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Huertatarren ametsa 
errealitate bihurtu da

Enrike Huertak 50 urtean imajinatutako Hontza 
natura-zientzien museoak Mañarian zabaldu ditu 
ateak. Familia proiektu bat izan da, erakundeen 
laguntza barik. Leire Huerta alabak proiektu 
honen garapenean zerikusi handia izan du. 
Astelehenean inauguratuko dute museoa.  3

Anuntxi Arana 
antropologoak  
jasoko du  
Argizaiola saria   14

Aste bi baino ez dira gelditzen Durangoko Azokara-
ko. Gerediaga Elkarteak erakundeetako eta Ahotse-
neako ordezkariekin batera 49. Durangoko Azokaren 
aurkezpena egin du, asteon, Plateruena Kafe Antzo-
kian. Nerea Mujika Gerediagako presidenteak aurre-
ratu duenez, inoizko sortzaile kopuru handiena har-
tuko du azokak. Mujikak jakinarazi duenez, Anuntxi 
Arana antropologoari emango diote Argizaiola saria, 
eta Okzitania izango da kultura gonbidatua. 
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Orokorraren inguruko herri 
galdeketa egingo dute gaur
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Egoiliarren txartela edukitzeagatik 
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EH Bildu: “EAJren jarrera 
‘kazikista’ eta iluna da”
Aldundiak udal kontuen txostena egiten duenean, 
bertako arduradunen agerraldia eskatuko du EH Bilduk

 DURANGO  M.O.
EH Bilduko kideek (Bildu eta 
Aralar) egonezina helarazi gura 
izan diete herritarrei, “EAJk 
daukan jarrera kazikista eta 
iluna” dela uste dutelako: “Bes-
te behin ere, gauzak argitu eta 
udalaren egoera ekonomikoa-
ren aurrean gardentasun osoz 
jokatu beharrean, oposizioari 
eta herritarrei lepoa emanda 
jokatu dute”. 

EH Bilduk 2013ko udal kontu 
orokorra errekurritu zuen. Izan 
ere, koalizioak uste du gober-
nu taldeak ez zuela arauaren 
barruan egin geldikinaren kal-
kulua. Erabili bako kredituak 
eta garatu bako proiektuak 
aurrezki legez kontatzea kriti-
katu du, eta azken hiru urteota-
ko inbertsioen balantzea jarri 
du adibidetzat. Koaliziokoek 

diotenez, 2012an %20 bete zen; 
2013an %26; eta aurten, irailera 
arte, aurreikusitakoaren %9,7 
bakarrik zegoen eginda. Gai-
nera, 7,9 milioi euroko zorra 
ezkutatzea egotzi zioten EAJri. 
Iraileko osoko bilkuran kanpo-
ko txostena egitea erabaki zuten 
PSE-EEren ekimenez. Koali-
zioak bakarrik babestu zuen, 
baina nahikoa zen gehiengoa 
lortzeko. Gero, urrian, Aitziber 
Irigoras alkateak Aldundiari 
txostena egitea eskatu ziola 
iragarri zuen. Bada, EH Bildu-
ren arabera, EAJk alderdiei 
kontsultatu barik eta ikuskatu 
beharreko gaiez iritzia galdetu 
barik egin du eskaera. “Zeri dio 
beldurra EAJk?”, galdetu dute.

Txostena egiten dutenean, 
ogasuneko arduradunen age-
rraldia eskatuko du EH Bilduk. 

Martxan dago Dendak 
Bairen ‘outlet’-a
Durango Shopping ‘outlet’-a Saibigain kalean dago

 DURANGO  Markel Onaindia
Dendak Bai merkatarien el-
karteak Durango Shopping 
izeneko outleta jarri du mar-
txan asteon. Horrela, dendarien 
elkartean dauden saltokietako 
gaiak egongo dira salgai, sobe-
ran geratutakoak edota aurreko 
denboraldietakoak. 

Saibigain kalean dago salto-
kia, Maristak ikastetxearen on-
doan, eta hilaren 29ra arte hiru 
dendak erabiliko dute: Bilma 
Boutique, Katy Oinetakoak eta 
Mancisidor bitxi dendak. Gero, 
urtean barrena aldizka zabaldu-
ko dute, saltokiak txandakatzen 
joateko.

Hiru dendatako gaiak daude salgai Durango Shopping saltokian.

Aurrera begirako 
hausnarketa 
egingo du EHEk 
euskaltzaleekin

 DURANGO  M.O.
Durangoko Euskal Herrian 
Euskarazek (EHE) solasaldia 
antolatu du hilaren 28rako, 
aurrera begirako hausnarke-
ta egiteko. EHEko kide izan-
dakoak eta laguntzaile zein 
euskaltzale direnak gonbidatu 
gura ditu. “Horien ekarpenak, 
neurri batean edo bestean, 
egun garena izaten lagundu 
digu”, diote eragilekoek. Bari-
kuan, 18:00etan izango da ber-
baldia, Pinondo Etxean. 

35 urte bete ditu aurten 
EHEk, eta, Durangoko kideen 
ustez, beharrezkoa da atzera 
begiratzea aurrera zelan egin 
erabakitzeko. Orain arte egin-
dakoa aztertuko dute, eta egin 
ez dutena ere bai.

Bestalde, gaur Izan, egin, 
eragin dokumentala eskainiko 
dute Intxaurren, 23:00etan.

Betarraganen 42 plaza 
dituen aparkalekua 
egiten hasi dira, asteon
Aparkalekuak ez du txandakako sistema erabiliko

 ZORNOTZA  J. Derteano
Betarraganen 42 plaza –bi elba-
rrientzat– izango dituen apar-
kalekua egiten hasi dira aste 
honetan. Konbenio hotelaren 
eta El Carmelo ikastetxearen ar-
tean dagoen udal orubean –1.385 
metro karratu ditu– dabiltza 
aparkalekua eraikitzen. 

Aparkalekua doakoa izango 
da, eta ez du txandakako siste-
marik erabiliko. Beraz, aparka-
tu ostean ez da denbora mugarik 
egongo. Urri hasieran Ixerren 
inauguratu zuten 146 plazako 
aparkalekua ere doakoa da, bai-
na txandakako sistema darabil, 

eta, gehienez, aldiko hiru or-
duan aparkatu daiteke.

Betarraganeko aparkale-
kuaren kokapena azpimarratu 
du David Latxaga alkateak: 
“Erdigunetik gertu egongo da. 
El Carmelo ikastetxea eta Zor-
notza Aretoa gertu daude, eta 

baita herrigunea ere”. Lanak 
amaitzeko lau hileko epea dago, 
“baina eguraldia lagun bada, da-
torren urteko otsail hasierarako 
prest izatea” espero dute. Sa-
rrera El Carmelo ikastetxearen 
ingurutik egingo dute. Orubea 
metro bat inguru altxatuko dute, 

sarreragaz parean geratu dadin, 
nahiz eta barruan, alde batetik 
bestera, pendiz txiki bat izango 
duen, %6 ingurukoa. Aparkale-
kuaren perimetroa eta erdigu-
nea zuhaitzekin eta zuhaixke-
kin –ereinotzekin, urkiekin eta 
hurrondoekin, adibidez– aton-

duko dituzte. Gainera, argiteria 
eta uren hustuketarako azpiegi-
turak ere egingo dituzte. 

Aparkalekuak 150.000 euroko 
aurrekontua du, eta lanak egi-
teko ardura Asfaltados y Cons-
trucciones Morga enpresak 
izango du.

Hondeatzailea aparkalekua egingo duten orubean lanean.

El Carmelo ikastetxearen eta 
Konbenio hotelaren artean 
dagoen orubean dabiltza 
aparkalekua egiten



“Museoa familia proiektu bat izan da; 
bestela ez litzateke posible izango ” 
Enrike eta Leire Huertak Hontza museoa inauguratuko dute astelehenean

 MAÑARIA  Jone Guenetxea
Heldu da eguna. Enrike Huer-
tak (Durango, 1948) gaztetatik 
amestu duen natura-zientzien 
museoa astelehenean, azaroa-
ren 24an, inauguratuko dute 
Mañarian, ‘Kirikiño’ idazlearena 
izandako etxean. Erakundeen 
laguntza barik, familia osoaren 
inplikazioagaz egin du aurrera 
proiektuak. Leire Huerta (Du-
rango, 1978) alabak zerikusi 
handia izan du proiektu honen 
garapenean. 

Noiz hasi zen hau guztia?
Enrike Huerta: Orain 52 urte 
inguru hasi nintzen, 14 urte in-
guru nituela. Museoaren ideia 
sortu zitzaidan, eta gaur egunera 
arte ibili naiz.

Familian zelan bizi izan duzue 
zaletasun hau?
Leire Huerta: Normaltasun 
osoz, jaiotzetik ezagutu izan 
dugulako. Txikitatik oporretan 
joan gara aitak materiala lor-
tzeko lagun zituen arrantzale 
batzuen herrira edo museo bat 
ikusi gura bazuen, inguru harta-
ra. Guk gure oporrak genituen, 
eta hondartzara joaten ginen, 
eta, bitartean, berak berea egite-
ko aprobetxatzen zuen. 

Zenbat ale dituzue une hone-
tan bilduta?
E.H.: 36.100 baino gehiago ditut 
informatizatuta une honetan. 
Asko txikiak dira, barraskilo 
txikiak, esate baterako. Beste ba-
tzuk, aldiz, handiagoak dira, sai 
bat edo lehoi eme bat, adibidez.

Hainbeste material izanda, mu-
seoan ikusgai jartzeko aukera-
keta egingo zenuen, ezta?
E.H.: Kutxak zabaltzen joan nai-
zen heinean, aukeratzen joan 
naiz. Orain lehenengo fasea za-
baldu dugu, beheko solairuan, 
baina bigarren fasea hurrengo 
solairuan zabaltzen dugunean, 
besteak ere jartzen joango ga-
ra. Berez, obra guztia egiten 
dugunean, erakusketa goiko 
solairuan joango da, eta aldi ba-
terakoa behean. Beraz, aldatzen 
joango gara. 

Ale interesgarriak ikusi ditut 
museoan. Zein nabarmenduko 
zenuke zuk?
E.H.: Galdera hau egiten dida-
tenean, zaila izaten da erantzu-
tea. Nire ustez, interesgarriena 
museoan sartzen den azken alea 
izaten da. Ale bat lortzen saiatzen 
bazabiltza eta heltzen bazaizu, 
horixe da garrantzitsuena. Sa-

rreran dagoen Japoniako karra-
marro erraldoiaren atzetik 25 
urte eman nituen, eta orain dela 
gutxi heldu zait. 

Ikerketa lana Enrikerena izan 
arren, familia proiektu bat da.
E.H.: Nire ideia beti izan da mu-
seo hau Durangon zabaltzea, 
baina ez da posible izan, Duran-
goko Udalak funtzionatu duen 
moduan funtzionatu duelako. 
Azkenean, guk geuk egitea izan 
dugu buruan. Leirek, nire ala-
bak, eta Igor [Notario] suhiak be-
ti izan dute baserri bat erosteko 
eta bertan landetxe bat egiteko 
ideia. Etxea handia izanez gero, 
kortan museoa egitea zen asmoa. 

Kirikiño idazlearen senitarteko 
batek etxe hau eskaini zidan, eta 
aurrera egin genuen. Igorrek 
egin du obra guztia. Eskulana 
berea izan da. Hori barik ezingo 
genuen ezer egin.

Erakundeetan, Durangoko 
Udalarenaz aparte, hainbat ate 
jo dituzu.
E.H.: Bai, Durangon ezin bazen, 
Durangaldeko beste herriren 
batean zabaltzea zen asmoa. 
Abadiño, Elorrio eta beste herri 
batzuekin ere hitz egin izan dut. 
Lekeition eta Gernikan ere izan 
nituen eskaintzak, baina urrune-
gi iruditzen zitzaidan, eta azke-
nean ez zen ezer irten. 
L.H.: Mañariko Udalagaz ha-
rremanetan gaude. Ikustera 
etorriko dira, eta udalak jarrera 
ona du, ofizialki zabaldu arte, la-
guntzarik lotuta ez dugun arren. 
E.H.: Laguntza horietan ondo le-
goke erakunderen batek hezitzai-
le bat eskaintzea, edo diru-lagun-
tza bat eskaintzea pertsona horri 
ordaintzeko. Horrela, ikasleak 
datozenean, azalpenak emateko 
ardura hartuko luke. Hori oso in-
teresgarria izango litzateke. 

Zein ordutegi izango du museo 
berriak?
Momentuz, aste barruan, goize-
tan itxita egongo da, eta ikaste-
txeetako taldeak hartuko ditugu, 
aurretiaz hitzordua hartuz ge-
ro. Arratsaldeetan, 17:00etatik 
20:00etara irekiko dugu. Aste-
buruetan, berriz, zapatuetan 
11:00etatik 13:00etara eta 17:00eta-
tik 20:00etara. Eta domeketan, 
11:00etatik 14:00etara eta 17:00eta-
tik 20:00etara.
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Blanesen (Herrialde Katalanak), itsasontzian. www.hontzamuseoa.com.

Batzar bi, bideen 
inbentarioa zelan 
egingo duten 
azaltzeko 

 ATXONDO  Joseba Derteano
Udalak herri bideen inbenta-
rioa egingo du. Horrela, bideen 
zerrenda osatu bat lortzeaz 
gainera, zehatz jakingo du 
zeintzuk diren pribatuak eta 
zeintzuk publikoak. Sendo en-
presari esleitu dizkio lanak, 
14.000 euroan, eta urtebeteko 
epea du inbentarioa egiteko. 

Prozesua zelan izango den 
azaltzeko herri batzar bi egin-
go ditu udalak. Lehenengoa 
datorren eguenean izango da, 
19:00etan, Apatako udalbatzar 
aretoan; bigarrena azaroaren 
29ko zapatuan, 10:00etan, Ax-
peko udaletxe zaharreko erai-
kinean. Antzinako kartogra-
fia, katastroa eta eskriturak 
erabiliko dituzte, esaterako, 
informazioa jasotzeko. Dudak 
baleude, herritarrengana joko 
dute informazioa batzeko.

Lehen eskaintza 
baino 42.000 euro 
gehiago bidegorria 
desjabetzeagatik

 ATXONDO  J.D.
Abadiño-Beasain errepideko 
Atxondoko tartean, udaleko 
jabetzakoa zen bidegorri za-
tiko (Katalina bihurgunetik 
aurrera) desjabetzearen gai-
neko akordioa hil honetan itxi 
dute udalak eta desjabetzeak 
egiteko ardura duen enpresak. 
Azkenean, 54.000 euro jasoko 
ditu udalak; orain urte bi Al-
dundiak egindako eskaintza 
ez zen 12.000 eurora heltzen. 
Aldundiak zioen bidegorriak 
erabilera publikoa zuela, baina 
udalak, ikerketa batzuk egin 
ondoren, bidegorria udalaren 
jabetzakoa zela jakin zuen. 
Desadostasun askoren ostean, 
desjabatzeak egiteaz ardu-
ratzen den enpresa jarri zen 
hartu-emanetan Atxondoko 
Udalagaz, eta enpresagaz nego-
ziatu du azken kopurua.
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Mañariaren etorkizuna elkarrekin 
erabakitzeko ordua heldu da
Gaur hasiko da Plan Orokorraren inguruko galdeketa; sei eredu daude aukeran

 MAÑARIA  M. Onaindia
Duela urtebete hasi zuten Maña-
rian Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorra (HAPO) berri-
tzeko prozesua, Mañaria al-
karregaz izenekoa. Udalaren 
ekimenez eta herritarren par-
taidetzagaz, herria hirigintza 
ikuspegitik zelan eraiki azter-
tzen ibili dira. Ideia berriekin 
sei eredu edo alternatiba pro-
posatu dituzte, eta herritarrek 
esango dute zein nahiago duten. 
Beraz, Mañariaren etorkizuna 
elkarrekin erabakitzeko ordua 
heldu da.  

Gerora landuko den plan 
osoaren lehen fasea da gaurtik 
aurrera bozkatuko dena. Zer-
bitzu bakoitzerako kopurua da 
sei ereduetan aldatzen dena. 
Adibidez, etxeen kasuan, 90, 107, 
118 edo 156 etxe eraikitzearen ar-
tean hautatu beharko dute. Eki-
pamendu eta espazio publikoak 
ere desberdinak dira. Gainera, 
oinarri komun bat dago guztie-
tan: izaera publikoko espazioa 
erreka inguruan hedatuko da, 
Andra Mari kalea zabalduko da, 
eta harrobien berreskurapena 
ere bultzatuko da, besteak beste. 
Horretarako, ahalik eta lur gu-
txien erabili gura izan dute, eta 
herri bizia dute jomuga. 

Seirak puntuatu
Endika Jaio alkateak azaldu du 
jai giroan hasiko dutela gaur 
galdeketa, eta musika eta pin-

txoak eskainiko dituzte. Herri-
tarrek sei aukerak puntuatu 
beharko dituzte, ez bat bakarrik. 
Gehien gustatzen zaien ereduari 
sei puntu emango dizkiote, eta 
puntuazioa beherantz joango 
da azkenekoari puntu bakarra 
eman arte. Etxerik etxe banatu 
duten orriak balioko du botoa 
emateko. 

Udalak abenduko lehenengo 
astean esango du zein eredu izan 
den herritarren gustukoena.

Herritarrek botoa emateko aukera edukiko dute Mañarian.

GALDEKETA-EGUTEGIA

- Gaur, azaroak 21: 17:30etik 
20:30era, plazan. 

- Domekan, hilak 23: 11:30etik 
13:30era kultur etxean. 

- Hilaren 24tik 28ra: udaletxean, 
ohiko ordutegian.

Euskararen 
erabilera sustatzea 
Amarauneren 
jomugetako bat

 OTXANDIO  J.D.
Euskalgintzan lanean da-
biltzan eragileek osatutako 
Otxandioko Euskaldunon 
Amaraune taldeak 2015eko 
plangintza zehaztu zuen joan 
zen zapatuko batzarrean. Eus-
kararen kaleko erabilera sus-
tatzea izango da lan ildo bat. 

Herri bat arnasgune da eus-
kara herri batean erabilera 
arrunteko hizkuntza denean, 
eta aurten arnasguneen gai-
nean egindako tailerretan 
azalaratutako ahulguneak 
landuko dituzte, besteak beste. 
Esaterako, merkataritzako ha-
rremanetan zein kuadrilletan 
euskararen erabilera susta-
tzea izango dute helburu.

Gazte asanbladako, Berba-
laguneko, Mirugain mendi 
taldeko, Euskal Herrian Eus-
karazeko, Soinubileko, Eus-
kara Batzordeko eta eskolako  
ordezkariak batu ziren batza-
rrean, eta beste ekimen batzuk 
ere lotu zituzten. Orain arte 
legez, Otxandioko berbak jaso-
tzen jarraituko dute, galdu ez 
daitezen: ehundik gora dituzte 
jasota. Iaz jaietan egindako 
herri krosari eta jolas tradizio-
nalen inguruko egunari ere ja-
rraipena emango diote aurten.

Hitzaldia, gaur
Mario Zapata soziologoak 
Mundutik Euskal Herrira, Eus-
kal Herritik Mundura hitzal-
dia emango du gaur, 19:30ean, 
kultur etxean. Kultura anizta-
sunari etekina atera eta elkar-
bizitza sustatzeko ekitaldiak 
antolatuko ditu datozen hila-
beteetan Giza Eskubideen Ba-
tzordeak.

150.000 euro nora 
bideratu erabakiko dute
Astelehenean eta eguaztenean egingo dituzte foroak

  BERRIZ  Amaia Ugalde
Iaz egin zuten antzera, dato-
zen asteetan parte-hartze fo-
roak egingo dituzte Berrizen, 
2015erako inbertsioen zati bat 
nora bideratu erabakitzeko. Bi 
foro egingo dituzte: lehenengoa 
herriguneko inbertsioei da-
gokiena da, eta, bigarrena au-
zoetako inbertsioei buruzkoa. 
Herritarrek lehentasuna zeri 
eman behar zaion eztabaidatu-
ko dute. 150.000 euroko inbertsio 
partida izango dute mahai gai-

nean; 100.000 euro herriguneko 
inbertsioetarako, eta 50.000 euro 
landagunekoetarako.

Lehen foroa, herrigunekoa, 
datorren astelehenean izango 
da, azaroaren 24an. Auzoetako 
inbertsioen batzarra, eguazte-
nean, azaroak 26, egingo dute. 
Berrizko Kultur Etxean egingo 
dituzte batzar biak, 19:30ean.

Batzarretan aurrekontu par-
te-hartzaileen metodologia azal-
duko dute, eta iazko foroetan 
lehenetsitako eskaeren egoe-
rari buruz informatuko dute. 
Gero, herritarren inbertsiorako 
proposamenak jasoko dituzte.

Iaz egin zituzten lehenen-
goz inbertsioak erabakitzeko 
foroak. Iazkoan, 60.000 euroko 
partida landu zuten, eta 40 he-
rritar inguruk parte hartu zu-
ten batzarretan.

Astelehenean herriguneko 
inbertsioak landuko 
dituzte, eta eguaztenean, 
berriz, auzuneetakoak

Arbizolean urbanizazio 
lanak egiten hasiko dira
Udalbatzarrean aho batez onartu dute lanen esleipena

  IZURTZA  Joseba Derteano
Izurtzako bidegorri sarea osa-
tzeko beste pauso bat emango 
du udalak Arbizolea industri-
gunean eta bere inguruan deta 
urbanizazio lanak ere egingo 
dituzte. Azken udalbatzarrean 
lanen esleipena onartu zuen aho 
batez.

Oinezkoentzako zein bizikle-
tentzako bidegorria errekaren 
aldetik egingo dute, Etxano au-
zorantz doan zubira heldu arte; 

zubitik aurrera Arbere enpresa 
ingururaino jarraituko du bide-
gorriak, baina bidearen eskuma 
aldetik joango da. Inguru horre-
tan, lur-jausi bat gertatu da, eta, 
gainera, metro batzuetan bidea 
estutu egiten da. Beraz, alde ba-
tetik, eroritako lurra kendu eta 
gune hori egitura bategaz indar-
tuko dute, etorkizunean berriro 
horrelakorik gertatu ez dadin. 
Bestetik, bidea asko estutzen den 
inguruan, piboteekin banatuko 

dituzte bidegorria eta errepidea. 
Horrela, bidegorritik dabiltza-
nen segurtasuna bermatu gura 
dute. Bere sasoian, udalak eta 
Arbizoleako enpresek akordioa 
sinatu zuten. Akordio horren 

arabera, lurrak udalari utzi ziz-
kioten, eta enpresak gastu osoa-
ren kargu egin zen: 104.016 euro. 
%30 akordioa sinatu ostean jaso 
zuen udalak; gainerakoa lanak 
amaitu ostean jasoko du.

Arbizolean errekaren aldetik egingo dute bidegorria.

Horma-hilobiak ipiniko 
dituzte hilerrian
2015erako diru aurrekontua onartu du udalak

  GARAI  M.O.
2015erako aurrekontua landu 
eta onartu du udalak, eta hile-
rrian egingo duten obra izango 
da nobedadeetako bat. Hain 
zuzen, horma-hilobiak eraiki-
ko dituzte. Izan ere, orain arte 
lurpeko hobiak bakarrik egon 
dira Garain, eta momentu ho-
netan bost hobi bakarrik daude 
libre. Beraz, etorkizunean sortu 
ahalko litzatekeen arazoari au-
rrea hartu gura diote. Hilerriko 
proiektu horretarako 10.000 
euro inbertituko ditu udal ad-
ministrazioak.

