideratzeko. Proiektuaren arabera izango
da, baina esperientzia batzuk gogorrak izan daitezkeela uste dut.
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Nuria Gonzalez eta Agus Garcia
jendearen oporrak eta bidaiak antolatzen dabiltza 20 bat urtean. Durangoko bulegoan egin dute lan hori
lehenengo, Abadiñoko Eroskin gero,
eta Traña-Matienako bulegoan azken urteotan. 2018ko urrian zabaldu
zuten Traña-Matienan bulegoa, eta
pandemiak bete-betean kolpatu zituen arren lanez lepo dabiltza orain.

anboto

“Bezeroak ondo ezagutu eta eurentzat bidaiarik
aproposena antolatzen ahalegintzen gara”
Agus Garciak eta Nuria Gonzalezek Eroski Bidaiaken bulego bat daukate Traña-Matienan, 2018tik

Beste sektore asko lez, zuek ere oso
gogor kolpatu zintuzten pandemiak.
Pandemiak bulego berrira lekualdatu berritan harrapatu gintuen.
2018ko urrian zabaldu genuen
geure ofizina Traña-Matienan,
baina txiki geratzen zitzaigula
ikusi genuen eta 2020ko urtarrilean hona pasatu ginen, bulego
handira. Otsailean, Txinan birus
bat zegoela entzuten hasi ginen,
baina ez genuen inondik inora
horrelakorik espero. Martxoan
zarratu egin behar izan genuen
bulegoa, eta ia 2021eko maiatzera
arte itxita eduki genuen. Hala
ere, denbora tarte horretan ahal
genuen moduan lan egin behar
izan genuen. Azken finean, lan
mordoa geneukan. Jendea etsita
zegoen, eta gu ere horrela geunden. Jendeak erreserbak eginda
zituen, eta, dirua itzultzeko, denekin berba egin behar izan genuen:
airelineekin, hoteletakoekin eta
bezeroekin. Gaur gaurkoz, airelinearen batek oraindino ez digu bileteren baten dirua itzuli, eta hori
geuk aurreratu behar izan dugu.

Baina iaz bulegoko ateak berriro zabaldu eta jendea bidaiatzen hasi zen.
Zelakoa izan zen itzulera?
Jende asko beldur zen, baina beste

asko bidaiatzeko irrikaz zegoen.
Guk oso ondo saldu genuen, jendeak asko bidaiatu zuen estatuan
zehar. Oso esperientzia ona izan
zen. Gainera, herritarrengandik
oso babestuta sentitu gara, une
oro.

Eta, aurten, zeintzuk dira bidaiatzeko gehien eskatzen dituzten tokiak?

Dagoeneko jendea hasi da kanpora irteten, Europatik zehar
bidaiatzen batez ere. Orokorrean,
jendeak zeozer erosoa gura du,
eta momentu honetan Italiara
eta Frantziara, Disneyra esate
baterako, asko bidaiatzen dabil
jendea. Baita Espainiako estatuko
irletara ere.

Zergaitik gomendatuko zeniokete
jendeari zuengana etorri eta bidaia
zuekin hartzea?
Profesionalak gara, eta, nahiz
eta erratu gaitezkeen, gure bezeroak ondo ezagutu eta eurentzat
bidaiarik aproposena antolatzen
ahalegintzen gara. Euren gustuen
inguruan galdetzen diegu, eure-

kin enpatia sentitzen dugu eta
ahalik eta bidaiarik politena antolatzen ahalegintzen gara. Bezero
bakoitza mundu bat da, bakoitzak
lehentasuna gauza bati ematen
dio eta. Gainera, beti gaude hemen euren zalantzak eta arazoak
konpontzeko. Eta, zelan ez, euren
feedback-a entzuteko.
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“Udan Tabira inguruan egotea hondartzara
joatea lakoa da; jendea freskatzera etortzen da”
Juan Geraldo Olmedok 5 urte daramatza zerbitzari Gora-Goran, eta ondo ezagutzen du udan Tabiran sortzen den giroa

izokina; plater beganoa gura bada
Heura gehitu ahal zaio. Gero, beste
hainbat osagai dago aukeran eta bezeroak bere gustura aukeratzen du:
artoa, azenarioa… Pokeak aukera
bat dira, baina denerik dugu: pizzak, kroketak, rabak, fish and chips,
oilasko-hegalak, sandwichak…
Barietatea eskaintzen ahalegintzen
gara.

Noizean behingo
bezero bat bezero finko
bihurtzea sentsazio
zoragarria da
zerbitzari batentzat”

Zenbat urte daramatzazu zerbitzari
Gora-Goran?
Lau-bost urte. Dagoeneko bertako
sentitzen naiz.

Zer dohain behar ditu zerbitzari on
batek?

TERRAZAK • J.D.

Parke zabala, uda giroa gerizpeagaz, errekako uraren marmarra,
lasaitasuna… Udan Tabira ingurura
joatea hondartzara joatea lakoa
dela uste du Juan Geraldo Olmedo
Talaverak (Lekeitio, 1993), eta Gora-Gora bertako txiringito bihurtu
gura dute. Lasai egoteko terraza
handiaz gainera, jateko eskaintza
zabala ere badute gura duenarentzat. Hawaiiko plater mota den
pokeak emateagaitik bereizten
dira, baina pizzak, sandwichak eta
beste hamaika plater ere eskain-

tzen dituzte. Udarako duten asmoa
kontatu du Olmedok.
Tabira parkearen ondoan Gora-Gora
tabernak duen kokapena pribilegiatua iruditzen zait.
Zortea dugu parke zoragarri honegaz. Tabiran sortzen den giroa
berezia da. Parke handia, gerizpeak, terraza… Edari bat eskatu eta
lasai-lasai egon zaitezke terrazan
jesarrita. Udan Tabira inguruan
egotea hondartzara joatea lakoa da,
jendea freskatzera etortzen da eta
Gora-Gora bertako txiringitoa da

Durangon lehenengoak
izan gara pokeak
eskaintzen. Hawaiiko
platera da. Baina
denerik dugu: pizzak,
sandwichak…

zehar, eguenetik domekara bazkariak eta afariak ematen ditugu, baina udan egunero eskainiko ditugu.
Gora-Gora bertara etorri daiteke jatera, eta eramateko ere prestatzen
dugu. Egia esanda, jendeak geroago
eta gehiago eskatzen du eramateko.
Alde horretatik, igoera bat igarri
dugu azken urteotan.

guretzat. Jendea bertan gustura eta
lasai egotea gura dugu.

Janari eskaintzan, zerk bereizten
zaituzte?

Edariaz gainera, zeozer jan gura duenak zer aukera dauka?

Durangon lehenengoak izan gara
pokeak eskaintzen. Hawaiiko platera da. Arroza, letxuga edo kinoa
ditu oinarrian, eta horren gainean

Askotariko pintxoak ditugu egun
osoan, eta gosariak goizetan. Urten

GORA-GORA
Arriluzea, 2
Durango
Tel.: 946 216 372
Hau da gure hondartzako
txiringitoa. Gora-Gora
edateko eta Gora&Go!
jateko!

Zerbitzari on batek bere ogibidea
eta zereginak ondo ezagutu behar
ditu eta ordenatua eta garbia izan
behar du. Gainera, jendeagaz tratatzen jakin behar du. Hurbileko
tratua, baina pasatu barik; hurbilekoa eta, aldi berean, errespetuzkoa.
Bezero mota bi daude; egunero
etortzen direnak eta noizean behin
datozenak. Noizean behingo bezero bat bezero finko bihurtzea
sentsazio zoragarria da zerbitzari
batentzat. Azken batean, bezeroak
dira horrelako negozio baten bizia.
Taberna, jatetxe edo kafetegi batek
jendea mugitzen badu, negozioak
funtzionatzen duen seinale da.
Hemen jendea eta mugimendua
izaten ditugu, eta hori pozgarria da
guretzat.

