
www.anboto.org

DURANGALDEKO 
ASTEKARIA

653. alea

2016ko azaroaren 18a  
15. urtea 

Lehior Elorriaga

Kultura

Lehior Elorriaga

 
“

Esperantza eta  
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erakusten dutenez. 71 familiari argindarra eta gasa ordaintzeko laguntza 
eman diete; guztira, 131 familiak jaso dute laguntza ekonomikoren bat. 
Gainera, 331 etxetara heldu da JAEDek emandako jatekoa.     3
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Herririk herri

Zara eta Mangoren aurkako giza katea 
deitu dute, errefuxiatuen alde egiteko
Errefuxiatuen aldeko taldeak dioenez, adingabeko errefuxiatuak Zara eta Mangorentzat dabiltza lanean

  DURANGO  Markel Onaindia
Bihar, 12:00etan hasita, errefu-
xiatuei babesa erakusteko alda-
rrikapenak berriro hartuko du 
Durango. Kasu honetan, Zara 
eta Mango enpresen aurkako 
giza kate bategaz egingo dute, 
Alde Zaharrean dituzten  den-
dak lotuko dituena. Izan ere, 
Durangoko Ongi Etorri Errefu-
xiatuak plataformak adierazi du 
adingabeko errefuxiatuak Zara 
eta Mangorentzat lanean dabil-
tzala Turkiako hainbat arropa 
fabrikatan. Egoera hori publiko-
ki salatzeko, protestara deitu du 
mugimenduak. 

Albistearen berri BBC tele-
bista kate britainiarrak eman 
zuen. Bertan kontatutako da-
tu batzuk zabaldu ditu plata-
formak, umeen lan baldintzen 
inguruan hausnartzera gonbi-
datzeko: “Haurrek 12 orduko 

txandetan egiten dute egunero 
lan, ordu bakoitzeko euro eskas 
bat irabazita”.

Ez da Mango enpresa errefu-
xiatuen egoeragaz lotzen duten 
lehen aldia. Urri amaieran, Du-
rangoko dendako erakustokian 
errefuxiatuen aldeko pintadak 
agertu ziren, inork sinatu barik 
zeudenak. 

Haurren eguna
Durangon uztailean sortu zuten 
errefuxiatuen aldeko platafor-
ma, eta geroztik ekintza ugari 
prestatu dituzte. Esaterako, 
hileko lehen zapatuetan elkarre-
taratzea egiten dute, 12:00etan, 
Andra Marian. Errefuxiatuen 
egoeraz informatu gura dute, 
eta elkartasuna zabaldu. “Erre-
fuxiatuen bizi baldintzak izuga-
rri latzak badira ere, oraindik la-
tzagoak dira adingabeko neska
-mutil errefuxiatuen kasuan”, 
esan dute plataformakoek sare 
sozialetan zabaldutako oha-
rrean. 

Haurren Eskubideen Na-
zioarteko Eguna egingo da aste-
buruan, eta horren harira deitu 
dute biharko elkarretaratzea.San Fausto jaietako erreka jaitsieran burututako ekimena.

Diru-laguntzak emango dizkiete  
enpresei langabeak kontratatuz gero
Lanbidetik datozen 117.000 eurogaz Bizkaiko enpresei lagunduko die udalak

  DURANGO  Joseba Derteano
Lanbidetik datozen 117.000 eu-
rogaz Bizkaiko enpresei lagun-
duko die udalak, herriko langa-
beak hartuz gero. Egitasmoak 
helburu bi ditu: enpresei euren 
lantaldeak handitzeko errazta-
sunak eskaintzea, eta Duran-
goko langabeei lan merkatura 
sartzeko aukerak zabaltzea.

Enpresentzat baldintza ba-
tzuk ezarri dira. Gutxienez hiru 
hilabeteko eta lanaldi osoko 
kontratuak egin behar dituzte; 
kontratazioek enplegu gordina 

sortu behar dute; ezin dira izan 
prestakuntza kontratuak edo 
ikasketa kontratuak. Diru-la-
guntza eskabideak abenduaren 
2ra arte egin daitezke, Duran-
goko udaleko arreta zerbitzuan.

“Enpleguaren esparruan 
ditugun eskumenak txikiak di-
ra, baina gure betebeharra arlo 
horretan ere ahal dugun guztia 
egitea da”, adierazi zuen Aitzi-
ber Irigoras alkateak proiektua-
ren aurkezpenean. Egitasmoak 
lan eskariaren eta eskaintzaren 
arteko zubi lana egiteko aukera 

eskaintzen duela azaldu du Pi-
lar Ríos alkateordeak: “Argi utzi 
gura dugu Durangoko langabe 
bakoitza kezka bat dela udala-
rentzat. Era berean, kontziente 
gara enpresek euren lan taldeak 
handitzeko dituzten arazoez”.

Iaz, %80 Durangokoak
Iazko lehen edizioan hamabost 
eskaera jaso zituzten. Horieta-
tik hamahiru onartu zituzten. 
Denak Durangaldeko enprese-
takoak izan ziren, %80 Duran-
gokoak. 

Zabor bilketaren tasa  
%2,5 igoko dute 2017an
Zergarik gehienak bere horretan utziko ditu udalak

  DURANGO  M.O.
2017rako zerga eta tasarik gehie-
nak bere horretan utzi ditu Du-
rangoko Udalak, salbuespen bi 
eginda: zaborrarena eta higie-
zinena –katastroaren aldaketa-
gatik etorri dena–. Datorren ur-
tean, durangarrek %2,5 gehiago 
ordaindu beharko dute zabor 
bilketagatik.

Joan zen asteko osoko bil-
kura berezian onartu zituzten 
2017ko ordenantza fiskalak, 
EAJ eta PSE-EEren aldeko bo-
toagaz, EH Bildu eta Herriaren 

Eskubidearen abstentzioagaz 
eta PPren aurkako botoagaz.  
EH Bilduk 23 ekarpen egin, eta 
17 onartu zituen gobernuak; za-
bor bilketarena bat. Koalizioa-
ren arabera, zerbitzua hobetzea 
beharrezkoa da, eta diru gehia-
go inbertitzea da horretarako 
bidea. “Auzoak ahaztu” egiten 
direla kritikatu zuen Herriaren 
Eskubideak.

Gobernua osatzen duten 
EAJk eta PSE-EEk gainerako 
zergak mantentzeari garran-
tzia eman zioten.
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  DURANGO  A.E.
Klimari buruzko Goi Bilera 
burutu zuten joan zen astebu-
ruan Marrakexen (Maroko), eta 
Eusko Jaurlaritzak parte hartu 
zuen. Tartean, Durangoko adi-
bideak ipini zituzten hemengo 
garapenaren inguruan infor-
matzeko.

Udalak oharra bidali du, 
Durangoko lana “eredu” izan 
dela esanez bilera horretan. 
2009an aldaketa klimatikoari 
aurre egiteko ordenantza onar-
tu zuen, eta ildo hori garatzeko 
programa bat ere lantzen du 
udalak. 

2020ra begira, energia be-
rriztagarriak gehitzea eta mo-
torrik bako mugikortasunaren 

alde lan egitea dira Durangon 
zehaztutako lerroetako batzuk, 
udal arduradunek oharrean 
azaldu dutenez.

Iaz, saria jasota
Bestalde, iaz, nazioarteko Com-
pact of  Mayors topaketan saria 
jaso zuen Durangoko Udalak, 
ingurumenaren arloan eginda-
ko lanagatik.

Ordenantza onartu zuten, 
eta ildo hori garatzeko 
programa bat ere lantzen 
du udalak

Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, Marrakexeko bileran.

Horma eraikita, katuei jaten 
ematea saihestu gura dute

  DURANGO  J. Guenetxea
Arandoño Torre kalean, behi-
nola Txorizoro diskoteka ze-
goen orubean, jendeak katuei 
jaten ematen diela-eta, auzo-
kideek hainbat bider helara-
zi dute kexa udalera. Sardina 
buruak, saltxitxak eta bestela-
ko elikagaiak erruz botatzen 
dizkie jendeak katuei. Ondo-
rioz, janari hori desegiten doan 
heinean, hatsa “jasanezina” 
dela diote bertan bizi direnek. 
Auzokideek diotenez, udalak 
azaldu die orube hori jabe parti-

kular batena izanda, ezin duela 
ezer egin. 

Bada, orain, Durangoko Uda-
lak jakitera eman duenez, pro-
zesua martxan jarri du orubea-
ren jabeak 2,3 metroko blokezko 
horma eraiki dezan, barrura 
sartzeko itxidura duen ate eta 
guzti. Jabeagaz zuzenean ezin 
izan dutenez berba egin, pro-
zesua martxan jarri dute. “Es-
pedientea amaitzen denean 
agindutakoa betetzen ez badu, 
udalak egingo du, behartuta da-
goenaren kontu”. 

Arandoño Torre kalean auzokideak kexu dira katuei jaten ematen dietelako.

331 familiari eman die jaten JAED 
elkarteak Durangon eta Iurretan
Argindarra eta gasa ordaindu ezin duten 71 familiak diru-laguntza jaso dute

  DURANGO  Markel Onaindia
Gabon bueltako giro solidario 
eta baikorraren hasieraren 
seinale izan ohi da JAEDen ton-
bola zabaltzea. Gaurtik aurrera, 
gehien behar dutenei laguntze-
ko zozketa martxan egongo da 
Andra Marian, urtarrilaren 8ra 
arte. Hala ere, prentsari eman-
dako datuek ilusioaren geriz-

pean dagoen errealitate gordina 
islatzen dute. Aurten 331 fami-
liari eman die jaten JAEDek, eu-
ren baliabideekin ezin dutelako 
elikagai nahikorik erosi. 

Gainera, argindarra eta gasa 
ordaindu ezin duten 71 familiak 
jaso dute pobrezia energetikoa-
ri aurre egiteko laguntza eko-
nomikoa; guztira, 16.000 euro. 

Bestelako diru-laguntzak konta-
tuta, 130.000 euro eman ditu.

Bestalde, larrialdi egoeran 
daudenentzat salbazio bihur-
tzen da JAED. Etorkinen ka-
suan, adibidez, udaleko larrial-
diko diru-laguntza jasotzeko sei 
hilez erroldatuta egon behar 
dute, baina batzuek ezin dute 
horrenbeste itxaron.

Gaur 18:00etan zabalduko dute standa, 55.000 txartel salgai dituztela.

Marrakexeko klima aldaketaren 
bileran Durango aipatu dute
Durangoko adibideak ipini ditu Eusko Jaurlaritzak bere berbaldian
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  ERREPORTAJEA  M. Onaindia
L e u z e m i a  e d o  o d o l e -
ko minbizia duten pertso-
nen sendabiderako auke-
retako bat da zelula amak 
transplantatzea. Zelulak he-
zur-muinetik hartzen dira, 
edo txertoekin gorputzean  
barreiatu ostean odoletik ate-
ra –hauxe ohikoena–. Gaixo 
askok ez dute emaile izateko 
senide bateragarririk eduki-
tzen, eta pertsona anonimoen 
borondatearen esku geratzen 
dira. Izaro Martinez Mendiola-
garai zaldibartarra eta Mikel 
Gomez Agirrebeitia abadiña-
rra dira emaile anonimo horie-
tako bi; bateragarria den nor-
baitek behar duenerako, hor 
daude. Tabu eta desinforma-
zioen gainetik, emaile izatea 
gauza erraza dela diote.

Zergatik erabaki zenuten 
emaile bihurtzea?
Izaro Martinez: Etxetik da-
torkit. Nire amak [Zaldibarko 
alkate izandako Idoia Mendio-
lagarai] leuzemia eduki zuen, 
eta horrek bultzatu ninduen. 
Hurretik ikusi nuen zer gerta-
tzen den, zelan pasatzen duzun 
zain zaudenean. Berari ez zi-
tzaion ondo atera; emailea edu-
ki zuen, eta hasierako hile bie-
tan ondo joan zen. Baina gero 
birus bat hartu, eta ez zen ir-
ten horretatik. Berak ez zuen 
zorterik eduki, baina besteren 
batek zortea badu eta bizi ahal 
bada... Emaile izatea erabaki 
nuen, ahal izanez gero beste ba-
ti laguntzeko.
Mikel Gomez: Duela zortzi ur-
tetik odol-emailea naiz. Bertan, 
anbulategian galdetu nuen, eta 
Interneten informazioa begira-
tzen hasi nintzen. Paper batzuk 
eman zizkidaten, eta azalpen 
batzuk ere bai. Keinu txiki ba-
tegaz emaitza polita lortu ahal 
zela ikusi nuen. 

Beste pertsona baten biziaz 
berbetan gabiltza...
I.M.: Merezi du. Guk ez dugu 
ezer sufritu behar, azken ba-
tean, dialisi bat da. Asko jota, 

txertoengatik gripea lako sen-
tsazioak eduki ditzakezu. Bai-
na beste pertsona batek bizia 
galdu ahal du; beraz, irabazi 

ahal denagatik, merezi du. Zor-
tea, deituz gero, ze 500 emaile-
tik bat izaten da bateragarria.
M.G.: Horregatik da garran-
tzitsua. Zenbat eta pertsona 
gehiago egon prest, orduan eta 
probabilitate handiagoa egon-
go da gaixo batek emailea edu-
kitzeko.

Ingurukoekin berba egin du-
zue gaiaz?
I.M.: Familian gehienok gara 
emaileak; hurretik tokatu eta 
sentsibilizatuta zaude. Koadri-
lako jendeari eta ezagunei ‘bu-
rua berotu’ diet. Gainera, Fa-

cebookeko zenbait taldetan 
ere banago. Zuk ez duzu ia ezer 
ematen, eta apur horregaz bizi 
bat salbatu ahal duzu.

M.G.: Duela urte bi egin nin-
tzen emaile, eta, egia esan, ez-
jakintasun itzela dagoela igar-
tzen dut, egin behar ote dizute-
naren inguruan. Jende artean 
berba eginda zabaldu dadila 
gaia. Oso sinplea da.
I.M.: Jendeak uste dut bizka-
rra ziztatzen dizutela hezur
-muina barik, ospitalean egon 
beharko duzula, lanera joan 
ezinda... Ez da horrela. Kasu ja-
kin batzuetan muinetik atera-
tzen dizute, eta, horrela bada, 
asko jota egun bat eman deza-
kezu ospitalean. Baina hezur
-muina errekuperatu egiten 

Zenbat eta 
pertsona gehiago 
egon prest, orduan 
eta probabilitate 
handiagoa”

Ezjakintasuna 
dagoela igartzen 
dut, egin behar 
ote dizutenaren 
inguruan”
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“Zuk ez duzu ia ezer ematen, eta apur 
horregaz bizi bat salbatu dezakezu”
Gaixorik daudenei zelula amak emateko prest daudenetako bi dira Izaro Martinez eta Mikel Gomez

Lehior Elorriaga

Fitoren motoaren zozketa egin dute La Cuadri del Hospikoek.

Bizia dakarren lagun koadrila
  DURANGO  M.O.

Minbiziaren sozializazioan, 
ikerketaren bultzadan eta 
emaileen sustapenean mugi-
mendu zabal bat dabil, batez 
ere La Cuadri del Hospi elkar-
teak piztuta. Gurutzetako ospi-
talean minbizia duten haurren 
gurasoek osatzen dute elkar-
tea, eta lanean hasi direnetik, 
tabu ziren hainbat gai ez dira 
horrenbeste gaur egun. El-
kartasun olatu itzela sortu da, 
bizia dakarren koadrila horrek 
hauspotuta. 

Maratoi solidarioak, zumba 
saioak, kontzertuak, errifak... 
ekintza horien bidez minbizia 
kalera atera dute, eta ikerke-
tarako dirua batzeaz gainera, 

emaileak egiten ere lagundu 
dute. Iaz Durango goitik behe-
ra busti zuen Marea Laranja 
deituriko jaialdiak; ehunka he-
rritar eta komertzio batu ziren 
dinamikara. Zaldibarren ere, 
esaterako, kontzertuak eta bes-
te hainbat ekintza prestatu izan 
dituzte. Izaro Martinez emai-
leak eskertu egin ditu jarduera 
horiek, eta gaia kalera atera-
tzeari garrantzia eman dio. 
“Minbizia duen ume bat zure 
artean ikusten duzu, eta zelan 
ez diozu, ba, lagunduko?”. 

“Minbizia duen ume bat 
ikusten duzu zure  
artean, eta zelan ez  
diozu, ba, lagunduko?”



2016ko azaroaren 18a, barikua  |  anboto

da. Hala ere, gehienetan odo-
la ateratzeagaz nahikoa iza-
ten da. Makina bati konektatu-
ta lau ordu ematen dituzu, eta 
kito. Gainera, emaile egitean, 
teknika erabakitzeko aukera 
daukazu, bat ala bestea, edo 
biak. Biak aukeratuz gero, ho-
beto, itxaroten dagoenak au-
kera gehiago edukiko duelako.

Erabakia hartu, eta pauso bat 
aurrera. Zelan egin zenuten?
I.M.: Basaurira edo Gurutze-
rara joan behar izaten da nor-
malean, baina nik Galdakaon 
egin nuen, nire izeko bati egin 
ziotela enteratu nintzen eta. 
Konbentzituta ote zauden gal-
detzen dizute, eta trabatxo ba-
tzuk ipini ere bai; azken ba-
tean, ez dute gura jendeak ize-
na eman eta gero atzera egi-
tea, zain dagoenarentzat kolpe 
itzela delako. Munduko edo-
zein pertsonari emateko kon-
promisoa hartzen duzu. Apar-
te, odol apur bat ateratzen di-
zute, sailkatzeko. Baten bate-
gaz bateragarria izanez gero, 
baieztatzeko beste proba ba-
tzuk egiten dizkizute gero: 
analitika, errebisioa...
M.G.: Galdakaora odola ema-
tera egindako bidaia aprobe-
txatzeko esan zidaten. Segu-
ru ote nengoen ziurtatzea gura 
zuten. Hemendik Galdakaora-
ko bidea izan zen luzeena.

Egunen batean, norbaitegaz 
bateragarriak zaretela esaten 
badizuete? 
I.M.: Poz itzela emango lidake. 
Behintzat aurrera jarraitze-
ko esperantza emango genio-
ke; eurek prozesu gogorra du-
te transplantearen ostean, bai-
na esperantza horrek asko ba-
lio du nire ustez.
M.G.: Pribilegio bat litzateke, 
badakizulako pertsona bati la-
guntzeko bidea izango zarela. 
Ez duzu zertan jakin nor edo 
nongoa den. Ordu batzuk gal-
du dituzu, huskeria bat, baina 
batek daki beste pertsona bati 
zenbat egun eman dizkiozun.

Irakurleak emaile bihurtzera 
animatzen dituzue?
M.G.: Horretarako etorri ga-
ra, ezta? Horixe da gure hel-
burua. 
I.M.: Senideak emaile bihurtu 
ezin diren jende piloa dago, eta 
horrek gure esku daude. Jen-
dea animatuko nuke, bai.

Nora jo daiteke informazio 
bila?
I.M.: Hainbat webgune daude, 
eta Josep Carrerasen funda-
ziokoan informazio ugari da-
go. Gainera, familiek landuta-
ko atari asko daude, euren es-
perientziak kontatzeko eta in-
formazioa emateko direnak.
M.G.: Anbulatorioan ere bide-
ratuko zaituzte, di-da batean.
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“Nebari poltsa ipini ziotenean, 
familiarentzat ikaragarria izan zen”
Alain neba osatu ahal izateko, ezinbesteko bihurtu zen Marta Prieto durangarra; zelula amak 
emateko bateragarria izan zen, eta orduko akordu hunkigarri eta gogorra bizirik du

 ERREPORTAJEA  M.O.
Arreba-nebak lotzen dituen haria sen-
doa bada, oraindik eta sendoagoa 
bihurtu zen Durangoko Marta Prieto 
eta bere neba Alainena, 2014an. Leu-
zemia diagnostikatu zioten Alaini, gaz-
terik, bizi osoa aurretik zeukala. Bada, 
Martari esker lortu zuen aurrera egitea; 
zelulak emateko bateragarria zen. Pro-
zesu horren kontakizuna egin du Mar-
tak, eta familiari suposatu zionaz ere 
akordatu da. Une gogorra izan zen, bai-
na alaitasunez oroitzen dute. Herrita-
rrak emaile bihurtzera animatu ditu, se-
nide bateragarririk ez duten gaixoei la-
gundu ahal izateko.

Zelan gogoratzen duzu azterketak egi-
teko unea? Zelakoa izaten da proze-
sua?
Gaixoa nire neba izan zenez, emaile ano-
nimo baten esperientziagaz alderatuta 
apur bat desberdina izan zen. Leuzemia 
diagnostikatu zioten, eta motagatik, 
transplantea behar zuen. Bateragarriak 
ginen jakiteko, probak egin zizkidaten, 
eta astebete inguru itxaron behar izan 

genuen. Emaitza esatean, urduritasu-
na sentitu nuen, baina itzelezko poza. Ni 
medikua naiz, eta justu une hartan he-
matologia klasean nengoen. Negarrez, 
korrika irten nintzen klasetik; momen-
tu ahaztezina izan zen. 

Behin hori jakinda, zer etorri zen? Pro-
ba gehiago egin zizkizuten?
Gero, bateragarritasun azterketa osa-
tzeko, Donostiara joan nintzen; bes-
te neska bi zeuden, emaile anonimo zi-
renak. Odol analisia, erradiografia eta 
elektroa egin zizkidaten, eta hainbat 
galdera ere bai. Kariño handiz hartu 
ninduten.

Eta emateko ordua heltzen denean, 
zer pauso jarraitzen da? Zaila al da?  
Teknika bi daude, aferesia eta hezur-
muinarena. Niri aferesia egin zidaten, 
gehiengoari egiten diotena. Txerto ba-
tzuk eman behar dituzu tripan, nerbio 
sistemako zelula amak erreproduzitzea 
estimulatzeko eta odolera irteteko. Ma-
kina baten bidez, poltsa batera sartzen 
dituzte, odol-ematea izango balitz lez. 
Erraza da. Kuriosoa iruditu zitzaidan, 
lehen zelulak irteten hasten direnean, 
txalo egiteko ohitura dutela! [barrez] Oso 
hunkigarria da.