Guztira, 444.000 euroko au-
rrekontua da landu dutena, eta 
horietatik 91.000 izango dira 
inbertsioetarako. Esate batera-
ko, 40.000 euro erabiliko dituzte 
uraren hornidura sarea berriz-
teko. Aurten ere hainbat lan 

egin dituzte arlo horretan, eta 
2015erako diruagaz lanean ja-
rraituko dute.

Itoginak konpontzeko
Pilotalekuan itoginak sortu 
direla azaldu dute udal ordez-
kariek, eta horiek konpontzeko 
25.000 euro gorde dituzte aurre-
kontuan. 

Bestalde, herriko auzobideak 
konpontzeko ere 11.500 euroko 
partida bat sortu dute hurrengo 
urteko aurrekonturako.

Hilerriko proiektua 
bideratzeko 10.000 euro 
inbertituko ditu udal 
administrazioak
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Egoiliarren txartelak,  
45 euroko kuota 
Eremu laranja ordainpekoa izateak eztabaida piztu du

 IURRETA  Amaia Ugalde
Iurretako udalbatzak 2015erako 
tasak eta zergak izoztea onar-
tu du asteon. Hala ere, badago 
nobedade bat: pasa den astean 
martxan ipinitako aparkaleku 

sistema dela-eta, beste tasa bat 
onartu du; egoiliarren txartela 
edukitzeagatik, urtean 45 euro 
ordaindu beharko da. 

EAJko, PSE-EEko eta PPko 
zinegotzien botoekin onartu di-

tuzte zerga ordenantzak; Bilduk 
kontra egin du, txartela doakoa 
izan beharko litzatekeela uste 
duelako. Beste herri batzuetako 
txartelen prezioekin alderatuta 
jarri dute prezioa. “Baina Iurre-
tan lana ez da azpikontratatuko; 
udaltzainek euren ordutegiaren 
barruan egingo dute lan zerbi-
tzu honetarako. Ez dugu apar-
teko kosturik ikusten”, esan du 
Bilduko Zorion Agirrezabalek.

Beste alderdiek argudiatu 
dutenez, zerbitzu eta manten-
tze-lanek eragindako gastuak 
egongo dira tartean. Sistema 
probatzen dabiltzala azaldu du 
Iñaki Totorikaguena alkateak: 
“Denborak esango du aldatzea 
komeni den ala ez”. PSE-EEko 
Marian Muñozek ere antzeko 
iritzia du: “Diru-sarrera eta gas-
tuen arabera, agian baten bat 
kontratatu behar dugula kontu-
ratuko gara”. Bilduk alderan-
tziz planteatu du gaia: “Probatu 
genezake zero euroan, eta den-
boragaz ikusi ea baten bat kon-
tratatu eta tasa ipini behar den”.

Aparkaleku batzuk iurretarrentzat gordeta daude Bidebarrieta kalean.

Furgoneta elektriko bat 
erabiliko du udal brigadak
Inbertsioaren erdia diru-laguntzetatik egingo dute

 ABADIÑO  Itsaso Esteban
Abadiñoko udalak CO2 emisio-
rik sortzen ez duen eta zaratarik 
egiten ez duen furgoneta elek-
trikoa erosi duela jakinarazi du 
Abadiñoko gobernu taldeak. 
Furgonetaren prezioa 20.844 eu-
rokoa dela azaldu du gobernu 
taldeak, eta inbertsioaren erdia 
hartu duela udalak bere gain. 
Inbertsioaren beste erdia diru- 

laguntzen bidez finantzatu du: 
Espainiako Gobernuaren Mo-
vele planetik 6.500 euro jaso ditu 
udalak, eta ia 4.000 euro Ener-
giaren Euskal Erakundetik. 

Ibilgailu elektriko berriak 
ehun kilometroko autonomia 
dauka, eta Astolako udal pabi-
loian bateria betetzeko gune bat 
atonduko duela ere azaldu du 
gobernu taldeak. 

Tasak mantendu ostean, 2015erako 
aurrekontua diseinatzen hasiko dira
EAJ eta Bildu ez dira ados jarri, bien nahia tasak mantentzea izan arren

 ELORRIO  Markel Onaindia
2015ean aurtengo tasa eta zer-
ga berberak egongo dira. Izan 
ere, bere horretan mantentzea 
erabaki zuen udalbatzak, eguaz-
tenean egindako batzarrean. 

Alderdi bien nahia zerga orde-
nantzak berdintzea izan arren, 
berriro ere EAJren eta Bilduren 
arteko desadostasunen isla izan 
zen eztabaida, eta, ondorioz, 
tasak ez dira adostuak izan. 

Hemendik aurrera, tasa horien 
bidez udalean jasoko den di-
rua aurrekontuan zelan erabili 
zehazten hasiko dira.

Joseba Mujika alkateordeak 
(EAJ) azaldu zuen tasak eta 

zergak mantentzeko arrazoi 
bi eduki dituztela: KPIaren bi-
lakaera negatiboa eta bi urtez 
jarraian udal zerga ordenantzen 
“eguneratze bigunak” egin iza-
na. “Egoera larrian dauden fa-
miliei laguntzeko balioko duela 
uste dugu”, esan zuen Mujikak.  
Gainera, zenbait hobari ere 
ezarri dituzte langabetuentzat, 
urritasunen bat daukatenen-
tzat, etxeak alokairuan ipintzen 
dituztenentzat eta ingurume-
nagaz jasangarriagoak diren 
autoak dauzkatenentzat. 

Idoia Buruagak (Bildu) adie-
razi zuen euren nahia zerga pro-
gresiboak ezartzea zela, baina, 
adostasuna topatu guran, hoba-
riak proposatu zituztela. Adi-
bidez, etxe hutsak dauzkatenei 
karga fiskala ezarri gura zien 
Bilduk, gazteei bideratutako alo-
kairua sustatzeko. Ingurume-
naz arduratzen diren enpresak 
eta eraberritu beharreko ba-
serriak ere hobarien hartzaile 
izango lirateke. Buruagaren esa-
netan, alderdien arteko adosta-
suna topatzen ahalegindu dira. 
Mujikak ez du iritzi bera, eta Bil-
duri zehaztasun falta egotzi dio.

Carlos Garciak (PP) ez zuen 
parte hartu udalbatzarrean, 
eztei-bidaian dagoelako. Baina 
gobernu taldeagaz ados dagoela 
esan du.

Aurrekontua osatzen
Udalak aurrekontuei begira 
herritarren iritzia jakin gura 
du, eta horretarako informazio 
saioak antolatu ditu. Gainera, 
aurrekontuaren zirriborroa 
aurkezteko aprobetxatuko dute. 
Besteak beste, autokarabanen 
aparkalekurako 50.000 euro in-
bertitzea aurreikusi dute, eta 
Aldapebeitia jauregia zaharbe-
rritzera 325.000 euro bideratzea. 
Astelehenean, 19:00etan, udale-
txean batuko dira herritarrekin, 
eta, eguenean, ordu berean, Itu-
rrin, batez ere elkarteei zuzen-
dutako saioan. Zapatuan, 28an, 
informazio karpa bat ipiniko 
dute plazan, 10:00etatik aurrera.

Bestalde, Buruagak kritikatu 
du elkarlanerako “ezetza” jaso 
dutela EAJren partetik. Hori 
dela-eta, Herri bera beste era ba-
tera izeneko jardunaldiak apro-
betxatuko dituzte ideia berriak 
sortzeko.

Elorrioko udalbatzak ez du tasen igoerarik onartu.
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SEI HANKAKO MAHAIA
EIDER 
URIBE

Bildu

Herritarrok  
mugitzen hasi dira
Durangok hirurogei milioi 
euro baino gehiagoko “inber-
tsioak” egin zituen 2007-2011 
artean. Orain zer? Ia ezer ere 
ez. Batzuentzat “pagotxa” zen 
adreilutik zetorren diru erra-
za bukatu delako eta inber-
tsioak egiteko zegoen gaitasu-
nak lurra jo duelako. Landako 
II, liburutegia, Lariz dorrea, 
Tabirako tribuna, Ezkurdi 
plaza, Kurutzesantu Museoa 
eta Hizkuntza Eskola daude 
tartean. Aipatutako obra ho-
rietan 44 milioi euro gasta-
tu ziren (hamabi milioi euro 
gainkostuei dagokie). Obra 
guzti horiek eginda daude, bai-
na durangarron beharrizanak 
ez dituzte bete, eta herritarren 
protestek arrazoi ematen di-
gute.

Zer eskaintza egiten zaie gu-
re herriko gazteei? Ezer ere ez. 
Horregatik, gazteak espazio 
bat aldarrikatzen hasi dira, 
udalak alde batera utzita di-
tuela ikusirik.

Zer eskaintza egiten zaie 
gure herriko umeei? Ez dau-
kate gune estalirik, eta kon-
tuan hartuz gero bizi garen 
herrian zenbat euri egiten 
duen, beharrezkoa litzateke 
hori. Gurasoak mugitzen hasi 
dira, bustiko ez diren toki bat 
aldarrikatzen. 

Txakurren jabeak ere mu-
gitu eta mobilizatu ziren, eta 
erdibideko soluzio bat bilatu 
dute. Dena ez da inbertsio han-
diak eginez konpontzen eta.

Herritarrek ez dituzte az-
piegitura erraldoiak eskatzen. 
Zoritxarrez ez zaie beraien 
ahotsa entzuteko aukerarik 
eman. Azken urteetan eginda-
ko obrak merkeago eta beste 
ikuspuntu bategaz egin izan 
balira, egun ez ginateke blokeo 
eta ezintasun baten aurrean 
egongo, eta herritarren beha-
rrizanei erantzuna emango 
genioke. Goazen herritarrekin 
lan egitera.

Durangaldeko ikasleak, 
ingurumenaren zaintzaile
Elorrioko eta Iurretako ikasleak Confinten egon dira

 DURANGALDEA  M.O.
Ikastetxe ugari dira ikasleen 
heziketan ikuspegi ekologikoa 
barneratzen dutenak. Horieta-
ko batzuk IRAES 21 sarean an-
tolatuta daude, eskola iraunkor 
gisa izendatuta daudelako, eta 
Confint konferentziara begira  
ingurumenaren aldeko proiek-
tuak garatzen dituzte. Joan zen 
asteburuan Espainia mailako 
konferentzia egin zen Bartzelo-
nan (Katalunia), eta Elorrioko 
institutuko eta Iurretako Juan 
Orobiogoitia ikastetxeko ikas-
leak egon ziren bertan, Bizkai-

ko, Arabako eta Gipuzkoako 
ordezkari legez. Beraz, euskal 
proiektu onenetakoak izan dira 
ikasle horiek landutakoak.

Ikasi eta lagunak egiten
Idoia Aiartzaguena, Maider 
Igartua eta Nahia Aranguren 
elorriarrak Miren Bego Arbulu 
irakasleagaz joan ziren Kata-
luniako hiriburura. Kontatu 
dute talde dinamika ugari egin 
zituztela, beti ere naturaren 
zaintzagaz lotuta. Adibidez, 
Bartzelonako kaleetan grafiti 
bat egin zuten, jendearen kon-

tzientziazioa topatzeko asmoz.  
Ondo pasatu dutela eta asko ika-
si dutela esan dute, eta, gainera, 
lagunak ere egin dituzte. 

Ortuaz berbetan
Orobiogoitiako Emma Villenak, 
Ane Unzaluk eta Iker Blancok 
Lourdes Totorikaguenak lagun-
duta egin zuten Bartzelonara 
bidaia. Euskal Herriko nekaza-
ritzaz eta euren institutuko ortu 
ekologikoaz egin zuten berba, 
besteak beste. Gainera, taile-
rretan, landare inbaditzaileak 
kentzen eta mapa jasangarriak 
diseinatzen jardun zuten, esate 
baterako. 

Ikasleez gainera, irakasleek 
ere ideiak trukatzeko aprobe-
txatu zuten, ikastetxeetan etor-
kizunean garatu ahal diren eki-
menak aztertzeko. 

Movember: minbiziaren kontra  
bibotea uzteko moda hazten dabil
Movember Durangaldea taldea sortu dute, mugimendua saretzeko

 DURANGALDEA  M. Onaindia
Finak, sendoak, mexikar esti-
lokoak, gezurretakoak... Asko-
tariko biboteak ikusi ahal dira 
kaleetan, eta gero eta gehiago, 
gainera. Izan ere, prostatako eta 
barrabiletako minbizien kontra 
sortutako Movember mugimen-
dua hazten dabil Durangaldean. 
Bibotea uzteko moda honek ku-
tsu solidarioa dauka. 

Australian sortu zen mugi-
mendua, errugbi jokalarien 
ekimenez. Eta errugbi arlokoek 

zein beste hainbat kirolarik ere 
jarraipena eman zieten austra-
liarrei mundu osoan. Iaz Duran-
galdeko gizon ugari biboteagaz 
ikusi ahal izan ziren. Aurten, 
Movember Durangaldea taldea 
sortu dute, mugimendua saretu, 
eta ekimenak antolatzeko. Joan 
zen asteburuan, esaterako, in-
formazio mahaiak ipini zituzten 
Durangon, eta minbiziaren kon-
trako dinamikarako 430 euro 
lortu zituzten. Sare sozialetan 
orrialde bat zabaldu dute, eta, 

ekarpen ekonomikoa egiteaz 
gainera, argazkiak bidaltzeko 
gonbidapena egin diete. Gizonek 
zein emakumeek parte hartu 
ahal dute, bibote errealekin edo 
faltsuekin.

Bibotedunen festa
Bihar, Durangoko Gure Kabi-
ya tabernan bibotedunen festa 
egingo dute, Moparty deitu dute-
na. 22:00etatik aurrera zozketak 
eta argazkiak egingo dituzte 
bertan.

Hainbat lagunek eskegi dituzte argazkiak sare sozialetan.

2015erako zerga 
eta tasak izoztea 
erabaki du 
Mallabiko Udalak

 MALLABIA  M.O.
Mallabiko Udalak joan zen aza-
roaren 12an egindako udalba-
tzarrean 2015erako aurreikusi-
tako zerga eta tasak izoztea era-
baki zuen. Bilduk eta EAJk aho 
batez hartu zuten erabakia. 

Bilduren udal gobernuak 
zerga ordenantzak bere horre-
tan uztea proposatu zuen Oga-
sun Batzordean, eta proiektua 
aurrera irten zen. 2014ko zer-
ga ordenantzetan %2ko igoe-
ra orokorra aplikatu zuten.  
“KPIa zero azpitik dabilenez, 
gastuei aurre egiteko nahikoa 
dela deritzogu. Krisiaren ondo-
rioz herritarrak ere ez daude 
momenturik onenean”, esan 
du Mila Mondragon alkateak.

Neguko San 
Andres jaiak 
abiatzeko, arku 
tiro txapelketa 

 ZALDIBAR  I.E.
Arku-tiroko neguko San An-
dres saria jokatuko dute dome-
kan. Ekitaldi horrek, eta gaur-
ko argazki lehiaketak emango 
diete neguko San Andres jaiei 
hasiera. Arku-tiro txapelketa-
ren XVII. edizioa da kirolde-
gian jokatuko duten hori. Arku 
taldeak antolaturiko hitzordua 
da domekakoa, eta 09:00etatik 
13:30era arte jardungo dira 
lehian tiralariak, San Andres 
saria nork irabaziko.

Antzerkia, gaur
Oihulari Klown taldearen es-
kutik, Zai, beti zai antzezalana 
izango da, bestalde, gaur, libu-
rutegi zaharrean ikusgai. Uda-
lak antolatu du emanaldia, eta 
22:00etan hasiko da. Virginia 
Imazek zuzenduriko ikuskizu-
na da, eta berak egindakoa da 
gidoia. Anduriña Zurutuza eta 
Maider Galarza dira aktoreak. 



“Askotan gertatzen zait euskaraz 
dakitenak gaztelaniaz entzutea”
Euskara indartzeko Berbaroren saioetan dihardute gazte biek

 EUSKARA  Joseba Derteano
Durangoko Udaleko Immigra-
zio Sailaren ekimenez, Berbaro 
euskara elkarteak euskara in-
dartzeko saioak eskaintzen diz-
kie gazte etorkinei. Yong Jie Hu 
eta Mila Soledad Mbo gazteek 
lau urte daramatzate eskola ho-
rietara joaten. Pozik dabiltzala 
diote, eta eskolak oso baliagarri 
zaizkiela. 

Biekin euskaraz izandako 
solasaldian, euskaragaz duten 
hartu-emanari buruz jardun 
dute, eta gogoetarako aukera 
uzten duten anekdotak kontatu 
dituzte.Yon Jie Huren gurasoak 

txinatarrak dira, 9 urtegaz eto-
rri zen Euskal Herrira, eta Fray 
Juan de Zumarraga institutuan 
ikasten du. Mila Soledad Mbo-
ren gurasoak Ekuatore Ginea-
koak dira, 4 urte zituela etorri 
zen handik hona, eta Kurutzia-
ga ikastolako ikaslea da.

Pentsatzen dutena euskaraz 
nahiko ondo adierazteko kapaz 
dira, baina Milak gehiago ikasi 
gura du: “Gauza batzuk adieraz-
tea kosta egiten zait oraindik, eta 
hemen asko laguntzen didate”. 
Yong Jiek ere bere euskara mai-
la hobetzeko darabiltza Berba-
roko eskolak. “Baina, horregaz 

batera, lagun piloa ezagutu dut; 
ondo pasatu, eta asko ikasten 
dugu”. Aditzak eta berba jakin 
batzuk batzuetan mihi puntan 
geratzen zaizkiola onartu du 
Milak, baina euskara ikasteko 
prozesutik zailena egiten zaio-
na besteek diotena ulertzea da: 
“Aditzak ondo erabiltzea kosta 
egiten zait, baina hobetzen nabil; 
hitz egitea baino, euskara uler-
tzea da gaitzen egiten zaidana”.

‘Agur’ euskarazko berba da?
Yong Jiek, Euskal Herrira etorri 
zenean, ez zekien euskara exis-
titzen zenik: “Gaztelaniaz baka-

rrik egiten ze-
la uste nuen”. 
Horregatik, 
kalean agur esaten ziotenean, 
gaztelaniazko beste berba bat 
zela uste zuen, harik eta lagun 
batek euskaraz agurtzen zutela 
jakinarazi zion arte: “Orduan 
izan nuen lehenengoz euskara-
ren berri”. Harrezkero euskara 
ikasi gura du. Gurasoek ez zio-
ten trabarik jarri, baina euska-
rak Euskal Herrirako bakarrik 
balioko ziola gogoratzen zioten: 
“Berdin zitzaidan, nik euskara 
ahalik ondoen ikasi gura nuen”. 

Euskara ondo dakitenen, bai-
na ondoren kalean erabiltzen ez 
dutenen errealitatea gertutik 
ezagutzen dute biek: “Asko-
tan gertatzen zait euskaraz da-
kitenak gaztelaniaz entzutea. 
Batzuek esaten didate alferra 
ematen diela euskaraz berba 
egiteak”, dio Yong Jiek. Milak 
ere egoera berberak bizi dituela 
dio, eta ikastolako gelan irakur-
tzen duen esaldia gogoratu du: 
“Euskara ez da galduko ez da-
kitenek ikasten ez dutelako, da-
kitenek hitz egiten ez dutelako 
baino. Ez dugu euskaraz egiten 
egin beharko genukeen beste”.

Bi gazte hauek erabiltzen du-
te euskara, eta etorkin gazteak 
euskaraz entzuteak harridura 
sortzen duela onartu dute: “Ka-
lean lagunekin euskaraz nabi-
lenean, batzuetan jendea niri 
begira geratzen da, harrituta, 
eta euren kolkorako pentsatzen 
dute: ‘euskaraz ari da!’”, dio Mi-
lak. “Niri ere batzuetan harri-
duraz begiratzen didate”, gehitu 
du Yong Jiek. 

Yong Jie Hu (Durango, 1999)  | Mila Soledad Mbo (Durango, 2004)
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GARAI  Martitzenean, hilak 28, 
Balmasedara (Bizkaia) irteera 
egingo dute Garaiko jubilatu 
elkartetik. Bertan, besteak 
beste, Boinas La Encartada 
museoa ikusiko dute. Garaitik 
09:30ean irtengo dira. Dome-
kara arte eman daiteke izena 
Herriko Tabernan. Bazkideek 
23 euro ordaindu beharko dute 
irteera eta bazkariagatik. 

Yong Jie Hu eta Mila Soledad Mbo gazteek lau urte daramatzate Berbaroren saioetan.

Ramon Aldasoro 
presoa Murtziara
OTXANDIO  Ramon Aldasoro 
preso otxandiarra Castelloko 
kartzelatik (Euskal Herritik 
560 km-ra) Murtziakora (780 
km-ra) tokialdatu zuten orain 
hilabete. Beraz, Euskal Herri-
tik 220 kilometro urrunago 
dago orain. Aldasoro 1997an 
atxilotu zuten Miamin (AEB). 
Harrezkero, zortzi kartzelatan 
izan da. 

ELORRIO  Eta orain zer? lelo-
pean, batzarrera deitu dute 
Elorrion. Erabakitzeko eskubi-
dearen aldeko Gure Esku Dago 
ekimenagaz bat egin duten 
elorriarrek sorturiko taldeak 
deitu du batzarrera. Azaroa-
ren 27rako egin dute deialdia 
antolatzaileek, eta 19:00etan 
jarri dute hitzordua, Elorrioko 
Arriola antzokian. 

Gure Esku Dago, 
etorkizunari begira

DURANGALDEA  Durangaldeko 
15 ikastetxek eta Amankomu-
nazgoak abiaturiko kanpaina 
da Zure mugikorrak ezkuta-
tzen duena. Erabiltzen ez di-
ren mugikorrak udaletxeetan 
uzteko gonbita luzatu dute 
ikasleek. Mugikorrak saldu 
edo birziklatu ostean lorturiko 
dirua Kongon hainbat proiek-
tu garatzera bideratuko dute.

‘Zure mugikorrak 
ezkutatzen duena’

      Iritzia 

Oihane Lekunberri - Nekazaria, Alicia Monedero - Artzai-gaztagilea, Roman Bengoa - Nekazaria (ENEEKeko presidentea), 
Fernando Lejarza - Nekazaria, Urdaspal Alberdi - Nekazaria, Illart Bazeta - Nekazaria, Arantza Zubia - Nekazaria, Sonia 
Isasi - Txakolina-Sagardoa, Jon Kepa Agirregoikoa - Esnekiak, Gema Agirre - Nekazaria, Amaia Torre - Nekazaraia, 
Paulino Ortiz - Eztigilea (jubilatua).

Merkatu plazako baserritarren kezka
Idatzi honegaz larunbatero Durangoko plazara 
hurbiltzen garen nekazariok zera adierazi nahi 
dugu: Durangoko Merkatu plazaren egoera nahi-
ko kezkagarria da. Gaur egun (adibidez, aurreko 
larunbatean) 30 postu inguru gabiltza zapaturo 
hemen. Horietatik erdia gabiltza gure eta sasoian 
sasoiko produktuekin bakarrik (birsalmenta egin 
gabe). Hamabost-hamasei hauetatik bederatzi-ha-
mar gaude nekazaritzan ogibidez, autonomo beza-
la, Gizarte Segurantza ordaintzen, zergak ordain-
tzen, Nekazaritza eta Osasun sailetako kontrolak 
pairatzen, irabaziak aitortzen, Mercabilbaoren 
konpetentzia desleialaren kontra borrokatzen eta 
abar. Azkeneko urteetan, ordea, gazte asko ari da 
hurbiltzen nekazaritzara, eta Durangoko plaza 
leku aproposa eta naturala izan beharko litzake 
Durangaldeko nekazari berri horiek erakartzeko. 
Arazoa da dagoen giroak, konpetentzia desleialak, 
salmenta eskasiak eta utzikeriak ez dutela nekaza-
ri berri askorik erakartzen, eta erakartzen baditu, 
gutxi batzuek baino ez dute lekurik aurkitzen eta 
lehendik gaudenok ez gara jenero gehiago ekar-
tzera ausartzen, erdia etxera eramatearen beldu-
rrez. Horren adibide da Atxondoko nekazari gazte 

batek plazara etortzeari utzi diola, eta esplotazioa 
kanpoan duten, baina izatez Durangaldekoak di-
ren beste nekazari gazte bik ezingo dutela etorri, 
udalak plazan lekurik ez dagoela esan dielako.