Beste ezer gehitu gura duzu?
Jendea Gora-Gorara etortzera animatu gura dut. Ez da damutuko.
Tabira eta inguru hau leku ederra
da lasai egoteko.

AI AMA
Josemiel Barandiaran, 2
Durango
Tel.: 946 232 240
Uda-giroaz gozatzeko
terraza bikaina. Goizetik
gauera egunero eta
eguenetik domekara
bazkariak eta afariak!
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· TERRAZAK ·
MIKELDI

ARRIPU

Kalebarria, 7
Durango

Txibitena 9,
Durango
Tel.: 602 387 814

Tel.: 944 073 988
Gosari eta pintxo aukera
haundia giro ezin hobean.

Gure berezitasuna
tortillak dira, 16 zapore
ditugu aukeratzeko
eta denak primerako
osagaiekin egindakoak,
noski.

IBAIZABAL

ABARKETERUENA

Ibaizabal Etxetaldea,
2B Durango
Tel.: 946 550 185

Iturritxo, 6 - Txanporta
plaza, Abadiño
Tel.: 944 657 790

Plater konbinatuak,
hanburgesak, ogitartekoak
eta kazolatxoak.

Eguneko menuak eta
asteburuetako menu
bereziak. Goizetik
pintxoak. Giro oso ona.

XIBERU

OREKA

Zezilia Gallartzagoitia, 9
Zornotza

Dantzari, 5
Iurreta

Tel.: 946 181 758

Tel.: 630 149 417

Gosari bereziak egunero,
pintxopotea ostegunero
eta afariak astebururo. Giro
alaia eta atsegina. Ongi
etorri Xiberura.

VANCOUVER

Gosari bereziak
eta momentuan
egindako pintxoak.

ZERO

Trañabarren, 9
Matiena

Andra Mari, 6
Durango

Tel.:946 817 039

Tel.: 946 812 222

Pintxoak, domeketan
rabak eta asteburuetan
pintxo morunoak.

Zatoz eta gozatu kafe ona
gure askotariko pintxoak,
asteburuetako afariak, eta
gure mojito eta gin-tonic
bereziak.
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· TERRAZAK ·
Trañabarren etorbidea, 1
Abadiño
Tel.: 946 812 012
Gure terrazara bazkaltzera,
afaltzera edo trago bat hartzera
etorri zaitezte! Egunero eguneko
menuak eta asteburuetan menu
bereziak. Bariku eta zapatu
gauez errazioak eta plater
konbinatuak. Domeka eta jai
egunetan rabak eta kroketak.
Giro aparta!

ERROTA

Intxaurrondo kalea 54
Durango
Tel.: 946 216 021
Taberna zabalik dago
07:00etatik 23:00etara.

HERRIA

Askatasun etorbidea, 28
Durango
Tel.: 946 810 513
Astelehenetik barikura
goizeko 6ettik aurrera zabalik,
zapatuetan 08:00etatik
aurrera eta domeketan
08:30etik aurrera.
Pintxoak eta gosariak.
Asteburuetan rabak.
Giro polita! Zatoz!

OXFORD
Trañabarren 7,
Matiena
Tel.: 946 818 884
Kafe aparta, giro bikaina.

Gosariak, pintxoak,
entsaladak eta ogitartekoak.
Merendolak. Terraza ederra,
Tabira auzoaren erdigunean.

SORGIN
Ibaizabal, 4C
Durango
Tel.: 678 586 143
Terraza berria, pintxo
berriak, txibierroak, janari
minak, errazioak, musika
zuzenean. Zatoz eta goza
gaitzazu!

Dantzari 4 behea,
Iurreta
Tel.: 944 356 674
Eramateko tortilla
bereziak. Barikuetan
mollete eta errazioak.
Domeketan rabak eta
askotariko errazioak.

TXORIA NUEN
MAITE
San Roke Kalea 17,
Durango
Tel.: 946 218 339
Udan asteartetik igandera
afariak, koktelak,
artisau garagardoak,...
Erreserbatu zure mahaia

IKUSPEGI
BERRIA

Goiuria Auzoa 12,
Iurreta
Tel.: 946 674 108
Karta eta errazioak.
Lagun zein familiarekin
Durangaldeko pasaiaz
gozatzeko aukera
paregabea duzue gure
terrazan. Etorri eta
disfrutatu!
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DURANGO • JONE GUENETXEA

Jon Arenaza durangarraren hurrengo hileetako plana surfagaz lotuta
egongo da. Lagako Ogoñope klubean
surf irakasle dabil, boluntario. 12
urtegaz hondartza horretan egindako ikastaro batean sortu zitzaion
surferako zaletasuna. Orain, beste
hasiberri batzuei irakasten die surf
egiten.
Zelan pasatuko duzu uda?
Klub bateko kidea naiz eta uda
surf ikastaroak ematen pasatuko
dut, boluntario. Ez da enpresa bat,
ezta negozio bat ere. Elkarte horretako surf eskolan egongo naiz.

Zein klub da?
Ogoñope deitzen da. Klubak hainbat ekitaldi antolatzen du udan
zehar. Gainera, Ogoñope Surf Eskola ere badauka. Eskola hau ume
eta gazteei bideratuta dago. 6tik

Durangaldeko eskoletatik
ere etortzen dira
surf egiten ikastera:
Maiztegikoak,
Elorriokoak...
16 urtera arteko gazteak etortzen
dira. Batez ere, uda sasoian izaten
da. Durangaldeko eskoletatik ere
etortzen dira surf egiten ikastera:
Maiztegikoak, Elorriokoak... Surfa probatu gura duenak helbide
honetan izena eman dezake: ogonopesurfeskola@gmail.com.

Noiztik zabiltza surfean?
12 bat urtegaz hasi nintzen surfean. Lau bat urte daramatzat surf
eskolan laguntzen.

21

"Uda Lagako hondartzan surf
ikastaroak ematen pasatuko dut”
Zelan sortu zitzaizun zaletasuna?
Gurasoei hondartza eta Laga gustatzen zaie. Gaztetxotan Durangoko
igerilekuetara joaten ginen, baina
arreba eta biok nekatzen hasi ginen. Hondartza eta olatuak gura
genituen. Lagara joaten hasi ginen
eta han lagunak egin genituen. Azkenean, handik irten barik egoten
ginen. Nire lehenengo surf ikastaroa bertan egin nuen, Ogoñopen.
Orduan sortu zitzaidan surferako
zaletasuna. Gainera, klubeko bazkide egin nintzen. Sasoi hartan,
klubean ikastaroa eginda bazkide
egiten zinen.

Uda hondartzan boluntario lanetan
eman arren, profesionalki zertan
diharduzu?
2016an jarduera fisikoaren eta
kirolaren zientzia gradua amaitu
nuen eta 2017an hezkuntzako masterra egin nuen. Mundu hau gustuko dut, baina irakaskuntzan oso
zentratuta nago. Hainbat eskolatan
ibili naiz lanean. Orain, esparru
horretan zabaltzeko asmoz, Lehen
Hezkuntzako gradua ikasten hasi
naiz.

Zeintzuk dira zure lekurik gogokoenak surfean aritzeko?
Oso Lagazalea naiz. Egia esan, hemendik ingurutik ez gara asko
mugitzen. Bidaiaren bat egiten
dugu lantzean behin, Galiziara eta
Landetara.

Bidaia luzeago bat surf egiteko?
Indonesiara izan daiteke.