Ostean, minik edo eraginik sentitu al 
zenuen?
Hirugarren edo laugarren egunean he-
zurretan mina sentitzen hasten zara, 
baina parazetamolagaz konpontzen da. 
Ematen duzun kopurua jasoko duenaren 
pisuaren araberakoa da. Gero, hilabete-
ra edo bira, kontrol bat egiten dizute, eta 
urtebetera beste bat.

Ezin imajinatu zuentzat zer suposatu 
zuen momentu horrek...
Momentu alaia izan zen. Nebari poltsa 
ipini ziotenean, familiarentzat ikaraga-
rria izan zen, itxaroten egon ginen unea 
zen. Nekatuta, baina pozik irten nintzen 
ospitaletik.

Eta nebagaz, zelan? Prozesu horrek 
gehiago batu zintuzten? 
Batzen zaituen zerbait da, bai. Pozik zau-
de, baina aldi berean badakizu egoera 
zelakoa den. Sentimendu kontrajarriak 
nahasten dira. Baina guk gauza alaitzat 
gogoratzen dugu. 

Zelan dago orain Alain? Zelako ebolu-
zioa eduki du ordutik?
Leuzemia ez zaio berragertu, eta hezur-
muinak ondo funtzionatzen dio; trans-
plantearen osteko arazoak ditu. Apur bat 
mugatzen du, baina bizitza nahiko nor-
mala egin ahal du, baita lan ere. Ondo 
joan zaiola esango nuke, eta pozik gaude. 

Alainek zugan topatu zuen emailea, 
baina hainbat daude horren beharriza-
na dutenak. Emaile anonimoak behar 
dira.
Emaile izatea hausnartzen dabilen edo-
zein pertsona animatu dadila. Ondo tra-
tatuko dute, konfiantza emango diote, 
eta edozein zalantza argitzeko prest dau-
de uneoro.

Negarrez, korrika irten 
nintzen klasetik; une 
ahaztezina izan zen”

Zelula amak poltsa 
batera sartzen dituzte, 
odol-ematea izango 
balitz lez”
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Garbi galdategiaren isurketak iker 
ditzala eskatu diote Jaurlaritzari
Kaltea neurtu eta neurriak hartzeko eskatu dio udalak Ingurumen sailari

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Duela aste batzuk Muntsaratz 
auzoa hauts beltz batez kutsatu 
zuen isurketa Garbi galdategi-
tik etorri zela, eta Eusko Jaurla-
ritzako Ingurumen Sailari iker-
keta abiatzeko eskatu diola jaki-
narazi zuen Abadiñoko Udalak, 
joan zen barikuan. “Onartezina 
eta osasunerako kaltegarria 
da hauts hori eguratsera aska-
tzea”, zioen Jose Luis Navarro 
alkateak prentsa ohar hartan. 
Isurketen kaltea neurtu eta da-
gozkion neurriak hartu ditzala 
eskatu dio Abadiñoko Udalak 
Eusko Jaurlaritzari.

Jose Luis Navarro alkateak 
adierazi duenez, Jaurlaritza-
ko teknikariak asteon ziren 
enpresara ikuskaritza egitera 
joatekoak, baina eguaztenean 

albiste hau idaztean Abadiñoko 
enpresara joan barik zeuden In-
gurumen Saileko ordezkariak.

Duela aste batzuetako isur-
ketaren ondoren, Abadiñoko 

Udalak Azterlan enpresari eska-
tu zion hauts beltza nondik zeto-
rren ikertu zezala, eta azterketa 
horren emaitzen arabera, Garbi 
da kutsaduraren eragilea. 

Udal gobernuak joan zen 
barikuan komunikabideetara 
bidali duen oharraren arabera, 
Abadiñoko Udalak hainbat bi-
der eskatu dio Garbi enpresari 
neurriak har ditzala, airea ku-
tsatzen duten emisio horiek eki-
diteko. Jose Luis Navarro alka-
teak azaldu duenez, enpresaren 
arduradunekin harremanean 
egon da aste honetan ere, eta az-
ken gertakarien ostean hainbat 
neurri hartu dituztela adierazi 
diote galdategiko arduradunek. 
“Jaurlaritzak esango du hartu 
dituzten neurriak nahikoa di-
ren ala ez”, dio alkateak. 

Duela aste batzuk Muntsaratz auzoa belztu zuen hautsa Garbi galdategitik etorri zela dio udalak eskatu zuen azterketak.

Jose Luis Navarro: 
“Osasunerako kaltegarria 
eta onartezina da hauts 
hori eguratsera askatzea”

Abadiñoko Udalak Garbi 
galdategia ikuskatu dezala 
eskatu dio Jaurlaritzako 
Ingurumen Sailari

Aurrekontuetarako proposamenak 
abendura arte aurkeztu daitezke
2017 hasieran herri batzarra deituko dute lehentasunak markatzeko

  OTXANDIO  J.D.
2017ra begirako aurrekontuak 
osatzeko prozesua hasi du uda-
lak. Elkarlan baten emaitza izan 
dadila gura dute eta, horregatik, 
proposamenak egiteko aukera 
ireki diete herritarrei. Ekarpe-
nak abenduaren 4ra arte jasoko 
dituzte udaletxean. Gura duena 
helbide elektroniko bidez ere 
jarri daiteke hartu-emanetan:  
alkatetza@otxandio.net.

Proposamenak egiterakoan 
kontuan hartu beharreko pun-
tuak gogoratu dituzte. Proposa-

mena zehatz deskribatzeko es-
katu dute, eta ahal bada argazki 
bategaz laguntzeko. Informazio 
horregaz batera izen-abizenak 
eta telefonoa gehitu behar dira.

Abenduaren 4tik aurrera 
udalak proposamenak azter-
tu eta arloka ordenatuko ditu. 
Udal arlokoak ez direnak herri-
gintzara (Herri-Olara, herriko 
elkarteetara…) bideratuko di-
tuztela zehaztu dute.

Lanketa hori egin ostean, 
herri batzar bat deituko dute 
datorren urte hasieran. Bertan 

herritarren eta udalaren bera-
ren proposamenekin osatutako 
zirriborroa aurkeztuko dute, 
eta denen artean lehentasunak 
markatuko dituzte, ondoren 
behin betiko txostena osatzeko.

Proposamenak udaletxera 
eraman daitezke edo 
e-mail bidez bidali: 
alkatetza@otxandio.net

Lauaxetako ikasketa 
proiektuak denen eskura 
Lauaxetan bertan egindako 85 proiektu 
hezkuntza komunitatearen eskura jarri dituzte

  ZORNOTZA  J.Derteano
Lauaxeta ikastolak bere ikas-
keta proiektu propioak euskal 
hezkuntza komunitatearen 
eskura jarri ditu. 85 proiektu 
dira guztira, Lauaxetan bertan 
egindakoak eta DBHko ikasleen 
konpetentzien garapenera bide-
ratutakoak. www.ikasmateria-
lak.com webgunean jaso daiteke 
informazio gehiago.

Lauaxeta 4.0 da ekimen ho-
nen izenburua, eta UNESCOren 
txostenaren ildotik eta Eusko 
Jaurlaritzaren EIMA (Euskal 
Ikasmaterialgintza) proiektua-
ren barnean, “euskal hezkun-
tza sistemarentzat onuragarri 
litekeen aportazioa egitea” izan 
dute helburu ikastolatik jakina-
razi dutenez.

Joan zen asteko eguenean, 
Euskalit Kudeaketa Aurreratu-
ko Europar Astean, hezkuntza 
berrikuntzaren arloan praktika 

on gisa aurkeztu ondoren, mar-
titzen honetan Lauaxeta ikasto-
lan bertan egin zuen proiektua-

ren aurkezpen ofiziala. Unesco 
etxearen ordezkaritza eta hez-
kuntza arloko hainbat eragile 
eta agente batu zituen ekital-
diak. 

Martitzenean Lauaxetan egindako aurkezpen ekitaldia.

Martitzenean aurkeztu 
zuten proiektua Unesco 
etxeko zein hezkuntza 
arloko ordezkariekin

“Euskal hezkuntza 
sistemarentzat onuragarri 
litekeen aportazioa egitea” 
izan dute helburu

Zaharren zaintzaileek 
protesta egin dute Igurkon
ELA sindikatuak deituta, greban daude beharginak

  ZORNOTZA  M.O.
Bizkaiko zaharren egoitze-
tako hainbat behargin gre-
ban daude, ELA sindikatuak 
deituta. Lan baldintzak ho-
betzeko borrokan dabiltza, 
euren lanak zaharrengan eta 
familiengan eragin ahal duela 
kontuan izanda. Atzo protesta 
egin zuten Zornotzan, Igurko 
egoitzan. Izan ere, Aldundiko 
ordezkariak bertaratu ziren, 
jardunaldi batzuen harira. 
“Aldundiko arduradunei “lan-
gileez ahaztu” egiten direla 

egotzi die ELAk. Patronalek 
negoziatzeko “borondaterik 
ez” dute sindikatuaren ustez.

Beharginak, atzo protestan.
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Edukiontzi  marroien eta konpostagailuen aldeko 
apustua egingo dute Garain, Izurtzan eta Mañarian
Abadiñoko, Atxondoko, Elorrioko eta Zaldibarko herritarrek ere ekimenagaz bat egin dezaketela azaldu du Amankomunazgoak 

 MATERIA ORGANIKOA
Europatik gaikako bilketaren 
inguruko helburu batzuk eza-
rri dira eta, horiek betetzeko 
ezinbestekoa da, gutxienez, 
etxebizitzetan eta enpresetan 
sortzen den materia organi-
koaren erdia bereizita jasotzea. 
Ondorioz, 2020rako birziklapen 
tasa %50 izan beharko litza-
teke. Helburu hori lortzeko 
gakoetako bat errefusa jaistea 
da. Une honetan Durangalde-
ko birziklapen tasa %24,97 da. 
Hortaz, %75,03 errefusa da. 
Birziklatzen den horretatik %1 
baino ez da materia organikoa. 

“Ingurumena hobetzeko eta 
gure ondorengoei mundu ho-
bea uzteko gainditu beharreko 
erronka baten aurrean gaude”,  

azaldu du Ismene Mandaluniz 
Ingurumen Garapeneko tek-
nikariak. Amankomunazgoak 
aurrean duena ez da erronka 

makala. Duela bi urte erakunde 
honek materia organikoa bil-
tzeko proiektua jarri zuen mar-
txan, udalekin elkarlanean. 
Abadiñon, Atxondon, Elorrion, 
Iurretan eta Zaldibarren gaika-
ko bilketa martxan dute dagoe-
neko. Herriguneetan, edukion-
tzi marroiaren bidez, materia 
organikoa biltzen dute. Landa 
eremuetan, berriz, konposta-
gailuak jarri dituzte. 

1.679 familia parte hartzen
Materia organikoa biltzeko egi-
tasmoa martxan dagoen herrie-
tan 1.679 familiek bat egin dute 

ekimenagaz. Herri horietako 
biztanleriaren %19,84 supo-
satzen du horrek. Beraz, pau-
soak ematen ari diren arren, 
oraindik ere sentsibilizazio eta 
kontzientziazio lan handia dago 
egiteko. 

2014ko otsailean proba pi-
lotua jarri zuten martxan Ma-
tienan (Abadiño) eta Iurretan. 
Lehenengo bilketa hilean 620 
kilo materia organiko batu 
zuten. Zifra hori gorantza doa 
etengabe. 2016ko urtarrilean 
bilketa hori Iurreta eta Aba-
diño osora hedatzeagaz batera, 
Atxondo, Elorrio eta Zaldibar 

ere gehitu ziren proiektura. Ho-
rrela, 2016ko irailean 6.760 kilo 
jaso dituzte. 

Hazten doan ekimena
Orain ekimena beste hiru he-
rritara zabaltzeko asmoa dute. 
Garai, Izurtza eta Mañaria izan-
go dira ekimenagaz bat egingo 
duten udalerriak.  Kanpainan 
parte hartzeko eta materiala 
dohainik jasotzeko, izena eman 
beharra dago. Horretarako, bi 
aukera daude. Telefonoz deitzea 
946 232 522 zenbakira, edo e-pos-
ta bidaltzea organikoa.mduran-
go@bizkaia.org helbidera.

FACT! programa abian da 
Durangaldeko familientzat
Elikadura ohiturak hobetzen lagunduko die

 ELIKADURA  
Elikaduraren gaiaren gai-
nean sentsibilizatuta, Global 
Action Plan (GAP) erakun-
deak FACT! programa jarri 
du martxan, Durangaldean. 
Programa horren helburua 
da familiei elikatze-ohiturak 
hobetzen laguntzea, ingurume-
nean, klima-aldaketan, elika-
dura-hondakinen produkzioan 
eta osasunean diren eraginak 

murrizte aldera. FAOren ara-
bera, munduan gizakientzat 
ekoiztutako elikagaien ia here-
na hondatu edo galdu egiten da. 
Europako Batzordearen ustez, 
Europan galera horren balio-
kidea da urtean 170 milioi tona 
CO2 isurtzea edo ekoiztutako 
elikagaien %30 -%50 artean 
hondakin bilakatzea. Etxeak 
alferrik galdutakoaren %42ren 
erantzule dira; elikagaien in-

dustriak %39 botatzen du. Datu 
horiei guztiei beste hau gehitu 
behar diegu: elikagaiak ekoitzi 
diren lekutik kontsumituko 
diren lekuraino behar den ga-
rraioak sortzen dituen negute-
gi efektuko gasen isurketa. 

Bestalde, kontuan hartzen 
baditugu elikadurarekin lotu-
riko osasun arazo nagusietako 
bi (gizentasuna eta 2 motako 
diabetesa), kalkulatu da ho-
rrekin loturiko urteko osasun 
gastua ia 300.000 milioi eurokoa 
dela Europar Batasunean. 

Informazioa laster egongo 
da eskuragarri Durangaldeko 
Merinaldearen Amankomu-
nazgoaren web orrialdean: 
www.mdurango.org

Materiala dohainik jasotzeko 
izena eman beharra dago: 
946232522 eta ‘organikoa.
mdurango@bizkaia.org’

Urrats honekin Amankomunazgoak kontenedore marroia  eskualdeko zortzi herritara zabaldu du. Lur zatia dutenek konpostagailua jaso dezakete.
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“Badakigu jende gehiago 
dagoela kalean lo egiten”
Kalean lo egiten duten pertsonen kontaketan 19 lagunek parte hartu zuten

  DURANGALDEA  M. Onaindia
Kalean lo egiten dutenen errea-
litateaz gutxi jakiten da. Nor-
tzuk diren, zein egoeratan dau-
den, herrian zenbat dauden... 
Jaurlaritzak bultzatuta, kon-
taketa bat burutu zen orain 
hiru aste Bizkaia, Araba eta 
Gipuzkoako 24 udalerritan, eta 
Durango eta Iurreta ere kon-
tuan hartu zituzten; bina lagun 
topatu zituzten. Amankomunaz-
goak lehenengoz sustatu du, eta, 
guztira, 19 boluntariok parte 
hartu zuten kontaketan. Tar-
tean, Caritas, JAED eta Iurreta 
txirrindulari elkarteko kideak.

Caritaseko hamar bat lagun 
ibili ziren boluntario, eta Alber-
to Estefanía zen euretako bat. 
“Ez genuen jende asko topatu, 
baina badakigu jende gehiago 
dagoela kalean lo egiten. Adi-

bidez, elkarrizketatu genuen 
baten alboan beste batek egiten 
du lo, baina egun hartan Bil-
bon zegoen”. Bere ustez, herri 
batean denbora asko daraman 
jendea gaitzagoa dela topatzen 
gehitu behar zaio horri: “Leku 
babestuagoak aukeratzen dituz-
te: hondamen egoeran dauden 
eraikinak, bertan behera utzita-
ko fabrikak, agerian ez dauden 
txabolak...”. Etxebakoentzako 
Etxepel zentroko arduraduna 
da Estefanía, eta kontaketak 
baliabide gehiago behar direla 
berresten duela dio. 

Maitane Arginzonizek Gizar-
te Lana ikasi, eta Amankomu-
nazgoan egin zuen lan. Konta-
ketan parte hartzeko gonbiteari 
baietz esan zion. “22:00etan ba-
tu ginen, Amankomunazgoko 
egoitzan, eta taldeka banatu gi-

nen. Niri San Fausto eta hilerri 
ingurua tokatu zitzaizkidan, eta 
pare bat ordutan bueltaka ibili 
ginen; ez genuen inor topatu”. 

Juan Luis Areitio Iurreta txi-
rrindulari elkartekoa da, eta he-
rriko ibilbidean egon zen. “Apur 
bat arduratuta joan nintzen, 
baina lagun taldeagaz ondo 
moldatu ginen. Kalean lo egiten 
duen batek bere bizimodua kon-
tatu zigun, eta harrituta geratu 
nintzen”. Zenbait hedabidetan 
Iurretak portzentajerik altuena 
duela agertu da, baina Durango 
alboan egonda, datua ez dela 
erreala azpimarratu du Aitor 
Lopez Amankomunazgoko pre-
sidenteak. 

Lopez koordinazio lanetan 
ibili zen. Balorazio ona egin, eta 
hurrengo aldian herri guztieta-
ra hedatzeko asmoa agertu du.

Ezkerretik hasita, Areitio, Estefanía eta Arginzoniz.

Sorturen birfundazio 
prozesuan parte  
hartzeko deia egin dute
Zuzendaritza eta ponentzia bozkatu behar dituzte

  DURANGALDEA  M.O.
Ezker abertzalearen baitan 
Abian izeneko eztabaida fa-
sea burutu eta gero, Sortu al-
derdia birfundazio prozesuan 

murgilduta dabil. Hurrengo 
urteetarako oinarriak, ildoa 
eta antolakuntza zehaztea da 
euren asmoa. Zuzendaritza tal-
de bakarra aurkeztu da prozesu 

zabal horretarako –Pello Otxan-
diano otxandiarra da hautagai 
bat–, eta talde horren ponentzia 
herririk herri azaltzen ari di-
ra; bozketa bidez erabakiko da. 
Durangon, esaterako, joan zen 
zapatuan egin zuten batzarra, 
eta eztabaidarako bigarren 
buelta martitzenean egingo 
dute, 18:30ean, Ibaizabal ikas-
tolan. Otxandion gaur izango 
da, 19:00etan; Abadiñon eta Zal-
dibarren bihar, 10:00etan; Elo-
rrion martitzenean, 19:00etan; 
eta Mañarian eta Izurtzan 
25ean, 19:00etan. 

Prozesuan parte hartu eta 
bozkatzeko, izena eman behar 
da, herrietako batzarretan edo-
ta sortu.eus atarian.

Durangoko Plateruenean egin zuten batzarra, joan zen zapatuan.

Parte hartu eta bozkatzeko 
izena eman behar da, 
herrietako batzarretan 
edota ‘sortu.eus’ atarian

Ipuin laburrak postontzietan 
eta Twitter bidez jasoko dira 

  DURANGALDEA  J.Guenetxea
Euskararen Egunaren hari-
ra, Berbaro Taldeak (Berbaro 
euskara elkartea, Plateruena 
kafe antzokia eta ANBOTO) an-
tolatutako #365ipuin lehiaketa 
nobedadez beteta dator. Anto-
latzaileek azaldu dutenez, “140 
letratan mundu bat azaldu dai-
teke. Aurten ere, badago labur 
gauza ederrak kontatzeko auke-
ra. Euskarazko ipuin laburrez 
beteko ditugu bazterrak”.

Hirugarren edizio honetan, 
ipuin laburrak jasotzeko bideak 
aldatu egin dituzte. Twitter 

bidez #365ipuin traola erabili-
ta ipuinak txiokatu daitezke. 
Berrikuntza moduan, aurten 
Durangaldeko leku estrategi-

koetan postontziak jarri dituzte 
paperean idatzitako ipuinak 
jaso ahal izateko.  Berbaro.eus 

webgunean kontsultatu daiteke 
postontzien kokapenaren ze-
rrenda osoa. Lanak aurkezteko 
azken eguna abenduaren 2a 
izango dela azaldu dute ekime-
naren antolatzaileek.

Sari ugari
Lehiaketa honetan hiru sari ba-
natuko dituzte. Postontzi bidez 
jasotako ipuinen artean, 17 urte-
tik beherakoen artean irabazten 
duenak tableta eta liburu-sorta 
jasoko du. 18 urtetik gorakoak, 
berriz, 100 euro eta liburu-sorta. 
Twitter bidezko ipuin irabaz-
leak ere 100 euro eta liburu-sor-
ta eskuratuko ditu.

Sari ematea abenduaren 
14an egingo dute, 19:00etan, Pla-
teruena kafe antzokian.Iazko lehiaketaren sari banaketan irabazleekin ateratako argazkia.

Sari ematea abenduaren 
14an egingo dute, 
19:00etan, Plateruena  
kafe antzokian
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Tokikomeko jardunaldietan tokiko 
hedabideen erronkez hausnartu dute
Datu kazetaritza, aplikazioak, hibridazioa... hainbat gai landu zituzten asteleheneko topaketetan

  GOIENA  
Zein bide egin dute toki komu-
nikabideek? Zeintzuk dira au-
rrean duten bidegurutzearen 
ezaugarriak? Zeintzuk aukerak 
eta mehatxuak? Bada, horren 
gaineko gogoeta egin zuten as-
telehenean, Arrasateko Garaia 
Berrikuntza Zentroan egindako 
Tokikom jardunaldietan (Anbo-
to Tokikomeko kide da), helburu 

bikoitzagaz, Tokikomeko zuzen-
dari Alaitz Artolazabalek azaldu 
duen moduan: “Batetik, euska-
razko toki komunikabideek egi-
ten duten lanaren balioa nabar-
mentzea, eta, bestetik, etorki-
zunean ere nolabaiteko gakoen 
gainean hausnarketa bat egitea 
balio hori eskaintzen jarraitu 
ahal izateko”. Komunikabideen 
euskarria bera asko aldatu da 

teknologiaren eraginez. Duela 
25 urte papera zen nagusi, eta to-
kiko hedabideen oinarria. Hori 
oso azkar mugitu da teknologia 
berrien alorrera. Internet, edi-
zio digitalak eta medioak web-
guneetan zentratzen zeudenean, 
mugikorrak etorri dira. Eta 
horrek goitik behera aldatu du 
dena. Alde batetik, hedabideak 
ulertzeko modua aldatu du, eta, 

bestetik, hedabideak finantza-
tzeko eta kontsumitzekoa.