Urteak dira egoera hau salatzen ari garela, eta 
2012. urtean Durangoko Udalak araudi bat atera 
zuen zapatuetako baserritarren merkatuaren 
arazoari aurre egiteko asmoz. Bi urte berandua-
go, araudi hori ez du oraindik inork betearazi, eta 
egoera txarrera doa.

Egoera hau askotan salatu dugunez, eta udala 
eta Dendak Bai jakitun direnez, elkarte honek eta 
Amankomunazgoak hartutako erabakia prentsan 
irakurtzeak harritu egin gaitu.

Hau guztia jakinda, baserritarren merkatua-
rentzat irtenbiderik aproposena eta Durangalde-
ko lehen sektoreari laguntzeko era eraginkorrena 
2012. urtean udalak adosturiko araudia betearaz-
tea dela uste dugu. Horretarako, ondo legoke Den-
dak Bai elkarteak eta Durangaldeko Amankomu-
nazgoak jarri behar dituzten 15.000 euroak araudi 
hori betearazten dela ziurtatzen gastatzea, eta ez 
kutsu elektorala darion kartoi harrizko baserri 
birtual folkloriko bat plazan jartzea.

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). 



“Jendea Ventana al Valle proiektua 
bisitatzera joatea da gure helburua” 
Viñaleseko (Kuba) proiektu komunitarioa ezagutarazteko jaialdia antolatuko dute Abadiñon, azaroaren 29an

 BERBAZ  Jone Guenetxea
Kubako Ventana al  Valle 
proiektua indartzeko jaialdia 
antolatuko du asteburuan Eus-
kadi-Cuba elkarteak Abadiño-
ko gaztetxearen laguntzagaz.  
Abadiño kultura kubatarraren 
erakusleiho bihurtzeaz gaine-
ra, herrialde horren inguruko 
mahai inguru eta dokumental 
emanaldiak aurreikusi dituzte. 
Jabi Zabala proiektuan buru- 
belarri murgilduta dago. 

Zertan datza Ventana al Valle 
proiektua?
Proiektu komunitario bat da. 
Inguru horretan eta Habanan 
proiektu komunitarioak sortzen 
dabiltza. Hau da, lagun talde bat 
biltzen da komunitatearen alde 
zer edo zer egiteko gogoagaz, mo-
du guztiz altruistan. Horietako 
asko prozesu kulturalak izaten 
dira. Hau da, balio kultural ba-
tzuk babesteko eta sustatzeko. 

Viñales zelako herria da?
Herri nekazari bat da. Mendi 
bitxi batzuez inguratuta dagoen 
bailara batean dago. Mendi oso 
ikusgarriak direnez, Unescok gi-
zateriaren ondare kultural izen-
datu ditu. Paisaia oso politak dau-
de, eta azken urteotan paisaia- 
turismoa garatu da. Turismoa-
gaz batera, lehen ez zeuden ez-
berdintasunak ere garatu dira. 
Turismoaren inguruan bizi den 
jendea dibisetatik hurbilago 

dago, eta nekazariak, berriz, po-
breagoak dira, ez dutelako turis-
moagaz loturarik. Beraz, kezka 
sozioekonomiko hori badago. 
Era berean, kezka kulturala ere 
badago.Turismoagaz dena eral-
datu da, eta bisitariei eskaintza 
estandarrago bat eskaintzen hasi 
dira bertako balioak baztertuta. 
Horiek dira, hain zuzen, turista 
mota bati interesatzen zaizkio-
nak. Beraz, balio horiek berres-
kuratzeko eta aintzatesteko sor-
tu da proiektua. 

Euskal Herritik hainbat lagunek 
proiektuagaz bat egin duzue.
Gu proiektuan laguntzen gabil-
tza, baina beraiek dira protago-
nistak. Jendeak proiektua bisi-
tatzea da gure asmoa. Beraien 
helburuak eta bertan ekoizten di-
tuzten kultur adierazpenak eza-
gutaraztea: son, kreole dantzak, 
repentismoa, ahozko literatura... 
Ekintza kulturalak egiten dituz-
te. Ehun lagunetik gora dituen 
dantza talde bat sortu dute, esate-
rako. Zortzi monitore dituzte, eta 
leku askotara jotzen dute. Era be-
rean, antzezlanetarako leku bat 
dute, eta aldagelak eta antzoki 
antzeko bat ditu, adibidez.

Ostatu bat ere baduzue. 
Bai, ostatu antzeko bat jarri dugu 
martxan. Hortik ateratzen den 
diruagaz proiektua finantzatzen 
da. Proiektuan denek dihardute 
musu-truk, baina beste gastu 

batzuetarako baliabideak behar 
dira. Gela bakar bat dago, baina 
pare bat gela prestatzea da as-
moa. Ez da ostatu tipiko bat. Le-
ku bizi bat da. Espero dugun jen-
dea da hori ezagutzera eta parte 
hartzera datorrena. Ez da izango 
isiltasun osoa egongo den lekua. 
Kulturgune bizi bat da hau. 

Kultur trukerako espazioa da, 
beraz.
Turista jasotzaile pasiboa izan 
beharrean, ekarpen bat egitera 
doan turista espero dugu. Dagoe-
neko, txalapartariak eta bertso-
lariak joan dira. Orain dela gutxi 
Bermeoko dantza talde handi bat 
joan zen. Eta Valentziako dantza 
talde bat ere joatekoa da. 

Zein lotura daukazu Kubagaz?
Lotura pertsonala daukat. 
Proiektuan dihardutenak eza-
gutzen ditut. Lagun egin ginen 
aspaldi, eta proiektua martxan 
jarri zenetik laguntzen gabiltza; 
bai ni, bai Euskal Herriko lan-
talde bat: tartean Iker eta Ane 
abadiñarrak. Euskal Herriko 
sustatzaile nagusienetakoak 
Amparo Loizaga eta bere bikote-
kidea dira. 

Zergatik erabaki duzue jaialdia 
Abadiñon egitea? 
Iker eta Ane Abadiñokoak dira,  
proiektuan inplikatu dira, han 
egon dira, eta ezagutu egin dute. 
Jaialdia egitea proposatu zigu-

ten, eta egitaraua edukiz osatzen 
hasi ginen. Azkenean nahiko 
programazio txukuna atera da. 
Gaztetxean ez bagara sartzen, 
probalekura joango gara. 

Azaroaren 28an ‘El maestro 
saharaui’ dokumentala eman-
go duzue. Zertan datza?
Dokumental honek Kubara ikas-
tera joandako saharauien feno-
menoa azaltzen du. 1982an 10 ur-
tegaz Kubara joan zen saharaui 
bat ezagutzen dut. Kubak hain-
bat herrialderekiko izan duen 
jarrera laguntzailea azaltzen du. 
Sahararena kasu bat da, baina 
beste hainbat daude: Nikaraua, 
Honduras, Namibia, Angola eta 
hainbeste lekugaz izandako ja-
rrera nabarmendu gura dugu. 
Une honetan Sierra Leonan eta 
Liberian ehun mediku eta eri-
zain kubatar daude ebolaren aur-
ka kolaboratzen. 
 
Azaroaren 29rako egun osoko 
egitaraua prestatu duzue.
Mahai ingurua antolatuko dugu 
Kubaren egoera sozioekonomi-
koari buruz berba egiteko. Hain-
bat gonbidatuk parte hartuko 
dute, tartean Euskadi-Cuba 
elkarteko kideak eta Ventana al 
Valle taldeko kideak. Ondoren, 
herri bazkarian batuko gara. 

Ventana al Valle proiektua aur-
keztuko duzue.
Proiektuaren aurkezpen formal 
bat izango da. Bideoak eta argaz-
kiak emango ditugu, proiektua 
azaltzeko. Ondoren, Bi Dak abes-
lari kubatarrak etorriko dira, 
Danieuris eta Daniellis Moya 
ahizpak. Kubako abestiz eta eus-
karazko kantez osatutako sorta 
eskainiko dute. 

Bilboko talde kubatar batek ere 
erakustaldia eskainiko du. 
Bai, Yoruba dantzen erakustaldia 
izango da, Orisha Ewe taldeagaz. 
Ausartzen direnentzat dantza 
kubatarren ikastaro bat emango 
dute. DJ bat egongo da 19:30etik 
aurrera, eta Kubako musikaren 
aukeraketa egingo du.
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Berbaz
Jabi Zabala | Ventana al Valle proiektuaren elkartasun taldeko kidea | Gorliz, 1971

Jasotzaile pasiboa 
beharrean,  
ekarpen bat  
egitera datorren 
turista espero dugu” 

Viñaleseko 
balio kultural 
eta sozialak 
aintzatesteko  
sortu da proiektua” 

Jabi Zabala eskuinean, Kubara egindako bidaia batean.



Kultura

2014ko azaroaren 21a, barikua  |  anboto   @anbotokultura    11

“Kanpainaren erdian, behar dugun bazkide 
berrien kopuruaren laurdena lortu dugu”
Abenduaren 31ra arte egin daiteke Plateruenerako diru ekarpen eta borondatezko lan kanpainagaz bat

 AGERRALDIA  Itsaso Esteban  
Plateruena Kafe Antzokia diruz 
laguntzeko irailean abiatu zuten 
kanpainaren erdira ailegatuta, 
orain arteko emaitza jakinaraz-
teko, agerraldia egin zuten mar-
titzenean Jone Miren Goenaga 
Platerueneko presidenteak eta 
Nerea Iriarte zuzendaritza ba-
tzordeko kideak. “Kanpainaren 
erdira heldu gara, hilabete eta 
erdi da kanpaina abiatu genue-
la, eta behar dugunaren laurde-
na lortu dugu; ez da gutxi, baina 
ez da nahikoa”, azpimarratu 
zuen Nerea Iriartek prentsau-
rrekoan. Azaldu zutenez, Plate-
ruena bost urtean diruz lagun-
tzeko konpromisoa 200 lagunek 
hartu dute dagoeneko. 

Lehendabizi, bazkide berri 
horiei eskerrak eman zizkio-
ten martitzeneko agerraldian, 
eta, bigarrenik, oraindik ekar-
pena egin ez dutenei gonbita 
luzatu zieten: “Orain da ekar-
pena egiteko garaia”, esan zuen 
Jone Miren Goenagak. Izan 
ere, abenduaren 31ra arte dago 
ekarpen kanpainan parte har-
tzeko aukera. Prentsaurrekoan 

azaldu zuten kanpaina abiatu 
zuten unean izan zutela eran-
tzunik onena, eta, Durango-
ko jaietako geldialdia tarteko, 
beheraldia sumatu dutela azken 
asteetan. Durangoko Azokako 
egunek kanpainaren goraldia 

ekartzea-espero dute. Gainera, 
asteon hasi dute telefono bidez 
Durangaldean ekarpen kanpai-
naren inguruko informazioa 
emateko lana. 

Ikasturte hasieran diru ekar-
pen eta borondatezko lan kan-

paina abiatu zutenean azaldu 
zuten bezala, duela hamar urte 
eraikina berritzeko eskaturiko 
kredituaren 250.000 euroko zo-
rrari aurre egin behar dio Pla-
teruenak datozen bost urteetan. 
Bazkide berrien sostenguagaz, 
datozen bost urteetan urtero 
50.000 euro eskuratzea da helbu-
rua. Plateruena zabaltzeko egin-
dako 1.500.000 euroko inbertsioa 
da zorraren jatorria. Hori ken-
duz gero, Platerueneko kultur-
gintza eta ostalaritza proiektua 
ekonomikoki bideragarria dela 
adierazi zuten. Iriarteren ara-
bera, “urtero bankuei ordaindu 
beharreko zorrak baldintzatzen 
du gure proiektua”. 

Duela hamarkada bat Pla-
teruena zabaldu zenean bizi ez 
genuen krisi ekonomikoa bizi 
dugu azken urteotan, eta horrek 
ere asko aldatu ditu gure aisialdi 
eta kultur kontsumo ohiturak. 
Horri loturiko hausnarketa 
prozesua egin du azken urtean 

Plateruena Kafe Antzokiak Zi-
larberritzen izeneko prozesua-
gaz. “Sumatzen dira, dagoeneko, 
prozesu horrek ekarritako alda-
ketak Plateruenean, bai lan egi-
teko moduetan, bai eraikinean 
bertan”, azaldu zuen Iriartek.

Abenduaren 6ko jaia
Oraindik egitarau zehatza au-
rreratzerik ez duten arren, 
martitzeneko prentsaurrekoan 
azaldu zuten abenduaren 6ko 
gauerako jai berezia antolatzen 
dabilela Plateruena. Igor Elor-
tzak, Peru Magdalenak eta Ene-
ko Sagardoyk dihardute ema-
naldia prestatzen, eta, euskal 
kulturgintzako hainbat lagunek 
parte hartuko dute ekitaldian: 
musikariek, idazleek, antzez-
leek, eta dantzariek, esaterako. 

Diziplina askotako ikuski-
zuna izango da, “euskal kultur-
gintzaren bizimin eta bizipozei 
buruzkoa”. Eneko Sagardoy 
Durangoko aktorea izango da 
ikuskizunaren “harilkatzailea”, 
eta hamabost bat gonbidatugaz 
osatuko dute ordu eta erdi ingu-
ruko emanaldia. Goenagaren 
berbetan, “jai itzela antolatzen 
dabiltza, eta Durangaldeko eta 
Euskal Herriko kulturazale guz-
tiei egin gura diegu abenduaren 
6an geugaz jai egitera”.

Zuzeneko diskoaren salmentaren 
irabazia, Plateruenera, Katamalok
Diskoaren salmentatik ateratako dirua Plateruenera bideratuko du taldeak

Durangoko Plateruenean es-
kaini zuen Katamalo taldeak 
orain arteko bere azken kon-
tzertua, 2011. urteko azaroan. 
Kontzertu hura “zentzu guztie-
tan oso-oso berezia izan zen”, 
ekarri du gogora Gotzon Baran-
diaran taldekideak: “Mila lagu-
netik gora elkartu ginen Plate-
ruenean, eta berotasun itzela 
jaso genuen entzuleengandik. 
Han bizi izan genuena ez du-
gu erraz ahaztuko; hasieratik 
gugaz kantatu zuen jendeak, 

hartu-emana itzela izan zen, eta 
oso hunkituta egon ginen ema-
naldiko hainbat unetan ere”. 

“Plateruenak diru ekarpen 
kanpaina abian jarri duela 
jakin genuenean erabaki ge-
nuen gure ekarpen xumea izan 
daitekeela kontzertu hartako 
grabazioa eurei eskaintzea, eta 
horren salmentatik ateratako 
dirua Plateruena laguntzera bi-
deratzea: urte guztiotan bidela-
gun izan dugunari laguntzeko”, 
azaldu du Barandiaranek. 

Zuzeneko diskoan Katama-
loren azken kontzertuko ema-
naldia dago jasota, egun harta-
ko kolaborazio bereziak barne. 
Gainera, Katamaloren aurreko 
diskoetan ez dauden beste kan-
ta batzuk ere bildu dituzte ber-
tan. “Sonoritate berezia dute 
diskoko hemezortzi kantek”, 
dio Barandiaranek, “beste di-
mentsio bat hartu zuten kon-
tzertu hartan”.  

Katamalo musika taldearen 
oinarrian dagoen Larrabetzu-

ko Bihotz Bakartien Klubak 
Durangoko Plateruenagaz ha-
mar urteko harremana duela 
azpimarratu du idazleak: “Ka-
tamalo taldeko batzuk Literatu-
ra Eskolako kide ere bagara, eta 
Platerueneko Zilar Asteetan, 
esaterako, hasieratik parte har-
tu izan dugu. Gainera, Plate-
ruena beti egon da inplikatuta 
gure proiektuetan, eta bertan 
beharrean dabilen jendearen 
lagun ere bagara”, azpimarra-
tu zuen Katamaloko kideak.

Zortzi euroan dago zuzeneko 
diskoa eskuragai. Platerue-
nean, ANBOTOren bulegoan, 
edo euskarazko tokiko heda-
bideen bitartez erosi daiteke 
diskoa, eta, horren bitartez,  
Plateruena Kafe Antzokiari la-
gunduko diote erosleek.
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Jakintzaz
Jakintzari buruzko gogoeta 
bat oraingoan, asteko gertaki-
zun bik iradokia.

Bata, alabaren bizitzako 
filosofiako lehen azterketa:  
jakintza lortzeko bideak –arra-
zionaltasuna eta sentibera-
tasuna–. Bestea, lanean anto-
latu dugun arte garaikideko 
gazteen artelanez osatutako 
erakusketa eta bertara lehe-
nengo bisita egin zuten lauro-
gei urtetik gorako pertsonen 
balorazioak.

Taxista izandako nagusi 
batek, ez zela bera gelan sar-
tuko, berari kotxeak gusta-
tzen zaizkiolako, lan sasoietan 
pintore izan denari koadroak 
gustatzen zaizkion bezala. 
Beste andre batek, irudiko lan-
dareak ez direla hemengoak 
eta ea zein leku ote den hori, 
hain landare bitxiak dituena, 
Tenerife edo… Horrelakoak 
anekdota hutsetik haratago-
ko iruzkinek lagunduta: “Ez 
dut aditzen, gazteen kontuak, 
badakizu, zer adierazi nahi 
du horrek?”, eta antzekoak, 
eskultura gehienak begiratu 
ere egin gabe, koadroetara 
ohituago edo, antza. Galderak 
egiten zituzten eta interesa eta 
jakin-mina erakutsi zituzten.

Esperientzia interesgarria 
izan zen, lehenbizikoz bizi 
izandakoa zelako eta gainon-
tzekoetan 30-60 urte bitarte-
koekin ohituta geundelako. 
Adin horretakook beste era 
batera erreakzionatzen dugu 
ezezagunaren aurrean, harro-
keriaz, mespretxuz, ukazioz… 
Beldurrez, finean?

Alabari esango diot filosofia 
irakasleari galdetzeko ea zein 
bide egin duten nagusiek hain 
jakintsu izateko.

www.josunearanguren.
blogspot.com.es
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GEURE DURANGALDEA ANTZERKIA  Itsaso Esteban
Durangoko San Agustin kultur-
gunean eskainiko dute Eneko 
Sagardoy Durangoko aktoreak 
eta Maskarada taldekoek Arki-
medesen printzipioa antzezlana, 
azaroaren 23an. “Harrotasun 
eta lasaitasun handiagaz” ari-
ko dela dio Sagardoyk: “Asko 
zor diot San Agustini, eta obra 
lagunen eta etxekoen aurrean 
erakusteko ilusioz nago”. 

Josep Maria Miro i Colomi-
naren testuan oinarriturik dago 
Arkimedesen printzipioa antzez-
lan naturalista. Norbanakoaren 
askatasunaren eta gizarteko 
arauen arteko talkaren inguru-
koa da. Obraren hasieran aita 
bat agertzen da esanez Faceboo-
kean irakurri duela igerilekuko 
begiraleak mutiko bati muxu 
eman diola ahoan. 

Iñaki begiralearen papera 
antzezten du Sagardoyk. Pertso-
naia oso interesgarria dela dio: 
“Jatorra, oso naturala, mutil 
sano eta maitakorra da”. Sare 
sozialen eraginari buruz, beldu-
rrez, egiaz eta gezurraz dihardu 
obrak. “Zer gertatzen da salatua 
den pertsonagaz?”, galdetu du 

Sagardoyk. Antzezlanekoa “gai 
latza, deserosoa eta polemikoa 
da”. Obra amaitzean, batzuen 
ustez, erruduna da Iñaki, pede-
rasta. Beste batzuen ustez, aldiz, 

pertsona ona da. Obra bera ikusi 
dute denek, baina iritzi guztiz 
kontrajarriak dauzkate.

Bilboko Arriaga antzokian 
estreinatu zuten obra, eta aza-

roan Azpeitiko Euskal Antzer-
kiaren Topaketetan ere izan 
ziren. Gaiarekiko interesa piztu 
dute emanaldi guztiek, eta ikus-
leen gogoeta ere bai. 

Iñaki protagonistaren papera antzezten du Eneko Sagardoy durangarrak.

Askatasunaren eta arauen talkari 
buruz, ‘Arkimedesen printzipioa’  
Azaroaren 23an, Durangoko San Agustinen eskainiko dute antzezlana

Bertsolari txapelketako 
lehenengo finalaurrekoa
Etxebarrian jokatuko dute finalaurrekoa, bihar

 BERTSOLARITZA 
Bihar, 17:30etik aurrera joka-
tuko dute Bizkaiko Bertsolari 
Txapelketaren lehenengo fina-
laurrekoa. Lea-Artibaiko Etxe-
barriko pilotalekuan izango da 
saioa. Finalaurrekoan kantatu-
ko dute Durangaldeko bertsola-
ri bik: Eneko Abasolo Abarkas 
iurretarrak eta Miren Amuriza 
berriztarrak. Bi horiekin saio-
ko seikotea osatuko dute Ander 
Elortegik, Fredi Paiak, Iratxe 
Ibarrak eta Joseba Artzak. 

2012. urteko txapelketan fi-
nalista izateagatik, zuzenean 
sailkatu dira finalaurrekoeta-
rako Paia, Ibarra eta Amuriza. 
Beraz, zapatuan hasiko da hiru 
bertsolari horientzat 2014ko 
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa.

Abarkas, aldiz, Mungiako 
kanporaketa saioa irabazita 
sailkatu da finalaurrekorako, 
eta kanporaketan batutako 
puntuazioari esker lortu dute fi-
nalaurrekoetarako pasea Elor-
tegik eta Artzak.

Bizkaiko Bertsolari Txapel-
ketaren aurtengo bost kanpora-
keta saioetan entzule kopurua 
“gora eta gora” joan dela azpi-
marratu du Bertsozale Elkar-
teak, eta giroa ere saioz saio 
joan dela berotzen. Talde an-
tolatzaileak azpimarratu due-
nez, Mallabiko saioan batu da 
bertsozale gehien: laurehundik 
gora. Orain artekoak ikusita, 
finalaurrekoetan zein abendua-
ren 20ko finalean ere gorakada 
espero dute antolazaileek.

Euskal kanten emanaldia 
hartuko du Plateruenak
Azaroaren 23an, 18:30ean izango da kantaldia

 MUSIKA 
Ermuko, Zaldibarko, Durango-
ko, Markinako, Barakaldoko, 
Balmasedako, Abadiñoko eta 
Atxondoko haur eta gazte kan-
tarien emanaldia izango da, 
domekan, 18:30etik aurrera, Du-
rangoko Plateruena antzokian. 
Bakarka, taldeka zein musika-
riek lagunduta kantatuko dute 
emanaldi horietan. 

Durangaldeko hainbat par-
taidek kantatuko dute Plate-
rueneko hitzordu horretan: 
pianoaren laguntzagaz ariko 
da, batetik, Xaramel taldea, 
eta soinuagaz Abadiñoko eta 
Atxondoko kantariek osaturiko 
Anbotoko Sorgiñak taldea. Gai-
nera, Amaiur Azkarate duran-
garrak bakarrik eta a capella 

kantatuko du, eta Ainhoa eta 
Paule Azpitarte zaldibartarrek 
ere parte hartuko dute Euskal 
Kantuzaleen Elkarteak antola-
turiko emanaldian.