Jon
JonArenaza
Arenaza
Azurmendi
Azurmendi
Surflaria
Surflaria
DURANGO
DURANGO I 1994
1994
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'Conservando memoria'
ANTZERKIA IURRETA :: Ekainak 3, 19:00

Aitita-amamen memoria zaindu guran
sorturiko lana aurkeztuko du El Patiok
Aitita-amamei egindako omenaldi
poetiko eta ederra da El Patio konpainiak gaur Iurretako Ibarretxe kultur
etxean taularatuko duena. Objektuen,
antzerkiaren eta hitzaren bitartez,
Izaskun Fernández autore eta aktoreak
pertsona zaharrak beragaz mantentzeko duen desioa partekatu gura du
publikoagaz; haien memoria gordetzeko nahia, botilan sartzekoa, gero
egunen batean aitita-amama haien
urrunaldia saihesteko. Fernandezen
berbetan, "nire aitita-amamen oroitzapenetan sartu gura dut, eskuak
piperrautsagaz, azukreagaz eta gatza-

Ekainaren 3an
ABADIÑO musika
Azahar flamenko-taldea (De
Norte a Sur), 20:00etan,
Errota kultur etxean.
ZORNOTZA antzerkia
‘Amua’ (Axut! eta
Artedrama konpainiak),
20:00etan, Zornotza Aretoan.
____

Ekainaren 4an
BERRIZ Asentzio jaiak
Auzo bazkaria trikitilari
eta bertsolariekin, Andikoa
auzoan.
BERRIZ kontzertua
Lost Cat, 18:07ean, Topa
tabernan.
DURANGO dantza
Kriskitin eta Algara dantza
taldearen erakustaldia,
18:30ean, Andra Mariko
elizpean.
DURANGO musika
Bogoroditsie abesbatza eta
Gerardo Rifón organista,
20:00etan, San Fausto elizan.
Arandoño kultur elkartearen
25. urteurrena.
DURANGO azoka
Artisau eta sortzaileen
azoka Eixu elkarteak
antolatuta, 10:00etatik
14:30era, Andra Mariko
elizpean.
DURANGO kontzertua
Mikel Urdangarin, 22:00etan,
Landako Gunean.

MALLABIA ikuskizuna
‘Mallabitarrok egina:
Mallabiko herrigune
historikoa ezagutzen’
(Berbalagun), 10:30etik
12:30era, petriletik irtenda.
Goitibehera jaitsiera
umeentzat, 16:30etik
19:30era, Elizosten.
Emakumezkoen pentatloi
erakustaldia (harri-jasotzea,
giza-proba, aizkora, txingaeramatea eta korrika):
Karmele Gisasola eta Uxue
Ansorregi, 19:30ean, parkean.
‘Su danborrak’ (Deabru
Beltzak), 22:00etan, parkean.
____

Ekainaren 5ean
DURANGO mendi irteera
Mugarri Eguna, 09:00etan,
Andra Mari elizpean. Izena
emateko azken eguna,
ekainaren 3a. Informazio
gehiagorako, 946 030 030
telefono zenbakira deitu
daiteke edo 630 815 243
whatsap zenbakira idatzi. 9
kilometroko ibilbidea egingo
dute: Andra Maria-TabiraArtabilla bidea-Arrokoa-AstolaLandako.
DURANGO kontzertua
Tabira Musika Bandaren
kontzertua, Unai Iturriagak
eta Igor Elortzak lagunduta.
13:00etan, Andra Mariko
elizpean.
Durangoko Orfeoia,
19:30ean, Landako Gunean.
Orfeoia sortu zeneko 140.
urteurrena ospatuko dute.
MAÑARIA jaialdia
Durangaldeko 66. Txistulari
Eguna.

Kalejira, 10:00etan.
Kontzertua, 12:30ean, plazan.
____

Ekainaren 8an
DURANGO aurkezpena
‘Askatasun eguzkia baino
beharrago’ (Egilea: Xabier
Alzibar), 19:00etan, Arte eta
Historia Museoan.

Ekainaren 9an
DURANGO antzerkia
‘Caricias’ (BAI, Bizkaiko
Antzerki Ikastegia),
19:00etan, San Agustin
kulturgunean.
DURANGO dokumentala
‘Bideak’ dokumentala,
19:00etan, Zugaza Zineman.
Ondoren, solasaldia: Xabier
Unanuagaz (zuzendaria) eta
Aritz Ganboagaz (artzaina).
Alpino Tabira mendizale
taldeak antolatuta.
____

Ekainaren 10ean
DURANGO irakurraldia
Irakurraldi girotua ,
17:00etan, San Agustin
kulturgunean.
DURANGO pilota
Eskolarteko mutilen esku
pilota eta nesken pala
txapelketen finalerdiak,
18:00etan, San Fausto
pilotalekuan. Durango
Pilotazale Elkartea.

gaz zikindu gura ditut. Elkarrizketen
ondoren ikusi nuen ez dagoela ezer
apartekorik euren bizitzetan, hori
aparta iruditu zitzaidan, eta horixe
kontatu gura dut", adierazi du aktoreak.
Conservando memoria Izaskun Fernandezek eta Julian Sáenz-Lopezek
sortu eta zuzenduriko obra da. Oholtza gainera igoko diren protagonistak
ere badira biak. El Patio konpainiak
ekoizturiko antzezlana Iurretako
Udalak antzerkia bultzatzeko helbur uagaz osaturiko egitarauaren
barruan eskainiko dute.

ELORRIO musika
Joseba Irazoki eta lagunak,
22:30ean, Ateneoan.
IURRETA antzerkia
‘Plast & Co’ (Ttipia
konpainia), 17:00etan,
Ibarretxe kultur etxean.
____

Ekainaren 12ra
bitartean
DURANGO erakusketa
Ikastetxe arteko XIII.
Marrazketa, Margo eta
Eskulanen Lehiaketako lanak,
Ezkurdi erakustazokan.
____

Uztailera
bitartean
DURANGO erakusketa
‘Picassotik Barcelóra’, Arte
eta Historia Museoan.
____

Irailaren 16ra
bitartean
ELORRIO ikastaroa
Commercial Dance dantza
ikastaroa, urritik ekainera
bitarteko martitzenetan,
20:15etik 21:15era. 16
urtetik gorakoei zuzenduriko
ikastaroa. Iturri kultur etxean,
Herritarren Arretarako
Zerbitzuan (HAZ) eta udaleko
webgunean eskuratu
daitekeen izen-emate orria
irailaren 16a baino lehenago
aurkeztu behar da.

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

Zinema
:: Durango
ZUGAZA ZINEMA
• Sin ti no puedo
barikua 3: 19:30
zapatua 4: 19:30
domeka 5: 19:30
astelehena 6: 18:00/20:15
martitzena 7: 18:00/20.15
eguaztena 8: 19:00
• Live is life
barikua 3: 19:30
zapatua 4: 18:00 /20:15
domeka 5: 18:00/20:15
astelehena 6: 18:00/20:15
martitzena 7: 18:00/20:15
eguaztena 8: 19:00
• Fantasías de un escritor
barikua 3: 19:30
zapatua 4: 18:00/20:15
domeka 5: 18:00/20:15
astelehena 6: 18:00/20:15
martitzena 7: 18:00/20:15
eguaztena 8: 19:00
• Marmaduke
zapatua 4: 17:30
domeka 5: 17:30

:: Zornotza
ZORNOTZA ARETOA
• Cinco lobitos
zapatua 4: 20:00
domeka 5: 20:00
astelehena 6: 20:15
• El secreto de Vicky
zapatua 4: 17:00
domeka 5: 17:00

Kultura
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zabalik. Estilo aldetik ere, argazki
desberdinak daude, koloretan eta
zuri-beltzean ere bai.