Horren gaineko gogoeta egi-
teko, bertoko zein kanpoko ha-
malau adituk parte hartu zuten. 
Hauek izan ziren, besteak beste: 
Kike Amonarriz soziolinguista 
eta komunikatzailea, Jon Sara-
sua Huheziko irakaslea, Jorge 
Bernet Beleader-ko zuzendari 
komertziala, Eneko Bidegain 

Mondragon Unibertsitateko 
irakasle eta ikerlaria, Oihana 
Blanco Innobasqueko ekonomia 
zirkularreko proiektu ardura-
duna, Jorge Campanillas abo-
katua, Igor Etxeberria Bera-Be-
rako kudeatzailea, Francesc 
Fabregas Associacio Catalana 
de Premsa Comarcal-eko pre-
sidentea, Ander Garcia Vicom-
tech-IK4ko ikerlaria, Xavier 
Jimenez Only Media Webeko 
zuzendaria, Joxemanuel Iri-
goien Ttipi-Ttapa Fundazioaren 
kudeatzailea, Ramon Salaberria 
kazetaritza digitaleko ikerlari 
eta irakaslea Nafarroako Uni-
bertsitatean, Eli Vivas El Perio-
dico de Catalunya-ko infografia 
taldearen datu-kazetaritzako 
sailaren koordinatzailea eta 
Guillermo Vilarroig web ga-
rapenean eta sarean marketi-
nean espezializatutako Overalia 
agentziaren sortzailea. 

Erakundeetako ordezkaritza 
zabala ere batu zen Garaia Be-
rrikuntza Gunean. Era berean, 
150 entzule inguru ere batu ziren 
jardunaldiotan, tokiko hedabi-
deetako eta erakundeetako or-
dezkariak eta agintariak.  Toki-
komeko lehendakari Urko Aris-
tik ireki zituen jardunaldiak: 
“Bost urte dira Tokikom sortu 
zela, eta gaurkoak dira lehenen-
go jardunaldiak. Gehiago ere 
izango dira, nola ez”, adierazi 
zuen. Berbaldi laburrean, erron-
kez aritu zen Aristi: “Badugu 
lana aurretik. Erronkak lan-
du behar ditugu, eta gaurkoak 
horretarako balio du. Edukia, 
teknologia berriak eta diru itu-
rriak landu behar ditugu”.

Sektoreko profesionalak eta instituzioetako ordezkariak batu ziren jardunaldietan. 

 GOIENA  Ubane Madera
Kike Amonarriz soziolinguis-
ta eta komunikatzaileak to-
ki komunikabideek euska-
raren transmisioaren katean 
izan duten eraginaz berba 
egin zuen Tokikomen jardu-
naldietan.

Ze garrantzi dute toki komu-
nikabideek euskararen trans-
misioaren katean?
Herri-aldizkarien mugimen-
dua 90eko hamarkadan sor-
tu zen, euskara elkarteek bul-
tzatuta, helburu nagusi haue-
kin: euskarazko irakurgaiak 
euskaldunak zeuden etxe guz-
tietara heltzea, gertuko infor-
mazioa euskaraz eskaintzea, 

euskara elkarteen eragina za-
baltzea eta herri/eskualdee-
tako euskal komunitatea ahal-
dundu eta trinkotzea. Tokiko 
hedabideak oso baliabide ga-
rrantzitsuak izan dira eta di-
ra euskararen transmisioari 
begira, gertuko komunitatean 
euskaraz bizi ahal izateko es-
parruak sortu edo irabazi di-
tuztelako, eta tokiko euskarak 
prestigiatu. Bestalde, errefe-
rente eta profesional euskal-
dunak sortu dituzte, euskaraz 
egiten den guztiari ikusgarri-
tasuna eta garrantzia eman 
diote eta bozgorailu ikaraga-
rria izan dira euskal kultura-
rentzat. Beren funtzio eta hel-
buruen garrantzia begi-bis-
takoa da. Baina, une honetan 
gure buruari egin behar dio-
gun galdera, agian, beste hau 
da: zein neurritan ari dira be-
tetzen aipatu ditugun helbu-
ruak eta funtzioak? Egia da 

etxe askotara iristen direla 
eta euskarari eta euskalgin-
tzari egiten dioten ekarpena 
berebizikoa dela, baina irudi-
tzen zait, batzuetatik bestee-
tara alde handiak egon arren, 
oro har, ez direla iristen fun-
tzio horiek guztiz betetzera: 
geografikoki hartzen duten 
eremua mugatua da, dauden 
lekuetan askotan ez dira hel-
tzen euskaldunen gehiengoa-
rengana... Bidea egin dugu, 
baina, lan handia dugu egite-
ke aurretik.

Toki komunikabideek zelan 
lagundu dute transmisio ho-
rretan?
Transmisioa gauzatu dadin, 
ez da nahikoa etxean jasotzea; 
are gutxiago, transmisioa, ba-
tez ere, familietatik kanpo egi-
ten den gurea bezalako hiz-
kuntza bati dagokionez. Alde 
horretatik, tokiko komunika-

bideek hainbat esparrutako 
terminologia eta esapideak gi-
zarteratzen lagundu dute, eus-
kalkiak eta herrietako ondare 
linguistikoa transmititzen la-
gundu dute eta hizkera loka-
len eta estandarraren arteko 
dikotomiari irtenbide prakti-
koa eman diote.

Hizkuntza hegemonikoen 
ondoan bertako hizkuntzak 
sustatu eta babesteko, ze 
punturaino dira beharrezko?
Gaur egun, hizkuntza bat ezin 
liteke normalizatu, hedabi-
deetan ez badu presentziarik. 
Datozen hamarkadetan ez ba-
dugu lortzen onarpen eta era-
gin sozial handia izango duen 
euskarazko hedabide-sare za-
bala osatzea, euskararen nor-
malizazio prozesuak nozitu 
egingo du gabezia hori. Gertu-
tasuna lantzea da euskarazko 
komunikabideon indargune 

nagusietako bat; zer esanik ez, 
tokikoena. Eta horrek aukera 
ezin hobeak eskaintzen ditu, 
indar handiagoa duten heda-
bideak iritsi ezin daitezkeen 
leku eta esparruetara iriste-
ko eta beste inon aurkitu ezin-
go den informazioa emateko. 
Bestalde, eta etorkizunera be-
gira, iruditzen zait hedabide 
mota guztien arteko harrema-
nak eta sinergiak gehiago lan-
du beharko liratekeela, eta he-
dabideen esparruan ditugun 
hutsune nabarmenenak osa-
tu. Tokiko komunikabideek 
gertuko informazioa lantzen 
jarraitu behar dute eta nazio 
mailako hedabideekiko zu-
biak eraikitzen.

Uztargarriak dira toki komu-
nikabideak nazio mailakoe-
kin hizkuntzarekiko eragin-
kortasun maila handitzeko?
Zalantzarik gabe esango dut 
baietz. Komunikabide bakoi-
tzaren ezaugarriak eta norta-
suna errespetatuz, elkarlana 
eta harreman-sareak zabaldu 
egin beharko lirateke.

“Hizkuntza bat ezin liteke normalizatu, 
hedabideetan ez badu presentziarik”
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Eixu artisau elkarteak 
azoka antolatu du  
Elorrioko eta inguruetako hamar bat lagunen 
eskutik, Eixu artisau elkartea jaio berri da

  ELORRIO  M.O.
Eixu izeneko artisau elkartea 
sortu da Elorrion, herriko eta 
inguruetako hamar bat lagu-
nen eskutik. Sorkuntzan dabil-
tzanei leku bat egitea da euren 
helburua, eta dagoeneko anto-
latu dute lehen ekintza, bihar 
egingo den azoka. 

11:00etan hasi eta 19:00ak 
arte, hamar postu ipiniko di-
tuzte plazan –euria eginez gero 

elizpean–. Lau postu izango 
dira elkartekoak, eta gainera-
koak gonbidatutakoak. Salgai 
egongo diren produktuak, asko-
tarikoak: panpinak, bitxiak, ka-
misetak, poltsak, umeentzako 
arropa... 

Bihar plazara aterako dira, 
baina etorriko dira ideia be-
rriak. Gainera, elkartea Euskal 
Herriko artisau guztiei zabaldu-
ta dagoela esan dute.

  BERRIZ  M.Zuazubiskar
Asteon, STEE-EILAS, LAB, 
ESK, UGT eta ELA sindikatuek 
atxikimendua eman diote, Be-
rrizko eskolan, eskola jantokie-
tan bertako produktuak jatea-
ren aldeko plataformari, Berton 
Bertokoari. 

Martxoaz geroztik, Berton 
Bertokoa dinamikako kideak 
lanean dabiltza ikasleen pla-
teretako jakiak bertakoak, sa-
soikoak eta eskolako jantokian 
prestatutakoak izan daitezen. 

Orduz geroztik, Durangal-
deko hainbat kidek osatutako 
dinamikak indarra hartu du, 
eta sindikatuen atxikimendua 
“bultzada handia” izan dela 
aitortu du Aitor Zumelaga Ber-
ton Bertokoa dinamikako ki-
deak. “Guretzat aste honetakoa 
oso garrantzitsua da, ikusten 
baitugu langileek ere zilegitzat 
jotzen dutela gure proposame-
na” gaineratu du Zumelagak. 

Bestalde, sindikatuetako or-
dezkari guztiek adierazi dute 
ezinbestekoa dela bertako eta 
sasoiko produktuak eskolako 
jantokietan  erabiltzea. UGTko 
Estibaliz Pujanak adierazi du 
“oso garrantzitsua” dela bertan 
ekoiztutakoa izatea eta denbo-
raldiko produktua izatea. ELA 
sindikatuko Arrate Elkorok, 
berriz, osasunagaz eta elikadu-

ragaz egiten diren negozioak 
ezin direla egin gaineratu du.

Iolanda Formoso eta Zuriñe 
Andres LAB sindikatuko ordez-
kariek, aldiz, eredua aldatzea 
derrigorrezkotzat jo dute. Ho-
rretarako, LABek hiru zutabe 
hauek —elikadura, autogestioa 
bertako produktuak sartzeko, 

eta langile eta hezitzaileak pu-
blikoak izatea—  aldatzea ga-
rrantzitsutzat jo du.

Aurrera begira 
Berton Bertokoa dinamikako ki-
deek taldetxoetan batuta lanean 
jarraituko dutela adierazi dute, 
aurrerantzean ere Durangal-

deko eskola gehiago dinamika 
honetara batu daitezen. 

Horrez gain, Aitor Zumela-
gak eskola jantokietako eredua 
aldatu arte lanean jarraituko 
dutela adierazi du: “Eusko Jaur-
laritzara joan ginen, eta hau lor-
tu arte behar dugun guztietan 
joango gara”. 

Asteon, Berrizko eskolan ateratako talde argazkia.

Sindikatuek atxikimendua 
eman diote Berton Bertokoari
Bertako produktuaren alde egin dute STEE-EILAS, LAB, ESK, UGT eta ELAk

Elkartasun Azokarako 
materiala batuko dute  
Azaroaren 21etik abenduaren 2ra egingo da bilketa  

  IURRETA  Aitziber Basauri
Abenduan egingo duten Elkar-
tasun Azokan salgai jartzeko 
materiala batzeko deialdia 
egin dute udalak eta Andere-
bide emakumeen elkarteak. 
Jostailuak, liburuak, bitxiak, 
dekorazio elementuak, musika 
CDak, filmak... batu gura dituz-
te, azaroaren 21etik abendua-
ren 2ra bitartean. Herritarren 
ekarpenak Ibarretxe kultur 
etxean batuko dituzte, aste ba-

rruan, 09:00etatik 13:00etara 
eta 16:00etatik 19:00etara.

Abenduaren 12tik 16ra egin-
go dute Azoka, Ibarretxe kultur 
etxean — 09:00etatik 12:30era 
eta 16:00etatik 19:00etara—, eta 
bost euroko erosketa bakoitza-
ren trukean otzara baten zoz-
ketan parte hartzeko aukera 
emango da. Abenduaren 24an 
egingo dute zozketa. Batutako 
dirua gobernuz kanpoko era-
kunde baten esku utziko dute.

Hirugarren 
adinekoen Aste 
Kulturala 

  ZALDIBAR  I.E.
San Martin elkartearen es-
kutik, hirugarren adinekoen 
Aste Kulturala egingo dute, 
astelehenetik aurrera. Besteak 
beste, Claves para una buena 
comunicación berbaldia entzu-
teko edo Donibane Lohitzune-
ra (Lapurdi) bisitaldia egiteko 
aukera edukiko dute, eta meza, 
bazkaria eta dantzaldia egingo 
dituzte azaroaren 30ean.

Baserriko 
lanabesen liburua 
aurkeztuko dute

  MALLABIA  A.E.
Baserriko lanabesak, tresnak 
eta trepetxuek: Iragandako bi-
zimodu baten lekuko liburua 
aurkeztuko dute eguenean, 
19:00etan, Kontzejuzarren. 
Pello Mugarzak, Jesus Mari 
Uribelarreak eta Justo Azagi-
rrek idatzitako liburu honek 
baserrian erabili izan dituzten 
lanabesak ditu ardatz. Herriko 
baserrietan erabiltzen dituzten 
tresnen azterketa egin dute.

Tokiko agendaren 
foroan ekarpenak 
egiteko aukera

  IZURTZA  J.D.
Tokiko Agenda XXI foroaren 
batzarra egingo dute eguaz-
tenean, 19:15ean, udaletxe-
ko udalbatzar aretoan. Iazko 
plangintza zein punturaino 
gauzatu den aztertuko dute, 
eta datorren urtera begirako 
proposamenak batuko dituzte. 
Ekarpenen bat duten herrita-
rrei bertaratzeko deia egin die-
te. Ekarpenak aurrekontuetan 
aintzat hartzen saiatuko dira. 
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IRITZIA    

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

ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

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

• Nortasun Agiriaren zenbakia

DATUOK BARIK EZ DA  
GUTUNIK ARGITARATUKO

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

zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako 
testuak ezingo du 1.500 karaktere 

baino gehiago izan (tarteak barne). 

Kartzela zigorra jaso dezaketen 
behargin bi babestu dituzte
Etxebarriko TMA enpresako burua mañariarra da, eta protesta egin dute

 MAÑARIA  Markel Onaindia
Etxebarriko TMA enpresa 
2013an itxi zen, eta horren au-
rretik zortzi hilabeteko greba 
burutu zuten beharginek. Ga-
tazka haren ondorioz, enpresak 
hainbat langile salatu zituen, 
eta orain euretako biren aurka-
ko epaiketa egingo da; kartzela 
zigorra eskatzen dute fiskalak 
eta enpresaburuak. Mañaria-
rra da enpresaburua, eta, ho-
rregatik, Mañarian bertan 
salatu dute egoera. Martitzen 
eguerdian elkarretaratzea egin 
zuten LAB sindikatuak deituta.

LAB sindikatuak azaldu du 
azaroaren 29an hasiko dela epai-
keta, Bilbon. Enpresariak 5 urte 

eta 6 hileko kartzelaldia eskatu 
du eurentzat, eta fiskalak 2 urte 
eta 3 hilekoa. “Lanpostuak eta 
soldatak lapurtu ondoren, en-

presariak kartzelara bidali gura 
ditu bi langileak”, kritikatu du 
LABek. Gainera, fiskala enpre-
sariaren alde ipini izana ere ez 
du ondo ikusi sindikatuak.

Durango eta Gernikako epai-
tegietan gaia artxibatu ostean, 
Bilbotik dator epaiketa.

Mozioa, aurrera
Mañariko osoko bilkuran mo-
zioa aurkeztu zuten, eta EH 
Bilduren botoekin eta EAJ abs-
tenituta egin zuen aurrera. Lan-
gileak ezin izan ziren bertaratu, 
urruntze agindua dutelako.

LABek deituta, plazan egin zuten elkarretaratzea martitzenean.

Enpresariak 5 urte eta 6 
hileko kartzelaldia eskatu 
du eurentzat, eta fiskalak 2 
urte eta 3 hilekoa

SEI HANKAKO MAHAIA

FRAN  
GARATE

PP

OHZren aurka
Iazko abenduan PP alderdiak 
irabazi zituen hauteskunde oro-
korrak. Gerora, ekaineko hautes-
kundeak ere irabazi zituen, eta 
emaitzak hobetu zituen alderdi 
bakarra izan zen. Emaitza de-
mokratikoak izan ziren, eta ez 
zerutik eroritakoak. Denak du 
bere zergatia. Espainiar askok  
ondo baloratu zituzten hartutako 
erabaki ekonomikoak, beharrez-
koak eta herritarrentzat onak 
izan zirelako. PP alderdiak epe 
ertain eta luzera begira goberna-
tu zuelako 2011tik 2015era. Era-
baki zailak hartu behar baziren, 
hartu egingo zirela pentsatu zen, 
azken batean horrek ekartzen 
baitie onura pertsonei, eta horre-
tarako gobernatu zuen.   

Urrian Rajoy presidente izen-
datu zuten, egindako lanaren 
ondorioz.

Eztarria guztiz hartuta eta ia 
lan egiteko modurik ez zuela, 
Esther-ek galdetu zidan ea zein 
zen gure jarrera durangarren 
mesederako. Erraz jarri zidan 
kontua. Harrituta eta arduratuta 
bizi ditugu egun hauek, Duran-
gon gobernatzen dutenek (EAJ 
eta PSE) egiten dutena ikusita.   
Pertsonen onurari begiratu gabe 
oparitu diguten urte amaieran 
OHZk ez digu lorik egiten uzten, 
eta ez dakigu irribarre egite-
ko moduan egongo garen lo ez 
gaudela. PPk OHZn aldatu den 
guztiaren aurka bozkatu du. Ez 
diogu zentzurik hartzen, gaizki 
dagoelako. Gaizki, bai. Benetan 
gaizki. Konpontzeko moduan 
egongo ote dira?

Ekainean gauza bat bozkatu zu-
ten. PP izan zen aurka egon zen 
bakarra. Eta azaroan adabakia 
jarri nahi izan diote, baina ez du-
te lortu. PP berriz ere aurka. Izan 
ditzagun kontuan durangarrak 
eta Durangorentzat onena dena.

*Erredakzioan itzulia

Eskerrik asko!
Eskerrik asko. Eskerrik asko danori. Bariku arratsaldean hori bai-
no ez zan urteten nire ahotik, eta orain idatziz esan gura dot. Eske-
rrak Mancisidorren 150. ospakizuna zabaldu eta horren berri emon 
daben komunikabide guztiei, eta zelan ez, eskerrak hainbat eta 
hainbat bezero eta laguni. Egun berezi hau gugaz ospatzera etorri 
zarenei, baita hona hurbildu ez arren urte hauetan guztietan gure 
ondoan egon zarien guztiei ere. Zuei esker gagoz gaur hemen hain-
beste urte pasatu eta gero, eta ez eban zentzurik izango zuek barik 
ospakizun hau egitea. Urtearen hasieran erabaki genduan 150. ur-
teurrena ezin genduala pasatzen laga ezer egin barik, eta helburu 
honegaz lanean hasi ginan artxiboetan, argazkiak zein antzinako 

dokumentuak batzen. Lan honen guztiaren ondorioz, belaunaldiz 
belaunaldi hainbat bidar entzundako istorioak dokumentuz jantzi 
eta bariku arratsaldean erakusketa bat prestatzeko gai izan gara. 

Erakusketa honetan ikusi da 1866. urtean Jose Mancisidor eta 
Juana Uriguenen ezkontzagaz hasi zala egun Mancisidor bitxi-den-
da danaren historia. Hasiera baten, erloju-denda zan batez be, eta 
ezkontza horretatik gaur egunera 5 belaunaldi pasatu dira, bakoi-
tza bere historiagaz, eta historia horien danen ondorioz gagoz gu 
hemen orain, garan bitxi-dendan bilakatuta. Ez da erreza hainbeste 
merkataritza-gune eta interneten salmenten artean gure moduko 
denda txikiek bizirik eustea, eta hau dana zuek barik ezinezkoa 
litzateke. Beraz, barriro ere esan gura nuke, eskerrik asko danori.

Maite Mancisidor (Durango)

Ugartetxea eta 
Payagaz bertso 
afaria, bihar

  GARAI  M.O.
Trumoitte kultur elkarteak eta 
udalak antolatuta, bertso afa-
ria egingo dute Garain, bihar, 
hilak 19. Beñat Ugartetxea 
mallabitarra eta Fredi Paya al-
gortarra gonbidatu dituzte ber-
tara, eta 21:30ean hasiko den 
afariaren ostean kantatuko 
dituzte bertsoak. Otea-Loran 
elkartean burutuko da bertso 
jaialdia.

Antolatzaileek azaldu du-
tenez, 26 lagun bueltan batuko 
dira bertsoez gozatzeko.

 DURANGALDEA ASTEON    

ABADIÑO  Eguaztenero, 18:00etan, bost 
eta zortzi urte arteko umeei zuzendutako 
ipuin kontalari saioak egiten dituzte Ze-
laietako Udal Mediatekan. Urtarrilaren 
25era arteko programazioa plazaratu du 
udalak, eta bakoitzean ipuin kontalari 
baten ahotik, denetariko istorioak en-
tzungai izango dituzte abadiñarrek.

