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Emakumeen 
bizitza eta 
aldarriak 

erdigunean
Martxoaren 8ko greba feministak jarraipen zabala eduki 

du, eta mobilizazio jendetsuak egin dituzte. Eguerdian 
eta iluntzean emakumez bete ziren herrietako kaleak.

Durango. Lehior eLorriaga.

Mallabia.Zornotza.

Elorrio.

Durango. Lehior eLorriaga.

Joan zen astean ANBOTOn eginda-
ko elkarrizketan, egoitza bateko 
Pilar Mazaga zaintzaileak zioen 
patronaleko kide batek hauxe 
esan ziola lan baldintzak duintze-
ko mahaian: “Zergatik kexatzen 
zarete egiten duzuen bakarra 
ipurdiak garbitzea bada!”. Hara 
hor, patriarkatuaren erraietatik 
irtendako mezu zuzena. Gehie-
nak emakumeak diren sektorean 
lana gutxieztea eguneroko ogia 
da. Momentu horretan konturatu 
ziren egoitzetako zaintzaileen 
borroka eta borroka feminista 
bat zirela. Lan baldintzez harago, 
euren lanaren errekonozimendu 
falta dago arazoaren muinean, 
hau da, patriarkatua eta matxis-
moa. Ahalduntzeak ekarri die 
garaipena. Bejondeizuela!  

Ahalduntze hori beste gizar-
te mugimendu batzuetan ere 
sumatzen da: pentsiodunen al-
darrikapenetan, esate baterako. 
Testuinguru honetan dator hain-
batek laugarren olatu feminista 
deitu dioten hori. Feminismoaren 
susperraldia, alegia. Beste gizarte 
mugimendu batzuek ez bezala, 
feminismoaren loraldiak esparru 
anitzetako pertsonak ilusionatzea 
eta aktibatzea lortu du helburu 
komun bat lortzeko: berdintasu-
na. Iazko lanuztea eta aurtengo 
greba feminismoagaz izan duten 
lehenengo kontaktua izan da 
gazte askorentzat. Durangaldean 
bertan, mobilizazioak masiboak 
izan dira hainbat herritan. 

ANBOTOko emakumeok ere 
grebagaz bat egin dugu, eta, ho-
rregatik, zapatuan kaleratu dugu 
alea, lehenengoz gure historian. 
Feminismoan oinarritutako la-
nean jarraituko dugu, betaurreko 
moreak jantzita. Bakoitzak bere 
esparruan pausoak emanez, ola-
tua tsunami bihurtu dezagun, 
ipurdiak garbitzen sekula eskurik 
zikindu ez duena blaitu arte. 
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durangaldea  • markel onaindia 

Urteetan zehar berotzen joan 
den mugimenduak eztanda egin 
zuen iazko martxoaren 8an, eta 
eztanda hori biderkatu egin zen 
atzo. Milaka emakume irten ziren 
kalera, mugimendu feministak 
deitutako grebagaz bat eginez, 
era masibo, alai eta aldarrika-
tzailean. Emakumeen bizitza eta 
aldarrikapenak erdigunean ipini 
zituzten. Herri batzuetan gauer-
dian hasi ziren greba iragartzen, 
eta besteetan goizean goizetik. 
Mural margoketak, kazeroladak, 
otordu autogestionatu eta kolekti-
boak, mobilizazioak... Eguerdian 
protesta jendetsuak egin zituzten 
herririk herri, eta arratsaldean 
Durangon, Elorrion eta Zornotzan 
elkartu ziren eskualdeko feminis-
tak. Jendetza batu zen kaleetan, 
berriro ere egutegian kolore mo-
rez margotutako egunean.

Durangon, esaterako, zutabee-
tan banatuta hasi zuten eguerdiko 
mobilizazioa, Lurrikara Feminista 
deiturikoa. Greba bost ardatzen 

bueltan oinarritu zuen mugi-
menduak, eta Durangoko zutabe 
bakoitza ardatz horietako bati 
lotuta zegoen. Kontsumoari lotu-
tako zutabea merkatu plazatik 

irten zen, pentsioena udaletxetik, 
zaintzarena Joxe Miel Barandiaran 
erresidentziatik, enpleguarena 
Francisco Ibarratik eta ikasleena 
institutu aurretik. Gero, Ezkurdin 
batu ziren guztiak, ekitaldi bate-
gaz amaitzeko.