Zergaitik da garrantzitsua memoria
historikoa?
Memoria beti interesatu zait gai
modura; gainera, memoria hori
eraikitzeko funtsezkoa iruditzen
zait argazkilaritza. Atzera begiratu,
eta zer zen eta zer bilakatu den
ikusteko baliagarria da, bai jendea,
eta baita tokiak edo espazioak ere.
Atzera begiratu, eta gaur egun
dagoenaren garrantzia nabarmentzeko ere balio du. Aramotzek izandako bilakaera ikusi daiteke erakusketan; Durangon, Aramotz, San
Fausto, Juan de Iciar eta beste auzo
batzuk ez dira inoiz ere kontuan
hartu, eta bere garrantzia ematea
garrantzitsua da.

Proiektu bi ditut
martxan. Bat urtaroek
gorputzean duten
eraginari buruzkoa eta
bestea bizitzan zehar
zeharkaturiko lekuetako
argazkiekin osaturikoa

Patricia
Patricia
Laiseka
Laiseka
Argazkilaria
Argazkilaria
Durango
1996
DURANGO
I 1996

“Erakusketa Durangora ekartzea
proiektua borobiltzea litzateke”
Patricia Laiseka argazkilari durangarra 'Felizmente marginados' proiektua erakusten dabil
Gasteizko Amarica aretoan; ekainaren 26ra arte egongo da ikusgai bertan
ARGAZKILARITZA • ARITZ MALDONADO

Gazte Klik Klak lehiaketa irabazita,
Patricia Laiseka argazkilariak Tetrapack proiektuaren barruan aurkeztu
ahal izan du ‘Felizmente marginados’
lana. Aramotz auzoaren metamorfosia
eta bertako bizilagunen esperientziak
batu ditu, besteak beste, egile durangarrak. Lana Gasteizko Amarica
aretoan egongo da ikusgai, ekainaren
26ra arte.
Zergaitik Aramotz?
Gazte Klik Klak lehiaketak arte
grafikoak sustatu gura ditu gazteen
artean, argazkigintza eta bideogintza batez ere. Lehiaketa zati bitan
dago banatuta. Lehenengo zatian
'utopia' zen gaia, eta bigarrenean
gaia librea zen; hortaz, argazki
proiektu oso bat egin behar duzu, eta, ostean, egikaritu. Nik gai
sozialak ditut gustuko, baita argazkilaritzarako ere, eta memoria
historikoa ere oso gustuko dut.
Sarritan ez gara pentsatzera gelditzen, ez dugu pentsatzen non bizi
garen edo nondik gatozen, eta hori

oso adierazgarria da; Tetrapackerako, hori aukeratu nuen. Martxoan
Aramotzera lekualdatu nintzen
eta auzoak liluratu egin ninduen.
Apur bat ezagutzen nuen, eta duen
historiak harrapatu egin ninduen.
Auzoa zelan eraiki zen, Herria
elkartearen inguruan sorturiko
mugimendua zelan sortu zen eta
honek auzoan edukitako eragina
ikertzen hasi nintzen; horren ostean, Jon Irazabal 'Kata'-gaz batzen
hasi nintzen, historiaren testuingurua kokatzeko.
Proiektua lau zatitan banatua
dago. Alde batetik, etxebizitzen
esleipenen kontratu originalak
daude; 1955ekoak dira, Herria elkarteak utzitakoak. Garai harrtako
argazkiak ere utzi dizkidate. Nire
argazkien artean, denerik dago.
Auzokoak daude, etxebizitzak kanpotik, eta baita barrukoak ere. Erretratuak ere badaude, besteak beste,
auzoko bizilagun adinduenenak;
Juanitaren erretratu bat ere bai;
Juanitak 97 urte ditu, eta astebururo jaisten da bere ardotxoa edatera

eta kroketak jatera. Auzoan zabalik
jarraitzen duten komertzio bien
argazkiak ere badaude: Ignacioren
eta Carmentxuren ile-apaindegiek
30 urte baino gehiago daramate

Aramotz izaera handiko auzoa
da. Bizilagunekin batzerakoan,
auzoak eurentzat zer suposatzen
duen galdetu nien. Deneriko erantzunak egon ziren, baina guztiek
zioten pozik bizi zirela. Hortik erakusketaren izenburua. Baztertuak
izan arren, pozik bizi zirela azpimarratu zuten. Zuten estigmaren
gainetik, auzoan proposamen asko
egiten zituzten, eta baita aldarrikapenak ere.

Baduzu asmorik erakusketa Durangora ekartzeko?
Bai, asmoa bai. Sariketari eskerrak,
proiektua ZAS kolektiboak tutorizatu du; besteak beste, Nuria Perez
Cárcamo eta Jorge Salvador argazkilari arabar ezagunek osatzen dute kolektiboa. Erreferentziazkoak
dira. Horrez gainera, eta oso garran-

tzitsua da nire ustetan, erakusketaren eta proiektuaren jabetzagaz
neu geratzen naiz. Hortaz, nire
esku geratzen da toki batera edo
beste batera mugitzea. Erakusketa
Durangora ekartzea proiektua borobiltzea litzateke. Gasteizko inauguraziora auzotarrak eraman gura
nituen, baina bideraezina izan zen.
Erakusketa Durangon egonez gero,
Aramotzeko bizilagunak eta gainerako durangarrak ikustera joateko
moduan egongo ziren. Hasieran
mesfidati zeuden; azken finean, ez

Atzera begiratu
eta gaur egun
dagoenaren garrantzia
nabarmentzeko balio du
argazkilaritzak

da erraza norberaren etxera inori
sartzen uztea, baina proiektuak
aurrera egin ahala eurak ere gusturago sentitu ziren. Zoragarria litzateke Durangora ekarri ahal izatea,
Ezkurdi aretoan ipintzea, edo museoan. Neurri batean, horregaitik
idatzi nuen proiektua: ez dut obra
bakarrik ikusarazi gura, proiektua
bera auzoari buruzko hausnarketa
lez aurkeztu gura dut.

Baduzu beste proiekturik esku artean
une honetan?
Beste proiektu bi ditut martxan.
Alde batetik, urtaroek gorputzean
duten eraginari buruzko lan bat
egiten nabil; naturaren eta gizakiaren hartu-emanari buruzkoa da.
Besteak memoria historikoagaz du
zerikusia. El mapa que habito deitzen
da eta bizitzan zehar gauden lekuekin osaturiko argazkiak dira ardatza. Durangoko, Iurretako, Betoñoko (Araba) argazkiak daude; une
honetan, Bartzelonako prozesuan
nago murgildurik; lau urte eman
nituen han bizitzen. Lekuek nigan
eta nik lekuetan utzitako arrastoa
erakusten ahalegintzen naiz.

'Felizmente marginados' proiektuko argazki bat.
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ZINEMAGINTZA • ARITZ MALDONADO

Bere lana izaten ari den harrera
"sinetsi ezinik" dabil A ne Be rriotxoa zornotzarra; izan ere,
Cannesko zinemaldian Bat film
labur ra aurkezt u du, ber tako
Marché du Film atalean. "Oraindino ikaslea naiz eta sorpresa handia
izan da, hau nire lehenengo lana
izan da eta. Jasotzen nabilen feedback guztia oso polita izaten ari da",
azaldu du. Marché du Film atalak
zinemagintzaren azoka funtzioa
du eta sektoreko garrantzitsuenetarikoa da; 1959an sortua, urteekin hazten joan da eta, Cannesko
zinemaldiaren webgunearen arabera, 12.000 profesionalek baino
gehiagok parte hartzen dute azokan. Bertan eskaintzen diren Internet bidezko masterclass batzuetan parte hartzeko aukera ere edu-
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Ane Berriotxoa zornotzarraren 'Bat' film
laburra Cannesko zinemaldian aurkeztu dute
Cannesko zinemaldiko Marché du Film atalean aurkeztu dute egilearen lehenengo lana; "espero bako sorpresa" izan dela dio
horretan kontzentratu gura dut,
ea noraino heltzeko gai naizen;
beste jaialdi batzuetara joaten
ere ahaleginduko naiz", esan du.
Aurrera begira, lanean jarraitzea
da Berriotxoaren helburua. "Idazten jarraitu gura dut, proiektuak
aurrera eramaten, baina, batez
ere, ikasten jarraitu gura dut.
Esan dudan moduan, uste dut
oraindino hobetu dezakedala,
eta horretarako nabil ikasten",
argitu du.