Bakarka, taldeka zein 
musikariek lagunduta 
kantatuko dute  
Durangoko emanaldian

Durangaldeko hainbat 
herritako kantariek parte 
hartuko dute, adibidez, 
domekako kantaldian
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‘Macho Maris’: matxismoari aurre egiten 
dieten gizonei eskainitako antzezlana
Ermuko Zipriztintzen gizon taldekoek hausnarketarako eskaintza egingo dute antzezlanagaz

 ELORRIO  M.O.
Macho Maris antzezlana Elo-
rriora helduko da azaroaren 
25ean, gizonen artean haus-
narketa eta gogoeta sustatzeko 
asmoz. Lan hori Ermuko Zipriz-
tintzen gizon taldeak sustatu du, 
eta berdintasunaren alde egiten 

duten lanean kokatzen da. Hain 
zuzen ere, hutsune bat ikusten 
zutelako erabaki zuten antzez-
lana egitea. “Jarrera matxistak 
modu zuzenagoan,  errazagoan 
eta dibertigarriagoan kritika-
tzeko beharra sentitu genuen”, 
diote Zipriztintzen taldekoek.

Gaztelaniaz erabiltzen den 
Marimacho terminoari buelta 
eman gura izan diote Macho 
Maris lanaren sortzaileek. 50 
minutuan mikromatxismoak, 
gizonen pribilegioak, hizkun-
tzaren erabilera sexista, ardura 
banaketa eta beste hainbat gai 

lantzen dituzte. Antzezlane-
ko aktore biek, Markusek eta 
Juanmanolok, “umoretik eta 
autokritikatik” jorratuko dituz-
te gai horiek, esketx formatuan 
eskainita.

Emakumeekin batera
Zipriztintzen taldekoek adiera-
zi dutenez, Ermuko emakume 
asanbladagaz harreman oso es-
tua daukate, eta antzezlanaren 
edukiak eurekin partekatu di-
tuzte gidoia idazteko prozesuan.

Azaroaren 25erako Arriola 
kultur aretoan ipini dute hitzor-
dua, 20:00etatik aurrera. Gaine-
ra, Abadiñora ere hurreratuko 
dira eskaintza ausart honegaz. 
Hilaren 30ean izango da biga-

rren emanaldi hori, 19:00etan, 
Traña-Matienako Errota kultur 
etxean.

Posterra ipintzera
Baina Macho Maris antzezlana 
ez da izango Elorriok eskainiko 
duen gauza bakarra azaroaren 
25era begira antolatu dituzten 
ekitaldietan. Egunean bertan, 
19:00etan, Herriko plazan batze-
ko deialdia egin dute, elkarreta-
ratze isila egiteko bertan. 

Horretaz gainera, herrita-
rren inplikazioa topatu guran, 
etxeko balkoietan puntu more-
dun posterrak ipintzea eskatu 
dute. Poster horiek etxerik etxe 
banatu dituzte aurretiaz, bu-
zoietan utzita, eta bakoitzak 
berea bere etxean eskegitzeko 
gonbita egin dute.

Bestalde, azaroaren 26an 
protokoloari buruz egingo du-
te berba, Iturri kultur etxean, 
19:00etan hasiko den hitzaldian.

‘Macho Maris’ antzezlaneko aktoreak.

“Umoretik eta 
autokritikatik” 
hainbat gai 
jorratuko dituzte 
esketx formatuan

Inplikazioa topatu 
guran, etxeko 
balkoietan puntu 
moredun posterrak 
ipintzea eskatu dute



 DURANGALDEA  A. Ugalde
Durangoko San Agustin kultur-
gunean jaialdi berezia egingo 
dute datorren eguenean, aza-
roak 27. Iluntzeko 19:00etan hasi-
ta, Durango, Abadiño, Berriz eta 
Iurretako zortzi taldek Beldur 
Barik jarrera lehiaketara aur-
keztutako bideoak ikusi, eta sari 
banaketa egingo dute.

Araban, Bizkaian eta Gipuz-
koan bosgarren bider antolatu 
dute aurten Beldur Barik lehia-
keta, eta, lehiaketa orokorraz 
gainera, aukera egoten da es-
kualde mailako topaketak eta 
sariketak egiteko. Durangal-
deko Berdintasun sail batzuek, 
elkarlanean, eskualde mailako 
lehiaketa egitea erabaki dute: 
“Asmoa urtero antolatzea da”, 
azaldu du Berrizko Berdintasun 
teknikari Hodei Arrizabalagak. 

Bideoen edukiak
Adibidez, kirol arloko aukera 
berdintasuna, familia ereduen 
aniztasuna eta bikote harrema-
netako kontrolak landu dituzte 

Durangaldeko gazteek euren 
bideoetan. Izan ere, lehiaketa-
ren helburua desparekotasun 
egoerak eta kultura matxista 
agerian uztea da.

Sariak
San Agustingo jaialdia Karrika 
antzerki taldeak dinamizatuko 
du, eta, aurkeztutako bideoak 
ikusi eta gero, sariak banatuko 
dituzte lehiaketako bi katego-
riatan. 12 eta 17 urte artekoen 
kategoria, eta 18 eta 26 urte ar-
tekoena egon dira: kategoria 
bietan sari nagusia eta aipamen 
berezia egongo dira.

Beldur Barik topaketa oro-
korra datorren azaroaren 29an 
izango da, Urola Garaian (Gi-
puzkoa). 16:00 aldera hasiko dira 
ekitaldiak Zumarragan. Taile-
rrak egingo dituzte bertan: hile-
koa bizitzeko moduei buruzko 
tailerra, autodefentsa tailerra, 
desiraren laborategia eta rap 
feminista tailerra. Iluntzean 
Urretxura joango dira kalejiran. 
Bertan izango da sari banaketa, 
20:30ean hasita. 

Durangoko, 
Abadiñoko, Berrizko 
eta Iurretako zortzi 
talderen bideoak 
ikusiko dituzte

San Agustin 
kulturgunean izango 
da jaialdia, datorren 
eguenean, iluntzeko 
19:00etan

Iurretako eta Durangoko kideen bideo banaren fotogramak.
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Salaketarako eta  
hausnarketarako deia 
Hamar minutuko isiluneagaz hasiko dute ekimena 

 ZALDIBAR  Markel Onaindia
Genero indarkeriaren kontrako 
ibilbidea egingo dute Zaldiba-
rren, azaroaren 25ean. Lehen-
dakari Agirre 
kaleko parke 
zaharrean ge-
ratuko dira 
18:30ean, eta 
hamar minu-
tuko isilunea-
g a z  h a s i ko 
dute ekimena. 
Izan ere, sala-
ketaz gainera, 
hausnarketa egiteko deia egin 
du Olaia Araucua Berdintasun 
zinegotziak: “Norberak haus-

nartzeko ere izango da, horre-
lako gauzak zergatik pasatu 
ahal diren pentsatzeko”. Zelan 
ez, indarkeria jasan duten ema-

kumeak ere 
gogoan izan-
go dituzte. Isi-
lunea amaitu 
ostean, uda-
l e t x e r a i n o 
oinez joango 
dira. Han Hel-
muga emaku-
me taldearen 
eta udalaren 

idatziak irakurriko dituzte, eta, 
amaitzeko, bideo bat eskainiko 
dute.

Iaz egindako mobilizazioan hartutako irudi bat.

Genero 
indarkeriaren 
kontrako ibilbidea 
egingo dute 
Zaldibarren

Durangalde mailako Beldur Barik 
topaketa egingo dute azaroaren 27an
Beldur bako jarrerei buruzko lehiaketa da Beldur Barik; eskualde mailako topaketa antolatu dute Durango, 
Abadiño, Berriz eta Iurretako Berdintasun sailek; herri horietakoen lanak ikusi eta sari banaketa egingo dute

Informazio gehiagorako  

eta aurkeztu diren  

bideoak ikusteko: 

www.beldurbarik.org
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AZAROAK 25 
MAITASUNAREN IPUINA 
TAILERRA 
Formatzailea:  
Irantzu Varela  
(Faktoria Lila)
10:00 – 13:30     
Txanporta

AZAROAK 25
EMAKUMEEN KONTRAKO 
INDARKERIAREN 
AURKAKO EGUNA 
Elkarretaratzea 
18:00       
Trañabarren kalea

AZAROAK 27 
DURANGALDEA  
BELDUR BARIK 
JARRERA 2014
LEHIAKETA
Sari banaketa teatralizatua
Karrika antzerki taldea 
19:00      
San Agustin kulturgunea

AZAROAK 29 
BELDUR BARIK 
TOPAKETA
AUTOBUSA 
www.beldurbarik.org  
webgunean erreserbatu.
16:00     
Urretxu-Zumarraga

AZAROAK 29 
MACHO MARIS
ANTZERKIA
Zipriztintzen Ermuko  
gizon taldea
Antzerkia 
19:00      
Errota kultur etxea        
Sarrera: 2€

“Autonomia, errepestua eta ongizatea 
izan behar dira maitasunaren oinarri” 
Irantzu Valera kazetari feministak Abadiñon eskainiko du ‘Maitasunaren ipuina’ tailerra, bihar 

 ABADIÑO  Itsaso Esteban
Nori dago zuzendua ikastaroa?
Parte hartzen duen jendea da, 
zelanbait, hori zehazten due-
na. Horrelako tailer batean ize-
na ematen duzunean, badago 
zerbait zure barruan: ez zaude 
guztiz gustura emakume bezala 
eman dizuten papera betetzen, 
edo irakatsi dizuten mundu ikus-
keragaz. Jakin-mina daukanari 
eta maitatzeko bere era eraiki gu-
ra duenari dago zuzendua. 

Zelakoa izaten da saioa?
Uste dugu gure bizitza esperien-
tziatik ikasten dugula gizakiok 
gehien, eta, horregatik, hainbat 
materialen laguntzagaz, espe-
rientzia indibidualak hartzen 
ditugu oinarri talde dinami-
ken bitartez. Balio handikoa 
da, gure ustez, norbanakoaren 
esperientzia. Helburua da jakin- 
mina piztea, eta hainbat aurrei-
ritzi mahaigaineratzea. Tailerra 
amaitzean jendea landutakoan 
sakontzeko gogoz joan dadin. 

Zelako materialak erabiltzen 
dituzue tailerretan?
Saiatzen gara denetariko gauzak 
erabiltzen: testu oso sakonak 
daude, baina baita gai haue-

Irantzu Varela | Faktoria Lila talde feministako kidea
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tara lehenengoz hurreratzen 
direnentzat prestaturikoak ere. 
Dokumentalak, filmak, tesiak, 
entseguak eta abar ipintzen ditu-
gu partaideen eskura. Tailerrean 
parte hartzeko, dena dela, ez da 
behar ezelako jakintzarik, jakin- 
mina da behar den bakarra. 

Maitasunaren idealizazioak ze-
lako kaltea eragiten digu?
Gure ideia nagusia da maita-
sunak, norbaitekiko konexio, 
ulertze eta erakarmen bezala 
ulertzen badugu, ongizatea eman 
behar digula beti. Sozializazioan, 
baina, maitasuna ulertzeko beste 
modu bat jaso dugu: sufrimendu 
handia eragiten diguna. Maita-
sun erromantikoaren eraikun-
tza soziokultural hori sistema 
honetan emakumeok sufritzen 
dugun gutxiespenagaz nahas-
ten badugu, hauxe da emaitza: 
munduan erailak diren hamar 
emakumetik lau euren gizonez-
ko bikotekideek edo bikotekide 
ohiek erailak dira. 

Beraz, indarkeria matxistagaz 
harremana dauka maitasuna 
ulertzeko modu horrek?
Bai. Maitasuna desberdintasu-
na eta indarkeria nagusi den 
espazio bilakatu du gizarte pa-
triarkalak. Guk, aldiz, maitasu-

nak ongizatea eta lasaitasuna 
eman behar dizkigula uste dugu. 
Horregatik saiatzen gara albo-
ratzen sufriaraztera eta mina 
eragitera garamatzaten elemen-
tuak; jeloskortasuna, bestea kon-
trolatu gura izatea, dependentzia 
emozionala... Ideia okerra da 
pentsatzea norbait maitatzeak 
bere askatasuna mugatzea esan 
gura duela. 

Zertan oinarritu beharko genu-
ke maitatzeko beste era hori?
Autonomia, ongizatea eta erres-
petua izan beharko lirateke beti 
maitasunaren oinarriak. Ema-
kumeoi irakatsi digute maitasu-
na dela gure bizitzako proiektu 
nagusia, eta besteen onespena-
ren bila gabiltza beti. Emakumea 
besteen grinak asebetetzeko 
dagoela irakatsi digute. Gizonek, 
aldiz, euren beharrizanak eurek 
asebetetzen dituzte. Edozeren 
gainetik dagoen maitasunaren 
ideiak errazten du harreman to-
xikoak sortzea, eta giro horretan 
oso zaila da harreman autono-
moak eta askatasunean oinarri-
turikoak edukitzea.  

Kazetaria zara. Komunikabi-
deek zelan eragiten dute?
Sistema kultural eta sozialak 
erreproduzitu egiten ditu maita-

sunari buruzko ideia toxiko guzti 
horiek. Egia da, baina, gutxinaka 
lortzen ari garela komunikabi-
deek islatzea badaudela maita-
tzeko beste era batzuk; ez direnak 
heterosexualak, monogamoak, 
bizi guztirakoak, edota seme-ala-
bak edukitzean oinarriturikoak. 
Hedabideetatik egin ezin dena da 
indarkeria, desberdintasuna eta 
askatasun eza legitimatzen duen 

maitasunaren ideologia zabaldu. 
Aipaturiko maitatzeko beste era 
horiek mahaigaineratzen lagun 
dezakete komunikabideek, ho-
riek normalizatzen.

Noiztik diharduzue ‘Maitasuna-
ren ipuina’ tailerra eskaintzen?
Urte asko daramatzagu, eta ema-
kume eta gizon askok parte har-
tu dute maitasuna ulertzeko eta 
bizitzeko beste era baten bila 
antolaturiko tailerrotan. Fak-
toria Lilan emakumeok XXI. 
mendean eta Euskal Herrian 
bizi dugun desparekotasunaz 
gogoetan genbiltzala, maitasuna 
askotan ateratzen zen. Ohartu gi-
nen maitasunaren gaia ikuspegi 
feminista batetik lantzeko beha-
rra genuela. Konturatu ginen, 
maitasunaren izenean, bestela 
onarterzinak iruditzen zaizki-
gun gauzak onartzen ditugula.

Zelako emaitzak izan dituzue 
orain arteko tailerretan? 
Nik uste jendeak maitasunari 
buruzko ideia propioagoa esku-
ratzen duela tailerragaz: bakoi-
tzak zoriontasunari buruz dau-
kan ideiari lotuagoa.Tailerretan 
parte hartzen dutenek, nik uste, 
hainbat ideia garbi eramaten di-
tuzte: maitasunaren izenean be-
rriro egin gura ez dituztenak edo 

aldatu gura dituzten jarrerei lo-
turikoak, esaterako. Tailerraren 
ondorio nagusia da maitatzea 
dela bestea zaintzea eta errespe-
tatzea, eta zaindu eta errespeta 
zaitzatela eskatzea.

Hezkuntzatik eragitea da ga-
koetako bat. Zelan ikusten di-
tuzu gazteak? 
Benetan garrantzitsua deritzot 
gazteengan eragiteari. Izan ere, 
maitasunaren gaian ere, espe-
rientziak asko erakusten digu: 
helduak esperientziatik ikas-
ten du ongizate gehiago ematen 
dioten harremanak bilatzen. 
Gazteak, baina, oso ahulak dira 
komunikabideek eta kulturak 
bidaltzen dizkien mezuekiko. 
Negargarria da txarrera goazela 
ikustea. Maitasun harreman bat 
zer den ikusteko, A tres metros so-
bre el cielo edo Mujeres, hombres 
y viceversa dira erreferenteak: 
harreman heterosexuala, eder-
tasun kanon jakin bat jarraitzen 
duena... Datuak oso larriak dira: 
indarkeria sufritu duten 18 urte-
tik beherakoen kopurua ikara-
garria da, eta kontrol estrategiak 
maitasunaren parte direla pen-
tsatzen dutenena ere bai. Asko 
dugu egiteko askatasunean eta 
errespetuan oinarrituriko mai-
tasun harremanak lortzeko.

Maitatzeko bere 
era eraiki gura 
duenari eta jakin- 
mina duenari dago 
zuzendua tailerra” 

Ideia okerra da 
norbait maitatzeak 
bere askatasuna 
mugatzea esan gura 
duela pentsatzea” 

Gazteak egitarauaren 
protagonista Berrizen
Jaialdia, tailerrak eta kontzertuak izango dituzte 

 BERRIZ  Amaia Ugalde
Gazteen artean sentsibilizazioa 
lantzeko hainbat ekitaldi egon-
go dira datorren astean, Berri-
zen. Martitzenean bertan, ikas-
leek jaialdia 
egingo dute; 
institututik 
eskola aurre-
ra kalejiran 
joan eta gero 
egingo dute 
indarkeria se-
xistaren kon-
trako jaialdia.

Gazteleku-
ko kideek ere hainbat tailer 
egingo dituzte barikuan, sentsi-
bilizazioa lantzeko.

Zapatuan kultura emanki-
zunen txanda izango da. Kultur 
Etxean Hitzak antzezlana eskai-
niko dute, 20:00etan: berbazko 
indarkeria ardatz duen antzez-

lana.
Z a p a t u 

g aua amai -
tzeko, berriz, 
g a z t e t x e a n 
E n d e m a ñ o 
e t a  H u m u s 
taldeen kon-
t z e r t u a k 
egongo dira. 
Feminismoa-

ren arloan egiten duten lanketa-
gatik aukeratu ditu talde horiek 
gazte asanbladak.   

Endemaño taldeak eta Humusek kontzertua eskainiko dute zapatuan. Emarock.

Zapatuan, berbazko 
indarkeria ardatz 
duen ‘Hitzak’ obra 
eskainiko dute 
20:00etan
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Indarkeriarik ez

 ANDEREAK 
Andereak plataforma indarke-
ria sexistari aurre egiteko sor-
tu genuen Durangoko zenbait 

pedagogok, kazetarik, etxeko 
andrek, dendarik eta askotari-
ko andreek, orain dela bedera-
tzi urte, Ofelia Hernándezen 

hilketaren ondorioz. Harrez-
kero etengabe saiatzen gara 
indarkeriarik gabeko bidea 
jorratzen, eta horrela jarraitu 
beharko dugu bidegabekeria 
honek dirauen bitartean, aza-
roaren 25ean ez eze, urteko gai-
nontzeko egunetan ere. 

Gure helburuen artean du-
gu emakumeen kontrako indar-
keriaren aurkako prebentzio 
kanpainak bultzatzea. Era be-
rean, jarduera soziokulturalak 
ere sustatzen ditugu, beti ere 
emakumeok hainbat esparru-
tan egin ditugun ekarpenak 
ezagutarazita.

Indarkeria sexistaren aurka-
ko manifestaldiak eta asteroko 
elkarretaratzeak antolatzen di-
tugu. Prestakuntza prozesuak 
garatzen ahalegintzen gara 
gizon eta emakumeon arteko 

ezberdintasunak gero eta txi-
kiagoak izan daitezen, batez 
ere Andraguneak antolatzen 
dituen jabekuntza ikastaroetan 
irakasle zein ikasle gisa parte 
hartuta. 

Plataformaren helburuak 
lortzeko Berdintasunerako 
Durangoko Udal Kontseiluan 
parte hartzen dugu. Emakume 
taldeen arteko esperientzien 
trukean ere aritu gara. Duran-

goko Bateginez GKEagaz elkar-
lanean dihardugu Guatema-
lako San Miguel de Pochutako 
emakumeei indarkeria girotik 
ateratzen laguntzeko. Sartu 
erakundearen Zubiguneak 
izeneko egitasmoan ere parte 
hartzen dugu. Eta Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Tartekaria 
sareko partaide ere bagara.

Gure lana Durangoko herri-
tar guztiei zuzenduta dago, uste 
dugulako indarkeria matxista 
emakumeen parekidetasun 
ezaren icebergaren punta bai-
no ez dela, eta alde guztietatik 
egin behar dugula putz, harik 
eta gaitz hau desagertu arte.  
Gure plataformak ateak zaba-
lik ditu, parte hartu nahi badu-
zu, hona hemen gure e-maila: 
andereak@hotmail.com denon-
tzat lan zeregin dago.

Helburuak lortzeko 
Berdintasunerako 
Durangoko Udal 
Kontseiluan parte 
hartzen dugu

Palestinako emakumeen antolaketa 
berbagai abenduaren 3ko hitzaldian 
Mar Gijón arabista eta irakasleak eskainiko du hitzaldia Pinondo Etxean

 DURANGO  Joseba Derteano
XIX. mendearen amaieratik 
gaur egunera Palestinak izan 
duen ibilbidean emakumeak 
parte-hartze zuzenik gabeko 
ikusle soil izan diren usteagaz 
apurtu gura du Mar Gijonek, 
Madrilgo Unibertsitate Autono-
moko irakasle eta arabistak. Bil-
boko Biladi elkartearen bidez 
eta Eusko Jaurlaritzaren finan-
tziazioak lagunduta, Las muje-
res Palestinas y el movimiento 
asociativo ikerketa garatu du, 
eta ikerketa horretan jasota-
koa ardatz hartuta, hitzaldia 
eskainiko du abenduaren 3an, 
19:00etan, Durangoko Pinondo 
Etxeko hirugarren solairuan.

Palestinaren azken mendeko 
datarik garrantzitsuenak ga-
tazkari lotuta daude: XIX. men-
dearen amaiera eta britainia-

rren kolonizazioaren aurkako 
mugimendua; 1948an Israelgo 
Estatuaren sorrera; 1967an Sei 
Eguneko Gerra; 1987an lehen 
intifada… Jazoera horietan gi-
zarte antolatu bat altxatu zela 
dio Gijonek, eta tartean emaku-
meek beti parte-hartze handia 
izan zutela: “XIX. mendearen 
amaieran eta XX.aren hasieran 
britainiarren okupazioaren eta 
kolonizazio sionistaren kontra-
ko mugimendua sortu zen, eta 
emakumeak horren parte izan 
ziren”. Oro har, horrela gertatu 
da gainerako data garrantzi-
tsuetan ere: “Manifestazioetan 
parte hartu dute, egunkarietan 
memorandumak eta salaketak 
idatzi dituzte, britainiar politi-
koekin batzartu izan dira, erre-
sistentzia armatuan parte hartu 
dute…”.

Gaur eguneko eragozpenak
Gaur eguneko egoera ez da apro-
posa emakumeen berdintasuna-
ren aldeko bidean: “Okupazioa-
ren kontrako borrokak hartzen 
du lehentasuna, eta horrek mar-
katzen du eguneroko jarduna”. 
Gainerako kontuak bigarren 
mailan geratzen direla dio.

Legedian dagoen nahasme-
nak ere ez du askorik laguntzen 
Gijonen ustez.  Zisjordania eta 
Gazako gizarte zibilaren legedia 
Egipto eta Jordaniako legedia-
tik dator, 1967ra arte herrialde 
bi horiena zelako Gazaren eta 
Zisjordaniaren tutoretza. Gaine-
ra, lege horiek beste batzuekin 
bateratu behar dira. Beraz, ber-
dintasunaren inguruko legedia 
bateratu bat falta dela dio, eta 
hori aplikatzeko testuinguru 
apropos bat.