Eguaztenero, ipuin  
kontalaritza saioak

DURANGO  Amaia dendan banatutako 
582.273 zenbakidun erosleak jaso du Sa-
lerosketak be euskaraz kanpainako 25. 
IPada, zozketa antolatzen duen ITG tal-
deak jakitera eman duenez. Durangoko 
dendetan euskararen erabilera sustatze-
ko helburuagaz abiaturiko kanpaina da 
Salerosketak be euskeraz.

25. Ipada Amaia  
dendan banatu dute

MALLABIA  Azaroaren 20an, 13:00etan, 
Kontzejuzarren antolatuko duten Mintzo-
dromoan elkartuko dira ekimenean parte 
hartzeko izena eman dutenak. Mahai 
bueltan elkartu eta euskaraz berba egitea 
da Udalak, Orraittio euskara elkarteak 
eta Kaltxango AEK euskaltegiak antolatu 
duten ekimenaren proposamena.

Mintzodromoan 
elkartuko dira domekan   

OHZn zenbat 
ordaindu jakiteko 
argibide orria 

  ATXONDO  J.D.
Atxondoko azken udalbatza-
rrean Ondasun Higiezinen 
Zergaren 2017ko tasak onartu 
zituzten: Hiri ondasunen ta-
sa orokorra %0,12koa izan-
go da, eta landa-ondasunena 
%0,11koa. Portzentaje horiek 
katastro balioei aplikatuko diz-
kiete, hau da, Aldundiak jabeei 
jakinarazitako balioei. 2017an 
ordaindu beharrekoa jakiteko  
argibide orri bat argitaratu 
du udalak bere webgunean:  
www.atxondo.net.
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Berbaz
Lore Salaberria Agirre (1990) eta Nerea Lersundi Ugaldea (1987) | Elorrioko Bilgune Feministako kideak | Elorrio

“Berdintasun faltsuaren aroan bizi gara;  
eta bide luzea dugu egiteko oraindik”
Atzo egin zuen jendaurreko aurkezpena herriko emakume guztientzat zabalik dagoen Elorrioko Bilgune Feministak

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Emakumearen ahalduntzea  
“prozesu natural sakon bat” 
da, “kolektiboan eginez ge-
ro aberasgarriagoa izan dai-
tekeena”. Horretan lan egingo 
du Elorrioko Bilgune Feminis-
tak: “Naturaltasunez uko egin 
diogu espazio askori, eta ho-
ri ez da modu natural batean, 
kasualitatez eman”. Erasoak 
salatu eta kalera irtetera deitu 
dute, baina, egunerokoan ere 
asko dagoela egiteko gogo-
ratu ere bai. Durangaldean el-
karlana sustatuko dute. 

Bilgune Feminista sortu du-
zue Elorrion. Txoko Feminis-
tatik emandako pauso bat da?
Nerea Lersundi: Duela bost bat 
urte sortutako Txoko Feminis-
tatik irten den transformazio 
bat dela esango genuke. Lehen-
goak gara, baina, saretu egin 
gara. Euskal Herriko Bilgune 
Feministak duen indarraz ba-
liatu gura izan dugu; izan ere, 
beti izan ditugu erreferente eta 
beti egon gara hartu-emanean. 

Zeintzuk dira helburuak eta 
erronkak?
Lore Salaberria: Herrira begi-
ra, Txoko Feministaren helbu-
ru berberak. Herrian emaku-
meentzat espazio bat egotea gu-
ra dugu, eta indartsuagoak iza-
tea. Elorrion baden errealitate 
matxistaren adierazpen guztiak 
azalerazi gura ditugu, eta herri-
ko emakumeak ahaldundu. Bil-
gune Feministak 15. urteurre-
na beteko duen honetan batu ga-
ra horra, eta beraien erronkak 
geure egingo ditugu. Datorren 
urtean topaleku desberdinak 
izango dituzten hainbat ospaki-
zun eta lanketa egingo dira.
N.L.: Aldaketa politiko eta sozia-
la posible izatea litzateke Bilgu-
ne Feministaren erronka nagu-
sia, beti ere, mugimendu femi-
nista batek bultzatuta.  

Ikuspuntu feminista zabaltze-
ko premia ikusi izan duzue?
L.S..: Txoko Feminista sortu ge-
nuenean premia bat ikusi ge-
nuen, eta oraindik ikusten du-
gu. Urteotan egoera aldatu da, 
pausoak eman dira. Badaude 
berdintasunaren aldeko poli-
tikak, planak... baina berdin-

tasun faltsuaren aroan bizi ga-
ra; eta bide luzea dugu egiteko 
oraindik. Horregatik uste dugu 
indar gehiago jarri behar dela 
mugimendu feministan.
L.S.: Kalean presentzia mini-
mo bat lortu dugu. Horregaz ez 
dut esan gura aurreko talde fe-

ministek lanik egin ez dutenik. 
Baina, feminismoa kaleratze-
ko gai izan garela uste dut. Pre-
miak, baina, lehengoak dira.

Berdintasunari dagokionez, 
bide luzea dago egiteko.
L.S.: Bai. Berdintasunean bi-

zi garen sentsazioa dugu. Ha-
la ere, badirudi jendeak justi-
ziaren esku uzten duela gaia, 
eta mugimendu feministak be-
ti aldarrikatu izan du honetan 
aurrera egiteko modua aurrea 
hartzea dela, eta horretarako 
hezkuntza da bidea.

Hezkidetzaz ari gara?
L.S.: Bai. Aurrea hartzeaz ari 
garenean, eraso sexista gerta-
tu ez dadin jendartean eman 
beharreko transformazioaz ari 
gara, erasoa gertatu ondoren-

go ondorioez baino. Eskola ere-
mua garrantzitsua da, eta inda-
rrak jarri behar dira horretan. 
Hezkuntza sistema osoa jarri 
behar dugu bide horretan, bai-
na, etxean, kalean, eskolaz kan-
poko ekintzetan egin beharre-
ko lanagaz batera elkarren osa-
garri izan behar dira.

Arlo horretan, zein mailatan 
dago gizartea?
N.L: Aipatu dugun berdinta-
sun faltsu horregaz dago guz-
tia lotuta. Gure ustez, egite-
ko dagoen lan hori guztia egi-
na dagoen ustea zabaldu da. 
Hala ere, urte biko umeek ge-
neroagaz lotutako estereotipo 
guztiak errepikatzen dituzte-
la ikus genezake. Beste adibide 
bat gabonetako jostailuen kan-
painak dira. Izugarria da, eta 
oso barneratuta dugu.
L.S.: Jendartean bada halako 
isiltasun itun bat. Konplize as-
ko dago gai honetan. Askok ez 
dute jarrerarik hartzen; jarre-
ra neutroak daude, guretzat 
konplizeak direnak. Ikusga-
rria da eremu makroan eman-
dako indarkeria —dela fisikoa, 
dela sexuala— baina, eremu 
mikroan —etxean edo fami-
lian, lagun edo bikotekideagaz 
ditugun harremanetan— ema-
ten den indarkeria ez dakigu 
identifikatzen, eta horrek ere 
konplize bihurtzen gaitu. Asko 
dugu hausnartzeko, entzuteko, 
oraindik.

Eraso sexisten aurrean herri-
tarren erantzuna gero eta in-
dartsuagoa dela dirudi.
N.L.: Badirudi baietz, baina, 
neutraltasun handia dago. He-
rritar denak animatu gura di-
tugu eraso guztiak salatu eta 
kalera irtetera. Gaitz bat da.

Beldurra ere erasoa da?
L.S.: Indarkeria estrukturala 
da. Egia da beldurra izateko he-
zi gaituztela, eta erreflexu natu-
rala ere bada. Kontua da beldur 
horri aurre egiteko tresnarik ez 
digutela eskaini. 
N.L.: Emakumearen askatasu-
na mugatzeko tresna izan da 
beldurra. Horri aurre egiteko 
hor dugu autodefentsa feminis-
ta. Are gehiago, horretara ez 
heltzeko tresna ere bada.

Badago halako 
isiltasun itun bat. 
Jarrera neutroak 
daude, guretzat 
konplize direnak”

Elorrio Bilgune Feministako kideak batzartuta.
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 BERTSOLARITZA  Itsaso Esteban 
Markina-Xemeingo Uri fron-
toian jokatuko dute, bihar, Biz-
kaiko Bertsolari Txapelketaren 
barruko lehenengo finaulau-
rrekoa. Txapelketako aurreko 
saioak bezala, 17:30ean hasiko 
da biharkoa, eta Durangaldeko 
bi bertsolarik parte hartuko 
dute bertan: Eneko Abasolo 
Abarkas iurretarrak eta Txaber 
Altube abadiñarrak. Jone Uria, 
Joseba Barandiaran, Nerea 
Ibarzabal eta Oihana Bartra 
bertsolariek osatuko dute bertso 
saio horretako seikotea.

Inoiz Bizkaiko txapelketa-
ko finalista izandakoa delako, 
kanporaketen fasean sartu zen 
Eneko Abasolo Abarkas txa-
pelketara; Barandiaranek eta 
Ibarzabalek bezala, txapelketa-
ren udaberriko fasetik dihardu 
Txaber Altubek txapelketan 
parte hartzen. Jone Uria eta 
Oihana Bartra, berriz, 2014ko 
txapelketan finalista izan ziren, 

eta zuzenean sailkatu dira azken 
fase honetara.

Biharko lehenengo finalau-
rrekoa irabazten duen bertso-
laria zuzenean sailkatuko da 
finalera; gainontzekoek puntua-
zioaren arabera edukiko dute 
horretarako aukera. 

Abenduaren 3ko azken fina-
laurrekoaren ostean jakingo 
da zeintzuk diren 2016ko Biz-
kaiko Bertsolari Txapelketako 
finalistak. Abenduaren 17an, 
17:00etan, Bilbao Arenan joka-
tuko dute finala. Finalaurrekoe-
tarako zein finalerako sarrerak 
www.bertsosarrerak.eus webgu-
nean eskuratu daitezke. Kanporaketen fasean sartu zen txapelketara Eneko Abasolo ‘Abarkas’ iurretarra.

Zuzenean finalera sailkatzeko 
txartel bat izango da jokoan bihar 
Markinan jokatuko duten saioan  
Txaber Altube eta Eneko Abasolo ‘Abarkas’ daude biharko saioko seikotean

Biharko lehenengo 
finalaurrekoa irabazten 
duen bertsolaria zuzenean 
sailkatuko da finalera

Euskal kulturaren alde “inurri lana” egin 
dutenak omenduko ditu Durangoko Azokak
Justo Alberdi iurretarra eta Jose Ramon Zengotitabengoa zaldibartarra daude omenduen zerrendan

 AZOKA  Itsaso Esteban
1992. urtetik, euskal kulturaren 
aldeko lanean jardun direnak 
omentzeko, Argizaiola saria 
ematen du Gerediaga Elkarteak 
Durangoko Azokan. Aurten, 
euskal kulturaren alde “orduak 
eta orduak eman dituzten” lan-
gile nekaezinak omenduko di-
tuzte. Ehunka lagunen lana 
eskertzeko, sei lagunek jasoko 
dute Argizaiola, eta tartean 
Durangaldeko bi lagun daude: 
Justo Alberdi iurretarra eta 
AEBetan bizi den Jose Ramon 

Zengotitabengoa zaldibartarra. 
“Milaka dira omenduak izan 
daitezkeen oinarrizko kultur 
langileak, baina denen izenean 
lurralde bakoitzeko pertsona 
batek jasoko du saria”, azaldu 
zuen Nerea Mujika Gerediaga-
ko presidenteak, eguaztenean, 
Plateruenean eskaini zuten 
prentsaurrekoan. Horrenbes-
tez, Bizkaiko kultur eragileen 
ordezkari izango da Justo Alber-
di iurretarra, eta diasporakoena 
Zengotitabengoa zaldibartarra. 
Kepa Mendia arabarra, Jaime 

Albillos gipuzkoarra, Iparralde-
ko Patxika Erramuzpe eta Mari 
Carmen Belaza nafarra ere sa-
rituko dituzte, abenduaren 3an, 
San Agustin kulturgunean egin-
go duten ekitaldian.

51. Azokako omenduen ize-
nak aurreratzeaz gainera, hain-
bat kultur diziplinaren topaleku 
diren Durangoko Azokako gu-
neen aurtengo eskaintzaren be-
rri ere eman dute asteon. Aben-
duaren 2tik 6ra Durango euskal 
kulturaren plaza bihurtuko  
dute Areto Nagusia, Ahotsenea, 

Saguganbara, Plateruena, Iru-
dienea, Szenatokia, Kabia eta 
Azoka TB guneek.

Azken urteetan bezala, ber-
baldiak, tailerrak, aurkezpenak, 
kontzertuak edota antzerki zein 
film emanaldiak izango dira, 
besteak beste, zortzi gune horie-
tan. Landakogunetik San Agus-
tin kulturguneraino hedatuko 
den kulturaren plaza horretan 
200 ekitaldi baino gehiago izan-
go dira aukeran: 45 aurkezpen 
izango dira Areto Nagusian; 120 
Ahotsenean; Azokako egun guz-

tietan hartuko du kontzertu bat 
Plateruenak; film emanaldiak 
eta tailerrak izango dira Iru-
dienea gunean; antzerki ema-
naldiak Szenatokian; kultura 
digitaleko euskal komunitateen 
elkargune izango da Kabia; li-
teraturagaz gozatu eta hizkun-
tzagaz jolasteko aukera izango 
dute umeek Berbaro elkarteak 
kudeatzen duen Saguganbara 
gunean; eta euskal kulturaren 
inguruko kanal tematikoa es-
kainiko du Azoka Telebistak.

Gonbidapena egin du Nerea 
Mujika Gerediagako presiden-
teak: “Azokaren esperientzia 
bizitzekoa da; zuek etorri, guk 
prest izango dugu dena”. Aben-
duaren 2tik 6ra Durangoko Azo-
kara datorren bisitariak kultur 
ekoizpeneko 349 nobedade ere 
topatuko ditu 246 erakustokitan.

Txelu Angoitia
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GEURE DURANGALDEA

JON ANDER 
URKIAGA 
EGIDAZU

Irakaslea

Izugarri gustatzen zait, eu-
ria hasten delarik, tanta ba-
koitzak nire zira zaharra-
ren kontra jotzean ateratzen 
duen doinu plastifikatua. 
Mela-mela geratuko naizela 
jakin arren, bustitzeko beldu-
rrik gabe.

Hosto kulunkari bat hai-
zearen konpasean dantzan 
ikustea ere atsegin dut, lo 
eternala sorlekutik hiru me-
trora hartu orduko. Bai bai-
takit milaka anaia-arreba 
izango dituela inguruan, 
eta zoragarria da udazke-
na margotzen duen paletan 
nahasten den kolore anaba-
sa. Atsegin dut itsaso horre-
tan plisti-plasta ibiltzea. 

Benetan dut gogoko gaua-
ren erdian esnatzea, ordu-
lariari begiratzea eta orain-
dik 02:00ak direla ikustea. 
Gau osoa dut aurretik orain-
dik, makarrak kendu baino 
lehen.

Laket zait zure ondoan 
orduak igarotzea, elkarri 
hitzik esan beharrik gabe, el-
karri begietara begiratzeko 
beharrik eduki gabe, burusia 
lagun, egunak astiro-astiro 
iluntzen duen bitartean.

Poztasuna kilotan saldu 
nahi digute, edo megaby-
tetan, handitasunean zein 
abiaduran. Hirugarren solai-
ruan ezkerreko pasabidetik 
jo eta azken aurreko apalen 
behealdean. Kreditu-txar-
telarekin ala eskudirutan? 
Ba al duzu bazkide txartela? 
Baina niri neuri emazkidazu 
instanteak, minutuak eta or-
duak; neure kasa moldatuko 
naiz zoriontsu izateko; nire 
inguruan dut behar dudan 
ia guztia. Eta hala ez denean, 
merkealdirik onenean ere 
ez dut behar dudan ganga 
aurkituko. Lasai, neure kasa 
moldatuko naiz zoriontsu 
izateko.

Gustuko ditudan gauzak

‘Deshakespeareazioa’ sentitzeko aukera 
izango da San Agustingo oholtza gainean 
Karrika antzerki taldeak Shakespeareren testuetan oinarritutako antzezlana aurkeztuko du gaur

 ANTZERKIA  Aimar Esteban
Karrika antzerki taldeak Sha-
kespeareren testuetan oinarri-
tutako antzezlana aurkeztuko 
du gaur, 22:00etan, San Agustin 
kultur gunean.

Hitzari gorazarre zikloaren 
barruan hainbat elkartek osatu-
tako ekintza kulturalak egiten 
joan dira hile honetan zehar. 
Durangoko Karrika antzerki 
taldearen emanaldiaz amaituko 
da zikloa. Gaur Deshakeaspeare-
zioa, Shakespeare antzerkigile 
ingelesaren testuetan oinarri-
tutako obra aurkeztuko dute 
San Agustinen. Ikuskizunerako 
sarrerak doakoak izango dira.

Antzezlan honetan, Uda gau 
bateko ametsa, Hamlet, Errege 
gaua edo Zeuk nahi duzunez 
jatorrizko testuak entzun  ahal 
izango diren arren, Jose Mar-
tin Urrutia ‘Txotxe’-k zailtasun 
handiak izan ditu euskarazko 
testuak aurkitzeko, “obraren 
izenak zerikusia dauka testuak 
bilatzeko izandako zailtasune-
kin. Batzuk zaharkituta geratu 
dira, eta berriak ere molda-
tu behar izan ditugu, moldatu 
barik ez dago-eta ulertzerik”, 

aitortu du. Moldaketen molda-
ketak ere egin behar izan dituzte 
hainbat kasutan.“Aktoreentzat 
ere plus bat zen konplexutasun 
hori testuak ikasteko orduan”. 
Hamar aktore izango dira ohol-
tza gainean, eta bi teknikariren 
laguntza izango dute.

Shakespeareren unibertsoa
Hala ere, obra honek ez du an-
tzerkigile ingelesaren uniber-
tsoa testuen bidez soilik oina-
rritzen. Badaude hitz neurtuan 
egingo diren zatiak, baina, ho-
rrez gain, Macbeth-eko pertso-
naiak edo Shakespeare bera ere 
agertzen da, gaztetan harakina 
zenean. Merkatu itxura duen es-
zenografia prestatu dute istorio 
berri bat kontatzeko. Gertatzen 
den  guztia Shakespeareren 
garaian oinarritzen da. “Garai 
horretan gizonezkoek bakarrik 
antzeztu ahal zutenez, emaku-
meen papera ere gizonek antzez-
ten zuten, eta hori ere keinutzat 
erabili dugu”.  

Deshakespearezazioa 
Zailtasunak ez dira soilik eus-
karazko testuak aurkitzeko or-

duan heldu, “gauza asko sartu 
gura genituen antzezlan bakar 
batean, eta hori oso zaila da”.  
Zailtasunak zailtasun, Shakes-
peareren unibertsoa oholtzara-
tzeko erronka gogoz hartu dute 
Karrika antzerki taldekoek 

Dramagilearengandik “tra-
gediak era konstruktiboan 
amaitzen dituela” ikasi du ‘Txo-
txe’-k. “Tragedian amaitu arren 
gero badago alde positiboa ate-
ratzen dion zerbait, gatazkei 
beste buelta bat ematen die”.  

Shakespearereng andik 
gehien ezagutzen duguna bere 

obra da, “baina ez dakigu oso 
ondo benetan nor izan zen, tar-
te ilun bat dago hor, eta gu tarte 
horretan murgildu gara gure is-
torioa kontatzeko”, adierazi du.

Hitzari gorazarre zikloa
Hitzari gorazarre Kirikiño, Txi-
rrita, Cervantes, Arrese Beitia 
eta Shakespeare idazleak hil 
zireneko urteurrenak ospatzeko 
ekimenaren barruan, “Shakes-
peare geuk, Karrikak, omentzea 
iruditu zitzaigun logikoena”. 

Hala ere, ziklotik haratago 
zabaldu gura dute. “Hainbeste 
esfortzuren ostean, barikuan 
jendeak erantzun ona ematea es-
pero dugu, eta asmoa antzezlana 
egiten jarraitzea da”, adierazi 
du ‘Txotxe’-k. Barikuko antzes-
penaren ostean, publikoaren 
erantzuna neurtuko dute. 

Hitzari gorazarre Durangoko 
Udal Bibliotekak, San Agustin 
kulturguneak, Karrika antzerki 
taldeak, Gerediaga eta Berba-
ro elkarteek, Durangaldeko 
bertso eskolak eta Plateruenak 
antolatutako  zikloa izan da, eta 
Durangoko Udalaren laguntza 
jaso dute.

Karrika taldearen  
‘Deshakespearezioa’       
antzezlanagaz itxiko dute 
‘Hitzari gorazarre’ zikloa

Karrika antzerki taldeak 
Shakespeareren hainbat    
testutan oinarritutako   
istorioa kontatzen du
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MENU 
BEREZIA

Sarrerakoak (bi aukeran)
Entsalada
Patata frijituak
Zatitutako txuleta errea
Postrea
Ogia eta edaria

60E
bikoteko 
(BEZa barne)

JULIANTXU
Iturriza, 2 BERRIZ
Tel.: 946 824 077 
Karta. Txuleta errea.
75 lagunentzako jangela.

ÑAM!

KANBIO JATETXEA
San Migel Dudea auzoa 
AMOREBIETA-ETXANO
Tel.: 946 730 033 
Aste bitarteko menua, asteburuko menua, 
menu berezia eta karta.

ÑAM!

PLATERUENA Kafe Antzokia
Landako etorbidea, 4 DURANGO
Tel.: 946 030 300  
Egunero zabalik. Menu bereziak, egunekoak, 
taldeentzakoak eta ospakizunak.
www.plateruena.eus

ÑAM!

KOBIKA JATETXEA
San Ignazio, 8 DURANGO  
Tel.: 946 810 003 
Egile sukaldaritza eta tradizionala.  
Menu bereziak eta karta.

ÑAM!

OLAJAUREGI JATETXEA
Kurutziaga Kalea, 52 DURANGO
Tel.: 946 200 864  
Eguneko menuak, bereziak, taldeentzakoak 
eta ospakizunak. Egunero zabalik. 
www.olajauregi-jatetxea.com

ÑAM!