Emakume bi, protagonistak

Izaro Gallastegi
elorriarrak eta Paula
Martin zornotzarrak ere
parte hartu dute

ki du egile zornotzarrak, gainera.
"Ingurukoek ere ilusio handiz hartu dute berria, Ni, neure aldetik,
ahalegintzen nabil lasai hartzen
eta oinak lurrean mantentzen. Azken finean, lehenengo lana dut, eta
oraindino asko dudala hobetzeko
uste dut", adierazi du Berriotxoak.
Zornotzarragaz batera, eskualdeko
beste kide bik ere lan egin dute
film laburrean: Izaro Gallastegi
elorriarra argazki zuzendaria izan
da eta Paula Martinek kartela eta

Ane Berriotxoa. IRATXE ETXEANDIA

iruditegia egin ditu; Berriotxoa
eta Gallastegi Euskal Herriko Zine
Eskolako ikasleak dira.
Ane Berriotxoaren iritzian,
aukera ederra da Bat zinemaldian

eskaini ahal izatea: "Zure izena
horrelako leku batean ikustea
positiboa da, eta aukera ona zure
lana zabaltzeko edo laguntzak
eskatzeko". Ibilbide baten lehe-

nengo pausoa izatea ere gustatuko litzaioke. "Lanean jarraitzeko
aukera ona da hau; neurri batean,
film laburren ibilbidearen lehenengo urratsa da. Orain ibilbide

Mikele Arizkorreta eta Alazne
Astorga dira Bat f ilm laburreko protagonistak; Nerearen eta
Martinaren azalean sartuko dira
biak. Lagun minak dira. Baina
gertakari batek urr undu egin
ditu, eta orain ez dakite zelan
hurbildu berriro elkarrengana.
Guzt ira, Euskal Her r iko h ir u
ekoizpen aurkeztu dituzte Cannesko zinemaldiaren bueltan.
Berriotxoaren Bat film laburraz
gainera, Estibaliz Urresola Solagurenen Cuerdas filma eta Maria
Elorzaren A los libros y a las mujeres
canto proiektua aurkeztuko dituzte. Canneseko zinemaldiak 75
urte bete ditu aurten, eta Ruben
Ostlund zinemagile suediarraren
Triangle of Sadness filmak irabazi
du Urrezko Palma.

Gai librean
Fikzioen programatzaileak eta
rantxerak ETBn
Italiarrek filma jada hasita dagoelarik
zine aretoetara sartzeko ohituraren
kontakizuna etortzen zait noizean
behin burura.
Italo Calvino kazetari eta idazle
italiarrak kontatzen zuen, gaztea zela
film gutxi batzuk ikusi zituela zine
aretoetan hasieratik eta amaierara
arte. Eta film horiek beste momentu
batzuetan berriz ikustean, intuizioaren arabera osatzen zituela falta zitzaizkion filmaren zatiak, istorioak
berrosatuz.
Geroago film zahar horiek telebistan jartzean, azaltzen zuen, nola gogoratzen zuen oraindik zein eszenatan
hasi zen filma ikusten. Eta nola harritu
eta liluratu ere egiten zen, ezagutzen
ez zituen sekuentzia berriak lehen

Telebista programatzaileek
hankaz gora jarri izan dute
urte luzez denboraren
linealtasuna

Geronen fikzio propioa
sinistu eta hari irmoki
eustea irteera posible
bakarra dela dirudi

Ainhoa
Olaso Sopelana
Behargina

aldiz ikustean, bere golkorako berrasmatutako istorioetatik ezberdinak
zirenez gero.
Telebista programatzaileek hankaz
gora jarri izan dute urte luzez denbo-

raren linealtasuna. Behin eta berriro
telesailen atal zaharrak, denboraldi
berriko atalekin nahastuta emitituz,
telebista formatuaren desprestigioa
elikatuz.
Baina orain, aldiz, programatzaileak ohartu dira jendea prest dagoela
telesailen atal berberak behin eta berriro irensteko (inungo sinkroniaren
beharrik gabe sikieran). Psikologoen
ustez, gertatuko dena aurrez ezagutzeak kontrol sentipena eta segurtasuna ematen dizkio ikusleari. Hau
gertatuko da, edo hau esango du, ikusten?
Zinean ez ezik, ez-fikzioan ere segurtasunaz baliatzen gara behin eta
berriro. Geronen fikzio propioa sinistu eta hari irmoki eustea irteera posible bakarra dela dirudi. Edo agian,
noiz edo noiz, kapazak izango gara
filmea amaitu aurretik aretotik irten
eta amaiera berriak asmatzeko.

Kirola
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Deniba
Konare Sissoko
Durango Judo
Taldeko kirolaria

Oraingoz ez. Orain psikologia orokorra ikasten nabil. Baina, aurrerago, kirol arloko psikologian zentratu gura dut, eta hori baliagarri
izango zaidala uste dut.

Bizitzako esperientzietatik ere atera
daitezke ikasgaiak.
Bai. Bizitzak porrota asimilatzen
jakin behar dela erakutsi dit, eta
denboragaz ondo ikasi dut hori.
Txikitan ezin nuen eraman galtzea. Gerora, galtzea ikasteko prozesuaren parte dela konturatu
nintzen. Galtzean egiten dizkiozu
galderarik onenak zeure buruari.
Eta, benetan diot, prozesu hori
kirol honegaz gozatzearen parte da
niretzat. Gainera, uste dut galtzea
beharrezkoa dela irabaztearen poztasuna bere osotasunean bizitzeko.

DURANGO I 2003

Eguneko orduak ondo beteta dituzu.
Bai, konpleto ditut. Umetatik argi
izan dut judoa praktikatu eta psikologia ikasi gura nuela. Dena bateratzea gatxa da, baina gustura nabil.

Judorako afizioa umetatik datorkizu?

“Txikitatik amestu dut horrelako domina bat irabaztea”
Deniba Konarek brontzezko domina irabazi zuen, orain asteburu bi, goi mailako judo taldeak batu zituen Malagako
European Cup txapelketan; 19 urtegaz, nazioarteko hitzordu prestigiotsu batean irabazten duen lehenengo domina da
FUTBOLA • JOSEBA DERTEANO

Judoan Bizkaiko eta Euskadiko txapelduna da, Espainiakoan brontzea
irabazi du, eta nazioartean ere Deniba
Konare nor den ezagutzen ari dira
apurka-apurka. Gura balu, errendimendu handiko zentro batean legoke,
baina, oraingoz, eroso sentitzen da
etxetik gertu eta konfiantzazko jendez
inguratuta. Durangoko Judo Taldeak
bere zerbitzura ipini ditu taldeko baliabideak, nazioarteko txapelketetan
parte hartzeko aukera izan dezan. Ia
egunero goizez eta arratsaldez entrenatuta eskertzen dio ahalegina hazten
eta hezten ikusi duen klubari. Gaztetxoak ere entrenatzen ditu. Asteburu
honetan, nazioarteko beste hitzordu
bat du Austrian.
Umetatik, mailarik maila makina bat
domina irabazi duzu. Baina, beharbada, Malagakoa izango da denetan
bereziena.
Bai. Azken batean, txikitatik amestu dut horrelako domina bat irabaztea. Momentu zoragarria izan zen
eta zapore berezia dauka.

sorpresa bat denik ere. Domina bat
irabazi nezakeela uste nuen.