Mar Gijón (zutik eta eskuman) Inash al Usra elkarteko presidente, presidenteorde eta boluntarioekin, Ramalan. 

Isildutako bizitzak islatuz 
erakusketa Pinondon 
Pochutako emakumeen egoera erakutsiko dute

 DURANGO  J.D.
Guatemalako Pochuta herriko 
emakumeek bizi dituzten indar-
keria moten gaineko ikerketa 
egin du Durangoko Bateginez 
gobernuz kanpoko erakun-
deak. Han bizi eta ikusitakoak 
hitzez ez ezik, irudietan ere 
erakutsi gura dituzte. Horrela, 
azaroaren 24tik abenduaren 
12ra Vidas silenciadas izeneko 
erakusketa egongo da ikusgai 
Pinondoko Andragunean.

Datorren astelehenean, 
19:30ean, erakusketaren aur-
kezpena egingo dute, eta baita 
bertako argazkietatik bisita 
gidatua ere, bertaratzen denari 
Pochutako egoerari buruzko 
informazio zehatzagoa eskain-
tzeko.

Durangon beste hainbat eki-
men daude Emakumeen Kon-
trako Indarkeriaren Aurkako 
Nazioarteko Egunaren harira. 
Azaroaren 25ean, 13:00etan, el-
karretaratzea egingo dute uda-
letxe pareko plazan; 19:00etan 
manifestazioa hasiko dute An-
dra Maritik.

Azaroaren 28an, 20:30ean, 
Sex o no sex ikuskizuna eskai-
niko du Oihulari Klown taldeak 
San Agustin Kulturgunean. 
Sexuaren gaineko gorabeherak 
umoreagaz landuko ditu. 

Abenduaren 10ean Susper-
gintza Taldeak emakumeei 
laguntzeko sareak izango ditu 
berbagai. Andereak elkarteak 
antolatutako hitzaldia 18:30ean 
hasiko da, Andragunean.

Ondarroako topaketen  
aurkezpena, Durangon
Bilgune feministen topaketa Ondarroan izango da

 DURANGO  J.D.
Euskal Herriko Bilgune Femi-
nistak Emakume Abertzaleen 
VI. Topaketa antolatuko du 
abenduaren 13an, Ondarroan. 
Topaketa horren aurkezpena 
Durangoko Ibaizabal ikastolan 
izango da, bihar, 12:00etan.

Jostorratzak dantzan ditu-
gu; Euskal Herriaren burujabe-
tza feministarantz da topaketa-
ren leloa, eta aurten hiru ardatz 
nagusi izango ditu: egungo 
krisi ekonomikoan patriar-
katuaren eraginen inguruko 
identifikazioa egitea, Euskal 

Herriko burujabetza feminista 
aztertzea, eta sare feminista 
indartzea eta kohesionatzea. 
Egitarau osoa webgune hone-
tan irakurri daiteke: www.2014-
topaketafeministak.net.

Sare feminista 
kohesionatzea 
eta indartzea 
dira topaketaren 
ardatzetako bi



Gorputz perfektuaren 
amaraunean kateatuta
Indarkeria sinbolikoaren kontra dihardu Medicusmundi Bizkaia elkarteak

 DURANGO  Jone Guenetxea
Ez da ikusten, baina hor dago. 
Indarkeria sinbolikoa emakume 
guztien bizitzan dago barneratu-
ta. Emakume perfektuaren iru-
diari buruzko estereotipoak eta 
ereduak nonahi ditugu. Iragarki 
batean, arropa denda batean... 
Victoria´s Secret barruko arro-
pa ekoizten duen enpresaren 
azken kanpaina egoera horren 
adierazle da. The Perfect Body 
(gorputz perfektua) kanpainan 
eredu bera jarraitzen duten 
hainbat modelo agertzen dira, 
emakumeen artean dagoen aniz-
tasuna kontuan hartu barik. 
Britainia Handiko hiru ikaslek 
30.000 sinadura batu dituzte bi 
astean gorputz perfektuaren 
kanpainaren kontra, Change.
org webgunearen bidez. Horre-

la, kanpainaren bultzatzaileek 
goiburua aldatzea erabaki dute: 
A body for everybody (emakume 
bakoitzarentzat gorputz bat). 
Beraz, protestatzeak izan du 
eraginik.

Egoera horregaz ohartuta, 
Medicusmundi Bizkaia elkar-
teak Ez nago salgai, eta zu? kan-
paina jarri du martxan azaroa-
ren 25era begira. Kanpaina hori 
Guatemalan sortu zen, baina he-
rrialde guztiei eragiten diela az-
pimarratu dute. Itziar Irazabal 
Medicusmundiko ordezkariak 
dioenez, Emakumeenganako 
Indarkeriaren Aurkako Na-
zioarteko Egunean indarkeria 
mota hori salatzea dute helburu. 
“Indarkeria fisikoa da komu-
nikabideetan gehien agertzen 
dena, baina emakumeok egune-

ro-egunero indarkeria sinboli-
koa sufritzen dugu”. Indarkeria 
mota horrek emakumeen osa-
sun fisiko eta mentalean zuze-
nean eragiten du. “Estereotipo 
bat dago, eta denok izan behar 
dugu horrelakoak: argalak, 
ile luzedunak, titi handiekin... 
Hori lortzen ez duen jendearen 
artean arazo asko sortzen dira. 
Anorexia, bigorexia, depresioa 
eta norberaren gorputzagaz gus-
tura ez egotea”.  

Doveren kanpaina
Estereotipoen nahasmen hone-
tan bada hankak lurrean ditue-
nik, eta publizitate kanpainetan 
emakumeen arteko aniztasuna 
balio erantsi gisa erabiltzen 
duenik. Dove xaboi enpesa da 
horren adibide argiena. Bere 
kanpainetan neurri eta kolore 
guztietako emakumeak ager-
tzen dira. Kalean topatu daitez-
keenetakoak, lodieraren gaine-
tik beraien gorputzagaz gustura 
sentitzen direnak.

Nerabeekin lanean
Medicusmundi Bizkaiak nera-

beekin hartu-eman handia du. 
“Adin horretan beraien balioak 
eta printzipioak sakontzen da-
biltza. Hedabideetatik jasotzen 
duten mezua da, horrelakoak ez 
badira, bizitza honetan ez dutela 
zereginik”.  Egoera horri buelta 
ematea zaila dela aitortu du Ira-
zabalek. “Gure aurrean duguna 
oso makineria gogorra da. Ko-
munikabideak, moda dendak... 
Gu saiatzen gara ikastetxeetan 
eta beste espazio batzuetan gaz-
teekin lan egiten eta beraiekin 
estereotipoak lantzen. Saiatzen 
gara ulertarazten mota askotako 
emakumeak daudela munduan 
eta ez garela gure fisikoagatik 
bakarrik garrantzitsuak”. Au-
toestimua lantzen dute gehien.  
 
Gizonenganako presioa
Medicusmundi Bizkaiak dio, 
maila txikiagoan bada ere, gizo-
nezkoek ere jasaten dutela este-
reotipoen presioa. “Mutilengan 
bigorexia kasu gehiago ikusten 
gabiltza: matxakatu beharra. 
Gorputz landuak, txokolate ta-
bletak, beraientzat ere presioa 
izaten dira”.
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GURE KANPAINAN PARTE-HARTU! 

1. Irudia zure Whatsappeko profilean jarri. 

2. Medicusmundi Bizkaia Facebookaren orrialdearen lagun 

egin, eta kartela zure Facebookeko horman partekatu. 

3. Kartela ahalik eta gehien zabaldu zure kontaktuen artean.

4. Medicusmundi Bizkaia elkarteak emakumeen gorputzen 
kontrako indarkeria salatzeko berariazko bi 
abesti proposatzen ditu: ‘Mi cuerpo no se vende’ eta ‘Zauriak’  
(Esne Beltzak eta Olaia Aretxabaletak egindako kolaborazioa). 
Bat hautatu eta mugikorrean jarri tonu gisa.
Informazio eta baliabide guztiak:  
www.medicusmundibizkaia.org
Gainera, adi egon gure Facebookean azaroaren 21ean zabalduko 
dugun bideoari! Mujeres Imperfectas-en esku, gerrilla-ekintza 
bat proposatuko dizuegu zuen inguruan emakumeen kontrako 
estereotipoak salatzeko

Victoria’ s Secreten eta Doven kanpainak. 

Emakume 
perfektuaren 
irudiari buruzko 
estereotipoak 
nonahi daude

‘Ez nago salgai, 
eta zu?’ kanpaina 
Medicusmundik 
Guatemalan sortu 
zuela azaldu dute
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Bostehun kulturgileren topagune izango 
da Durangoko Azoka abenduaren 5etik 8ra
Aste bi barru hasiko da Durangoko Azoka, eta, eguaztenean, Plateruenean egin zuten aurkezpen ofiziala 

 AURKEZPENA  Itsaso Esteban
Nerea Mujika Gerediagako 
lehendakaria, Lutxo Egia Du-
rangoko Azokako guneen or-
dezkaria, Atziber Irigoras Du-
rangoko alkatea, Ana de Castro 
Bizkaiko Foru Aldundiko Eus-
kara zuzendaria, Jose Manuel 
Bujanda Eusko Jaurlaritzako 
Kultura sailburuordea, eta BBK, 
Eroski eta Euskaltel babes-
leen ordezkariak elkartu ziren 
eguazteneko agerraldian. Hitza 
hartu zuten erakunde guztien 
ordezkariek azpimarratu zuten 

Durangoko Azoka estrategikoa 
dela euskal kulturarentzat eta 
euskararentzat: gazteak euska-
rara hurbiltzeko zein kohesio 
sozialerako azokak daukan ga-
rrantzia azpimarratu zuten.

Nerea Mujikak azpimarratu 
zuen inoizko sortzaile kopuru 
handiena hartuko duela Du-
rangoko Azokak aurten. Autoe-
koizpenek, aurten lehenengoz, 
euren lekua izango dutela az-
pimarratu zuen Gerediagako 
lehendakariak: hamasei sortzai-
lek erakutsiko dute euren lana 

bertan. Azoka kulturgintzaren 
errealitate berrietara egokitu 
guran, hori beste pauso bat dela 
azaldu zuen Mujikak, “azokaren 
ohiko arauetatik kanpo gera-
tzen direnei ere leku egiteko”.

Areto Nagusian, bestalde, 
iaz baino erakusmahai gehiago 
izango dira aurten: 245 guztira. 
Horietan 222 nobedade literario 
eta 61 disko aurkeztuko dituzte 
sortzaileek. Gunerik gune, 150 
kultur ekitaldi baino gehiago 
hartuko ditu Durangok aben-
duaren 5etik 8ra.

Abenduaren 5ean irekiko 
ditu ateak Durangoko Azokak, 
10:30ean, Ikasleen egunagaz. 
Egun horretan, arratsaldez, 
18:30ean egingo dute inaugura-
zio ekitaldia. Bestetik, abendua-
ren 6an, 20:00etan emango du 
Gerediaga Elkarteak aurtengo 
Argizaiola saria: euskal mitolo-
giaren ikerkuntzan egin duen 
lan eskerga eskertu gura diote 

sari horregaz Anuntxi Arana 
(Aiara, Araba, 1947) antropolo-
goari. Angelun (Lapurdi) bizi 
da gaur egun Arana, eta 1996. 
urtean argitaratu zuen bere lan 
nagusia: Orozko haraneko kon-
daira mitikoak aztertu zituen, 
eta bilduma osatu. Gerediagak 
azaldu duenez, Lapurdin, Na-
farroa Beherean eta Zuberoan 
Aranak argitaratu zuen lehene-
goz tesi bat euskaraz. Oier Gui-
llan idazleak zuzenduriko San 
Agustingo ekitaldian emango 
dio Gerediaga Elkarteak Argi-
zaiola Aranari.     

Okzitania Durangon
Okzitaniako kultura eta hizkun-
tza gonbidatu dituzte 49. Duran-
goko Azokara. “Mugakide eta 
bizikide gara, baina neurri ba-
tean ezezegunak ere bagara, eta 
elkarren arteko ezagutzan sa-
kontzeko aukera izango dugu”, 
azaldu zuen Nerea Mujikak. 

Esaterako, Okzitania, he-
rrialde batetik haratago etor-
kizun kosmopolita berbaldia 
eskainiko du Akitaniako Ingu-
rumen, Ekonomia eta Gizarte 
Kontseiluko kidea ere baden 
Sèrgi Javaloyès idazleak, aben-
duaren 5ean, Durangon; euska-
rak eta Okzitaniak historikoki 
izandako harremanen inguruko 
berbaldia eskainiko dute, Ber-
nat Arrous eta Joaquin Gorro-
txategik, abenduaren 6an;  Okzi-
taniako literatura izango da 8an 
protagonista, eta okzitaniako 
ipuinak izango dira entzungai 
egun berean, 17:00etatik aurre-
ra, Sagunganbara gunean.

Azoka babesten duten erakundeen eta Gerediaga Elkartearen ordezkariak elkartu ziren prentsaurrekoan.

222 nobedade literario 
eta 61 disko aurkeztuko 
dituzte sortzaileek 
Durangon

Seiurte taldekoen naturaltasuna  
eta aire freskoa, Plateruenean
Berrizko taldea izan zen Kantuaren Kantoiko hirugarren gonbidatua

 MARISA BARRENA
Gazteek berezkoa duten ener-
gia, naturaltasuna eta fresko-
tasuna ekarri zuten Seiurte 
taldeko mutilek Plateruenera. 
Musikariak eta entzuleok elka-
rrengandik gertu egon ginen 
eguaztenean, eta hurbiltasun 
horrek sortutako lokarri iku-
sezin gozoan murgildu ginen 90 
bat minutuz. Konturatu orduko 
amaitu zen saioa. 

Durangoko Plateruenak eki-
men hau antolatzen urteak 
daramatzan arren, lehen aldiz 
parte hartu nuen elkarrizketa 
musikatuan, eta aitortu behar 
dut esperientzia atsegina izan 
zela oso. Plateruek txukun jarri 
zuten agertokia, argien ñir-ñir 
fina gehituz.

“Zeinen arin doan denbora” 
esanez hasi zuen Jonan Her-
nandezek saioa, eta “pop-rock 

melodia bikainen sortzaile den 
eskualdeko talderik interesga-
rriena” aurkeztu zuen. Gazteak 
ditugu berriztarrak, baina tal-
dea ez da atzo goizekoa: 1996-
1997an sortutakoa da. Hiru par-
taide izan ziren eguaztenean; 
Iokin kantuan eta gitarran, 
Iñaki gitarran eta Julen perku-
sioan. Ez zuten ohiko formatua, 
“berba egitea kosta egiten zai-
gu”, esan zuten hasieran, baina 
ondo hartu zuten karretea. 

Musika maite dutela eta, la-
gunartean, presio barik kanta-
tzea atsegin dutela, hobbya dela 
musika egitea eta kantatzea. 
“Ondo pasatzea” helburu, se-
riotasuna baztertu barik. “Eus-
kal Herriko zirkuitua gozada 
bat da”, esan zuten. Asteburu 
pasa Galiziara joan zireneko 
oroitzapena, berriz, ahaztezina, 
“gastro-rock” jarraitzaile su-

tsuak ei dira. Euskaraz abestu-
ta, kanpoan izan duten harrera 
ezin hobea azpimarratu zuten: 
Madrilen, Bartzelonan…

Lau abesti eskaini zizkigu-
ten, zein baino zein ederragoak. 
Eskertzekoa Iokinek hainbeste-
ko sentimenduz abestu zituen 
kanten letrak hain argi uler-
tzea. Gitarra ere ederto astindu 
zuten Elortza anaiek; Julen 
saiatu zen perkusioan. Norma-
lean jendaurrean jotzen ez du-
ten Basamortua izan zen lehe-
na. Kantariak berba bakoitzari 
eman zion ukituak nor bere 
basamortura eraman gintuen.

Jauzia izan zen hurrengoa:  
“argiak itzali ziren gau hartan 
/ ikuslerik gabeko jauzia / han 
gelditu zinen botilari itsasia”. 
Bakardadearen zirrara ba-
rruraino sentitzeko modukoa. 
Diskoetxeak porrot egin, eta 

diskoa egiteko egin behar izan 
zituztenak eta Durangoko Azo-
kan kartela hartuta diskoak 
saltzen ibili zireneko komeriak 
ere kontatu zituzten.

Inspirazio agorraldi baten 
ondorengo fruitua izan omen 
zen 4 diskoko Hilotzarena abes-
tia. Metafora. Gitarra eskuan 
hartu, eta gauerdi aldera izaten 
omen du inspirazioa Iokinek, 
telezaborra ikusten duen bitar-

tean. Ondoren Atlantida dis-
koko Gauean, gurean, lurrean 
abesti biribil eta limurtzaileaz 
disfrutatu genuen.

Bukatzeko, prestatzen ari 
diren Ezpalak diskoko kanta 
baten aurrerapena entzuteko 
zoria izan genuen. Dastatze ho-
rren ostean, diskoaren zain eta 
irrikan geratu gara. “Amaitzen 
dutenean” kaleratuko dute, 
“presa barik”.

   KANTUAREN KANTOIA 2014, DURANGOKO PLATERUENEAN KRONIKA

Autoekoizpenek ere lekua 
izango dute Durangoko 
Azokan, hamasei 
partaideren eskutik 
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Gu Lagunak gaur egun osatzen duten gazteak.

Bigarren belaunaldikoak, neurketa baten aurretik.

Gu Lagunak taldeko lehenengo belaunaldia.

Ezkerretik eskumara, Astola, Andérez, Urien eta Alonso.

Gu Lagunak: 36 urtez 
afizioaren esentzia 
gorde duen taldea
Gu Lagunak areto futboleko taldea ondo pasatzeko 
helburuz sortu zuten Madalenako gazte batzuek

 ARETO FUTBOLA  M.Onaindia
Izenak ondo dioen moduan, 
lagun girokoa da Gu Lagunak 
areto futboleko taldea. Ondo 
pasatzeko helburuz sortu zuten 
Madalena auzoko gazte batzuek 
duela 36 urte, eta oraindik ere 
afizioa da taldearen oinarri 
nagusia, areto futbolean asko 
galdu dena. Denboraldi hone-
tan Bigarren Erregionalean 
lehiatzen dabil taldea, eta sei-
garren dago sailkapenean. Bai-
na, lehiaz harago, taldearen 
sustraietara jo, eta bere his-
toria errepasatu gura izan du 
ANBOTOk. Urteotan taldetik 
igarotako belaunaldietako ki-
deak batu dira berbaldira. 

Taldearen sortzaileetako bat 
izan zen Emilio Alonso. Lagu-
nak elkartu, eta Durangaldeko 

txapelketetan parte hartzen 
hasi ziren 1978an; bi irabazi 
zituzten. Handik urte bira fede-
ratu ziren; izan ere, Bizkaian 
goraldian ei zegoen areto futbo-
la: “Goraldian zegoen, eta ez ze-
goen aparteko gauza larregi, ez 
padelik, ez bestelakorik”. Espai-
niara joateko aukera ere edu-
ki zuten, baina ez zuten diru- 
laguntzarik lortu. Ramon As-
tola ere lehenengo belaunaldi 
hartakoa da, eta zelako giroa 
bizi zuten azaldu du: “Tabira-
ko eta San Faustoko torneoak, 
Gabonetako maratoia... Futbol 
giroa zegoen, eta datak marka-
tuta zeuden. Kuadrillan egon, 
trago batzuk hartu, elkarte gas-
tronomikora joan...”.

Baina areto futbolaren bul-
tzatzaile hauek beste kirolen 
eta kirolzaleen artean lekua 
egin behar izan zuten. Horre-
gatik, Astolaren arabera, ha-
siera ez zen guztiz erraza izan. 
“Behin, entrenatzeko ordua 
hartuta geneukan Tabiran, eta 
Tabirakoko talde bat zegoen en-
trenatzen. Bertatik joateko esan 
ziguten, baina kantxa erdian je-
sarri ginen. Udaltzainak etorri, 
eta gu ateratzen saiatu ziren. 
Orduan, udaletxean ofizializa-
tzea lortu genuen”.

1990eko hamarkadaren 
amaiera aldera interesatu ziren 
Asier Urien eta bere lagunak 
areto futbolean. Baina ez zuten 
erreferentziarik, eta Duran-
gon federatuta Gu Lagunak 
bakarrik zegoela konturatu 
ziren. Estatutuen tramiteak-eta 
saihesteko, taldearen filiala sor-
tzea adostu zuten, Gu Lagunak 
B. “Jokatzen hasi, eta mailaz 
igo ginen, Bigarren Mailatik 
Lehenera. Gero, Maila Gore-
nera ere bai, eta zuek bajatzen 
hasi zineten apur bat... Ia harra-
patu zintuztegun!”, gogoratu 
dio Urienek Astolari. 41 urtera 
arte jokatu zuen Astolak; bazeu-
katen meritua, beraz. 

Kiroldegirako pausoa
Urienen taldeak kalean joka-
tzetik kiroldegietarako pausoa 
ezagutu zuen. Astolaren sa-
soian luxua zen aterpea: “Bil-
bon, behin, ilundu egin zitzai-
gun, eta euria zen: ez zen ezer 
ikusten. Baloia metro eta erdi 
irteten zen, baina jokatzen segi-
tu genuen”. 

Urienek bitxikeria legez 
kontatu du zelan eman zieten 
erreleboa: hurrengo taldean eu-
retako askoren anaiak zeuden. 
Gainera, A taldekoek ere utzi, 
eta talde bakarra osatu zuten.

Oraindik ere zaletasunak 
du indarra Gu Lagunaken. 
Koldo Andérez da gaur egungo 
jokalarietako bat, eta bere kua-
drillaren inguruan mugitzen 
da taldea. “Urtebetez entrenatu 
bakarrik egin nuen, eta gero 
taldean sartu nintzen”. Entre-
namenduetan partiduak joka-
tzen dituztela dio, ondo pasatze-
ko, eta Astolak filosofia beragaz 
erantzun dio. “Taldeari maila 
handiagoa eman gura zion bati 
ezetz esan genion. Kornerrak 
eta jokaldiak entseatze hori...”.

Lagun giroko anekdotak
Kuadrillaren filosofia jarrai-
tzeak anekdota ugari ekarri diz-
kie, eta gorabehera asko ere bai. 
“Behin Laukizen kontra jokatu 
behar genuen, eta uste genuen 
Laukarizen zela. Han ibili gi-
nen kiroldegia bilatzen...”, dio 
Urienek. Andérez ere antzera 
ibilia da: “Partidua hasteko 
hogei minutu falta zirela ez ge-
nekien kiroldegia non zegoen”. 
Barrez gogoratzen dituzte lagu-
nekin bizitako istorio horiek.

Ez zegoen aparteko 
gauza larregi, 
ez padelik, ez 
bestelakorik” 
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Zelaiaren egoera hobetzeko neurriak 
eskatu ditu Durangoko Kulturalak
Belar artifizialeko zelaia gastatuta dago, eta ez du ura behar moduan iragazten

 FUTBOLA  Joseba Derteano  
Tabirako futbol zelaiaren egoe-
ragaz kexu da Durangoko Kultu-
rala futbol kluba. Belar artifizia-
leko zelaia gastatu egin da urte 
askotako erabileraren ondorioz, 
eta aldatzea beharrezkotzat 
jotzen dute. Udalean hainbat 
bider egin dute eskaera, baina, 
aurrekontu faltagatik, oraingoz 
ez dute aldatu. 

Tabirako futbol zelaiari belar 
artifizial berria ipini ziotenetik 
hamar urte joan dira. Denbora 
honetan guztian urteko 35.200 
lagunen joan-etorriak (Kultural 
eta Ezkurdi taldeetako jokala-
riak, esaterako) jasan ditu. 