JATETXE GIDA

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!
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Magdalena anaien 
eskutik, maitasuna 
zer den argituko dute 
Txomintxok eta Perutxok  
‘Txomintxo eta Perutxo maiteminduta’ liburu 
berria aurkeztuko dute, gaur, Hitz liburu-dendan

 LITERATURA  Itsaso Esteban
Txomintxo eta Perutxo pertso-
naien abenturen kapitulu berri 
bat plazaratu dute Peru eta Txo-
min Magdalena durangarrek, 
Elkar argitaletxeagaz. Txomin-
txo eta Perutxo maiteminduta 
daude ipuin berrian, eta istorio 

hori aurkeztuko dute egileek, 
gaur, 18:30ean, Hitz liburu-den-
dan. Aurreratu duenez, Duran-
goko Azokan ere egongo dira 
irakurleekin hartu-eman zuze-
na edukitzeko prest. 

Txomintxo eta Perutxoren 
istorio guztiak aurkeztu izan 
dituzte beraien herriko Hitz 
liburu-dendan, eta Txomin 
Magdalenak kontatu duenez, 
aurreko liburua han aurkeztu 
zutenean sortu zitzaien liburu 
honetarako ideia: “Txomintxok 
eta Perutxok nobiarik ez ote 
daukaten galdetu zigun ume 
batek, eta hortik tiraka sortu da 
istorio berri hau”.

Beraien sentimenduei ize-
nik edo mugarik ezarri barik 
maitemindu dira, bai: bata bes-
teagaz, lagunekin... Eta ondorio 
interesgarriak atera dituzte. 
Txomintxo pertsonaiak liburu 
berrian dioen bezala, “nik uste 
dut horiek oso pozik daudela 
elkarrekin, izan daiteke hori 
maiteminduta egotea”.

Beste ikuspuntu batetik
Moralista izan barik, maita-
suna ulertzeko modu ireki bat 
erakusten du liburuak. “Hain-
bestetan ikuspuntu berdinetik 
landu den gai horri begiratzeko 
beste modu bat proposatzen du-
gu”, dio Peruk. “Gero eta liburu 
gehiago dago bestelako ere-
duak erakusten dituztenak, eta 
bide horretan beste ale bat da 
hau”, gehitu du Txominek, “be-
tiere naturaltasunez landua, 
eta dibertsioagaz lotua”. 

Haur hezkuntzan irakaslea 
da Txomin Magdalena, eta bes-
teak beste, umeen irakurketa 
klubak dinamizatzen ibiltzen 
da Peru. Lehen eskuko harre-
mana dute, beraz, umeekin, eta 
horrek eragina du beraientzat 
sortzen dituzten lanetan: “Uste 
dut gero eta hobeto ulertzen 
ditugula umeak eta gustatzen 
zaien literatura mota: diber-
tsioa dute gustuko, lar moralis-
ta bazoaz, segituan harrapatu 
eta alboratzen zaituzte...”. 

Iosu Mitxelenak egin ditu 
Txomintxo eta Perutxo maite-
minduta liburuko ilustrazioak 
ere, eta Magdalenatarrak oso 
pozik daude beragaz: “Oso ondo 
ulertzen dugu elkar, eta asko 
disfrutatzen dugu beragaz; ida-
tzitakoa irudikatzera mugatu 
barik, istorio paraleloak sor-
tzen ditu bere irudiekin”.

Txomintxo eta Perutxo pertsonaien inguruko laugarren ipuina kaleratu dute Txomin eta Peru Magdalenak.
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“Emakumeen kontrako biolentziari 
aurre egiteko funtsezkoak dira udalak”
Berbaldia eskainiko du Isabel Abella abokatuak, azaroaren 29an, 19:15ean, Elorrioko pleno aretoan

 BERDINTASUNA Itsaso Esteban
‘Indarkeria matxistari aurre 
egiteko estrategia instituzio-
nala’ berbaldia eskainiko du-
zu, azaroaren 29an, Elorrion. 
Zer entzuleri zuzendua dago?
Arlo politikoan dihardutenei 
zuzenduriko berbaldia da, bai-
na interesa daukan edozeinen-
tzat ere zabalik dago.  

Durangaldean biolentzia ma-
txistaren kontra aplikatzen 
den protokoloaren aholkula-
ri izan zinen. Bere aplikazioa-
ren zer balantze egiten duzu?
Bost urte daramatzagu lehe-
nengo Protokolo hori ezartzen, 
eta denbora honetan hainbat 
hobekuntza egiten joan gara; 
Abadiño, Berriz, Durango eta 
Elorrioko udalen, Amankomu-
nazgoaren, Osakidetzaren eta 
Ertzaintzaren arteko koordi-
nazioari dagokionez, esatera-
ko. Hiru mailatan gauzatzen da 
koordinazio hori: mahai oro-
kor bat dago, mahai politiko 
bat, eta teknikoa azkenik. Ho-
rietan parte hartzen dutenek 
biolentziaren inguruko forma-
zioa jasotzen dute urtero, eta 
horrek lagundu egiten du zer-
bitzua hobetzen eta eragileen 
espezializazioa garatzen.

Zer onura ekarri du Protoko-
loa martxan jartzeak?
Besteak beste, eta oraindik 
egiteko asko dugun arren, lau 
udalerri hauetan aurre egin 

behar diogun biolentziari bu-
ruzko ezagutza gero eta han-
diagoa hartzen gabiltza. Gutxi-
naka goaz ulertzen zer egoera-
tan gertatzen den, zer motata-
ko biolentzia den, eta pairatzen 
duten emakumeek zer ezauga-
rri (adina, jatorria...) dauzka-
ten. Horrek berdintasunaren 
aldeko politikak egokitzen la-
guntzen digu. Gutxinaka, ema-
kumeek eskura dauzkaten zer-
bitzuen inguruko informazioa 
ere hedatzen gabiltza. Protoko-
loaren eta emakumeen eskubi-
deen berri emateko berbaldiak 
eskaini, elkarteekin harrema-
nak landu, eta arreta psikolo-
gikorako zerbitzu bat martxan 
jarri dira.

Zertan hobetu behar litzateke 
Protokoloari dagokionez?
Emakumeen kontrako biolen-
tziaren detekzioan, koordina-
zioan eta arretan pauso gehia-
go eman behar ditugu. Hain zu-
zen ere, hobekuntza horiek ja-
soko ditu, besteak beste, gaur 
egun diseinatzen gabiltzan bi-
garren Protokoloak.  

Udalek zer paper jokatu behar 
dute genero biolentziaren 
kontrako borrokan?
Emakumeen kontrako biolen-
tziari aurre egiteko funtsez-
koak dira udalak. Alde batetik, 
erabakigarria da berdintasu-
naren aldeko eta emakumeen 
kontrako biolentziaren politi-
ka publikoek daukaten garran-
tzia. Horretarako, giza balia-
bide, eta baliabide ekonomiko 
eta administratibo nahikoak 
dauzkan Berdintasun Zerbi-
tzu sendo bat eduki behar du-

gu, behar besteko aurrekontua 
daukana. Hain justu ere, aurre-
kontu horiek izango dira uda-
len genero biolentziaren kon-
trako konpromisoaren erakus-
le. Bestalde, Gizarte Zerbitzuak 
eta Udaltzaingoa dira, askotan, 
emakumeak artatzen dituzten 
lehenengoak, eta, horregatik, 
alor horien baliabideak eta ho-
rietan dihardutenen espezia-
lizazioa bermatu behar dira. 
Izan ere, Gizarte Zerbitzuak di-
ra laguntza integralaren ardu-
ra daukatenak. Azkenik, ins-
tituzio publikoek gizarte sare 
feminista baten garapena bul-
tzatu behar dute: emakumeen 
eskubideen alde eta diskrimi-
nazioaren kontra borrokatu-
ko den jendartea. Gizarte osoa-
ri dagokio biolentzia haute-
matea, eta berau jasaten duten 
emakumeei laguntzea.  

Beste herrialde batzuetakoa-
gaz alderatuta, zelakoa da, 
zure ustez, biolentzia matxis-
tari aurre egiteko daukagun 
legedia?
Espainian 2004an onarturiko 
legea mugarri izan zen, eta Na-
zio Batuen saria ere jaso zuen. 
Emakumeek beraien bikoteki-
de edo bikotekide ohiengandik 
jasaten duten biolentziari hel-
du zion lege horrek, eta adin 
txikikoak ere barne hartzen zi-
tuen. Baina, emakumeen kon-
trako gainontzeko biolentziak 
kanpo utzi zituen. Nafarroan 
eta EAEn, adibidez, aurrera-
pauso gehiago eman izan diren 
arren, Europa Iparraldeko he-
rrialdeetan badaude hemen-
goak baino eredu aurreratua-
goak. Europako Kontseiluak 
2014an martxan ipini zuen hi-
tzarmenak emakumeenga-
nako biolentzia mota guztiak 
hartzen ditu kontuan, ez gene-
ro biolentzia bakarrik, eta us-
te dut arlo horietan gero eta au-
rrerapauso gehiago emango di-
tugula. 

Zelan uztartu legedian eta ar-
lo instituzionalean ematen di-
ren aurrerapausoak eta arlo 
sozialekoak? 
Mugimendu feminista legedia-
ren aurretik joan izan da, eta 
orain ere akuilu lanak egiten 
ditu: emakumeek hamarkadak 
daramatzate beraien eskubi-
deen alde borrokatzen, eta ho-
rrek bultzatu ditu legediaren 
aldaketak. Edozelan ere, bada-
go hartutako neurrien eta ema-
kumeen kontrako diskrimina-
zioaren errealitatearen arteko 
kontraste bat, eta egia da baita 
ere, legediaren aldaketa Euro-
pako edo nazioarteko beste era-
kunde batzuen exijentziaz ere 
egin direla.  

Udaltzaingoaren eta 
Gizarte Zerbitzuen 
espezializazioa 
landu behar da”

Instituzioek gizarte 
feminista baten 
garapena bultzatu 
behar lukete”
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ELORRIO, INDARKERIA MATXISTARIK 
GABEKO HERRIA!

Etorri kontzentraziora barikuan, 25ean, 19:00etan, plazan!

24 eguena
18:30 Berrizeko Kultura Etxea  

Durangaldeko Beldur Barik-en bideo lehiaketaren sari banaketa.

25 barikua
18:00 Udaletxeko Pleno Aretoa  

Udal Osoko bilkuraren batzarra,  
Azaroaren 25arekin bat egiteko.

17:00-18:30 Iturri Kultur Etxeko Liburutegian  
Berdintasuna lantzeko Lapbook tailerra. Liburuxkak eta 

paper-mekanismoak dituen zabalgarria den liburua egingo dute, 
oihala, kartulina, belkroa… erabiliz. Umeak: 6-12 urte

Bi eguneko tailerra izango da: azaroaren 25a eta abenduaren 2a.  
Plaza mugatuak: Liburutegian izena eman

19:00-19:15 Herriko plaza
Kontzentrazio isila.

22:00 Arriola Antzokia  
“Arizona” antzerkia. HISTRIÓN TEATRO

27-28 domeka-astelehena
20:00 Arriola Antzokia  
“Un amor de verano” filma. 

Zuzendaria: Catherine Corsini (+ 12 urte / 105 min.)

29 martitzena
19:15 Udaletxeko Pleno Aretoa  

Hitzaldia: “Indarkeria matxistari aurre egiteko estrategia 
instituzionala”. Hizlaria: Isabel Abella, abokatua eta  

Indarkeria matxistaren biktimei arreta egiteko Durangaldeko 
Protokoloaren aholkulari teknikoa.

Elorrioko ikastetxeek  
antolatutako ekintzak

Elorrioko Eskola Lourdeseko Ama · Txintxirri Ikastola  
Elorrioko Institutua · Maria Bitarteko Ikastetxea

Ikasleekin hausnartze-tailerrak: indarkeria matxista zer den argitzeko, 
horren aurreko sentimenduak eta horren kontrako konpromisoak 

hartzeko. Berdintasunaren alde abestu, dantzatu, bertsoak bota eta 
antzeztuko dute (“biolentzia non, komunitatea han)

Puntu morea: irudikatu, marraztu, barruan mezuak idatzi eta ikasleen  
eskuaren aztarnak jarri. Familiei mezua helarazi: emakumeen kontrako  

indarkeria eta berdintasunean hezteko beharra.

Informazio gehiago: www.elorrio.eus

Isabel Abella | Abokatua | Gasteiz, 1979
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Jone Gurrea Iza | Getxo, 1978 | Sortzen Aholkularitza

“Teknologia berrien 
eta sare sozialen bidez 
indarkeria adierazpide 
berriak agertu dira”
Mikromatxismoa izango dute hizpide Zaldibarren

 ELKARRIZKETA  J. Derteano
Sortzen Aholkularitzako Jone 
Gurrea Iza kideak mikroma-
txismoaren eta indarkeria sin-
bolikoaren gaineko hitzaldia 
eskainiko du datorren marti-
tzenean, 18:00etan, liburute-
gi zaharrean. 

Zelan definituko zenuke mi-
kromatxismoa?
Apurka-apurka eta kontura-
tu barik, modu inkontzien-
tean  barneratzen ditugun me-
zu, irudi eta ideiek eragiten du-
te mikromatxismoa. Gizarteko 
esparru guztietan aurkitu dai-
teke, baina, sarritan, adibide 
konkretu bat jarri arte ez gara 
ohartzen. Naturaltzat jotzen di-
tugun jokaerak dira.

Jokabide matxista batzuek 
gero eta gaitzespen handia-
goa dute gizartean, baina 
ematen du mikromatxismoak 
baduela legitimazio maila bat 
oraindik.
Intentsitate maila askotako mi-
kromatxismoaren isla diren as-
kotariko jarrerak legitimatu-
ta daude gizartean, onartutzat 
ematen dira. Legitimazioarena 
kontzeptu ukiezina dela ematen 
du, baina oso garrantzitsua da 
indarkeria kasu denetan.Indar-
keria hor dago, legitimatuta da-
goelako. Europan, estatuan zein 
Euskal Herrian ehunka araudi 
daude, bai, baina badago legiti-
mazio bat, eta horregatik existi-
tzen da indarkeria.

Gehiago edo gutxiago, denok 
daukagu mikromatxista bat 
gure barruan?
Gizonek zein emakumeek. 
Erantzukizuna denona da. De-
nok ditugu gure mikromatxis-
mo zertzeladak jokaera ba-
tzuetan. Gertatzen dena da mi-
kromatxismoaren jokaera ba-
nan-banan eta modu isolatuan 
aztertuz gero ez diegula ga-
rrantzirik ematen. Baina orain 
bat eta gero bestea zenbatzen 
hasten garenean konturatzen 
gara arazoaren benetako neu-
rriaz. 

Mikromatxismo denek larri-
tasun maila berdina dute ala 
mailakatu daitezke?

Batzuk estaliak, ezkutukoak 
dira, eta beste batzuk ez hain-
beste. Estaliak detektatzea gai-
tzagoa da, eta jendarteak ez di-
tu larritzat hartzen. Agerikoa-
goak diren kasuetan jendartea 
kontzienteagoa izaten da.

Kasu bietako adibide bana 
emango diguzu?
Agerikoetan genero indarke-
riagaz harreman zuzenagoa 
duen adibide bat izango litzate-
ke; adibidez, gizonezkoak ema-
kumezkoaren rola gutxiesten 
duenean: umeekin etxean egon 
behar duena emakumea de-
nean… Ageriko mikromatxis-
moa genero indarkeria bihurtu 
daiteke. Ez da beti emango, bai-
na batetik besterako garapen 
hori eman daiteke. Oharkabe-
ko kasuen artean, adibidez, 
hau: bikote batean kotxea biek 
badute, zeinena izan ohi da 
handiagoa edo potentzia han-
dikoagoa? Normalean, gizon 
edo senarrarena. Edo telebista-
ko agintea nork izan ohi du es-
kuartean? Edo bankuko kontu 
korronte zenbakian noren ize-
na agertzen da lehenengo?

Teknologiaren aroan bizi gara 
eta horrek eragin zuzena du 
hartueman ohituretan: Mugi-
korrak, sare sozialak… Zer era-
gin du horrek guztiak mikro-
matxismo kasuetan?
Eragin zuzena eta negatiboa 
dute, bai mikromatxismoaren 
eta baita, oro har, indarkeria 
matxistaren adierazpenetan 
zein zabalkundean ere. Tekno-
logia berrien bidez indarkeria 
adierazpide berriak agertu di-
ra. Hori argi ikusten dugu sare 
sozialetan zein WhatsApp-ean. 
Gizonak emakumea kontrola-
tzeko aukera berriak sortu di-
ra: mezuak irakurriz… Gizo-
nari eta emakumeari loturiko 
estereotipoak ere askoz erra-
zago zabaltzen dira. Gainera, 
emakumeek, horrela hezita 
daudelako, askoz gehiago adie-
razten dituzte euren sentimen-
duak  sare sozialetan. Edo gizo-
nezkoek baino argazki gehiago 
sartzen dituzte. Sentimenduen 
gehiegizko esposizioa deitzen 
diogu. Horrek ahultasun iru-
dia ematen du. 
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 SARI BANAKETA  M.Z.
Irailetik azaro hasierara arte 
Durangaldeko hainbat gaztek 
Beldur Barik Jarrera bideo 
lehiaketan parte hartu dute. 
Lehiaketa hau, Abadiño, Berriz, 
Durango, Elorrio, Iurreta eta 
Zaldibarko udalen eskutik, gaz-
teak indarkeria matxistaz kon-
tzientziatzeko erabili dute. 

12 eta 26 urte arteko gazteek 
parte hartu ahal izan duten 
lehiaketan,  guztira, hamar bi-
deo-lan aurkeztu dituzte Du-
rangaldean. Abadiñar gazteek 
“Janzkeragatik epaitzen. Zerga-
tik?” eta “Zergatik hau neskoi 
bakarrik?” lanak aurkeztu di-
tuzte Beldur Barik lehiaketan,  
berriztarrek “Salaketa” eta 
“Beldur Barik Plazara”, du-
rangarrek “La inconsciencia 
sexista”, elorriarrek  “Eraso 
sexistak”, “Txiste matxistak”, 
“Eskuak gurutzatuz” eta “Soi-
nekoak denontzat”, eta iurreta-
rrek “Ez dizute inoiz esan?”.

 Indarkeria matxista prebe-
nitzea helburu duen lehiake-
taren sari banaketa azaroaren 
24an egingo dute, arratsalde-
ko 18:30ean Berrizko Kultur 
Etxean.  Bertan, 300 euroko sari 
bi, maila bakoitzeko irabazleen-
tzat, eta 100 euroko beste bi, aipa-
men bereziarentzat, banatuko 
dituzte. 

Errespetua, berdintasuna eta 
elkarkidetza sustatzeko asmoz 
egiten den lehiaketan, epai-
mahaia Abadiño, Berriz, Du-
rango, Elorrio, Iurreta eta Zal-

dibarko udalek aukeratutakoa 
da. Epaimahaia berdintasun 
politiketan eta emakumeekiko 
indarkeriaren aurka lan egiten 
duten pertsonek osatuko  dute.   

Lehiaketaren aurkezpenean 
argitaratu zituzten oinarrietan 
jakitera eman zutenez, epaia 
ematerako orduan, bideoetan 
zabaldu den mezuari emango 

diote garrantzi “berezia” epai-
mahaiko kideek. 

Horrez gain, hizkuntzak ere 
balio “garrantzitsua” izango 
duela adierazi zuten Beldur Ba-
rik Jarrera lehiaketa antolatu 
dutenek. Hau da, lanak gazte-
laniaz aurkeztu ahal izan diren 
arren, euskarazko lanek balio 
erantsi bat izango dutela jakina-
razi zuten.

Bestalde, Durangaldeko 
lehiaketan saria jasotzen duten 
lanek, lehiaketa orokorrean, 
Euskadin egingo den lehiaketan 
ere sariak jaso ditzaketela jaki-
narazi zuten antolatzaileek.

Lehiaketa orokorra
EAEko Beldur Barik lehiaketa 
orokorrera, berriz, 339 lan aur-
keztu dituzte aurten. 12 eta 17 
urte bitarteko gazteek horietako 
245 aurkeztu dituzte, eta 18 eta 26 
urte bitartekoek 94.

Lehiaketa honetan ere, mai-
la bakoitzean, sari bi banatuko 
dituzte, lehenengoa 500 eurokoa 
eta bigarrena 300 eurokoa.

Horrez gain, beraientzat la-
nik onena dena aukeratu ahalko 
dute herritarrek, bozketa bidez. 
Eta botorik gehien jasotzen 
dituen lanak 300 euroko saria 
jasoko du. 

Sari banaketa hau azaroaren 
26an egingo dute Urdulizen. 
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Kohatu taldeko kideek abuztuan grabatu zuten maketa, Igorren eta Berrizen.

Hamar lan indarkeria matxistaren 
kontra Durangaldean
12 eta 26 urte bitarteko gazteek parte hartu dute Beldur Barik lehiaketan

-BERRIZ-
EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN   

KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA

AZAROAK 18-28 Berrizko Kultur Etxean
“Afganistango emakumeak”, argazki erakusketa.

AZAROAK 23 Berrizko Kultur Etxean
19:30  PAPUSZA (film-dokumentala).

AZAROAK 24 Berrizko Kultur Etxean
18:30 Durangaldea BELDUR BARIK JARRERA 2016 

Lehiaketaren sari banaketa / Topaketa.

AZAROAK 25
19:00 Kontzentrazio-martxa.  
Udaletxetik - Urtiaga plazara.  

Ondoren, “Eraso sexistarik ez jaietan!” Bideoaren aurkezpena.

22:00 Kultur Etxean - MUSTANG (filma).

AZAROAK 26
EAE BELDUR BARIK JARRERA 2016

Lehiaketaren sari banaketa /Topaketa (Urduliz)
Autobusak doan. Informazioa: berdintasuna@berriz.eus

20:00 Kultur Etxean  
ARIZONA (antzerkia) Sarrera: 8,00euro.