Lehia bera alde batera utzita, zelako
esperientzia izan da Malagako asteburua?
Esperientzia harrigarria izan da.
Iñakik [Salas, bere entrenatzailea]
betidanik erakutsi dit egiten dudan
denagaz gozatzen eta esperientziak
topera bizitzen. Malagakoa nire
kirol ibilbideko astebururik bereziena izan da. Domina irabazi zein
ez. Dominarik irabazi ez arren ere
berdina esango nuen.

Proiektu bi ditut
martxan. Bat urtaroek
gorputzean duten
eraginari buruzkoa eta
bestea bizitzan zehar
zeharkaturiko lekuetako
argazkiekin osaturikoa

Gogor entrenatzen zara helburuak
lortzeko.
Astelehenetik zapatura entrenatzen naiz. Goizetan alderdi fisikoa,
ordu bitan, eta arratsaldeetan teknika, beste ordu bitan.

Eta ikasketei dagokionez, zertan zabiltza?
Psikologia ikasketak egiten nabil.

Kirolari batentzat baliagarria izan daitekeen jakintza?

Bai, zazpi urtegaz hasi nintzen.
Egia esan, hasiera-hasieran ez
ninduen konbentzitzen, baina
a it a k ja r ra it zeko gomend at u
zidan, eta neure buruari aukera
bat ematea erabaki nuen. Apurka-apurka bere puntutxoa aurkitu nion eta egunetik egunera
dibertigarriagoa ir uditzen zitzaidan. Zalet u eg in nintzen,
eta halantxik jarraitu dut gaur
egunera arte.

Zeu zara zeure buruaren kritikorik
handiena?
Bai, betidanik. Judoagaz, ikasketekin eta bizitzan egiten dudan
gauza guztiekin. Eta kritikotasun puntu hori falta zaidanean,
hortxe dago Heda, nire ahizpa
gaztea, gogorarazteko (barreak).

Etorkizunera begira, zer amets betetzea gustatuko litzaizuke?
Nire ametsa Los Angeleseko Joko
Olinpikoetan parte hartzea da,
2028an. Ametsa baino ez da, baina pentsatuta bakarrik oilo-ipurdia jartzen zait.

Datorren asteburuan Europa mailako
beste txapelketa bat duzu, Austrian.
Malagako emaitza ikusita, exijentzia
maila handiagoagaz joango zara?
Ez. Aurreko batean horri buruz berba egiten egon nintzen Iñakigaz.
Helburuak ez dira aldatu, nahiz eta
Malagan domina bat irabazi. Exijentzia maila ez da handitu. Exijentzia
igoz gero, helburuak ez betetzeko
eta sentsazio txarrekin geratzeko
arriskua dago. Beraz, ez dut horrelakorik egingo.

Sorpresa izan zela esan dezakegu?

Munduko ranking orokorrean sartzen
hasi zara eta gorantza zoaz apurka.

Tira, egunero nabil lanean horrelako dominak irabazteko. Asko entrenatzen naiz. Azken urteetan nire
garapena oso ona izan dela uste dut
eta lan ona egin nezakeen konfiantza izan dut. Beraz, ez nuke esango

Bai. Hain zuzen ere, Malagara joateko arrazoietariko bat rankingean
sartzea eta bertan postu batzuk irabaztea zen. Malagakoaren aurretik
69. postuan nengoen, eta orain 42.
nago.

Deniba Konare Malagan irabazitako brontzezko dominagaz. GABI JUAN
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Bibe Transbizkaia martxak 2.000
zikloturista batuko ditu domekan
Proba Durangon hasiko da, 08:00etan, eta Urkiolako Santutegi parean du helmuga
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Elorrioko gazteek euskal
liga irabazi eta seniorrek
luzapenean galdu dute
Elorriok Euskal Ligako final guztiak hartu zituen joan zen
asteburuan, eta 16 urtez azpikoak txapeldun geratu ziren

Betsaide Elorrio taldeko nagusiek luzapeneko azken minutuan galdu zuten finala.
Bibe Transbizkaia martxaren aurreko aldi bateko irudia.
ERRUGBIA • J.D.
TXIRRINDULARITZA • JOSEBA DERTEANO

Bibe Transbizkaia martxa zikloturistaren bosgarren edizioa egingo
dute domekan. Berriro bueltatuko
da, urte biko parentesiaren ondoren. Martxa Durangon hasi eta
Urkiolan amaituko da eta 2.000
txirrindulari inguru batuko ditu.
Aurten ere, aurreko edizioetan
lez, martxa luzea eta laburra antolatu dituzte. Martxa luzekoek
zortzi mendate igaroko dituzte,
179 kilometrotan: Kanpazar, Ixua,
Milloi, Astorkigane, Sollube, Gerekiz, Muniketa eta Urkiola. Bizikletan ibiltzen esperientzia dutenei
zuzenduta dago, oso ibilbide gogo-

Ibilbide luzea egiten
dutenek zortzi mendate
igoko dituzte 179
kilometrotan zehar
rra du eta. Parte hartzaileek 3.500
metroko desnibel positiboari aurre
egingo diote.
Martxa laburrekoek sei mendate igoko dituzte, 122 kilometrotan:
Kanpazar, Ixua, Milloi, Bizkaiko
Begiratokia, Muniketa eta Urkiola.
Ibildide hau aukeratu duten zikloturistek 2.445 metroko desnibel
positiboa aurkituko dute. Martxa
biak 8:00etan hasiko dira, Duran-

goko Landako Gune aurretik.
2.000 parte hartzaileetarik
gehienak bizkaitarrak dira: 800.
Nafarroatik, Gipuzkoatik eta Arabatik 500, 200 eta 100 etorriko
dira, hurrez hurren. Gainerakoak
Madril (60), Errioxa (35), Zaragoza
(25) eta Espainiar estatuko beste
hainbat tokitatik etorriko dira. Antolatzaileen esanetan, Frantziako,
Erresuma Batuko eta Herbehereetako ordezkariak ere izango dira.
Proba honen lehenengo aldia
2016an egin zuten, 500 zikloturistagaz. Harrezkero, parte hartzaile
kopurua laukoiztu egin dute gaur
egungo kopurura heldu arte.

Errugbiko Euskal Ligako final
guztiak Elorrion jokatu ziren,
joan zen asteburuan. 16 urtez azpikoan, etxeko taldea geratu zen
txapeldun, Gernika-Elorrio taldea. Etxekoek 31-14 menderatu zuten Bera Bera. 18 urtez azpikoan,
Ordiziak 17-5 irabazi zion Gaztediri. Emakumeetan Hernani geratu
zen txapeldun, Bera Berari 27-17
irabazita.

Nagusien finala
Gizonen finala, Betsaide Elorrio
eta Sarako Izarrak taldeen artekoa, ikusgarria eta emozioz beterikoa izan zen. Arauzko 80 minu-

tuak hamarnako berdinketagaz
amaitu ziren, eta luzapenean
erabaki zen txapelduna. Sarako
Izarrak taldea 10-13 aurreratu
zen; ondoren, Elorriok hartu zuen
aurrea, entsegu baten bitartez:
15-13. Garaikurra etxean geratuko
zela zirudienean, Sarako Izarrak
taldeak azken minutuan lortu
zuen garaipena, zigor kolpe baten
bitartez.
Lehiaz haratago, jende asko
batu zen errugbi zelaian, eta antolatzaileak oso gustura daude bizitako egunagaz eta errugbi zaleen
erantzunagaz. "Errugbiak irabazi
zuen", adierazi dute Elorrio Rugby
Taldetik.