Gaur egun zelaian sortzen 
den arazo nagusia da ez duela 
ura iragazteko ahalmen nahiko-
rik. Urteen poderioz, zelaia gas-

tatu egin da; hasieran bost-sei 
zentimetroko lodiera zuen, eta 
gaur egun zentimetro batekoa, 
Fernan Bilbao Kulturaleko pre-
sidentearen esanetan. “Euria 
egiten duenean, zelaiak ez du  
ura iragazteko ahalmen nahi-
korik, eta goian geratzen da”, 
azaldu du. Arazoa bistaratzeko, 
ordea, ez dago euriari itxaron 
beharrik; baloia hobeto mugitu 

dadin zelaia bustitzen dutenean 
ere ura gainealdean geratzen 
da. Kulturaleko zuzendaritzak 
hainbat batzar izan ditu udal or-
dezkariekin, baina urtea amai-
tu aurretik berriro batzeko es-
kaera egin dute.

Durangoko kirol arloko zi-
negotzi Ander Gorrotxategiren 
esanetan “aurrekontu falta” da 
oraingoz zelaiko belar artifizia-
la ez aldatzeko arrazoi nagusia: 
“Joan zen denboraldi amaieran 
egiteko asmoa genuen, baina 
azkenean ezin izan zen, aurre-
kontu faltagatik. Egin nahi du-
gun lana da, baina, nahi dugu-
nean barik, ahal dugunean egin 
behar dugu”. Gorrotxategik 
adierazi du denboraldi honen 
amaieran, futbol zelaia libre 
dagoenean, zelai berria jartze-
ko intentzioa dutela, baina ezin 
duela ezer ziurtatu: “Aurrekon-
tuaren menpe dago”.

Zelai nagusiaren ondoan, zaz-
piko futbolerako beste bat dago. 
Bertan aritzen diren gazte guz-
tientzat aldageletan toki nahi-
korik ez dagoela dio Bilbaok: 
“Aldagelak bete egiten dira, 
overbookinga dago”. Irtenbide 
gisa, Tabirako kiroldegiko alda-
gelak egokitzea eta gazte batzuk 
bertara bideratzea proposatzen 
du. Zelai hori egin zenean kluba-
ri zelaia diseinatzeko aholkurik 
eskatu ez izana ere kritikatu du. 

Orain hamabost egun izandako zaparrada baten ostean, futbol zelaia ura iragazi ezinda geratu zen. Kulturala.

Pako Arroiabe gogoratuko dute 
domekan, Elorrioko pilotalekuan
Maiatzean hil zen, 69 urte zituela, pilotari eta pilotagile elorriarra 

 PILOTA
Pako Arroiabe elorriarra maia-
tzean hil zen, 69 urte zituela. 
Pilotaria izan zen bigarren mai-
lan, baina pilotagile gisa egin 
zen ezagun. Urtetan esku pilota-
ri egindako ekarpena eskertze-
ko, Durangaldeko pilota eskolek 
oroimen ekitaldia antolatu dute 
domekarako, 10:30ean, Elorrio-
ko pilotalekuan. 

Pilotazaleak eta pilota esko-
lak daude ekimenaren atzean. 
Durangaldeko pilota eskolak ez 
ezik, Markina eta Lekeitio ingu-
rukoek ere parte hartuko dute 
ekimenean. Gaztetxoen arteko 

partiduek osatuko dute egita-
raua; benjamin eta kimu mai-
lako sei-zazpi partidu jokatuko 
dituzte, eta benjamin aurreko 
partidu bat ere bai, Elorrioko 
pilotari gazteekin; azken parti-
du horretan Arroiaberen ilobak 
jokatuko du. Arroiaberen seni-
tartekoentzat oroigarri bat ere 
egongo da, uztailean Elorrion 
jokatu zen Bizkaiko Herriarte-
ko finalaren aurretik egin zuten 
moduan. Orduan, Arroiaberen 
argazkiekin osatutako bideo lan 
bat ere eskaini zuten.

Elorrioko pilota elkarteko 
Evaristo Arandok gogoratu 

duenez, Arroiabek “barru-ba-
rrutik bizi zuen pilota”. 40 urte 
baino gehiagoan esku pilotara-
ko pilotak egin zituen. Bizkaiko 
federazioko eskolarteko txapel-
ketarako pilotak egiten aritu 
zen, esaterako; baita Munduko 
Txapelketarakoak ere. “Pilo-
tazalea zen, eta beti erakusten 
zuen interesa egindako piloten 
inguruan. Pilotalekuetara as-
kotan joaten zen, eta bertatik 
bertara ikusten zituen pilotak. 
Pilota partiduak ere asko gusta-
tzen zitzaizkion”. Zaldibarko eta 
Lezamako txapelketetan, esate-
rako, ohiko ikuslea zen.

Gazte mailan  
derbia Mallabia 
eta Elorriokoren 
artean, domekan

 ARETO FUTBOLA 
Gazte mailako Bigarren Mai-
lan derbia jokatuko dute dome-
kan, 17:00etan, Mallabiak eta 
Elorrioko Buskantzak. Zaldi-
barko kiroldegian jokatuko du-
te partidua. Zortzi jardunaldi 
joan dira dagoeneko, eta talde 
biak goiko postuetan dabiltza. 
Elorrioko Buskantza bigarren 
kokatuta dago, Santurtzi lide-
rrarengandik puntu bira; Ma-
llabia laugarren tokian dago, 
eta Elorriokok baino lau puntu 
gutxiago ditu. Talde biek 35 gol 
sartu dituzte, baina Elorriokok 
hamaika gutxiago jaso ditu.

ADITUAREN TXOKOA

Kepa Arroitajauregi

Pilota teknikaria

Pako gogoan
Bizkaiko pilotazaleak zorio-
neko dira. Domekan urteko 
pilota partidu handienetakoa, 
kaiolako Irujo-Bengoetxea fi-
nalaurrekoa, Bizkaia frontoian 
ikusteko aukera izango baita. 
Partidu ikusgarria izango da 
seguru, eta, bertan, gure kan-
txan izatea pozgarria da, nola 
ez. Nire ustez, Irujo faborito eta 
garaile!

Dena den, beste hitzordu ga-
rrantzitsu bat ere bada hemen, 
Durangaldean. Ordu batzuk 
lehenago eta Elorrioko udal pi-
lotalekuan, maiatzean bat-ba-
tean zendu zen Pako Arroiabe 
pilotazale eta pilotagilea omen-
duko dute bertako pilota esko-
lek. Betiko hitzak dira agian, 
baina merezitakoa izango da, 
benetan, eskainiko zaion ome-
naldia. Gure kirol preziatua-
ren alde lan handia egin zuen 
elorriarrak, hain zuzen, ume 
askori, pilota munduan sartzea 
ahalbidetzeko, materiala jarri 
baitzien eskura. Asko gara 
Arroiaberen pilota poltsikoan 
erabilitakoak, edozein tarte  
berori apurtzeko baliatzen ge-
nuenak. Noski, gero beste bat 
edukitzeko!

Domekan, mutiko asko izan-
go dira kantxan eta harmai-
letan, eta jada hain mutiko ez 
diren baina pilotan Pakoren 
materiala erabilitakoak ere 
beste hainbeste. Harro egon-
go da, dagoen tokian dagoela, 
Arroiabe. Gaztetxoenen pilota 
gustuko duenak, omenaldia ere 
tarteko, hitzordu ederra dauka 
igande goizean, Elorrion. 

Ez nuke aipatu barik utzi 
nahi aurreko egunean Iruñean 
jokatuko den Trinkete Tourre-
ko bertako MPB saria. Rober 
Uriarte, Mikel Gonzalez eta An-
der Antxia bertan arituko dira, 
horiek ere Pakoren pilota pol-
tsikoan erabilitakoak, seguru. 
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Lagun egiteko 3 aukera dituzu
Urtean 20 euroko diru-laguntza emateko prest nago!

Anboto komunikabideak - DHK  
Bixente Kapanaga, 9  ·  48215 IURRETA

Izen-deiturak

Helbidea 

Herria 

Telefonoa

946 
816 
558

anboto@
anboto.org

Anbotoren lagunen 
artean Eusko Label 
produktuen otzarak  
zozkatuko ditugu 

Posta kodea

Egin zaitez Anbotoren lagun!
ANBOTO astekariaren aldeko konpromisoa adierazten dute ehunka irakurlek ur-
tero Anbotoren lagun eginda. Astekaria, barikuetan, Durangaldeko postontzietan 
doan banatzen den arren, badago babes ekonomikoa emateko aukera ere, urtean 
20 euro ordainduta. ANBOTO 2002an sortu zen, Durangaldeko euskara elkarteen 
ekimenez. Doan banatuko zela jakitun, bazeuden babes ekonomikoa emateko prest 
agertu ziren hainbat euskaltzale, eta Anbotoren lagun figura sortu zuten. Zailtasun 
ekonomikoei aurre egiteko diru iturri garrantzitsua da ANBOTOrentzat. Lagun

-talde horri eskerrak emateko sasoia dela iritzita, kanpaina berria abiatu dugu. 
Lehendik lagun direnek zuzenean Eusko Label produktuen otzara baten zozketan 
parte hartuko dute. Gainerakoek, Anbotoren lagun egiteko aukera dute. Orrialde 
honen behealdean dagoen kupoia bete, eta Bixente Kapanagako 9ra (Iurreta) bida-
li, anboto@anboto.org helbidera idatzi, edo 946 816 558 telefono zenbakira deitzeko 
aukera duzu; ANBOTOri babesa emateaz batera, otzararen zozketan parte hartuko 
duzu. 

Arabako patata
Lurpeko altxorra 
Klimari, lurrari eta tradizioan oinarritutako 
lanari esker, gaur egun, Arabako patata 
goren-goreneko kalitatezko elikagaitzat hartzen 
du kontsumitzaileak.

Eusko Label ziurtagiriak ezarritako 
kalitate-azterketa gainditzen dituzten patata 
motak bakarrik babesten ditu.

Ingurumenarekiko errespetu osoz erein, hazi 
eta bildu ondoren, patatarik onenak hautatzen 

dira elikagai osasungarria, homogeneoa eta 
kalitatezkoa eskaintzeko. 

Horrela identifikatzen da
Eusko Label ziurtagiria duen Arabako patata 
poltsa desberdinetan aurkituko duzu, kanpoko 
aldean Eusko Label ziurtagiriaren logotipoa duela, 
hori baita produktuaren benekotasunaren berme 
bakarra.

Euskal esne bildotsa

Garaiko jaki paregabea,  
% 100 naturala 

Eusko Label ziurtagiria duen benetako arkumea 
Euskal Herriko latxa eta karrantza arrazakoa da.

Beren amaren esneaz soil-soilik elikatu da, eta 
hiru eta bost aste artean dituenean hiltzen da, eta 
horri esker haragi samur eta zapore gozokoa du.

Horrela identifikatzen da
Eusko Label ziurtagiria duen benetako arkumeak 
lau etiketa ditu, laurden bakoitzean bat, eta 
horietan honako hau adierazten da; hiltegia, noiz 
hil duten, kontrol-zenbakia eta Eusko Labelaren 
bermea.
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Durangaldeko Bizikleta Eskola 
abenduan jarriko dute martxan
Durango, Elorrio, Abadiño eta Iurretako txirrindulari elkarteek sortu dute 

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Lau txirrindularitza taldek Du-
rangaldeko txirrindularitza 
harrobia sustatzeko indarrak 
batzea erabaki dute. Durango-
ko, Elorrioko (Atxondoraino 
heltzen da), Iurretako eta Aba-
diñoko txirrindularitza taldeek, 
elkarlanean, Durangaldeko 
Bizikleta Eskola abiatuko dute 
abenduan. Eskola 7 eta 14 urte 
arteko gaztetxoei bideratuta 
egongo da, eta hainbat espeziali-
tate landuko ditu.

“Indarrak batuta, elkarla-
nean, indar handiagoa egin de-
zakegula uste dugu”, adierazi du 
Duranguesa txirrindulari elkar-
teko Ibon Atxotegik. Horrela, 

umetatik hasi eta nagusietara 
arteko maila guztiak bermatu-
ta egongo dira Durangaldetik 
irten beharrik gabe. Gainera, 
batera ibiliz gero, baliabideei 
ahalik etekinik handiena atera-
tzea da asmoa. Gazteak txirrin-
dularitzara zaletzea, ofizioan 
trebatzea eta balioak txertatzea 
dute helburua.

Eskolak Berrizko belodro-
moan izango du egoitza, eta Ibon 
Atxotegiren, Joseba Gorostiza-
ren (Elorrioko eta Abadiñoko 

txirrindularitza elkartea) eta 
Patxi Torregrosaren (Iurreta-
ko Bira Emakumeen Ziklismo 
Kirol Elkartea) artean zuzen-
duko dute. Abadiño, Durango, 
Elorrio, Iurreta eta Atxondoko 
udalen diru laguntza jaso dute 
proiektuagaz aurrera egiteko; 
jantziekin Caja Ruralek lagun-
duko die.

Eskola zazpi eta hamalu urte-
ko gazteei zuzenduta dago. Hiru 
mailatan banatuko dituzte; ha-
siberriak (10etik beherakoak), 

kimuak (11-12) eta haur-kate-
goriakoak (13-14). Abenduan  
35 gaztetxogaz hasiko dira, eta 
interesatuak sortu berri duten 
webgunean eman dezake izena: 
www.durangaldekobizikletaes-
kola.com. 

Denboraldia bi epealditan ba-
natuko dute: Aste Santura arte 
eta Aste Santutik denboraldia 
amaitu arte. Martxo-apirilera 
bitartean astean behin batuko 
dira, asteburuan. Handik aurre-
ra astean bi edo hiru egunetan 
batzea da asmoa. Hasiberriak 
eta kimu mailakoak BTTan 
hasiko dira bizikletan, eta haur- 
kategoriakoak BTTan zein erre-
pidean. Entrenamenduetarako 
bidegorriak eta belodromoa era-
biliko dituzte, besteak beste, eta 
ginkana eta antzeko jokoak ere 
egingo dituzte. 

Durangoko txirrindulari elkarteak gazteei zuzenduta antolatutako ginkana bateko irudia. 

 AGENDA

 FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Durangoko Kulturala -  
Beasain
· Zapatuan, 17:00etan, Tabiran.
OHOREZKO MAILA
Iurretako - Urduliz
· Zapatuan, 17:00etan,  
Larrakozelaian.
Elorrio - Somorrostro
· Zapatuan, 15:30ean, Eleizalden.
MAILA GORENA
Abadiño - Ermua
· Zapatuan, 15:30ean, Astolan.
Zaldua - San Pedro
· Zapatuan, 18:00etan,  
Solobarrian.
LEHENENGO ERREGIONALA 
(emakumeak)
Iurretako - Ugao
· Domekan, 16:00etan,  
Larrakozelaian.
Elorrioko - Adiskideak
· Zapatuan, 17:30ean, Eleizalden.

 ARETO FUTBOLA

EUSKAL LIGA
Sapuberri - Atxurre bakio
· Zapatuan, 19:15ean, Landakon.
MAILA GORENA
Sasikoa B - Lau Lagun
· Zapatuan, 17:30ean, Landakon.
LEHENENGO ERREGIONALA
Presion Break - Gernikako
· Zapatuan, 16:45ean, Berrizburun.
Elorrixo Txiki - Otxartabe B
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrioko 
kiroldegian.
EMAKUMEEN LIGA
Elorrioko Buskantza -  
Lagun Onak
· Domekan, 12:15ean, Elorrioko 
kiroldegian.
Sasikoa - Zorrotzako
· Zapatuan, 16:00etan, Landakon.

 SASKIBALOIA

ZILARREZKO ADECCO LIGA
Zoronotza S.T. - Tarragona
· Domekan, 18:00etan, Larrean
LEHEN MAILA (gizonak)
Tabirako-Baqué -  
Universidad Deusto-Loiola
· Zapatuan, 19:00etan, Landakon.
LEHEN MAILA (emakumeak)
Tabirako-Baqué - Lagunak 
· Domekan, 12:00etan, Landakon.

 ESKUBALOIA

EMAKUMEEN LIGA
Ibaizabal - Errotabarri
· Domekan, 12:00etan, Landakon.

 PILOTA

OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdi: Etxebarria-Mendi
Binaka: Agirre-Diez /  
Arteaga-Galarza
· Azaroak 27, 21:30, Zaldibarren.
Lau t’erdi: Ugalde-Olaizola
Binaka: Azpiri-Imaz /  
Dorronsoro-Perez
· Azaroak 28, 21:30, Zaldibarren.

Berrizko ziklo-kros proba 
belodromotik abiatuko dute
Domekan jokatuko dute Berrizko ziklo-kros proba 

 TXIRRINDULARITZA 
Euskaldun Torneorako puntua-
garria den Berrizko Ziklo-kros 
Sari Nagusia lehiatuko dute 
domekan, Berrizburu inguruan 
atondutako zirkuituan. Zirkui-
tua iazko bera da, aldaketa txiki 
batzuekin, baina aurten lehe-
nengoz belodromotik irtengo 
dira txirrindulariak. Oraintsu 
eraberritua izan den belodro-
moa erakusteko hartu dute 
erabaki hori probaren antola-
tzaile diren Berriz Bizikletari 
Elkarteak, Berrizko Udalak eta 
Bizkaiko Txirrindularitza Fe-
derazioak. 

Lasterketa maila guztietan 
lehiatuko dira, gizon zein ema-
kumeetan. Aurreko aldietan 
legez, 200 parte-hartzailetik 
gora batzea espero dute. Kadete 
mailako neska-mutikoak izan-
go dira irteten aurrenekoak, 
10:00etan. Ondoren, 11:00etan, 

junior mailakoen txanda izan-
go da, eta emakumeen elite 
eta 23 urtez azpikoena ere bai. 
12:00etan Master 30, 40, 50 eta 60 
mailakoak irtengo dira belodro-
motik; azkenik, 13:00etan, gizo-
nen elite eta 23 urtez azpikoen 
txanda izango da. 

Faboritoak bereiztea ez da 
batere erraza. Irteera puntuan 
nortzuk egongo diren jakitea 
ere gaitza da; batetik, izen- 
ematea egunean bertan egin 
daitekeelako –09:00etatik aurre-
ra–, eta, bestetik, asteburuan, 
Nabian (Asturias) Espainiako 
Koparako puntuagarria den 
proba bat jokatuko delako, eta  
baliteke faboritoak hara joatea.

Iaz euria egin zuen, eta loka-
tzak lasterketa gogortu zuen. 
Aurten, iragarpenek diotenez, 
ez du euririk egingo.

7 eta 14 urte arteko 
gaztetxoei bideratuta 
dago; hiru mailatan 
banatuko dituzte

Iazko Berrizko probako une bat. Berriz Bizikletari Elkartea. 

David Garciak 
laugarren bider 
irabazi du Bilboko 
Herri Krosa

 KORRIKA  
David García korrikalari du-
rangarrak bere ibilbidean lau-
garren bider irabazi du Bilbo-
ko Herri Krosa. Gainera, azke-
neko hirurak bata bestearen 
atzetik lortu ditu. Honako hau 
izan zen bere denbora joan zen 
domekako lasterketan: 31.27.

Hasieratik erritmo bizia 
markatzea lortu zuen, eta ibil-
bideko zatirik handiena ba-
karrik egin zuen. Bere erren-
dimenduagaz gustura geratu 
zen: “Oso pozik nago egindako 
lanagaz”, adierazi du. 

Orain asteburu bi, Beho-
bia-Donostia lasterketan ha-
mar onenen artean sailkatu 
zen ia; azkenean hamaika-
garren amaitu zuen (1.06.26); 
zazpi segundo arinago sailkatu 
zen Ander Sagarzazu. 2015ean 
“lehentasunen” artean izango 
du Behobia-Donostia. 

35 gaztetxogaz hasiko 
dira, eta sortu berri  
duten wegbunean  
eman daiteke izena
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Udako oporrak bukatu berri 
zirela, lanerako lehen lan egu-
na zen bat-batean nire adiskide 
Eneko iratzargailuak goizeko 
zazpietan bere soinu zalaparta-
tsua jotzearen ondorioz, erabat 
ikarak jota itzartu zuenekoa. 
Begi bat zabaldu eta bere ezker 
eskua luzatuz zaplazteko bat 
iratzargailuari eman zion, bere 
soinu ozen eta desatsegina ete-
tea lortuz. Zutuntzeko ahalegina 
egin ondoren, oporraldiaz ge-
roztiko lehen lan eguna zenez, 
iratzargailua ohikoa zen baino 
ordu erdi arinago jotzeko pro-
gramatu zuenaz ohartu zen.

Lanera zein alkandora era-
mango zuen erabaki eta jantzi 
ondoren botoi faltan zegoela 
ikustean josteari ekin zion eta, 
ondorioz, armosua jan gabe 
gelditu zen. Lanerantz zihoa-
la, eraman beharreko agiriak 
etxean ahaztuta utzi eta etxera 
berriro itzuli beharra izan zuen. 
Lanera, jakina, ordua baino 
hamabost minutu beranduago 
heldu zen. Idazkariak, denbora 
horretan jasotako dei ugarien 
berri eman zion, erantzuteke zi-
tuela adieraziz. 

Ordenagailua piztean, posta 
elektronikoa gutunez gainez-
ka ikusi zuen eta erantzuten 
hastean bere nagusiak hamar 
minutu geroago ospatzekoa zen 
premiazko batzar batera joan 
beharra zuela iragarri zion, 
Sailean jaso berri zituzten bi 
txosten batzarrera irakurrita 
eramatea aginduz. Apur bat 
lasaitzeko, batzarra hasi aurre-
tik kafesne bat hartzea erabaki 
zuen eta bere urduritasunaren 
eta alboan zuenaren bultzadak 
eraginda, kafesnea alkandora 
gainera erori zitzaion.

Enekoren anabasa, denbora 
egokitasunez kudeatu eta atera 
diezaiokeenik etekinik gorena 
ateratzeko planifikazio zehatz 
eta neurturik ez izanak eragin-
dakoa da. 

Denbora falta da herritarren 
gehiengoaren kexurik adiera-
ziena. Baina denborarik ezaren 
sentipena gutxitzeko edota egu-
nean zehar erabilgarri dugun 
denbora hobeto kudeatzen has-
teko ezer gutxi egiten da, bihar 
gaur baino denboraren erabile-
ra egokiagorako, ezer horreta-
rako egin gabe, gaitasun erantsi-
rik edukiko dugulakoan edota 
horren itxaropenean behintzat 
biziz. 

Eta itxaropen horretan ego-
naz, baitaratuta ditugun ohitu-
ren agindupean garela, gauzak 
beti bezala, gure jardueretan 
hobekuntzarako urratsik nekez 
emanez, denboraren erabilera 
desegokia eginez jarraitzen du-
gu, hori horretara izatean ezer 

galduko ez bagenu bezala, egun 
ez egindakoak beste une apropo-
sago baterako utziz. Budak esa-
ten zuenez, denbora daukazula 
uste izatean datza zure arazoa.

Baina errealitatea ez da ho-
rrela. Denbora ez da elementu 
finko bat. Eguneroko denbo-
ra elementu finkotzat dugun 
arren, ez da egia. Zelako jardue-
ra egiten dugun, halako denbo-
ra behar izaten dugu. Lan bat 
egiteko bi ordu behar ditugula 
aurreikusiz gero, bi orduak era-
biltzen dira. Zenbat eta lanpe-
tuago egon, denbora are eta ari-
nago igarotzen da. Denbora ere, 
ondorioz, hedatu edota uzkurtu 
egiten da. 