AZAROAK 27 Kultur Etxean
19:00 MUSTANG (filma).

AZAROAK 30 Kultur Etxean
18:30 Nola identifikatu puntu ilunak Berrizen. Tailerra.

Izen-ematea: dohanik berdintasuna@berriz.eus

Punto morea, herriko gune hauetan eskuragarri
Udaletxean - Kultur etxean - Ikastetxean - Kiroldegian

‘Berdintasuna 
eta musika’ 
berbaldia Eeles 
eta Izagirregaz 
Zornotzan

 ZINEA  J.Derteano
Mireia Izagirre eta Miren Eeles 
musika arloko profesionalek 
berbaldia eskainiko dute aza-
roaren 22an, 20:00etan, Zorno-
tza Aretoan. ‘Emakumeak eta 
musika’ izenburupean mu-
sikaren arloan izan dituzten 
bizipenak kontatuko dituzte 
mundu horretan emakume iza-
tearen ikuspegitik.

Azaroaren 25ean, 13:00etan, 
kontzentrazioa egingo dute 
Herriko Plazan, eta udal adie-
razpena irakurriko dute. Arra-
tsaldez, 16:00etatik 19:00etara, 
Zubiondo parkea lengoaia se-
xistaren gainean hausnarketa 
egiteko gune bihurtuko da. 
Abenduaren 2ko ostiralean 
errepikatu egingo dute ekime-
na, 17:00etatik 19:00etara. 

Horrez gainera, zapatuan 
autodefentsa feministarako 
tailerra antolatuko dute (ize-
na emateko epea itxita dago), 
honako helburuekin: emaku-
meen konfiantza garatzea, eta 
arrisku egoerei aurre egiten 
ikasteko teknikak lantzea.

Herriko puntu ilunak 
identifikatzeko 
tailerra, Berrizen
Azaroaren 25ean, manifestazioa egin eta gero, 
herritarrek egindako bideoa proiektatuko dute

 EGITARAUA  M.Z.
Indarkeria Matxistaren Kon-
trako Nazioarteko Egunaren 
harira, egitarau zabala antolatu 
du Berrizko udalak. Gaurtik 
azaroaren 30era arte argazki 
erakusketak, kontzentrazioak, 
hitzaldiak... egongo dira he-
rrian.

Azaroaren 25a dela-eta an-
tolatu duten egitaraua gaur 
hasiko da Afganistango Emaku-
meak izeneko argazki erakus-
ketagaz. Hilaren 23an, berriz, 
Papuszka film-dokumenta-
la ikusteko aukera egongo da 
arratsaldean, 19:30ean, eta hu-
rrengo egunean, azaroaren 
24an,  Durangaldeko Beldur 
Barik Jarrera lehiaketako sari 
banaketa egingo dute. Sari ba-
naketa honetan, Durangaldean  
lehiaketa honetan aurkeztu di-
ren hamar bideo lanak sarituko 
dituzte. 

Barikuan, Indarkeria Ma-
txistaren Kontrako Nazioar-
teko Egunean, kontzentrazio 

martxa egingo dute, 19:00etan, 
udaletxean hasi eta Urtiaga pla-
zaraino. 

Manifestazioa bukatu ondo-
ren, herrian eta herritarrek egi-
niko “Eraso sexistarik ez jaie-
tan!” bideo lanaren proiekzioa 

egingo dute. Gauean, 22:00etan, 
Mustang filmaren emanaldia 
egingo dute Berrizko Kultur 
Etxean.  

Bukatzeko, azaroaren 26an, 
Arizona antzelana ikusteko 
aukera egongo da, eta hilaren 
30ean herriko puntu ilunak no-
la identifikatzen diren azalduko 
dute. Bertaratu gura duenak 
berdintasuna@berriz.eus -en 
eman dezake izena.

“Eraso sexistarik ez 
jaietan!” herritarrek 
egindako lana 
aurkeztuko dute
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‘Zapata Gorriak’ kale 
instalazioa egingo 
dute domekan 
Elina Chauvet mexikarraren lan artistikoaren 
moldaketa egingo dute azaroaren 27an

 ABADIÑO  Aimar Esteban
“Emakumearen aurkako indar-
keria agerian jartzeko eta he-
rritarren kontzientzia pizteko” 
Zapata Gorriak kale instalazioa 
prestatuko dute Abadiñoko ka-
leetatik. 

Abadiñoko Berdintasun sai-
lak emakumeen aurkako indar-
keriaren kontrako nazioarteko 
egunari loturik prestatutako 
ekimena izango da. Lan artisti-
ko hau kalean egingo dute, aza-
roaren 27an, eta edozein herri-
tarrek parte hartu dezake. Ins-
talazioa egun berean kentzeko 
asmoa dute, beraz, domekan 
bakarrik egongo da ikusgai 
Abadiñoko kaleetan zehar.

 Kale instalazio hau presta-
tzeko, aurreko egunetatik ere 
parte hartzeko deia egin diete 
herritarrei. Emakumeen oine-
takoak biltzeko deia egin zu-
ten, eta gaur amaitzen da udal 
mediatekan zein Errota kultur 

etxean zapatak uzteko epea. Bil-
dutako oinetako guztiekin lan 
artistiko hau osatzea dute helbu-
ru. Bilketaren ostean, zapatak 
margotzeko tailerrak egingo 
dituzte astelehen eta eguazte-
nean, Txanporta kultur etxean 
eta  Errotan.

“Gure asmoa da gizonek zein 
emakumeek parte hartzea lan 
honen sorkuntzan, bere bitartez 
indarkeria matxistaren inda-
rra, hedadura eta larritasuna 
ezagutarazteko”, esan du Yanire 
Moreno berdintasun saileko zi-
negotziak.

Elina Chauvetek 2009an egin 
zuen lehenengo aldiz Zapata 
gorriak lana, Ciudad Juarez 
(Mexiko) hirian gertatutako 
emakumeen hilketa eta desa-
gerpenak salatzeko. Hogeita 
hamahiru zapata jarri zituen 
Juarezeko etorbidean. Zapatak 
emakumearen ikurtzat erabil-
tzen ditu; kolore gorriak, aldiz, 
heriotza irudikatzen du, baina 

baita pasioa eta bizitza ere. Ar-
tista mexikarraren obra gurera 
ekarri gura dute Abadiñoko ber-
dintasun sailetik. 

Ibilbide luzeko lana
Domekan kaleak zapata gorriz 
beterik ikustea izango da hel-
burua, eta horrela, jendeak in-
darkeria matxistaren aurrean 
hausnarketa egin, eta arazoaren 

larritasuna agerian jarri gura 
dute. Jendeak kontzientzia har-
tzeko deia izango da, elementu 
artistikoetatik abiatuz.

Kale instalazio hau munduko 
hainbat herrialdetako hirietan 
egin dute. Besteak beste, Italia, 
Txile, Ekuador, Espainia edo 
Britainia Handiko zenbait hiri-
tan. Euskal Herrian lehenengoz 
ikusi ahal izango dugu. 

   21

• A Z A R O A K  21/23•
ZAPATOS ROJOS
MARGOKETA TAILERRAK 
17:00/19:00 Txanporta 
Kultur Etxea (21).                        
Errota Kultur Etxea (23).
Emakumezko zapatak 
ekarri! Udal Mediateka  
edo Errota Kultur Etxera.

• AZ AROAK 22/29•
DERECHOS A PIE DE CALLE 
Doako Zerbitzu juridikoa 
(giza eta lan eskubideak, 
kontziliazioa, genero 
indarkeriari…buruzko 
informazioa).

16:30/18:30 Trañabarren 
kalea, Matiena, Jubilatuen 
etxearen aurrean (22).
16:30/18:30 San Trokaz 
Plaza 1, Zelaieta (29).

• A Z A R O A K  24•
BELDUR BARIK  
TOPAKETA DURANGALDEA
18:30 Sari banaketa 
teatralizatua, musika, 
dantza, bertsoak…/
Berrizko Kultur Etxea. 

• A Z A R O A K  25•
INDARKERIA  
MATXISTAREN KONTRAKO 
NAZIOARTEKO EGUNA
UMEENTZAKO ANTZERKIA 
“FUTBOLARIAK  
ETA PRINTZESAK”
18:00 Errota Kultur Etxea
KONTZENTRAZIOA
19:00 Trañabarren Kalea.
TXAPA ETA BOLTSEN 
BANAKETA  
MARIZIPRIZTINA 2.0rekin 
19:15 Trañabarren Kalea. 
20:00 Txanporta Plaza. 

• A Z A R O A K  26•
BELDUR BARIK  
TOPAKETA OROKORRA
Autobusean izena emateko 
azaroaren 10-22 bitartean   
www.beldurbarik.org 
webgunean. 
16:30 Urduliz.

• AZAROAK 27•
ZAPATOS ROJOS  
ARTE LANA BISITATU
12:00 Traña Plaza.

• ABENDUAK 1•
ANTZERKIA
“LA MÁQUINA DEL DUEÑO” 
19:00 Errota Kultur Etxea. 

Abadino AZ AROAK 25
Emakumeenganako indarkeriaren  

Kontrako Nazioarteko Eguna
Abadiñoko Udalak, abadiñar guztiei dei egiten dizuegu 

parte hartzera ondorengo jardueretan: 

‘Zapata Gorriak’ instalazioak oinetako gorriz beteko ditu Abadiñoko kaleak.

Elina Chauvet 
mexikarrak egin 
zuen lehenengo 
aldiz ‘Zapata 
Gorriak’ instalazioa, 
Ciudad Juarezen

Emakumeen eskubideei 
buruzko lege aholkuak 
emango dituzte kalean
Isabel Abella eta Silvia Concha abokatuek lege 
aholkularitza emango dute Abadiñon

 ABADIÑO  Aimar Esteban
Emakundek eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak abiatu duten Aboka-
tuak kalez kale izeneko kanpai-

naren barruan, Isabel Abella 
eta Silvia Concha abokatuek 
emakumeen eskubide, kontzi-
liazio eta erantzunkidetasunari 

buruzko legegintza aholkuak 
emango dituzte Abadiñoko ka-
leetan. 

Matienako Trañabarren ka-
lean egongo dira datorren as-
teko martitzenean, 16:30etik 
18:30era. Hurrengo astean, hila-
ren 29an, bi abokatuak ordu be-
rean izango dira Zelaietako San 
Trokaz kalean lege aholkuak 
ematen. Bertaratu gura duen 
edozein herritarri zuzendutako 
ekintza izango da.

Legeak herritarren eskura
Besteak beste, emakumeen lan 
eskubideez, indarkeria ma-
txistaren biktima diren ema-
kumeek dituzten baliabideez 
eta kontziliazioaz arituko dira. 
Azaroaren 25eko emakumeen 
aurkako indarkeriaren kontra-
ko nazioarteko egunari lotuta-
ko ekimen hau emakume zein 
gizonei zuzendutakoa izatea 
guradute. Aurreko urteetan 
ekimen hori arrakastaz egin 
izan dute, eta aurten errepika-
tzea espero dute.

Jardunaldi hauen bitartez,  
“herritarren eskubideak jaki-
naren gainean jartzea” bilatzen 
du udalak. Abadiñoko berdin-
tasun sailetik adierazi dutenez, 
“lege mundua herritarrenga-
natzea gura dugu, emakumeek 
eta gizonek beraien bizitzarako 
baliagarria den informazioa 
erraz eskuratu dezaten”.Abokatuak Trañabarren eta San Trokaz kaleetan egongo dira.
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Frades buru dela, emakumeentzako 
lasterketa antolatu dute Durangon
Amurizak, Alkizak, Lazkanok eta Martinek bertso saioa eskainiko dute  gaur, 18:30ean, Andragunean

 EGITARAUA M.Z.
Durangoko udaleko eta herriko 
hainbat elkarte eta ikastetxeta-
ko emakumeek prentsaurrekoa 
eskaini dute asteon, azaroaren 
25aren harira antolatuko diren 

ekitaldien berri emateko. Aur-
tengoan ekitaldi berezia anto-
latu dute Durango Kirol Talde-
koek. Lehenengoz, emakumeek 
soilik parte hartu ahal duten 
bost kilometroko lasterketa an-

tolatu dute. Emakumeei hitza 
emateko asmoz sortu duten egi-
taraua dela adierazi zuen Pilar 
Rios alkateordeak, eta horren 
adibide izango da azaroaren 
26an egingo duten lasterketa. 

Gurutze Frades triatleta kar-
teleko protagonista buru de-
la, 17:00etan izango du irteera 
lasterketak, Ezkurdi plazan. 
Bertan, 14 urtetik gorako edo-
zein emakumek parte hartu 
ahal izango du. Horrez gain, 
lasterketa nagusiaren aurretik 
herritar guztientzat beste laster-
keta laburrago bat egingo dutela 
jakinarazi zuen Durango Kirol 
Taldeko Goretti Etxegibelek. 
Fradesek, berriz, herritarrei 
lasterketa honetan inplikatzeko 
deia egin zien. 

Lasterketaz gain, beste hain-
bat ekintza ere antolatu dituzte 
Durangon. Esaterako, atzo, ema-
kume errefuxiatuen egoera az-
tertu zuten Ongi Etorri Errefu-
xiatuak plataformaren eskutik. 

Gaur, berriz, ‘Testurak’ ber-
tso saioa eskainiko dute Miren 
Amurizak, Saioa Alkizak, Rosi 
Lazkanok eta Alaia Martinek. 
Eli Pagola bertsolariak jakitera 
eman zuenez, emakume idaz-
leen testuak izango dira Amaia 
Agirre gai-jartzaileak bertso 
saioan jarriko dituen gaiak. 

Azaroaren 24an hiri debeka-
tuaren mapa berria aurkeztuko 
dute Andragunean. Ainara Diaz 
berdintasun teknikariak jaki-
narazi zuenez, genero ikuspegia 
kontuan hartzen duen mapa 
aurkeztuko dute datorren egue-
nean, 18:30ean.

Hurrengo egunean, azaroa-
ren 25ean, urtero lez, kontzen-
trazioa egingo dute udaletxe au-
rrean, eta Riosek jakitera eman 
duenez, San Antonio Santa Rita 
ikastetxeko eta Maristetako ikas-
leek irakurriko dute adierazpe-
na. Horren ostean, 19:30ean, Pla-
taforma Feministak antolatuta, 
manifestazioa egingo dute Santa 
Anatik abiatuta. 

Azaroaren 27 eta 29rako, be-
rriz, ‘Arizona’ antzezlana eta 
‘Lisipe’ liburuaren aurkezpena 
eta berriketaldia antolatu du-
te, hurrenez hurren. “Herritar 
guztiei, gizon zein emakumeei, 
berbaldira etortzeko esan gura 
diegu”, adierazi zuen euskaraz-
ko irakurketa tailerren antola-
tzailea den Marisa Barrenak. 

   Aste honetan Lariz Torren egindako aurkezpeneko argazkia. 

Lasterketa bi 
egingo dituzte 
azaroaren 26an, 
zapatua, Ezkurdi 
plazatik hasita
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“Maila onean jarraitzen badut, munduko 
txapelketan egon naitekeela uste dut”
Ziklo-krosean onenen artean aritu gura du abadiñarrak, eta errepidean taldekideentzat lan egiteko prest dagoela azaldu du

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Urterik urtera Jon Munitxa ge-
ro eta maila hobea eskaintzen 
ari da ziklo-krosean. 23 urtez 
azpiko hainbat lasterketa ira-
bazi ditu aurten, eta munduko 
txapelketara joateko itxarope-
na dauka. Ziklo-kros denboral-
dia amaitu ostean, errepidean 
arituko da.

23 urtez azpiko mailan podiu-
metik podiumera zabiltza az-
ken aldian ziklo-krosean. 
Bai, egia esanda, pozik nago 
orain eskaintzen nabilen maila-
gaz. Denboraldi hasiera desber-
dina izan zen.

Zer gertatu zitzaizun denbo-
raldi hasieran? 
Ingenieritza mekanikoa ikasten 
dihardut, eta ikasketak nituen 
buruan. Azterketek edo beste-
lako kontuek eragindako larri-
tasuna sentitzen nuen, eta ho-
rregatik, edo ez dakit zergatik, 
txarto hasi nuen denboraldia. 

Lasterketei eskas ekin, eta ezin 
buelta eman. Baina egoera ho-
rrek ez zuen luzaroan iraun, eta 
gorantz egin nuen. Abadiñoko 
salbuespenagaz; etxean ez nin-
tzen ondo aritu.

Abadiñon erorikoa izan ze-
nuen. 
Bai, baina dena ez zen erorikoa-
ren errua izan. Etxeko laster-
keta zen, nerbioso nengoen, eta 
ez nuen neurerik eman. Erori-
koaren ostean, eman nuena bai-
no gehiago  eman nezakeela us-
te dut.

Ziklo-krosean afizionatuetako 
hirugarren denboraldian zabil-
tza, eta urtetik urtera aurrera-
pausoak eman  dituzu. Aurten-
gorako zer helburu zenituen?  
Iazko helburua 23 urtez azpiko 
mailan ondo aritzea izan zen. 
Euskadin maila horretan ondo 
nabilela ikusita, beste pauso bat 
eman gura dut: elite mailan ere 
ondo aritzea. Aurten, Euskadi-
ko araudian aldaketa bat eman 
da; iaz, 23 urtez azpikoek elite-
koek baino itzuli bat gutxiago 
ematen genuen, eta aurten itzu-
li kopuru bera ematen dugu. Ho-
ri, oro har, guretzat onuragarria 
dela uste dut; esaterako, elite-
koen benetako erritmoa geurea-
gaz alderatzeko eta hobetzeko 
aukera izaten dugulako.

Eliteko onenekin lehiatzea ze-
rumugan gertu ala urrun ikus-
ten duzu?  
Iaz haien eta nire artean zegoen 
alde hori aurten dezente mu-
rriztu dudala uste dut. Baina 

hortik euren mailan aritzera… 
Lehenengo eta behin, eurek en-
trenatzeko duten denbora falta 
zait niri. Bizikletatik bizi dira. 
Nik unibertsitate, azterketa eta 
proiektuen artean ez dut hain-
beste denbora. Ikasten ibilita 
eurekin ibiltzea… oso gaitza da.

Gauza asko dituzu buruan. De-
nera heldu gura hori ez ote zai-
zu kaltegarri?  
Ez pentsa, ikasten bakarrik ba-
nenbil, nagiago ibiliko nintze-
la uste dut. Orain, ikasi behar 
dudanean ikasi, eta entrenatu 
behar dudanean entrenatu egi-
ten dut: goizetan entrenamen-
dua, eta arratsaldetan ikaske-
tak. Nire denbora ondo antola-
tzen ikasi dut. Denbora gehia-
go izateak ez du beti esan gura 
gehiago ikasten denik. 

Urritik urtarrilera ziklo-krosa, 
eta ostean errepidea. Gazterik 
gastatzen den kirolari bat bai-
no gehiago ezagutu dugu…   
Oraingoz ez dut horren beldu-
rrik. Neguan, esaterako, entre-
natzea baino, lasterketak korri-
tzea hobea da. Beharbada, gus-
tatuko litzaidake ziklo-krosetik 
errepiderako trantsizioan atse-
den gehitxoago izatea, baina, ti-
ra, nik beti diot ez dagoela las-
terketa baino entrenamendu ho-
berik.

Urtarrilean munduko txapelke-
ta jokatuko da. Inoiz izan zara? 
Zer aurkera ikusten  dizkiozu 
zeure buruari?
Ez naiz inoiz egon. Iaz Espai-
niako txapelketan laugarren 
egin nuen [23 urtez azpikoan], 
eta orduan nire aurretik zebil-
tzan batzuk baino hobeto aritu 
izan naiz aurten. Felipe Orts se-
guru joango dena, baina gaine-
rakoen artean abanikoa ireki-
ta dago. Maila onean jarraitzen 
badut, aukerak izan ditzakeda-
la uste dut. 

Belgikan oso kirol inportan-
tea da ziklo-krosa, eta Duran-
guesatik urtero joan ohi zarete. 
Aurten ere bai?
Bai, han hiru bat lasterketa ko-
rritzeko asmoa dugu. Gero, Eus-
kadiko selekzioko hautatzaileak 
beharbada Belgikara irteeraren 
bat antolatuko dutela esan zi-

dan. Ez dakit azkenean aurrera 
joan den ala ez. Ikusi egin behar-
ko dugu. 

Hara joatea aberasgarria da 
zuentzat?
Bai, jakina. Belgikan ziklo-kro-
sa hemen futbola bezalakoa da. 
Kirol honen benetako errealita-
tea ikusten duzu han lehiatzen 
zarenean. Hangoa eta hemen-
goa ezin daitezke alderatu. Gu-
retzat oso aberasgarria da ha-
ra joatea.

Ziklo-krosean aritzeak zertara-
ko balio du errepidera begira?
Ziklo-krosean teknika handia 
hartzen da, batez ere zirkui-
tua lokaztuta dagoenean. Abia-
tzeak hobetzeko ere oso balia-
garria da. Ziklo-krosean, bihur-
guneetatik irtetean, abiadura 
segituan bizitu beharra dago; 
zelanbait esanda, askotan es-
printatzen dugu. Horrek hasie-
rako abiadura hori lortzen la-
guntzen du.

Eta errepideak, zertan lagun-
tzen du ziklo-krosean?
Iraupenean. Beste ezeren gaine-
tik, iraupena handitzen lagun-
tzen du.

Berba egin dezagun errepi-
deari buruz. Duranguesako eta 
Punta Galeako [Getxo] talde 
bana batu egin dira. Beste Al-
detik igotako gazte batzuk eta 
Britainia Handiko bi ere izango 
dira, besteak beste. Oilar lartxo 
ez oilategi berean?
Ez dut uste. Seguros Bilbaoko 
[Punta Galeako taldea] txirrin-
dulari batzuk hemengoak dira, 
gaztetan talde beretan egon ga-
ra, elkarrekin entrenatu gara, 
eta lagunak gara. Ingelesak on-
do ibiliko dira, seguru. Ni prest 
nago lagundu behar denean la-
guntzeko, ondo dakit-eta ez nai-
zela irabazteko lehian ibiliko. 