Jokaldia
Zer dago kirol lorpenen atzean
Banekien kirol mundua, batez ere
dirurik ematen ez duen kiroletan, ez
zela batere erraza. Izan ere, ikuslegoak mugitzen duen dirua inbertitzen
da kirolariengan, eta egia da ezin dela
konparatu futbolak, txirrindularitzak
edo tenisak ematen duten dirua, atletismoarekin. Baina, zer da benetan
honen atzean ezkutatzen dena? Zer da
atleta profesional bat izatea?
Askotan galdet u didate ea atletismotik bizitzea posible den. Beti
erantzuten dut, emaitzak lortzen dituzun bitartean, diru laguntzekin eta
irabazten den diruarekin posible dela
momentuan bizitzea. Baina, nola?
Izan ere, irabazten dugun diru apur
hori entrenatu eta konpetitu ahal izateko inbertitzen dugu, eta, batez ere,
kontuan izan behar da maila hori gal-

Irabazten dugun diru
apur hori entrenatu eta
konpetitu ahal izateko
inbertitzen dugu

Azkenaldian, marka onak
egin ahal izateko
lasterketetara nire kabuz
egin behar izan ditut
bidaiak

June Arbeo
Sarriugarte
Atletismoa

tzen dugunean diru laguntza guztiak
galtzen ditugula. Hau da, gure errendimenduaren menpe dagoela dena,
lesioak edo osasun arazoak kontuan
izan gabe.

Esaterako, zapatilak, arropa, suplementazioa askotan g ure poltsikotik ordaindu behar izaten ditugu.
Adibidez, azkenaldian, marka onak
egin ahal izateko lasterketetara nire
kabuz egin behar izan ditut bidaiak,
eta benetan atleta “profesionala” izateak zer suposatzen duen konturatu
naiz.
Maila altu batera iristen ez bazara,
ez daukazu atletismora dedikatzeko
errekurtsorik, eta aldiz, lanean hasi
eta bizitzeko dirua lortzen hasten bazara, ez daukazu atletismoan maila
hobetu ahal izateko denborarik.
Beraz, zer da atleta profesional bat
izatea? Nik, Espainian mailarik gorenean dagoen klub batekoa izanik,
eta estatuko atleta onenen artean
egonda, ez nuke jakingo esaten kirolari profesional bat bezala bizitzeko
adina baliabide dudan.
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Ezkurdiko
iturria
Ezkurdiko ikur enblematikoetariko
bat bertako iturri neobarrokoa
da.1864an ura ekarri zutela oroitzeko
inskripzio bat ere badu. 2018an eta 2020an
bitsez bete zuten eta haren hoditeria
garbitu behar izan zuten. Haren
atzean kioskoa dago, makina bat
dantzaldiren lekuko.
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Durangaldeko txokoak

KO TXOKOAK
'Elkarrekin' eskultura
Zuhatzola parkean
Zuhatzola parkean dagoen 'Elkarrekin'
eskultura Berriatuako Mikel Lertxundi
artistak sorturikoa da. Lurretik zerura
doazen hiru zutabek osatzen dute konjunto
eskultorikoa, bakoitzak dagokion
elementua hartuz: ura harrian, airea
zurean eta sua burdinean.
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Zorion Agurrak

BARIKUA, 3 · 09:00-09:00

09:00-22:00

BAZAN DIAZ URIBARRI 5 - DURANGO

SARASKETA, DIEGO LUIS
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

GUTIERREZ, IBAN TXIKI
OTAEGI 3 - ZORNOTZA

ASTELEHENA, 6 · 09:00-09:00

09:00-22:00

MUGICA ANDRA MARIA 9 - DURANGO

SANCHEZ, MIREN ITZIAR URBITARTE
POLIGONOA, 4 P8 - ABADIÑO
SARASKETA, DIEGO LUIS
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA
IRUARRIZAGA, KARMELE SAN
MIGUEL 15 - ZORNOTZA
ZAPATUA, 4 · 09:00-09:00

ZORIONAK@ANBOTO.ORG

GOZATU GOZOTEGI-OKINDEGIA
Zorionak, Joanes (893. alea)! Hamabostean behin zotz
egiten dugun tarta zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko
txartela gura duzunean jaso dezakezu Iurretako gure
egoitzan: Bixente Kapanaga, 9an.

•

EGUAZTENEKO 14:00AK ARTEKO EPEA

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

RUIZ, JUAN EL ALTO-BIDE
ZAHAR 14 - ZORNOTZA
09:00-22:00
SANCHEZ, MIREN ITZIAR URBITARTE
POLIGONOA, 4 P8 - ABADIÑO
SARASKETA, DIEGO LUIS
URRENGOETXEA 5 -

DE DIEGO INTXAURRONDO
22. - DURANGO

ZORNOTZAIRUARRIZAGA, KARMELE
SAN MIGUEL 15 - ZORNOTZA

RUIZ, JUAN EL ALTO-BIDE
ZAHAR 14 - ZORNOTZA

MARTITZENA, 7 · 09:00-09:00

09:00-13:30
BAZAN DIAZ URIBARRI 5 - DURANGO

IRIGOIEN BIXENTE
KAPANAGA 3 - IURRETA

BALENCIAGA EZKURDI
PLAZA 8 - DURANGO
GAZTELUMENDI J.A.
ABASOLO 2 - DURANGO

RUIZ, JUAN EL ALTO-BIDE
ZAHAR 14 - ZORNOTZA

NAVARRO ARTEKALEA 6 - DURANGO

SANCHEZ, MIREN ITZIAR URBITARTE
POLIGONOA, 4 P8 - ABADIÑO

SARRIA SASIKOA 17, DURANGO

SARASKETA, DIEGO LUIS
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

Zorionak, Ido! Zelako gustora zauzen Gintonikagaz
eskuen! Inderrak hartuixuz laster Igorreko jaixek datoz
eta!

Zorionak Zaldibarko Irantzuri! Besarkada eta
muxu handi bat zure seme Oier eta Aitzolen eta zure
senarraren partez. Eta nola ez, Riojatik, zure gurasoen
partez.

09:00-22:00

UNAMUNZAGA MURUETATORRE
2C - DURANGO

IRUARRIZAGA, KARMELE SAN
MIGUEL 15 - ZORNOTZA

CAMPILLO MONTEVIDEO
ETORB. 24 - DURANGO

EGUAZTENA, 8 09:00-09:00

JAIO-ABENDIBAR ERREKAKALE
6. - ELORRIO

ETXEBARRIA MONTEVIDEO
ETORB. 2. - DURANGO
RUIZ, JUAN EL ALTO-BIDE
ZAHAR 14 - ZORNOTZA

FARMAZIA MATIENA
TRAÑABARREN 15. - ABADIÑO
GUTIERREZ, IBAN TXIKI
OTAEGI 3 - ZORNOTZA

09:00-22:00

Zorionak gure kuadrillako abeslari eta animadora
faboritiai! Jarraittu gure egunek poztasunez zipriztintzen.

Zorionak, Txola! Mendiolako txokoko lagun guztien
partez. Ia nozko DUE bola. Onena zara, ALKATE!

Bada ordue benetan jubiletako eta 64ek uraz baino zozer
gehixaugaz ospatzeko, ezta? Zorixonak, Txebis!

SANCHEZ, MIREN ITZIAR URBITARTE
POLIGONOA, 4 P8 - ABADIÑO

MELERO, ROSA MARI
SAN PEDRO 31 - ZORNOTZA

IRUARRIZAGA, KARMELE SAN
MIGUEL 15 - ZORNOTZA

GOIRIA, MARI CARMEN SABINO
ARANA 6 - ZORNOTZA
IRUARRIZAGA, KARMELE SAN
MIGUEL 15 - ZORNOTZA

SARASKETA, DIEGO LUIS
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

09:00-14:00

EGUENA, 9 · 09:00-09:00

IRIGOIEN BIXENTE
KAPANAGA 3 - IURRETA

NAVARRO ARTEKALEA 6 - DURANGO

09:00-22:00

RUIZ, JUAN EL ALTO-BIDE
ZAHAR 14 - ZORNOTZA

SANCHEZ, MIREN ITZIAR URBITARTE
POLIGONOA, 4 P8 - ABADIÑO

09:00-22:00

SARASKETA, DIEGO LUIS
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

SANCHEZ, MIREN ITZIAR URBITARTE
POLIGONOA, 4 P8 - ABADIÑO

DOMEKA, 5 · 09:00-09:00

SARASKETA, DIEGO LUIS
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

SAGASTIZABAL ASKATASUN
ETORB. 19 - DURANGO
RUIZ, JUAN EL ALTO-BIDE
ZAHAR 14 - ZORNOTZA

Zorionak, izeko Ainho! Mosu handi bat zure egun berekue
dan sorgintxuen eta kuadrillako danon partez!