Gizakiak zenbat eta bere bizi-
tza era kontzientean gidatzeko 
gaitasun maila handiagoa izan, 
are eta handiagoa izaten da be-
re denbora erabilgarria modu 
konstruktiboan aplikatzeko.  

Sarritan unean uneko senti-
menduak eginbehar garrantzi-

tsuak ez direnetan adigabetzea 
dakar. Denbora kudeatu eta 
antolatzeko ditugun ohituretan 
benetako aldaketak ematen hasi 
aurretik, egunean zehar ditu-
gun orduak nola darabilzkigun 
jakin beharra dago. Ezinbesteko 
neurria horretara jardutea es-
kura dugun denborari etekinik 
handiena atera nahi baldin ba-
diogu. 

Eguneroko norbere denbora-
ren erabileraz txosten zehatzik 
egiteko gai diren gizakiak oso 
gutxi dira. Atarian adierazitako 
gertaeren antzekoak hainbate-
tan ematen dira; ekintza batetik 
bestera presaren atzaparretan, 
amaierarik gabeko premietan 
eta beste ezertan pentsatzeko 
astirik gabe, buru-belarri sar-
tuta, eta egitekoak ziren bete-
beharrak aurreikusitako epean 

amaitu ez izanagatik hurrengo 
egunerako itxi beharra eta an-
tzekoak nahi baino gehiagotan 
gertatzen dira.

Denboraren kudeaketa dese-
gokiaren hegoetan bizi gara eta 
urte luzetan horrela izanagatik 
eta baita denboraren erabilera 
bikainaren balioarekiko kon-
tzientzia handiegirik ez dagoe-
lako edota denboraren erabile-
raren neurketarik egitea inoiz 
bururatu ez izanagatik, edota 
norbere betebeharrei erantzu-
tean bizitzan zehar ezarritako 
ohitura zaharrekin jarraitu 
izanak bakoitzaren jarduerak 
sakonetik aztertu eta norbere 
izana eta nortasuna etengabe 
hobetzen joateko gainditu beha-
rrekoak liratekeen eragozpenen 
inguruko gaitze prozesurik, oro 
har, izaten ez delako, ez da den-
boraren kudeaketaren bikainta-
sunerako aldaketa nabarmenik 
izaten. Horren ondorioetariko 
bat, eginbeharrak geroratzeko 
izaten den ohituran datza. 

Eginbeharrak nola burutu 
jakin ez izatearren; lan edota 
betebehar jakin bat egitea atse-
gingarri begitantzen ez zaigula-
ko; denbora falta izaten delako; 
norbere buruari ezarritako gau-
zak benetan egin nahi direnaz 
zalantzakor agertzearren; ekin-
tzen bati hasiera emateko bul-
tzadaren baten beharrizanean 
izanak; pentsatzeko denbora 
behar izatearren… eta antzeko 
amaigabeko arrazoi bitarte di-
rela sarritan egitekoak geroratu 
egiten ditugu, horrela hobeto 
izango delakoan. 

Ohiturek aginte maila han-
dia dute. Ohiturak, iraganean 
hartutako erabakiekiko etenga-
beko errepikapenetik sortzen 
dira eta denboraren joanean 
egoera jakin bati emandako 
erantzunaren eredu automatiko 
izatera iristen dira. Ohiturak 
automatikoak direnez, alerta-e-
goeren azpitik dihardute. On-
dorioz, gerta liteke, denboraren 
erabilera arautzen duten ohitu-
ra moten jakintza maila osorik 
ez izatea. Denbora-ohituren 

ikerketak gizakirik gehienek 
errentagarritasun oso urriko 
gaiei denbora larregi eskaintzen 
diotela nabarmen erakusten 
digu. 

Ikerketa introspektibo ho-
rrek denboraren erabileran 
lehentasun berri batzuk ezartze-
ko egoeran jarriko gintuzke. 

Plan bereziak abiaraziz eta 
plan horiek egikaritzeko be-
rariaz erabakitako denbora 
zehaztuz baino ez da errentaga-
rritasunik handiena duten ekin-
tzetan kontzentratzeko modua 
aurkitzerik izaten. 

Ez dezagun ahantzi erren-
tagarritasun handienekoak 
diren jardueren hautaketa egi-
terakoan, errentagarritasunik 

goreneko ekimenok garatzeko 
egokienak diren denbora tarte 
zehatzen definizioa ere bar-
nean izan beharko litzatekeela. 
Errentagarritasun txikiko jar-
duerek, denborarik izanez gero, 
lehentasunik handieneko gaie-
tan kokatu beharko lirateke.

Denbora egokitasunez anto-
latzeko lehentasun eta plangin-
tza berriak ezarri ahala, plan-
gintza horretan beste pertsona 
batzuk tartean sartzea gero eta 
beharrezkoagoa izaten da. 

Arrakasta, hein handi ba-
ten, helburu garrantzitsuak 
lortzeko ezarritako plangintzen 
menpe dago. Eta plangintzak 
helburuen ezarpen zehatza eta 
helburuok lortzerakoan egin 
beharreko lan desberdinentza-
ko ezarritako denbora eta den-
boraren kudeaketa zorrotzaren 
ezarpenak dira. 

Epe luzera plangintzak egi-
teko denbora tarterik lortzean 
eragozpenak azaltzen baldin 
badira, hasi gaitezen egune-
roko plangintzarako eta epe 
laburrean naroak diren ekintze-
tarako denbora aurreikusten. 
Antolabide guztiz praktiko eta 
epe laburrerako horrek arra-
kastaren jarraipen azkarra egin 
ahal izatea ahalbidetzen du. 

Eskarmentu positiboak metatu 
izanak motibazio handia ema-
ten du eta, bestalde epe luzeago 
baterako planifikazio eta helbu-
ruak ezartzen hasteko konfian-
tza ematen du.

Denboraren planifikazio ego-
ki eta eraginkorrerako ezinbes-
tekoak dira hurrengo oinarriak 
gogoan hartzea: plangintzarako 
sistema bakar bat erabili eta 
aldean beti eramatea; hilaren 
bukaeran hurrengo hilabeteko 
helburu pertsonal eta profe-
sionalak zehazteko bi edo hiru 
ordu norberetzat gorde; funtsez-
ko lehentasunak antolatzeko 
agenda erabili; egunero hamar 
minutu eskaini errentagarri-
tasunik goreneko jardueretan 
eta helburuetan oinarrituz, 
hurrengo eguneko  plangintza 
egin eta antolatzeko; eguneroko 
lehentasunak antolatu; egune-
ro, egindakoa eta egiteke gelditu 
denari buruzko ebaluazioa egin; 
betebehar, zeregin, eta konpro-
miso guztiak toki bakarrean 
idatzi; komunikaziorako gaita-
suna eraginkortasunez kudeatu 
eta helburu pertsonalak edota 
profesionaletara bideratutako 
aurrerabidea kontrolatu.

Denbora era probetxuga-
rrian erabiltzeak onura asko 
dakar. Denborari etekinik han-
diena ateratzeko gai izateak, 
denbora erabateko probetxuga-
rritasunez erabili izanak, iraga-
nari, bertan lortutako helburu 
eta garapenengatik, atseginez 
begiratzea ahalbidetzen digu, 
eta aldi berean etorkizunari, 
helburu berriak lortuko diren 
heinean, emozioz eta itxarope-
nez behatzea.

Egunero xahutu ditzakezun 
hogeita hamar minutu identi-
fikatu eta denbora tarte hori 
eraginkortasunez erabiltzeak, 
produkzio-denborari, urtero, 
zortzi ordutako hogeita bi egu-
nen berdina eranstea dakar. 

Ez dezagun ahantzi: denbora 
dugu bizitzan lortu nahi ditugu-
nak lortzeko daukagun lehen-
dabiziko baliabide erabilgarria. 
Baina baliabide oso urria denez, 
eraginkortasunez administratu 
ezean, ez da beste ezer kudeatze-
rik izango.

Gorka Aurre
Prakagorri   -   Durango

DENBORAREN BALIOA

“Denbora daukazula 
uste izatean datza zure 
arazoa” [Buda]

Denboraren kudeaketa 
desegokiaren hegoetan 
bizi gara.
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LOKALAK ETA ETXEBIZIZTZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

AUKERA
- IURRETA: 3 logela eta komuna. Igogailua. 

95.000.
- ANDRA MARI: 140 m2. 4 logela, egongela eta 

egongela handia. Terraza. 155.000n.
- IURRETA. Uralde: 3 logela, komuna, sukaldea 

eta egongela. Berriztutako eraikina. Igogailua. 
Trastelekua. 130.000n.

- ARAMOTZ: 3 logela. Eguzkitsua. Berogailua. 
Bizitzen sartzeko moduan. 115.000n.

- ZALDIBAR: Azkeneko 3 etxebizitza. 
Estreinatzeko. BEZa barne. ORAIN PREZIO 
BEREZIAK.

ETXEBIZITZAK SALGAI
- LANDAKO: Erdi berria. Logela 2, komun 2, 

egongela terrazarekin, sukaldea eta esekitokia. 
Ganbara. Garajea trastelekuarekin. Eguzkitsua. 
231.000n.

- KOMENTUKALEA: 2 logela eta komuna. 
Igogailua. 150.000n.

- F. J. ZUMARRA: 2 logela eta komuna. Igogailua. 
Berriztua. Eguzkitsua. 179.500n.

- BERRIZ: Iturriza. 4 logela, 2 komun eta egongela. 
12 m2-ko terraza. Trastelekua eta garajea. 
276.000n.

- MURUETATORRE: 3 logela, 2 komun, egongela, 
sukaldea eta esekitokia. Terraza. Ganbara eta 
garajea. 290.000n.

- SAN IGNAZIO: 3 logela, 2 komun, egongela eta 
sukaldea esekitokiarekin. Terraza. Ganbara. 
Garajea. 276.000n.

- ANBOTO: 3 logela eta komuna. Igogailua. 
Berriztua.

- DURANGO: Apartamentua. Erdi berria. 
Trastelekua eta garajea. 125.000n.

- TABIRA: Duplexa. Erdi berria. Etxe osoa kanpora 
begira dago. 40 m2-ko garaje itxia 2 
kotxerentzat. 320.000n.

- IURRETA. Bidebarrieta: 3 logela eta egongela. 
Terraza. Eguzkitsua. 180.000n.

- ASK. ETORBIDEA (Ezkurdi): 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea esekitokiarekin. Terraza. 
Ganbara. Garajea.

-ATXONDO. 90m2. 3 logela, 2 komun, egongela 
eta sukaldea despentsarekin. Terraza. Ganbara. 
Eguzkitsua. 178.000n.

- KOMENTUKALEA: 4 logela eta 2 komun. Terraza. 
Garajea aukeran. 186.000n.

- AK. ETORBIDEA: 3 logela. Etxe osoa kanpora 
begira dago. Trastelekua eta garajea. 
250.000n. 

- OIÑITURRI (Ezkurdi): 140 m2. 4 logela, 2 komun, 
egongela, sukaldea eta esekitokia. Ganbara. 
Trastelekua eta garajea. Eguzkitsua. 

- ANDRA MARIA: ATIKOA. 107 m2. Logela 2, 
jantzigela bat, komun 2, sukaldea eta 
egongela-jangela. 

- F.J. ZUMARRAGA: 4 logela eta egongela. 
Terraza. Etxe osoa kanpora begira dago. 
186.000n.

- FKO. IBARRA: 3 logela, 2 komun, 
sukalde-jangela eta egongela. Ganbara eta 
garajea. 250.000n.

- TXIBITENA. 3 logela, 2 komun, egongela eta 
sukaldea esekitokiarekin. 2 terraza. Erdi jantzia. 
Ganbara eta garajea. 

- MATIENA. Trañabarren: 3 logela eta 2 komun. 
Terraza. Eguzkitsua. Ganbara. 190.000n.

- MATIENA: 60 m2. 3 logela. Ganbara.108.000n. 
- BERRIZ. Lehendakari Aguirre: 3 logela, 

egongela, sukaldea eta komuna. Terraza. 
149.500n.

- MONTEVIDEO: 3 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. Igogailua.

Inmobiliariak

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• DURANGO: 1,2 eta 3 logelako etxebizitzak 

alokagai. 500 euro hileko.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• MIKELDI: 3 logela, sukaldea balkoiarekin, komun 2 

eta egongela. Ganbara eta garajea. Berriztua. 
• FRANTZISKO IBARRA: 4 logela, komun 2, sukaldea, 

despentsa eta egongela balkoiarekin. 
• KALEBARRIA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 125.000n.
• ARKOTXA: 4 logela, komuna, bainugela, sukaldea 

eta egongela balkoiarekin. Garajea eta ganbara.
• ARTEKALEA: 8 etxebizitza eraikitzen. Logela 1 eta 

2koak. Trastelkuarekin. 140.000n-tik aurrera.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoa kanpora begira 

dago. Berriztatzeko. Eremu onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. Logela 2, komun 2 

eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia 
eta terraza izugarriak.

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua 
eta pilotalekua.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

Sukalde amerikarra-egongela, komuna eta 
esekitokia. Ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

ATXONDO
• Logela 2, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

egongela eta bainugela. Etxe osoa kanpora 
begira dago. Berria ematen du.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztua. Trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera 

dago.
MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruta-arbolekin.
EUBA
• 3.000 m2-ko eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati,  

bakoitzean bi bizitzko etxea eraikitzeko 
aukerarekin.

ABADIÑO
• Bi bizitzako etxea eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila 

salgai.
DURANGO
• Lursail erdia bi familiako etxebizitza eraikitzeko. 

Proiektua barne.
ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

• ATXONDO: Martzaa auzoan. 15.000 m2-ko 
lursaila. Teilatu berria. Kokagune ikusgarria.

DURANGO
• Adosatua. Guztiz jantzia. Erdi berria estreinatzeko.
BERRIZ
• MURGOITIOn kokatuta dagoen baserria salgai. 

Nekazaritza turismorako edo landetxe izateko 
aproposa. Ikuspegi politak.

• EITUA: 5 hektarea dituen baserria. Familia biko 
etxebizitza eraikitzeko aukerarekin.

ETXEBARRIA
• Iturrieta. 5 hektareako baserria. 

TXALETAK
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, 

etxebizitza bakarrekoak eta bikoak.
• ABADIÑO, OTXANDIO eta abar.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• ANDRA MARIA: Halla, sukaldea, jangela, 

egongela, 2-4 logela eta komun 2.
• ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, logela 

2 eta komuna.
• ARKOTXA: 4 logela, sukaldea, egongela, komuna 

eta bainugela. Trastelekua.
• ARTEKALEA: Logela, sukalde-jangela eta komuna 

(logela 2 egiteko aukera).
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

egongela eta komun 2. Balkoia. Trastelekua.
• ASTOLABIDE: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 
• LANDAKO ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

egongela eta komun 2. Balkoi 2. Garajea eta 
trastelekua. 

• ERROTARITXUENA: Logela 2, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Terraza 2. Garajea aukeran eta 
trastelekua.

• ERRETENTXU: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Balkoia. Garajea aukeran.

• EZKURDI: 4 logela, sukaldea, egongela eta 3 
komun. Trastelekua.

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

• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Balkoia. Garajea aukeran.

• JUAN ITZIARKO: Logela 2, sukaldea, egongela, 
komun 2 eta lursaila. 

• JUAN MARI ALTUNA: Logela 2, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Garajea eta trastelekua.

• KOMENTUKALEA: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Trastelekua. Ganbara.

• MIKELDI: 3 logela, sukaldea, egongela eta komun 
2. Garajea eta trastelekua.

• MONTEVIDEO: Logela 2, sukaldea, egongela eta 
komuna. 

• OLLERIA: 4 logela, sukaldea, egongela eta komun 
2. Balkoia. Jantzia. 2 kotxerentzako garaje itxia eta 
trastelekua.

• PLATERUEN PLAZA: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Garajea eta trastelekua.

• SAN AGUSTIN: 5 logela, sukalde-jangela, 
egongela eta 3 komun. 

• SASIKOA: 3 logela, sukaldea, egongela eta komun 
2. Balkoia. Garajea eta trastelekua.

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

ELORRIO
• Etxe bakartu bat alokatzen da Elorrion, 2.975 
m2-ko lursailarekin.
ABADIÑO
• ANDRA MARI: 3 logela, sukaldea, egongela, 
komuna, despentsa eta bainugela. Balkoia.
• ARLOZABAL: Logela 2, egongela, sukaldea eta 
komun 2. Garajea eta trastelekua.  
• FERIALEKU: 3 logela, egongela, sukaldea  
eta komuna. Garajea eta trastelekua.
MATIENA
• LAUBIDETA: 3 logela, egongela, sukaldea eta 

komun 2. Esekitokiarekin.
• SOLAGUREN: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. Trastelekua.
• SOLAGUREN: 2 logela, egongela, sukaldea eta 

komuna. Trastelekua.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO

DURANGO

IURRETA

• Guztiz berriztua eta ikuspegi ederrak dituen 
etxebizitza. 3 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta komuna. Terraza itxia. LEHEN 210.000n 
ORAIN 174.900n.

IURRETA

• Logela 2, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Berriztua. 129.000n.

www.inmoduranguesado.com

• SAN MARTIN ATARIA: 3 logela, egongela, 
sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Balkoi 
2. 195.000n.

• SAN FAUSTO: Berriztua. 3 logela, egongela, 
sukaldea eta komuna. Gas naturaleko 
berogailua. 96.000n.

• ARAMOTZ: Logela 2, egongela, sukalde jantzia, 
komuna eta despentsa. 94.000n.

DURANGO

DURANGO

• ALDE ZAHARRA: Logela 2, egongela, sukalde 
jantzia despentsarekin eta komun 2. Balkoia. 
Berogailua eta igogailua. 190.000n.



Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Abadiñon, pisu 
ederra, 124 m2, 2 logela,
sukaldea, egongela, 2 bainugela,
trastelekua, ganbara eta 
garajea. Ikusgarria, bizitzera
sartzeko prest. 
Tel.: 636-41 37 22.

Garai. Baserria salgai. 
Oarbeaskoa, San Migel auzoa,
6. Garai. XVI. mendekoa. 
Ondare legez errehabilitaziorako
30.000 euroko diru-laguntza
du. 10.000 m2-ko lursaila.
8.500 m2-ko belardi soroa,
nahiko laua. 200 m2-ko
baratzea, fruta-arbolak. 
Landetxe bat martxan jartzeko
edo nekazaritza ekologikorako
aproposa. Toki lasaia,
hegoaldera begira. Berriztatu
egin behar da. Bifamiliarra 
egiteko baimena. Udaletxea,
frontoia, kultur etxea, 
osakidetza kontsultategia eta 
jatetxeak gertu ditu; autobus 
geltokitik 150 metrora. 
Durangotik 10 minutura. Ap-8
autopistaren sarreratik 5 
minutara. Tel.: 639-83 34 89. 
jo.amantegi@gmail.com.

Lekeitio. Lekeition toki 
paregabean eta itsasoari begira 
3 logelako duplexa salgai. 
Tel.: 650-18 33 05.

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo
nekatzaritza-turismorako, toki
eguzkitsua eta ederra, 20.000
metro lur. Prezio egokia, ikusi
nahi baduzu, deitu 
655-70 26 47 telefonora
(19:00-21:00). Nahi izanez gero,
aukera egon badago lur-sail
gehiago eskuratzeko. 

Mallabia. Pisu eguzkitsua, 3 
logela haundi, 2 komun, terraza,
sukaldea eta egongela. 100m2
azalera eraikituak. Harremane-
tan jartzeko deitu: 695-77 31 41.

Urnieta. Baserri ikusgarria 
salgai Urnietan, Xoxoka 
inguruan. Bi solairu. Beheko 
solairuak 240 m2 ditu, eta 6 m2
inguruko terraza, eta goikoak

140 m2 ditu eta 
80 m2-ko terraza. Bista 
ikusgarriak, landetxe edo etxe
rural batentzat aproposa. Bi
etxebizitza egiteko aukera.
90.000 m2-ko lursaila.
650.000 euro. 
Tel.: 687-79 56 97.

Zaldibar. Zaldibarren pisua 
salgai. 3 logela, komuna, 
egongela, sukaldea biltegiarekin
eta balkoia. Altzariz hornitua.
Harremanetarako deitu 
697-28 59 48. 
harriak1@hotmail.com.

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Matienan pisua
alokatzen dut. 91 m2, 3 logela,
sukaldea, egongela handi bat,
bainugela bat eta terraza ditu.
Lehenengo solairua. Igogailua
ere badu. San Blas hostalaren
parean. Tel. 669-71 97 10
(Maika).

Atxondo. Pisua alokatzen da
Atxondon. Tel.: 660-05 56 43.

Berriz. Pisu bat alokatzen da
Berrizen. 3 logela eta bainugela
2. Egongela balkoiarekin eta
sukaldea arropak esekitzeko
lekuarekin. Tren geltokitik 2
minutura eta autobus geltokitik
beste 2 minutura. 
Tel.: 656-73 81 88 / 
615-75 21 36. 

ERRENTAN HARTU

Atxondo. Alokatzeko pisu bila
gabiltza Atxondon (Apatan
nahiago). Egoera onean egotea
eta gutxienez 3 logela (edo 2
handi) edukitzea beharrezkoa
da. Tel.: 680-53 83 90.

PISUA KONPARTITU
PISU BILA

Iurreta. Iurretan pisukide 
euskaldun baten bila nabil, 
logela alokatzeko. 
Tel.: 626-15 68 17.

LOKALAK
SALDU

Lekeitio. Lekeition 65 m2 lokala
salgai. Alde Zaharrean. 
Tel.: 650-18 33 05.

GARAJE / TRASTEROAK
ERRENTAN EMAN

Durango. Durangoko Alde 
Zaharrean garajea alokatzen da.
Tel: 609-81 79 32.

Otxandio. Otxandion garaje
itxia alokatzen da, pertsiana-
rekin. Tel.: 675-71 72 83.

Teknologia
INFORMATIKA / 
BIDEOJOKUAK

SALDU

Web-orrialdeak egiten ditut.
Web-orrialdeak egiten ditut.
Kalitatezkoak eta prezio onean.
Kontsultatu. Tel.: 649-31 45 48.

GAINERAKOAK
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

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Emakume 
arduratsua prest dago baserri-
etan etxeko lanak egiteko.
Barneko langile gisa, orduka,
gauetan edo asteburuetan.
Berehala hasteko prest. 
Ordutegi malgua. Erreferentzia
onak. Tel.: 632-67 49 72.

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Andre euskalduna
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 699-74 57 23.

Durangaldea. Neska ardura-
tsua naiz, eta lan bila nabil.
Pertsona nagusiak zaintzeko 
eta garbitasun lanetan aritzeko
gertu. Orduka edo gauez ere 
egingo nuke lan. 
Tel.: 651-34 12 38.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua lan bila dabil.
Barneko edo eguneko langile
gisa lan egiteko prest. Orduka
edota asteburuetan ere 
jarduteko prest. Pertsona 
nagusiak eta umeak zaintzen
ditut. Garbitasunean ere lan
egiteko gertu. Tel: 631-20 31 24.

Durangaldea. Lan bila nabil,
barneko langile gisa, asteburu-
etan edo gauez, pertsona 
nagusiak zaintzen. Paperak
ditut. Erreferentzia onak. 
Tel.: 679-53 01 60.

Durangaldea. Pertsona 
nagusiak zaintzeko eta 
garbiketan aritzeko prest. 
Esperientziarekin. 
Tel.: 620-76 65 22.