Beraz, morrontza lana egiteko 
prest zaude?
Egia esanda, orain arte afiziona-
tuetan sekula ez dut beste baten-
tzat lanik egin, talde txikia izan 
delako. Gutxi izan gara. Orain 
desberdina izango da, eta talde-
ko baten batek irabazteko auke-
rak baldin baditu, ni laguntzeko 
prest nago.

Jon Munitxa | Abadiño, 1996 | Eiser Inforlur taldeko txirrindularia

Errepidean prest 
nago lagundu 
behar denean 
laguntzeko”
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Igor Azpiri Olazarreko final-
laurdenetan izango da
Sarasak eta biek 22-6 irabazita lortu dute sailkapena

 PILOTA  J.D.
Olazar pilota txapelketak Duran-
galdeko ordezkari bat izango du 
final-laurdenetan: Igor Azpiri 
elorriarra. Sarasak eta biek joan 
zen eguenean lortu zuten sailka-
pena, Garcia eta Etxegoin 22-6 
menderatuta. Partidu hasiera 
parekatua izan zen, baina 9-4ko-

tik aurrera ia zuzenean joan 
ziren 22ra. 

Bestetik, final-laurdenak 
martxan dira. Datorren egue-
nean, 21:30ean, Alberdik eta Le-
renak indarrak neurtuko dituz-
te lau t’erdian. Binaka, Errando-
nea eta Olaizola Larrañaga eta 
Perezen kontra ariko dira.

Ezkurdi futbol kluba emakumezko 
futbolarien erakusleihorik onena bihurtu da
Jokalarien formazio egituratu eta trinkoaren alde egindako apustua emaitzak ematen dabil

 FUTBOLA  J. Derteano
Ezkurdi klubak emakumeen 
futbola sustatzeko egin duen 
ahalegina bere fruituak ematen 
dabil. Jokalariak trebatzeko 
egitura trinkoa finkatzea lortu 
dute, eta gaur egun maila de-
netan dituzte taldeak. Horrek 
nagusien taldea maila oneko 
jokalariekin etengabe elikatze-
ko aukera eskaintzen die. Gaur 
egun nagusiak euren mailako 
liderrak dira, bost partidutik 
bost irabazita.

Iaz sortu zuten emakumeen 
talde nagusia Ezkurdin. Es-
kailerari falta zitzaion maila 
gehitu zioten. Gaur egun 11 
urtegaz klubera batzen diren 
gaztetxoek badakite egunen ba-
tean nagusien taldean aritzeko 
aukera izan dezaketela, eta hori 
pizgarri bat da. 33 neskagaz hasi 
ziren; hurrengo urtean 60 zituz-
ten, eta aurten 80 dabiltza: 18 
haur-kategorian, 21 kadeteetan, 
19 gazteetan eta 22 nagusietan.  
Hainbat gaztek debutatu dute 

nagusien taldean. Orain aste-
buru bi hat-tricka sartu zuen 
Laura Romero da horietako 
bat. Gazte denen errendimen-
dua goraipatu du Julen Bedoya 
entrenatzaileak: “Ausardia han-
diagaz jokatzen dute. Kontuan 
hartu behar da kluba gaztetatik 
ezagutzen dutela, urte asko da-
ramatzate eta klub bat baino 
gehiago familia bat gara. Hori 
igarri egiten da”. 

Beraz, taldea uzten dutenen 
ordezkoa etxean bertan aurkitu 

dezakete. “Askok esaten digute: 
ezagutzen duzue talde honeta-
ko jokalari hau? Deitu diozue? 
Ezagutzen ditugu eta deitu izan 
diogu baten bati, baina, oro har, 
ez dugu inor ekarri beharrik. 
Etxean duguna baino hoberik ez 
dago inguruan”. 

Hain justu, normalagoa da 
kontrako norabidea: “Aurten 
bost jokalari Eibarrera joan di-
ra, eta Irene Ogiza Athleticegaz 
dabil. Horrek poza ematen du, 
egiten ari garen lanaren erakus-
le delako. Ezkurdi jokalarien 
erakusleiho da gaur egun”. 

Nagusiak, bikain
Nagusien taldeak orbanik gabe-
ko denboraldia darama orain ar-
te: bostetik bost garaipen. Lider 
daude. Igoera fasera sailkatzea  
eta iazko laugarren postua hobe-
tzea dute helburu.

Azpimarragarria da Nayade 
Barrutietak eta Jenifer Rubiok 
erasoan osatzen duten bikotea. 
Bizkaiko mailako goleatzaile 
nagusiak dira, zortzina golekin. 
Ezkurdiren 23 goletatik 16 sartu 
dituzte. Goleatzaile petoak dira. 
Iaz 50 gol sartu zituen Barrutie-
tak, eta 30 bat Rubiok.

Ezkurdiko emakumezko talde nagusiaren aurtengo familia argazkia. 

Berrizen San Antonio pilota 
txapelketa hasiko dute gaur
Hiru mailatan 35 bikotek parte hartuko dute aurten

 PILOTA  J.D.
San Antonio pilota txapelketa 
gaur hasiko dute Berrizko pi-
lotalekuan. 19:30etik aurrera 
hirugarren mailako hiru neur-
keta eta bigarren mailako bat 
jokatuko dituzte. 

Oizpe pilota elkarteak an-
tolatzen duen txapelketak 35 

bikote izango ditu aurten, hiru 
mailatan banatuta, eta gutxie-
nez barikuro jokatuko dituzte 
partiduak. Finalak urtarrilean 
jokatuko dituzte, Berrizko San 
Antonio jaien barruan. Joan 
zen urtean Berasaluze IX.ak eta 
Loidik irabazi zuten lehen mai-
lako finala.

ADITUAREN TXOKOA

Betidanik txunditu izan nau-
te naturaren handitasunak 
eta bere zati txiki bat baino ez 
den giza gorputzak.

Gure gorputzak baditu 
tresnak erasoak neutraliza-
tu eta kalteak osatzeko, uste 
baino makina hobe baten jabe 
baikara. Baina, beharbada 
ezjakintasunagatik, ez diogu 
merezitako tratua ematen. 
Konplexua da oreka lortzeko 
dauden trikimailu biokimi-
koak ulertzea, baina ez da 
zertan zientzian aditua izan, 
duen garrantziaz jabetzeko. 
Orekak osasuna dakarrela 
ulertuz gero, badakigu deso-
reka osasunaren antonimoa 
dela; desoreka egoerak gaixo-
tasunetatik hurbil daudela, 
alegia. Agian, hirugarren per-
tsonatik lehen pertsonara al-
datu behar genuke ikuspegia: 
pentsa baino makina hobea 
gara, eta, tamalez, ez dugu gu-
re burua merezi bezain beste 
zaintzen.

Logikak esaten du desore-
kei buelta emateko energia 
handiagoa behar dela oreka 
mantentzeko baino. Zergatik, 
orduan, norberari etengabe 
eraso egite hori? Gorputzak 
erasotzat har ditzake drogak 
eta sedentarismoa, besteak 
beste. Baina baditugu ez hain 
agerikoak diren hainbat etsai. 
Geroz eta jende gehiagok egin 
ohi du kirola, itxuraz, ariketa 
fisikoaren onurez baliatzeko. 
Askotan gainera, jateko ohi-
turak aldatzen dituzte askok 
kirola egiten hastearekin bat. 
Osasunaren izenean, elikadu-
ra desoreka eta kirol gehie-
gikeriak ikustera ohitzen 
hasiak gara, zoritxarrez. 

Burua ere gorputza dela 
ahazten denean dator arazoa. 
Gogoratu dezagun; gehiegi 
eta gutxiegi ez dira oreka hi-
tzaren esanahian kabitzen.

Oreka

GARAZI 
SAMPEDRO  
Mendi  
lasterketa
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Doako mendi bizikleta 
martxa Zaldibarren
34 eta 27 kilometroko ibilbide bana daude aukeran 

BIZIKLETA MARTXA J.D.
Zaldibarko 15. Mendi Bizikleta 
Martxa egingo dute domekan, 
Lagun Artea txirrindulari el-
karteak eta udalak antolatuta.  
10:00etan hasiko da udaletxe 
pareko plazatik. Urtero legez, bi 
ibilbide daude aukeran: 34 kilo-
metroko bat, 1.200 metroko des-
nibelagaz, eta 27 kilometroko 
beste bat, 800 metroko desnibe-

lagaz.  Izen-ematea doakoa da, 
eta bi modutara egin daiteke:  
www.kirolprobak.com webgu-
nearen bidez, eta egunean ber-
tan martxaren aurretik. 

Martxa amaitzen denean, 
salda eta pintxoak egongo dira 
parte-hartzaileentzat. Horrez 
gainera, askotariko zozketak 
egingo dituzte martxan aritu 
direnen artean. 

“Iturrigorriren kontrako garaipena 
inflexio-puntu bat izan zen guretzat”    
Abadiño futbol taldea jaitsiera postuetatik irten da azken partidu biak jarraian irabazita

 FUTBOLA  Joseba Derteano
Jorge Valdanoren “futbola go-
go-aldarte bat da” esaera ezagu-
nak berba gutxitan definitzen 
ditu jokalariek euren errendi-
menduan izaten dituzten gora-
beherak. Abadiño futbol taldea 
da esaera horren adibide bat. 
Orain aste bi garaipen barik eta 
sailkapeneko zuloan zegoen tal-
deak, ustekabean, orduko lide-
rra menderatu zuen etxean (4-2), 
ikuskizuna eskainita, gainera: 
“Garaipen hura inflexio-puntu 
bat izan zen guretzat”, onartu 
du Jon Sanchez (Durango, 1986) 
taldeko kapitainak: “Animatu 
egin gintuen emaitza horrek. 
Harrezkero, beste animo bat 
nabari da taldean eta entrena-
menduetan”.

Iturrigorriren kontrako ga-
raipenak hainbat harresi eraitsi 
zituen. Alde batetik, zortziga-
rren jardunaldian denboraldiko 
lehen garaipena lortu zuten. 
Bestetik, ordura arte gol baka-
rra sartuta zegoen Abadiño, eta 
lau egin zizkion Iturrigorriri, 
ordura arte gol bat bakarrik ja-
sota zetorren liderrari.  Joan zen 
asteburuan, aldiz, Gurutzeta az-
ken sailkatua 0-1 menderatu, eta 
jaitsiera postuetatik irten ziren. 
Partiduko gol bakarra Sanche-
zek sartu zuen, eta Iturrigorri-

ren kontra ere beste behin zula-
tu zuen aurkariaren atea. 

Belaunaldi berria
Iaz liga ona burutu ostean, hain-
bat jokalari goragoko mailetako 
taldeetara joan dira. Klubak ha-
rrobira jo du hutsuneak osatze-
ko. Ondorioz, aurten oso talde 
gaztea dute. Ilusio eta gogo han-
dia, baina esperientzia gutxi. 
Horregatik, taldeko beteranoei 
erantzukizuna bere gain har-
tzea egokitu zaie. Sanchezek be-
rak, esaterako, aurrelari eman 

ditu bere ibilbideko urterik 
gehienak, baina aurten punta 
erdi lanetan dabil gehienetan: 
“Goian egonda jokoan parte 
hartzea gaitzagoa da, baloia gu-
txiago ukitzen dira. Beteranoa-
goak garenok jokoan gehiago 
eragin dezakegu, erdirago joka-
tuta. Oraingoz gauzak ondo egi-
ten ari naizela uste dut, eta pozik 
nago”, dio Extremeñon hasi eta 
Galdakaotik igaro ostean orain 
zazpi bat urte Abadiñon finkatu 
zen jokalariak. Gartzen Telle-
txea entrenatzailearen lana ere 

azpimarratu du: “Momentu 
txarretan gugan sinestu du, 
eta indar handia transmititzen 
digu. Hori oso inportantea da 
guretzat”.

Zapatuan, 15:30ean, Otxar-
koaga taldearen kontra jokatu-
ko dute, Astolan. Azken aurre-
ko sailkatuaren kontra bolada 
onari eusteko aukera ona dute: 
“Badakigu partidu gaitza izan-
go dena, baina gure helburua 
irabaztea da. Momentu onean 
gaude, eta hiru puntuak ditugu 
buruan”.

Gurutzetaren kontrako partiduan garaipenaren gola sartu zuen Jon Sanchezek joan zen asteburuan.

Aurreko aldi bateko parte-hartzaileak martxan. Lehior Elorriaga

 AGENDA
 FUTBOLA

BIGARREN B MAILA 
(gizonak)
Amorebieta - Barakaldo
· Zapatuan, 17:00etan, Urritxen.

HIRUGARREN MAILA 
(gizonak)
Durangoko Kulturala - 
Beasain
· Zapatuan, 16:45ean, Tabiran. 

EUSKAL LIGA 
(emakumeak)
Elorrio - Leioako emakumeak
· Domekan, 11:30ean, 
Eleizalden.

MAILA GORENA 
(gizonak)
Abadiño - Otxarkoaga
· Zapatuan, 15:30ean, Astolan.

LEHENENGO 
ERREGIONALA (gizonak)
Zorrontzako - Ermua
· Zapatuan, 17:00etan, Larrean.

Ezkurdi - Ugeraga B
· Zapatuan, 18:45ean, Tabiran.

LEHENENGO 
ERREGIONAL 
(emakumeak)
Ezkurdi - Adiskideak
· Domekan, 15:30ean, Tabiran.

BIGARREN 
ERREGIONALA (gizonak)
Zaldua B - Arratia B
· Domekan, 11:00etan, 
Solobarrian.

Berriz - Otxarkoaga B
· Domekan, 12:00etan, 
Berrizburun.

 ARETO-FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA 
(gizonak)
Presion Break - San Jorge
· Domekan, 12:00etan, 
Berrizburun.

EUSKAL LIGA (gizonak)
Elorrioko Buskantza B - 
Vitoria-Gasteiz
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrioko 
kiroldegian.

LEHENENGO 
ERREGIONALA (gizonak)
Mallabia B - Usansolo
· Domekan, 15:35ean,  
Zaldibarko kiroldegian.

Elorrixo Txiki - Zurbaran
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrioko 
kiroldegian.

 SASKIBALOIA

EUSKADIKO LEHEN 
MAILA (gizonak)
Tabirako Baqué -  
Disdira Bitxitegia
· Zapatuan, 18:00etan, 
Landako kiroldegian.

LEHEN ERREGIONAL 
BEREZIA (gizonak)
Zornotza - Jesuitinas
· Domekan, 20:00etan, 
Ixerbekoan. 

 PILOTA

SAN ANTONIO 
TXAPELKETA
- Pinpo-Pira / Kamara anaiak
- Josu-Urko / Mikel-Troya
- Kristian-Txolo / Gaizka-Pilas
- Larri-Totopo / Agi-Uribe
Barikuan, 19:30ean, Berrizko 
pilotalekuan.

Abadiñoko Txopoa  
kritiko udal taldeagaz 
Matienako kiroldegiko erabilpena banatzerakoan 
zein tratuan “gutxietsita” sentitzen dira

 ARETO-FUTBOLA J.D.
Areto-futboleko talde berria 
“gutxietsita” sentitzen da udal 
taldearen partetik. Kiroldegia 
erabiltzeko ordutegiak zehaz-
terako orduan sentitu dituzten 
“traba eta gutxiespenak” konta-
tu dituzte  sare sozialetan. 

Ikasturtea hasi ostean, en-
trenatzera zihoazen bakoitzean 
“azpiegiturak okupatuta” aur-
kitzen zituztela diote taldekoek. 
Urrian liga hasi eta “ ez geneu-
kan entrenatzeko tokirik”. Ara-
zoa bideratzeko, udaleko kirol 
zinegotziagaz eta kiroldegiko 
beste erabiltzaile batzuekin 
batzarra proposatu zieten, bai-
na batzarrera ez zen udal or-
dezkaririk agertu; kiroldegia 
kudeatzen duen Emtesporteko 
ordezkariak bitartekari lana 
egin zuela diote. Gainera, batzar 

horren bidez, udalari hainbat 
proposamen helarazi zizkioten, 
eta oraindik ez dute erantzunik 
jaso. Egoera horien aurrean, 
“indargabe eta gutxietsita” sen-
titzen dira: “Ulertzen ez dugun 
jerarkia bateko behealdean sen-
titzen gara”. 

Arazoa konpontzeko lanean
Eneko Etxebarria kirol arlo-
ko zinegotziak azaldu duenez, 
“Abadiñoko Txopoaren beha-
rrizanei erantzuteko lanean ga-
biltza”. Orain federatu gabeko 
talde batek hartuta daukan era-
bilera ordua federatuta dagoen 
Txopoari gehitzeko pausoak 
ematen ari dira. Era berean, 
Txopoak aipatzen duen batza-
rraren gainean, “inork ez zidan 
gonbiterik edo bertaratzeko dei-
rik egin”, argitu du. 
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Inmobiliariak

Anbotok tarte hau  
eskaintzen dizu

ALOKAIRUAN  
ETA SALGAI DITUZUN 

HIGIEZINEN BERRI 
EMAN NAHI  
AL DUZU?

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

ETXEBITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bat, bi eta hiru logelako etxeak 

alokairuan. Hilean 550€-tik hasita.

ETXEBIZITZAK SALGAI 
DURANGO. Tabirakalea. 3 logelako etxea, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO. 1.000 m2-ko lursaila salgai, 

bifamiliarra eraikitzeko baimenarekin. Zonalde 
egokia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETXEBIZITZAK SALGAI

www.inmoduranguesado.com

ASKATASUN ETORBIDEA

TROMPERRI

PINONDO

INTXAURRONDO

GOIENKALE

MUNTSARATZ (ABADIÑO)

• Etxebizitza DOTOREA! 2 logela, egongela, 
sukaldea jarrita, komuna eta balkoia. Garajea 
eta trastelekua. 239.900,. 

• 99 m2 eraikita. 4 logela, egongela zabala, 
sukaldea jarrita, 2 komun, garajea eta 
ganbara. Kanpora begira. Ikuspegi onak eta 
eguzkitsua. Etxebizitzak terraza komunitarioa 
dauka teilatuan. Honez gain, txoko komunitario 
handi bat ere badauka. 233.900,. 

• 67 m2 erabilgarri. Ikuspegi ederrak. Dena 
kanpora begira. Balkoia itxita. 3 logela, 
egongela, sukaldea jarrita, komuna. 
Berogailuarekin. Igogailuarekin. Bizitzen 
sartzeko moduan. LEHEN 195.000, / ORAIN 
175.000,. 

• Babes ofizialeko etxebizitza. 3 logela, 
egongela, sukaldea jarrita, 2 komun, balkoia. 
Garajea eta trastelekua. Altzariz hornitua 
179.000,. 

• 3 logela , egongela, sukaldea jarrita, despentsa 
eta komuna. Berogailua gas naturalarekin.  
114.000,.

• 2 logelako etxebizitza, egongela, sukaldea 
jarrita eta komuna. Oso egoera onean. 
115.000,.

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU.

www.inmoetxetxo.com

AUKERA
- DURANGO. Erdi berria. Apartamentua. 

139.000,.
- MATIENA. 3 logela. Komuna. Berriztatua.  

2 Balkoi. Eguzkitsua. 143.000,.
- TABIRA. 2 logela. Komuna. Egongela. Dena 

berriztatua. 115.000,. €
- DURANGO 3 logela. Komuna. Egongela. 

Berogailua. 85.000,. €
- IURRETA. 3 logela. Igogailua. Berogailua. 

115.000,. €
- BERRIZ. 2 logela. Komuna. Egongela. Sukaldea. 

Balkoia. Igogailua. Guztia berriztua. 115.000,.€
- ABADIÑO. 85 m2. 2 logela. Komuna. Egongela. 

Terraza. Sukaldea. Trastelekua. Garajea. 
164.000,. €

ETXEBIZITZAK SALGAI
- ZALDIBAR. Iturrioz. 3 logela. Komuna. Egongela. 

2 Terraza. Igogailua. 135.000,.€
- ZALDIBAR. Erdialdean. 2 logela. Komuna.  

Sukaldea eta egongela. 45 m2-ko terraza. 
Garajea itxita. 148.312,.

- IURRETA. 3 logela. 2 komun. Egongela. Terraza.
Sukaldea. Eguzkitsua. 180.000,. €

-  M. TORRE. 113 m2. 3 logela. 2 komun. Egongela 
terrazarekin. Trastelekua eta garajea. 
220.000,. €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ganbara eta garajea. 236.000,. €
- MIKELDI. Etxebizitza altua. Erdi berria. 3 logela.  

2 komun. Egongela. Sukaldea esekitokiarekin. 
Trastelekua. Garajea. 270.000,.€

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

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

LOKALAK SALGAI  
ETA ALOKAIRUAN

- SAN FRANCISCO. 160 m2. Egokitua. 210.000,.
- ZALDIBAR. Salgai. Ganbara zabalak. Egokia 

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

186.000,. €
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Iurreta. Bi pisu salgai Iurretako
plazan. Etxebizitza berriak. 
Tel.: 665-73 40 18.

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

ERRENTAN EMAN

Zaldibar. Zaldibarren pisua 
alokagai. Guztiz berriztua, 
eskolatik gertu. Bi logela, 
egongela, sukaldea eta komuna.
2 gela. 63 m2. 
500 euro. Tel.: 660-45 87 56.

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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

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

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

Durango. Logela bat alokatzen
da Durangon, zinemaren aurrean.
Azpialokatuta. Tel.: 602-012 453.

LOKALAK

SALDU

Berriz. Berrizen 60 m2-ko lokal
komertziala salgai. 
Tel.: 620-77 39 47.

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

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

ERRENTAN EMAN

Durango. Askatasun Etorbidea
20an garaje plaza bat (zabalik)
alokatzen da. Tel.: 628-84 31 18.