IRUARRIZAGA, KARMELE SAN
MIGUEL 15 - ZORNOTZA

Eskelak
Puerto
Oceja Madrazo
Durangon hil zen,
2022ko maiatzaren 30ean

Ama, aita, izan zinetelako gara.
Maite zaitugu, amama.

Familiakoak.

Eguraldia
ZAPATUA

25º / 15º

ASTELEHENA

23º / 13º

EGUAZTENA

DOMEKA

21º / 14º

MARTITZENA

22º / 13º

EGUENA

26º / 12º

28º / 13º

31

Akuilua

2022ko ekainaren 3a, barikua

32

anboto

Lauhortza

“Mendiko buzoiak egitea lagun artean
sorturiko kontua izan da beti"

Markel Onaindia
Txabarri
Kazetaria

Josu Maortuak egin zuen Sarrimendin ipinitako txistulariaren eskultura, urte hasieran
lapurturikoa. Joan zen asteburuan, mendiko buzoi haren erreplika ipini zuten

traineru bat. Hori eta Zengotitagainekoa ez daude ja.

Eskulanetan abila izan zara. Zelan
hasi zinen buzoiak egiten?
Ez dakit, ba, nik! Mendiagaz loturiko makina bat lan egin dut, eta
buzoiak egitea lagun artean sorturiko kontua izan da beti. Maisu
industriala izan naiz, eta tailan ibilia. Makina bat baserriren izenak
tailatu ditut.

Buzoiek badute funtzio bat, ez?
Ohitura galdu da, baina garai
batean mendizaleek mendi taldearen txartel bat uzten zuten,
eta hurrengo zihoanak txartela
zegokion mendi taldera bidaltzen
zuen. Lehiaketak eta sariak egoten
ziren. Buzoia zein tontorretan
eta zein altueran zauden jakiteko
modua da.

Josu
Maortua Arteaga

Bizkaiko Mendi Federazioaren mendi
ibilbideak seinalatzeaz arduratu zara.

Mendizalea

ZALDIBAR | 1945
ZALDIBAR • AITZIBER BASAURI

Mendiagaz lotura estua izan du beti
Josu Maortuak. Zaldibarko mendi taldean urteak egin ondoren, Durangoko
Alpino Tabira elkarteko presidentea
izan zen 1985etik 1988ra, eta hurrengo lau urteetan zuzendaritzako kide.
Bizkaiko Mendi Federazioan ere jardun zuen, sei urtez, mendi ibilbideen
arduradun. Sarrimendin ipinitako
txistulariaren eskultura egin zuen
1990ean, Alejandro Aldekoa txistulari
berriztarra gogoratu eta eskola kirola
omentzeko.
Zein da Sarrimendiko txistulariaren
atzean dagoen istorioa?
Bizkaiko Mendi Federazioko kidea
nintzen orduan, eta mendiagaz
lotuta, eskola kirola eramaten zuen

lagun batek proposatuta egin nuen.
Bizkaiko ikastetxeetako eskolaumeekin mendi ibilbide bat egitekoa
zen Berriztik, eta galdetu zidan ea
egingo nuen buzoia Sarrimendin
ipintzeko. Berrizegaz lotura izango
zuen irudia sortu gura nuen eta
Alejandro Aldekoa txistularia gogoratu nuen.

Asteburuan erreplika bat ipini dute.
Bai, beste eskultura bat egiteko
deitu zidaten, baina orain ez dut
baliabiderik, gatx daukat. Esan
behar dut hasita nengoela buzoi
berria egiteko bozetoagaz, baina
erreplikagaz hasi zirela esateko
deitu zidaten.

Beste buzoi batzuk ere egin dituzu.
Bai. Zaldibar eta Elorrio artean
dagoen Erdellako buzoia ere egin

nuen, piolet bat. Gorbeia aldeko
Arralde mendirako baserri bat
egin nuen, eta Zengotitagainerako
(Mallabia) kanpin-denda dat. Zal-

Ordu asko eman
genuen mendi ibilbideak
seinalizatzen. Lan
polita zen, baina
ardura handikoa

Zer eman dizu mendiak?
Euskal Herria ezagutzeko aukera.

Mendi bat?
dibarren egon zen garai bat egin
nuen Santamañezarren ipintzeko,
Bizkaiko A ldundiaren museo
etnografikoan dago maketa. Bermeoko tontor batean dago azkena:

Estetika
gida

Oltzako zelaia, Belagua edo Degurixa. Durangaldean Urkiola oso
polita da. Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako tontor guztiak igo ditut.
Nafarroan eta Iparraldean batzuk
falta ditut.

Ile-apaindegia

anboto

Ile-apaindegia
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Bai. Bizkaiko Bira izan zen egin
nuen lehenengo lana (500 kilometro inguru). Anboto, Urdaibai eta
Karrantza inguruetan ibili nintzen besteak beste, eta Markinako
eta Gernikako hainbat ibilbide
ere margotu nuen. Kartelak egin,
ibilbidea aztertu, bidea margotu...
ordu asko ematen genuen. Gero,
liburu batean jasotzen zen dena.
Lan polita da, baina ardura handikoa. Bizpahiru lagun joaten ginen,
margo pote banagaz; hartu-eman
politak sortzen ziren.

Chan chan
Zuri, zeina itsasoaren eran
zabiltzan orain gorantzan eta
gero beherantzan, anabasaren mundua larri gaixotu eta
zaudelako egun hobeen esperantzan, bizitza alde guztietatik karututa kateatu zaituztelako bizirautearen arantzan,
mareatuta zaudelako notizia
negatiboen eta sareetako espektatiba faltsuen saltsan,
ziurtasunean baja eskatu eta
alta eman duzulako zalant za n, ez zaudela ko g u zt i z
ondo ezta guztiz txarto baina
ez dakizulako zure egonezina
zertan datzan, zuri, bai, zuri,
idatzi nahi dizut deklarazio
hau doinu bero habanero baten bilintzi-balantzan, esateko gaur begiratuko dugula
egun ederren zerumugaren
nora nt za n, i k usteko g u re
bideak zer nolako aukerak
eta sorpresak dakartzan, imajinatzeko laster laku lasai eta
urrun baten ertzean ibiliko
garela amets berrien arrantzan, iluntzetan eta goizaldetan elkartuko garela enbenenatzeko eta kantatzeko Chan
Chan, Bandinirekin –Xabi ala
Rigoberta, berdin zait, zeuri
lagako dizut aukeratzen– burua galdu arte egingo dugula
dantzan, sanjoanetako izar
iheskorren azpian musu bat
eman eta orduan… tatatxan,
lokartuko garela inoiz baino
itzartuago ohean edo bedartzan, jaikitzeko berandu, indarberrituta, ahoan irribarre
bategaz martxan, eta orduan,
gutxien espero dugunean, berriro ere hondoraino sartuta
zikinduko garela basatzan,
baina eskutik heldu eta elkarrekin garbituko garela Lagako hondartzan, gero, gure
bidean jarraitzeko etenik ez
duen narrazio baten trazan,
ahalik eta gutxienetan beherantzan, ahalik eta gehienetan gorantzan.