Durangaldea. Neska ardura-
tsua lan bila dabil pertsona na-
gusiak eta umeak zaintzen.
Umeekin esperientzia. Barneko
edo eguneko langile gisa, 
orduka edo asteburuetan. 
Berehala hasteko prest. 
Tel.: 631-74 94 10.

Durangaldea. Lan bila nabil
barneko edo eguneko langile
gisa, orduka, zein gauetan. 
Pertsona nagusiak zaintzen 
edo garbiketan aritzeko prest.
Paperekin eta erreferentzia
onekin. Tel.: 653-15 66 52.

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. DBHko eta 
batxilergoko ikasleei,
19:00etatik aurrera edo 
asteburuetan, ingeles, fisika eta
marrazketa teknikoko eskola
partikularrak emateko prest.
Tel.: 675 70 31 49.

Durangaldea. Biologia ikasten
dabilen 21 urteko neska 
euskalduna eskola partikularrak
emateko prest. 
Tel.: 695-71 94 32.

Durangaldea. Irakaskuntzan
diplomatua, euskara eta ingeles
tituluekin, umeak zaintzeko eta
eskola partikularrak emateko
prest. Tel.: 657-77 61 71.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Lan bila nabil.
Esperientzia dut kofratzaile eta
pintore moduan. Jasogailuak
eta dumperrak gidatzen dakit.
Edozertan, berehala lanean
hasteko prest nago. 
Tel.: 677-05 03 21.

Durangaldea. Mutil durangar
bat lan bila dabil banaketan,
lorezaintzan edo bestelako 
lanetan. Tel.: 600-66 64 17.

LAN ESKAINTZAK

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Adindun
emakume bat astean 4 aldiz
paseatzera ateratzeko emakume
euskaldun bat behar dut.
Paseoak arratsaldez izango 
lirateke, 17:00etatik 19:00etara
edo 16:30etik 18:30era. 
Tel.: 696-92 12 75 (Amaia).

Durangaldea. Pertsona 
nagusiak zaintzeko lan poltsa
sortzen gabiltza. Deitzeko 
ordutegia: 09:00etatik
13:00etara. Tel.: 94 603 21 53.

GAINERAKOAK

Denetarik

SALDU / EROSI
Baserritar jantziak saltzen
ditut. 12 neurriko baserritar
jantzi bi saltzen ditut. Bata, 
urdina eta gorria da. Bestea,
teila kolorekoa. Gomazko 
abarka pare bi ere bai, 39 
neurrikoak. Tel.: 681-10 93 56 
(WhatsAppa dut).

Batxilergoko 1. eta 2. mailako
liburuak, egoera onean. 
Batxilergoko 1. eta 2. mailako
liburuak saltzen ditut. Bigarren
eskukoak, egoera onean eta
merkeak. Interesa baduzu,
deitu. Tel.: 637-29 24 65 
edo 94 620 37 38.

Diseinurako mahaia salgai. 
Diseinurako mahaia salgai,
arkitekura eta delineazio
ikasleentzat aproposa. Prezio
oso onean. Tel.: 656-73 77 79.

Lursail merkea erosiko 
nuke ortua jartzeko. 
Lursaila erosiko nuke Duran-
galdean ortu bat jartzeko. 
Tel.: 618-93 62 14.

EMAN / HARTU
Hiru arratoi txakurkume
oparitzen dira. 
Hiru arratoi txakurkume 
oparitzen dira. 
Tel.: 669-89 55 74.

Ibilgailuak

FURGONETAK

SALDU

VW Multivan 1.9 td bat 
salgai. VW Multivan 1.9 td bat
salgai. 78 ZP, 1995. urtekoa. 
6 eserleku, mahaia, hozkailua,
ohea eta gidariaren ondoko
eserleku birakaria. Turismo 
gisa izendatua. 300.000 km.
4.950 euro. Beti lonjan 
gordea. Tel.: 659-70 30 30
(Aitor). 
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ETXEBIZITZA  
FAMILIABAKARRA  

ALOKATZEN DA 
ELORRION 

2.500 m2-ko lursailarekin.

Tel.: 616 936 351

Izen-ematea 
zabalik Elorrioko 

Haurreskolan

Tel.: 946 584 907

Goieta, 20



:: DURANGO | ZUGAZA 

Juegos del  
hambre: Sinsajo 1
• barikua 21: 19:30/22:00 
• zapatua 22: 19:30/22:30  
• domeka 23: 18:30/21:15  
• astelehena 24: 18:30/21:00  
• martitzena 25: 20:00  
• eguaztena 26: 20:15

Alexander y  
el día terrible
• zapatua 22: 17:00  
• domeka 23: 16:30

Viajo sola
• eguena 27: 20:30

2. ARETOA
Escobar
• barikua 21: 19:30/22:00 
• zapatua 22: 19:30/22:30 
• domeka 23: 18:30/21:15                                 
• astelehena 24: 18:30/21:00    
• martitzena 25: 20:00         

Dixie eta  
matxinada zonbia
• zapatua 22: 17:00 
• domeka 23: 16:30  

:: ELORRIO | ARRIOLA

Perdida
• domeka 23: 20:00 
• astelehena 24: 20:00

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA

Los juegos del 
hambre Sinsajo  
(1. partea)
• zapatua 22: 19:30/22:30 
• domeka 23: 20:00 
• astelehena 24: 20:15

Las tortugas  
Ninja
• zapatua 22: 17:00  
• domeka 23: 17:00
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Zinema

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

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

AGENDA Azaroaren 22an, 20:00etan,  
Berrizko Kultur Etxean

Pau Vallvé
Bakarka kaleratu duen hirugarren diskoa aurkeztuko du 
Bartzelonako musikariak Berrizen. ‘Pels dies bons’ 
izenburuko lana da, eta Vallvek bere gitarragaz eta 
pedalekin eskainiko du. Harremanei buruzko kantak dira 
zuzenean joko dituenak: Katalunia iparraldeko Banyoles 
herrira bizitzera eta sortzera joan zenean sorturikoak. 

Antzerkia

:: DURANGO

AZAROAREN 22an

12:00etan eta 18:00etan, 
‘Almazuela-Maindirepean’, 
San Agustinen.

AZAROAREN 23an

19:00etan, Arkimedesen 
printzipioa, San Agustinen.

AZAROAREN 28an

20:30ean, ‘Sex o no sex’, San 
Agustinen.

:: ELORRIO

AZAROAREN 28an

22:00etan, ‘Arrastoak’, 
Arriolan.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 21ean

22:00etan, ‘Arrastoak’, 
Arriolan.

Musika

:: BERRIZ

AZAROAREN 22an
20:00etan, Pau Vallvé, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 22an

20:00etan, Santa Zezilia 
egunaren harira, Tabira 
Musika Bandaren kalejira, 
Alde Zaharrean.

22:30ean, Cherry Boop & The 
Sound Makers, Plateruenean.

AZAROAREN 23an

18:30ean, Euskal kantak, 
Plateruenean.

AZAROAREN 26an

20:00etan, Kantuaren 
Kantoia: Siroka. Plateruenean.

AZAROAREN 28an

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

:: ELORRIO

AZAROAREN 21ean

22:30ean, Gabacho 
Connection, Arriolan.

AZAROAREN 22an

20:30ean, Santa Zezilia 
eguneko Berriotxoa 
abesbatzaren kontzertua, 
Santa Ana elizan.

22:30ean, Slam Allen, 
Arriolan.

AZAROAREN 23an

20:30ean, Jose Bluefingers  
+ Txus Blues, Portalekuan.

:: IURRETA

AZAROAREN 21ean

20:00etan, Euskadi Brass, 
Aita San Migel elizan.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 21ean

18:00etan, piano eta kamera 
musika, Zornotza Aretoan.

AZAROAREN 28an

21:00etan, Beñat Egiarte, 
Zornotza Aretoan.

Erakusketa

:: BERRIZ

AZAROAREN 28ra arte

18:30etik 20:30era, Pascual 
del Rioren lana, Kultur Etxean.

:: ZALDIBAR

AZAROAREN 21ean (18:00-
20:00), AZAROAREN 22an  
(12:00-14:00/20:00) eta  
AZAROAREN 23an  
(12:00-14:00)

Fernando Retolazaren  
‘Nepal, mendia eta hiria’ 
argazki erakusketa, Euskal 
Herria kaleko 8. zenbakian.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 28ra arte

Hassan Echair-en ‘Horizon 
Plombe’, Zornotza Aretoan.

Berbaldia

:: DURANGO

AZAROAREN 28an

19:00etan, ‘Adolescencia 
2: aprender a motivar a mi 
hija/o’, Udal Liburutegian.

Kontalaria

:: DURANGO

AZAROAREN 21ean

19:00etan, Palestinako 
ipuinak, helduentzat,  
Udal Bibliotekan. 

AZAROAREN 29an

12:00etan, Palestinako 
ipuinak (6 eta 12 
urtekoentzat),  
Udal Bibliotekan. 

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 25ean

18:00etan, Ixabel 
Agirresarobe, liburutegian. 

Lehiaketa

:: BERRIZ

ABENDUAREN 15era arte

Emakumeen V. ipuin 
lehiaketa. Gehienez hiru 
orriko kontakizunak.  
Lanak postaz bidali behar 
dira, Gure Izarrak elkartearen 
helbidera: 64. posta kutxa, 
48240, Berriz. 

AZAROAREN 28ra arte

18:00ak arte, XVI. Argazki 
Lehiaketara lanak aurkezteko 
epea. Informazioa:  
‘www.berriz.org’ webgunean.

Zinema

:: ABADIÑO

AZAROAREN 28an

20:00etan, ‘El maestro 
saharaui’, gaztetxean. Ireki 
Leihoa Kubari jaialdia.

:: DURANGO

AZAROAREN 27an

18:30ean, ‘Rojavako iraultza, 
askatasunaren aldeko 
erronka’, Pinondo Etxean. 
Ireki Leihoa Kubari jaialdia. 
Newroz euskal kurdu elkartea.

Batzarra

:: MAÑARIA

AZAROAREN 27an

19:00etan, Tokiko Agenda 
21eko parte-hartze foroa, 
udaletxeko udalbatza 
aretoan.

Azaroaren 26an, 20:00etan, Plateruenean

Siroka Kantuaren Kantoian
Bilboko Siroka laukoteak itxiko du 2014ko Platerueneko Kantuaren 
Kantoia. Jonan Hernández kazetariagaz, jendaurreko solasaldia eta 
taldearen kantuen emanaldi akustikoa eskainiko dituzte bilbotarrek 
eguaztenean, Durangon. Maria abeslariak gidaturiko taldea da 
Siroka, eta ‘Malutak’ izeneko proiektua aurkeztu berri dute azaro 
hasieran; sei kanta eta biodeoklip bat osatu dituzte.



ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

19º 19º
13º 13º

7º11º

SOS Deiak  .................................. 112
Gurutze Gorria  ...........94 681 09 49
Osakidetza  ............... 94 600 72 00
Ertzaintza  ..................94 466 93 00 Abadiño  ....................94 621 55 30

Atxondo  ....................94 682 10 09
Berriz  ........................94 682 45 84
Durango  ....................94603 00 00
Elorrio  ........................94 658 27 12
Garai  .........................94 681 63 93
Iurreta ........................94 620 12 00
Izurtza  .......................94 681 35 48
Mallabia  ......................943 17 14 61
Mañaria  ....................94 681 89 98
Otxandio  ..................945 45 00 20
Zaldibar  ....................94 682 70 16

Euskotren  ..................902 54 32 10
Bizkaibus  ..................94 448 40 80
Pesa  ........................... 902 10 12 10
Continental Auto  ........945 286 466

Abadiño  ....................94 621 55 33
Berriz  ........................94 682 40 36
Durango  ...................94 603 00 00
Elorrio  ........................94 682 02 18
Iurreta .......................94 620 08 88

Abadiño  ....................94 681 44 70
Matiena  .....................606 459 988
Durango Geltokia  ....... 94 681 10 01
Elorrio Geltokia  .........94 682 00 40
       J.L. Uriarte  ............670 402 002
       I. Estebez  .............. 670 678 273
M. Galeano  ...............670 409 330
Iurreta .............................................        

Taxi auzunea  ............688 618 690
Berrizko auzo taxia  ....620 022 800

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK
   BARIKUA, 14 - 09:00-09:00

• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)

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

   ZAPATUA, 15 - 09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)
09:00-13:30
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

   DOMEKA, 16 - 09:00-09:00
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 
15 - Abadiño)

• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

    ASTELEHENA, 17 - 09:00-09:00
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

    MARTITZENA, 18 - 09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. 
Abasolo 2 - Durango) 
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)

 09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo 4 - Abadiño)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

 EGUAZTENA, 19 - 09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)

 09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

 EGUENA, 20 - 09:00-09:00
• Etxebarria (Montevideo 
etorb. 2 - Durango)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)

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

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

19º 18º
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 Zorionak Liher Biritxinaga! Hamabostean behin zotz egiten 
dugun tarta zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko txartela gura 
duzunean jaso dezakezu Iurretako gure egoitzan:  
Bixente Kapanaga, 9an.

AZOKA-BASERRITIK-PLAZARA

Letxuga..............................0,80 euro

Letxuga haritz hostoa ..............1 euro

Azelga ..............................2 euro/kg

Espinaka txorta ................1,20 txorta

Berakatz freskoa ..............1,50 txorta

Ilarrak ................................6 euro/kg

Tomate kontserba...3,90 euro/potea

Arrautzak......................3,80 euro/dz

Idiazabal gazta.................17 euro/kg

Gari integraleko ogia .........3,30 euro

ASTEKO SALNEURRIAK:

Abadiño  
(Traña-Matiena)

 Eguaztenetan  
10:00etatik aurrera

Durango
 Zapatu goizetan
Zornotza
 Domeka goizetan

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Zorionak kuadrilla Behobia-Donostian egindako 
lanagatik. Primeran pasatu genuen goiza, kirolaz 
eta giroaz gozatuz. Eskerrik asko. Musu handi 
bana!

  Zorixonak Ezozi! Astelehen 
gogorra jausi dan arren ziur 
nau asteburuen ederto 
ospatuko dozule! 
Eguaztenien pasta batzun 
zain egongo gara... kar kar.

  Hogeita bian hogei eta bi 
paittak jatzuz gaur ageri, 
baina urteen joan-etorrian 
beti bezain ameslari. 
Zapatuan ospatuko dogu 
hondartza eta afari, mosu 
mordoa kuadrillan partez 
Zorionak politt hori!

  Rakelek ostegunean, 
azaroaren 20an, urteak bete 
zituen. Zorionak Inhar, 
Eider eta Ibonen partez. 
Musu handi bat denon 
partez!

  Zorionak Maria eta Iker zuen 8. urtebetzean!  
Gela osoaren partez musu handi-handi bat!

  Zooorixonak Aitor! Hori 
bai hori erregalue! Ia 
aurten be holako 
erregalue jausten dan! 
Mosu bat!

  Eskerrik asko txokolate 
eta pastel goxuegaittik! 
Hurrengo urtien eztogu 
gutxiau eskatuko. 
Zorixonak eta mosu 
potolo bat!

  Zorixonak Arrate! Egun 
on bat pasau daixule,  eta 
mosu bat!

  Kontuz! Oingo 
asteburuen Durengok 
sue hartuko dau eta! 
Disfrutau! Zorixonak eta 
mosu bat!

  Gure etxeko arroxaliñ 
ederrak 3 urte egin dauz. 
Zorionak Madalen, eta 
musu handi bat eta 
besarkada estu-estu bat. 
Muuuuuuua!

  Azaroaren 26an Izarok 
urtebete egingo dau.
Zorionak gure etxeko 
printzesari familia 
osoaren partez. Mosu 
haundi bat!

  Durangoko Ekain Montecelok 
9 urte beteko ditu azaroaren 
29an. Musu handi-handi bat 
familia guztiaren partez.
Zorionak!

  Iker San Antón, zure anaia 
Ibairen, amaren eta aitaren 
partez zorionak eta muxu 
potolo-potoloak!

  Azaroaren 21ean Abadiñoko gaztetxean ospatuko 
dugun txokolatadara gonbidatzen zaituegu guztioi! 
Zorionak!

  Handitzen, handitzen... asko 
maitte zaittugu guk. Zorionak 
June eta mosu erraldoi bat 
familia osoaren partez.

zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK
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Kolonbia: FARC taldea eta 
CRIC mugimendu indigena
Arras konplexua da Kolonbian 
gertatzen ari dena zutabe honetan 
azaltzea. Ez da hori nire asmoa, 
inondik ere. Baina bai hemengo 
prentsak azaltzen ez duen alderdia 
hona ekartzea, bizi izatea egokitu 
zaidana. 

Hiruzpalau urte daroaguz Cau-
cako nasekin hizkuntza-bizibe-
rritze kontuetan esperientzia eta 
prestakuntza trukatzen. Sendoa 
eta entzutetsua da nasa indigenen 
erakundea, CRIC deritzana (www.
cric-colombia.org/). Berrogeitaka 
urteko borroka latza eta hainbat 
lorpen milaka indigena hilik utzi-
ta bidean: lurren berreskurapena, 
Zaintza Indigenaren eratzea, Zu-
zenbide Indigena…

Gogor dihardute indigenek lor-
tutakoari eusten eta dagokiena es-
katzen. Baina Kolonbiako armada, 
paramilitarrak, narkotrafikoak eta 
gainerako talde armatuak sarri 
sartzen dira lurraldera, mehatxa-
tzen eta hiltzen. 80ko hamarkada-
tik FARC taldeagaz ere bizi dute 
gatazka, bereziki talde horrek ama-
pola, koka eta marihuana Lurralde 
Indigenan haztea erabaki zuene-
tik. CRIC taldeak ez du horrelako-
rik nahi bere Lurraldean, zenbait 
herritarren desintegrazioa daka-
rrelako, edozein talde armatuk ai-
tzakia duelako bertara sartzeko…

Zaintza Indigena arma barik ari 
da Lurraldea zaintzen, eta sarri 
ditu borrokak talde armatuekin. 
Borroka gorriak izan dituzte arma-
daren aurka, baina ni FARCekoe-
kin duten konponezinak ikaratu 
nau. FARCek hainbat indigena hil 
ditu azkeneko urteetan; kontu ja-
kina Kolonbia osoan. Azkenekoa 
azaroaren 5ean Toribioko Babes-
gunean gertatutakoa da: bertako 
Zaintza Indigenako koordinatzai-
lea eta beste kide bat hil zituzten, 
gu formakuntza batean ari ginen 
tokitik oso hur. Formakuntzan ari 
ziren guztiek ezagutzen zituzten 
hildakoak. Ikaragarria eta ulerte-
zina nire ustez. Nola hil daitezke 
arma bako indigenak!

 AKUILUA  Jone Guenetxea
Ortuan jarduteko sasoi 
onean egon beharra dago. 
Ondotxo daki hori Floren 
Urigoitia 85 urteko otxan-
diarrak. Ortuan denetarik 
izaten du, baina bere ba-
razkirik preziatuena ar-
bi-gara da. Prest agertu da 
ANBOTOri jaki horren se-
kretuak azaltzeko. 

Arbi-gara ereiten duzu, baina 
zer da hori? 
Aramaion erdarazko naboari 
arbixe esaten zaio, eta hortik 
dator izena. Naboaren erdiko 
lorea da. 

Zelan ezagutu zenuen arbi- 
gara?
Aitak eta amak ereiten zuten, 
baina txikitan ez zitzaigun gus-
tatzen. Latzak dira. Gustu bere-
zia dute. Beranduago bai; janari 
gozoa da. Kutsu berezi bat du. 

Zelan prestatzen duzu?
Birritan egosi behar da uragaz. 
Azkenengoan pipermin pixka 
bat botatzen diot. Handik ate-
ra, eta bolak egiten ditut ura 
kentzeko. Izozkailuan ere sartu 
daitezke, baina ateratzerakoan 
ura kendu behar zaie berriro. 
Ondoren, berakatzagaz txiki- 
txiki eginda, urdaia botatzen 
zaio. Urdaiak ematen dio gra-
zia. Barazkirik onena da. 

Noiz ereiten dira?
San Bartolome sasoian erei-
ten da, abuztu inguruan. Gero, 
otsailean batzen dira. Duran-
galdeko beste herri batzuetan 
zergatik ez dira onak irteten? 
Beste herri batzuetan arin ga-
ratzen direlako. Garatzen bada, 

ez du balio. Hemen hotz han-
diagoa egiten duenez, denbo-
ra gehiago dugu batzeko. Nik 
eskuagaz batzen ditut. Lagu-
nekin arbi-garagaz afaria egi-
terakoan batek esan zidan: “Ez 
diogu inori esango honek onak 
direnik, bestela denek ikasiko 
dute prestatzen”. 

Arbi-gara ezin da erosi?
Pedro Luisek dendan saltzen 
du, Otxandion. Eskatuz gero, 
izaten ditu.  

Arbi-gara elikagai aberatsa 
dela diozu.
Siku bazaude, oso aproposa da.  
Ura edatea eta ibiltzea ere osa-
suntsuak dira.

Jubilatuta zauden arren, ba-
serritik atera duzu bizimodua?
45 urtean lantegian lan egin 
dut, eta baserrian ere bai. 
 
Baserriko bizimodua asko al-
datu da?
Bai, lehen ez zegoen makina-
rik. Belarra ebakitzeko taile-
rretik irten, eta Oletara, Meko-
letara eta alde guztietara joaten 
ginen. Orduan lana sobera 
zegoen, eta dirurik ez. Orain, 
ostera, lanik ez, eta dirua sobe-
ra. Sasoi hartan aitzurra behar 
zenuen, eta dena eskuz egiten 
zen. Orain, makinagaz momen-
tu batean egiten da dena. 

Baserrian bizi izan zara?
Gu etxean bizi izan gara, herri-
gunean, baina beti izan ditugu 
behiak, astoa eta karroa. Eta 
anaia guztiok lantegian jar-
duten genuen. Sasoi hartan 
etxe guztietan ganadua izaten 
genuen.  

Sasoiko egoteko arbi-garek 
eraginik izango zuten.
Gure gurasoak baino hogei ur-
te gehiago bizi gara orain. Pen-
tsua daukagu eta! Farmaziara 
joan, eta erosi egin daiteke. 
Garajea ere badugu, medikua-
rena. Bertan ikusi nuen lehen-
goan lagun bat, eta gaixorik 
nagoen galdetu zidan. Gaixorik 
nagoen ikustera joan nin-
tzela esan nion.   

36ko  ger ra  go-
goan izango du-
zu. Otxandioko 
bonbardaketari 
buruz, zer oroi-
tzapen duzu?
M i l i z i a n o a k 
izaten genituen 
etxe bakoitzean lo 
egiten. 7 urte egiteko ni-
tuen nik. Zarata entzun 
genuen behin, ohetik al-
txatu, eta korrika irten 
ginen babeslekura. “Ju-
liana, zuen umea biluzik 
doa!”, esan zioten amari. 
Ez zegoen janzteko asti-
rik ere. 

Senitartekorik galdu ze-
nuen bonbardaketan? 
Ama metro batzuen-
gatik ez zuten harrapa-
tu bonbek. Gu aitagaz 
geunden. Jendeak pen-
tsatu zuen paperak bo-
tatzen zebiltzala. Aitak 
bi nebok etxean hartu, 
eta koltxoia bota zigun 
gainera. Irten ginenean, 
Oletara goazela, berriro 
agertu ziren. Hirurok 
sasitzara bota ginen. Ez 
genekien ama bizirik 
zegoen ere.  

Floren Urigoitia | Jubilatua | Otxandio, 1929

“Gurasoek arbi-garak ereiten zituzten, 
baina txikitan ez genituen gustuko”

Otxandion arbi-gara jaki oso preziatua da; Floren Urigoitiak ortuan ereiten ditu