Teknologia
GAINERAKOAK

SALDU

Sega-makina salgai. Sega-
makina txikia salgai. Fruta artean
ibiltzeko erosoa. Egoera onean.
Tel.: 946-82 45 90.

EMAN

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

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

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

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

PERTSONAK ZAINDU

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

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

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

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

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. 
Garbiketan ere jarduten dut. 
Barruko zein kanpoko langilea.
Gauez eta orduka ere bai. 
Pertsona arduratsua naiz. 
Tel.: 602-81 87 82.

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

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

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Garbiketan ere jarduten
dut. Malgutasuna ordutegian. 

Tel.: 609-88 79 21.

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

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

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

Durangaldea. Neska arduratsua
lan bila pertsona nagusiak edo
umeak zaintzeko. Garbiketan 
ere aritzen naiz. Kanpoko edo
barneko langile moduan. 
Tel.: 631-86 44 26.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua prest dago pertsona
nagusiak edo umeak zaintzeko.
Barneko zein kanpoko langile
moduan. Orduka ere bai. 
Tel.: 631-26 89 68.

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

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

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

Durangaldea. Gizon arduratsua
pertsona nagusiak zaintzeko lan
bila dabil. Tel.: 603-76 67 99.

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

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

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea. Tel.: 631-93 42 55.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea. Tel.: 632-46 52 44.

Durangaldea. Neska lan bila
dabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzeko. Barneko edo
kanpoko langilea. 
Tel.: 602-81 24 42.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua prest dago etxeko
lanak eta garbiketa lanak 
egiteko. Tel.: 632-17 55 37.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. 
Garbiketan ere jarduten dut.
Kanpoko edo barruko langilea.
Esperientziagaz. Errefe-
rentziekin. Tel.: 632-69 65 15. 

Durangaldea. Umeak eta 
pertsona nagusiak zaintzeko
prest (barruko edo kanpoko
langilea, asteburuetan, orduka).
Tel.: 632-03 27 98.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea. Tel.: 631-11 98 45.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. 
Garbiketan ere jarduten dut. 
Arratsaldetan eta gauetan. 
Tel.: 658-99 50 63.

IRAKASKUNTZA

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

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

GAINERAKOAK

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

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

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

Durangaldea. Gizon arduratsua
metalgintza arloan lan bila dabil,
3 urteko esperientziarekin.
Kotxea eta gida baimena. 
Pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 603 766 799.

LAN ESKAINTZAK
IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Irakaslea behar da
Batxiler mailako kimikako klase
partikularrak emateko. 
Tel.: 672-75 62 28. 
(16:00etatik aurrera)

GAINERAKOAK

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

Denetarik
SALDU / EROSI

Arrainontzia salgai. Arrainontzia
salgai , 40-20-25 neurrikoa.
Ontziarekin bi arrain (beltza eta
laranja), ordezko iragazkiak eta
janaria oparitzen dut. 
Tel.: 656-77 93 29.

Belar fardo txikiak salgai!. Belar
sikuko fardoak salgai. Ganoraz
sikatutako belarra. 
Tel.: 678-90 98 17.

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

Elkarteko partizipazioa.
Berrizko Sarrimendi elkarte gas-
tronomikoko 
partizipazioa salgai. 
Tel.: 620-77 39 47.

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

Ibilgailuak
BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Karabana salgai. Búrstner 
470 TK markako karabana salgai.
Sukalde frantsesa. 1995. urtekoa.
Iata (ITV) pasata 2018ra arte.
Garajean gordeta. Egoera ezin
hobean. 5/6 ohe. Estrekin. gehi-
garriak opari. Zornotzan ikus
daiteke. Tel.: 946-81 68 60 / 
647-31 81 46 / 607-20 62 91.

Familia - etxea
GAINERAKOAK

EMAN

Arratoi-txakurrak 
oparitzen ditut. Arratoi-
txakurrak oparitzen ditut. Politak
eta argiak dira. 
Tel.: 602-45 71 69.

Artzain-txakurkumea. Artzain-
txakurkume eme bat oparitzen
dut. 
Tel.: 616-93 63 51 (Manu)

GAINERAKOAK

Neska bat pisu bila. Emakume
bat naiz, bi ume txikirekin. 
Etxe bila nabil, alokairuan, 
3 logelakoa. 
Tel.: 634-85 22 62. 
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ANBOTOko agendan ezer  
iragarri gura baduzu, idatzi agenda@
anboto.org helbidera edo deitu 946 
232 523 telefonora, eguazten eguerdia 
baino lehen.

AGENDA Azaroaren 18an, 18:00etan,   
Berrizko kultur etxean

Girotondo
Urte bat eta lau urte arteko umeei zuzenduriko 
antzezlana da ‘Girotondo’, haur eta gazteentzat 
antzezlanak sortzen lau hamarkada daramatzan La 
Baracca-Testoni Ragazzi taldearena. Soiltasunez 
ikusleei harridura eragiten dien obra da gaur Berrizko 
Kultur Etxean ikusgai izango den ‘Girotondo’.

Antzerkia

:: ABADIÑO

AZAROAREN 19an

20:00etan, ‘Falstaff no cree 
en la otra vida’, Errota kultur 
etxean. II. Antzerkiño jaialdia.

:: BERRIZ

AZAROAREN 18an

18:00etan, Girotondo 
umeentzako antzezlana, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 18an

22:00etan, 
Deshakespearezioa, San 
Agustinen.

AZAROAREN 20an

17:00etan eta 18:30ean, 
Loo, 0 eta 5 urte arteko 
umeentzako antzezlana, San 
Agustinen.

:: ELORRIO

AZAROAREN 25ean

22:00etan, Arizona, Arriolan.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 18an

17:00etan eta 19:00etan, 
Loo, 0 eta 5 urte arteko 
umeentzako antzezlana, 
Arriolan.

AZAROAREN 25ean

21:00etan, Markeliñe 
taldearen ‘Euria’ 
antzezlanaren estreinaldia, 
Zornotza Aretoan.

Berbaldia

:: ABADIÑO

AZAROAREN 23an 

18:00etan, Pedro 
Fernandezek ‘Hiri lagunkoiak’ 
hitzaldia eskainiko du, Errota 
kultur etxean.

Musika

:: ABADIÑO

AZAROAREN 19an

19:30ean, Thomas Ospital 
organistaren kontzertua, San 
Trokaz elizan.

:: DURANGO

AZAROAREN 18an

20:00etan, Holy Nuns + 
No More Waiting + Laup4, 
Sapuetxe Gaztetxean.

AZAROAREN 19an

20:00etan, Enrique Solinis 
& Euskal Barrokensambleren 
‘Hego-koloreak’, San Agustin 
kulturgunean.

22:00etan, Lendakaris 
Muertos + Ultimatum, 
Plateruenean.

AZAROAREN 20an

18:30ean, Euskal Kantak, 
Plateruenean.

AZAROAREN 25ean

21:30ean, Durang(h)ots Jam 
Session, Plateruenean.

:: ELORRIO

AZAROAREN 18an

22:30ean, The Machetazo, 
Ateneoan. Jazz Blues 
jaialdia.

AZAROAREN 19an

22:30ean, Boney Fields 
Band, Ateneoan. Jazz Blues 
jaialdia.

AZAROAREN 20an

20:30ean, Azkaiter Pelox, 
Portalekua tabernan. Jazz 
Blues jaialdia.

:: IURRETA

AZAROAREN 19an

19:00etan, Josu Bergara, 
Ibarretxe kultur etxean.

Erakusketa

:: BERRIZ

AZAROAREN 28ra arte 

Gervasio Sánchez eta Mónica 
Bernabe-ren ‘Afganistango 
emakumeak’, Kultur Etxean.

:: ZALDIBAR

AZAROAREN 18an, 19an  
eta 20an 

Jose Luis Irigoienen 
argazkiak, liburutegi 
zaharrean.

:: ZORNOTZA

ABENDUAREN 7ra arte 

Bosteko erakusketa 
kolektiboa, Zelaieta 
zentroan.

Pailazoak

:: BERRIZ

AZAROAREN 25ean 

17:00etan, Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots, frontoian.

Entsegua

:: IURRETA

AZAROAREN 22an 

20:15ean, Abendu koplen 
entsegua, Goiuria kultur 
gunean.

:: BERRIZ   
    KULTUR ETXEA 
Que Dios nos perdone
• barikua 18: 22:00  
• domeka 20: 19:00 

Papusza
• eguaztena 23: 19:30 

:: DURANGO 
    ZUGAZA 
Animales fantásticos  
y dónde encontrarlos
• barikua 18: 19:30-22:00  
• zapatua 19: 17:00-19:45-22:30  
• domeka 20: 17:00-19:45  
• astelehena 21: 18:30-21:00  
• martitzena 22: 20:00  
• eguaztena 23: 20:00

Un traidor como  
los nuestros
• barikua 18: 19:30-22:00 
• zapatua 19:19:45-22:30  
• domeka 20: 18:30-21:00   
• astelehena 21: 18:30-21:00 
• martitzena 22: 20:00  
• eguaztena 23: 20:00 

Jack Reacher 2
• barikua 18: 19:30-22:00 
• zapatua 19:19:45-22:30  
• domeka 20: 18:30-21:00   
• astelehena 21: 18:30-21:00 
• martitzena 22: 20:00  

Trolls
• zapatua 19: 17:00  
• domeka 20: 16:30

Historia de una pasión
• eguaztena 23: 20:30 

:: ELORRIO  
   ARRIOLA
Los caballeros blancos
• domeka 20: 20:00  
• astelehena 21: 20:00

Kubo y las dos  
cuerdas mágicas
• domeka 20: 17:00 

:: ZORNOTZA  
   ZORNOTZA ARETOA
Animales fantásticos  
y dónde encontrarlos
• barikua 18: 22:00  
• zapatua 19: 17:00/19:30/22:00  
• domeka 20: 17:00/20:00  
• astelehena 21: 20:15  

AZAROKO AGENDA

18

GIZARTE ONGIZATEA
Antzerkia – Ibarretxe Kultur Etxean 
19:00 “Dudas razonables” Banarte Antzerki Taldea
Sarrera dohainik.

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
HAURRENTZAKO IPUIN KONTALARIA “MIRIAN MENDOZA”
17:30 3-4 urteko haurrek lagunduta. 
18:00 5 urtetik gorako haurrak.

19
IBARRETXE KULTUR ETXEA 
MUSIKALDIA 2016 
19:00  Josu Bergara Kantautorea.
“Zuek zarie nire kanta txikien indarra!”. Sarrera dohainik.

23
IRAKURKETA KLUBA 
10:00 – 11:00 Nagusientzako XL. irakurketa kluba. 
La música al viento / Jordi Sierra i Fabra (Irakurketa Erraza)

HITZALDIA  
18:00 “Ipuinak eta emozioak” Hizlaria: Juan Carlos Alonso.
Aldez aurretik izena eman behar da kultur etxean.

23
27

ERAKUSKETA
Aurkeztutako lanak ikusgai (Marrazkiak, esaldiak, bertsoak, 
esloganak, binetak, argazkiak eta komiki laburrak )  
Gaia: BERDINTASUNA, INDARKERIA ETA SEXISMOA
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAKBOTIKAK

BARIKUA, 18 · 09:00-09:00

Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-22:00

Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
ZAPATUA, 19 · 09:00-09:00

Etxebarria (Montevideo 
etorb. 2 - Durango)
Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-13:30

Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
Navarro (Artekalea 6 - Durango)
Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 
Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
De Diego (Intxaurrondo 
22. - Durango)
Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
Larrañaga-Balentziaga  
(Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)
Eguren, Isabel (Trañabarren 
15 - Abadiño)
Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-14:00

Irigoien (Bixente 
Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00

Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
DOMEKA, 20 · 09:00-09:00

Navarro (Artekalea 6 - Durango)
Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)

09:00-22:00

Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
ASTELEHENA, 21 · 09:00-09:00

Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
09:00-22:00

Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
22:00-09:00

Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
(Txiki Otaegi 3 - Zornotza)
MARTITZENA, 22 · 09:00-09:00

Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 
09:00-22:00

Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
22:00-09:00

Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
(Txiki Otaegi 3 - Zornotza)
EGUAZTENA, 23 · 09:00-09:00

Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
09:00-22:00

Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
22:00-09:00

Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
(Txiki Otaegi 3 - Zornotza)
EGUENA, 24 · 09:00-09:00

De Diego (Intxaurrondo 
22. - Durango)
Iruarrizaotza)
09:00-22:00

Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
22:00-09:00

Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
(Txiki Otaegi 3 - Zornotza)

Zorionak, Bidart (652 znb.)! 
Hamabostean behin zotz egiten 

dugun tarta zuri egokituzaizu. Oparia 
eskuratzeko txartela gura duzunean 

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

Ermodo, 11 · DURANGO 
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com
Gozatu Gozotegia

  Zorionak aitatxo, Haizea, 
Aratz eta amatxoren partez. 
Musu handi bat.

  Zorionak, musu handi 
bat eta ondo pasa; Inhar, 
Eider eta Ibonen partez.

  Zorionak, Madalen, 
etxeko danon partez! Segi 
zoriontsu izaten. Musu 
potoloa Bittorren partez, 
muaka!

  Zorionak, Peio! Zure 
bizipozak gure egunerokoa 
kutsatzen du, eskerrik 
asko! Zoragarria zara eta 
asko maite zaitugu. Laia, 
Idoia eta Iñako.

  Zorionak, amatxo, eta 
muxu potolo-potolo bat 
Oihan eta Ingen partez.

  Astelehenien gure 
amatxo Arantzak urtiek bete 
ebazan. Zorijonak Oroitz, 
Irati eta aitatxon partez. 
Muxu pillo bat!

  Zorionak Athleticeko 
zalerik handienari. Zure 
eguna disfruta dezazula. 
Nuria, Antonio, Yosu eta 
Carmen.

  Zorionak, Nora! Ondo 
pasa zure eguna, opari asko 
zabaldu eta muxu potolo 
asko familiaren partez. 
Maite zaitugu!

  Zorionak zure 
hamabigarren urtebetzean, 
Iker! Egun on bat pasa 
dezazula, muxu handi bat 
etxekoen partez. 

  Gaur 9 urte betetzen ditu 
gure etxeko neska handiak. 
Zorionak, Maddi! Muxuak 
eta pottak etxeko guztien 
partez!

  Zorionak, Aner! 
Azaroaren 22an zure 
lehenengo urtetxoa beteko 
dozu. Zorionak etxekoen 
partez, eta batez be 
Aimarren partez.



AINHOA  
OLASO 
 
Ikaslea

Kate horretan
Zapalduak gara, prekarietate-
ra kondenatutako Durangoko 
neska gazte gisa, emantzipa-
tzeko dauden zailtasun guztien 
artean. Udalak jai herrikoiei 
jarri dizkion mugen azpian. Za-
palduak sentitzen gara mutilen 
artean soilik begiratzen diren 
elkarrizketetan.  Inongo lanke-
tarik gabeko “erasoen kontrako 
herri akordioa” delakoaren an-
tzerkipean. Jazarpena pairatzen 
dugu, erabakitzeko eskubiderik 
ez dugulako. Espainiako polizia 
gurutzatzen dugunean. Ikaske-
tak gaztelaniaz burutzera behar-
tzen gaituztenean. Zapalduak, 
gure gorputzarekin egin nahi 
duguna errespetatzen ez delako. 
Edo gure aldarri eta arrazoike-
tak kontuan hartzen ez direlako. 

Intersekzionalitatearen kon-
tzeptuak feminismo beltzean 
du oinarria. Borroka feminista 
europearrak proposatutako teo-
riak ez baitira Amerikako ema-
kume lesbiana beltzek sufritzen 
duten zapalkuntza osotasunean 
azaltzeko gai. Patriarkatua, ka-
su honetan, sistema kapitalista, 
arrazista eta heteronormatibo 
batean kokatzen delako, besteak 
beste.

Jazarpenen identifikazio honi 
identitateen desenfokatzea eta 
mailakatzea egozten zaio. Kolpa-
tu denak aterpe berean (klasea 
kasu) kokatu beharrean, borro-
kak sailkatu eta banatzea. 

Bestalde, gure artean ere zapal-
tzen garela konturatzera bultza-
tu gaitu. Begirada zorroztuta, 
pribilegioei uko egiteko pau-
soak ematera behartuz.

Baina bide berean gaude, gaz-
teak, emakumeak, militanteak, 
langileak, elbarriak, lesbianak, 
gaztetxeroak, etorkinak, zein 
ikasleak. Ebakidura baino,  gu-
re arteko harremana elkargune 
gisa ulertzeko aukerak ditugu-
lako.

 AKUILUA  Aitziber Basauri
Argazkilaritza betidanik izan 
du gustuko. Hala ere, erreti-
ratzean hasi zen gehiago za-
letzen. ANBOTOk 2017ko be-
re egutegirako antolatu duen 
lehiaketa irabazi du. Dagoe-
neko kalean den egutegian  
ikusi daitezke berak ateratako 
argazkiak.

ANBOTOren 2017ko egutegi-
rako argazki lehiaketa irabazi 
duzu. Pozik? 
Oso pozik. Ez nuen espero. Iaz-
ko lehiaketara ere aurkeztu 
nintzen, eta orduan bizpahiru 
argazki sartu ziren egutegian.

Lan handia eskatzen du? 
Nahiko handia! Baldintzak 
nahiko lotuak dira, eta buel-
ta bat baino gehiago eman izan 
dut. Gainera, ez ditut herri guz-
tiak ezagutzen, eta topatu egin 
behar da bertan esanguratsua 
izan daitekeen hori. Zaldibarre-
ra, adibidez, hiru-lau bider joan 
nintzen. Otxandion ere, non ha-
si ere ez nekien. Herri guztie-
tan dago bitxia den zerbait (mo-
numentua, gurutzea..) eta ho-
rri gustatzen zait argazkia ate-
ratzea. Baina, herria ezagutzen 
ez baduzu...

Baina behin topatuta... 
Argazkia aukeratzea da arazoa. 
Horrek ere bere lana du. Semea-
ri ere erakusten dizkiot, gaz-
teen ikuspegia desberdina da 
eta. Niri, batez ere, landa-pai-
saiak, animaliak, baserriak... 
erretratatzea gustatzen zait. 

Bestelako lehiaketetara ere 
aurkeztu izan zara?
Iaz Olabegogeaskoa harategiak 

kaleratutako egutegirako ere 
aukeratu zuten nire argazki 
bat. Iaz baita, Atxondoko Uda-
lak egutegirako antolatutako 
lehiaketan ere argazkirik one-
naren saria lortu nuen. Aur-
ten, ANBOTOren lehiake-
ta irabazi dudala-eta, argaz-
kiren bat uzteko esanez dei-
tu izan didate. Ikusteko dago 
aukeratuko duten ala ez. 

Egutegietarako argazki 
kontuetan baduzu ibilbi-
detxoa.
Bai! (barrez). Egutegietara-
ko argazki lehiaketen kontu ho-
negaz iaz hasi nintzen. 

EITBko Eguraldia saioan ere 
ikusi dugu inoiz zure argazki-
ren bat...
Bai! (barrez). Nire eguneroko-
ko lana ere bada hori, neurri 
batean. Egunero, denon artean, 
300 bat argazki bidaliko ditugu 
—gehienez bakoitzak 15 bida-
li ditzake—. Gero, Eguraldian, 
sei jartzen dituzte goizean, eta 
beste sei arratsaldean. Egune-
ko zera hori izaten dut, gaur-
koan nire argazki bat aukera-
tuko ote dute ala ez. Egunero 
60-100 bat argazki aterako ditut. 
Gaur egungo argazki-kamera 
digitalek aukera hori ere ema-
ten dute! Lehen 24 argazki ate-
ratzen genituen, eta mordoa zi-
ren. Gaur egungoa itzela da.

Eguneroko lana duzu hori?
Bai, gura barik errutina batean 
sartzen zara, eta horren mende 
geratzen zara. Gaur zer egingo 
dut, ba? Banoa argazki batzuk 
ateratzera. Erretiratu ostean, 
halako zaletasunak asko lagun-
tzen du egunerokotasunean. 

Ardura bat da. Mendira joatea 
ere gustatzen zait, eta egunsen-
tiari-eta argazkiak ateratzeko 
aprobetxatzen dut.

Noiz hasi zinen, ba, argazkiak 
bidaltzen?
E r r e t i r a t u  n i n t z e n e a n , 
2010ean. Betidanik izan naiz 
argazkilaritzaren zale, baina, 
orduantxe hasi nintzen gehia-
go zaletzen.  

Uste dut emaztea ere badu-
zula lagun honetan...
Bai! Lanaren erdia berea da 
(barrez). Ikuspegi desberdinak 
izan genitzake, eta elkar osa-
tzen dugu, lantzean behin zara-
ta batzuk ere atera arren.

Zer behar da argazki on bat 
ateratzeko?
Momentuan argia ondo neur-
tzea da inportantea, esposizio 
perfektua lortzea. Horrez gain, 
egunaren argitasunak ere era-
gin zuzena du argazkian.

Hasiberriei zein gomendio 
emango zenieke?
Argazki asko egitea, besterik ez 
dago. Argazkiak atereaz ikus-
ten da zer egin dugun ondo eta 
zer ez. Argazkilari profesiona-
len lanak ikusita ere ikasi dai-
teke, eta argazkiak ateratzeko 
ekipoak ere badu eragina, nos-
ki! Eguraldian, hasieran, gogo-
rra egin zitzaidan. Argazkila-
ri profesionalek ere bidaltzen 
dituzte argazkiak, kategoria-
koak, eta norberarenak horien 
alboan ikusita... aldea dago. 
Urteekin, baina, gainditu egi-
ten da! Baten batzuk batzen ga-
ra inoiz. Badago lehia apur bat, 
baina hori ona ere bada!

Victor Uriarte Albizuri | Anbotoren 2017ko egutegirako argazki lehiaketa irabazi du | Axpe, 1949

“Argia ondo neurtzea da garrantzitsua; 
esposizio perfektua lortzea”

EITBren ‘Eguraldia’ saiora ere bidaltzen ditu argazkiak Durangon bizi den Victor Uriartek

Akuilua LAUHORTZA