Zaintzan, planto
Zaintza izan zen greba egunean 
indarrik handiena hartu zuen 
gaia. Zaintzaren "berrantolaketa 
soziala" eskatu zuten feministek, 
"bizitza sostengatzeko ardura ko-
lektiboa".  Eta, atzo planto eginda, 
zaintza euren ardurapean uzten 
dela erakutsi gura izan zuten. 
"Emakumeok planto egiten badu-
gu, dena gelditzen da". Igarri zen 
eragina, bai. Logika horren harira, 
gizonek greba babesteko modua 
zaintza-lanez arduratzea zela 
adierazi zuten. Zaldibarren, esa-
terako, zaintzarako txandak egin 
zituzten, aurretiaz antolatzeko 
batzartu eta gero. 

Zaintzaren gaiaz gainera, bizi-
tza prekarioen aurka azaldu ziren 
greba egunean, eta indarkeria ma-
txistarik, heteroaraurik, arraza-
keriarik eta gerrarik bako bizitza 
baten alde. 

Grebaren jarraipena
Greba feministak jarraipen han-
dia eduki zuen. Durangoko sek-
tore publikoan, adibidez, eragina 
"erabatekoa" zela azaldu zuen ELA 
sindikatuak. Ikastetxeak eta ko-
mertzio asko zarratuta, beste den-
da batzuk mobilizazioetarako itxi-

ta... Egunean zehar ez kontsumi-
tzeko deia egin zuen mugimendu 
feministak. Industrian jarraipen 
anitza eduki zuen: Abadiñoko Poli-
palen %80, Zornotzako Microdeco 

Borpen %60, CIE  Amaian %50, 
Durangoko Brussen %33, Iurreta-
ko Cafes Baquen %20, Elorrioko 
Tecnian %65, Rotenbergherren 
%20... ELAk datu horren balioa 
nabarmendu du. "Sektore mas-
kulinizatuak direnean, askoz 
ere gehiago kostatzen da greba 
egitea", adierazi dute sindikatutik.

Bestalde, Durangoko Landako 
Gunean, Dendak Bai elkarteak 
antolatutako Aukera Azokaren 
lehen eguna zen atzokoa, eta arra-
tsaldeko mobilizazioagaz bat egi-
nez, ordu bi lehenago zarratu 
zuten azoka. Elkarteak egindako 
ikerketaren arabera, komertzioen 
jabeen %75 emakumeak dira, eta 
dendetako langileen %80 ere, ema-
kumeak.

Durangoko sektore 
publikoan, adibidez, 
eragina "erabatekoa" 
izan zen

"Berrantolaketa soziala" 
eskatu zuten feministek, 
"bizitza sostengatzeko 
ardura kolektiboa"

Otxandio. Berriz.

Atxondo.

Zaldibar.

Iurreta.

Mugimendu feminista: 
"Emakumeok planto 
egiten badugu, dena 
gelditzen da"

Abadiño.
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Zertarako greba?
Laboa datorkit burura egunotan: 
“Lilurarik ez, ez dago itzultze-
rik....”. Lilurarik ez, tronpatzerik 
ez, kontsolatzerik ez... erailketa 
matxistak, sexu erasoak, homofo-
bia, arrazakeria, soldata arrakala, 
sexuen araberako lan banaketa 
edota lan erreproduktiboaren 
gutxiespena betikotzen dituen 
jendartearekiko. Horrexegatik mo-
bilizatuko gara martxoaren 8an 
ere, oihuz eta kantuz: “...ustelak 
lurpera, bizitza da handiena”.

“...ustelak 
lurpera, bizitza 
da handiena”

Zergatik da garrantzitsua greba?
Pertsona denentzat aukera ber-
dinak gura baditugu, argi dago 
emakumeen alde egin behar dugu-
la. Egoera honen salaketa egiteko 
aukera bat da greba. Kirol mundua 
oso errealitate matxista da eta 
erabaki eta ardura postuetan gi-
zonezkoak dira nagusi. Honen on-
dorioz, hartzen diren erabakiek ez 
dituzte emakumeen beharrizanak 
kontuan hartzen. Greba eginda, 
emakumeok elkarregaz, gizartea 
aldatzen ari garela esaten dugu.

“Greba eginda, 
gizartea aldatzen 
ari garela  
esaten dugu”

Zelako sentsazioa duzu?
Hainbeste belaunalditako emaku-
meak ikusita, sekulako poza dut. 
Orain 50 urte, pentsaezina zen 
hau. Gu hasi ginenean baino askoz 
ere gehiago gara.
Zertarako greba?
Eskubide asko grebari esker lortu 
dira. Greba hau erronka bat izan 
da, eta emaitza ikusita, asmatu 
dugula esango nuke. Oztopoak ere 
izan ditugu, kontra daudenen ha-
sarrea ekarri du, baina bagabiltza 
aurrera egiten.

“Pentsaezina 
zen hau; lehen 
baino askoz ere 
gehiago gara”

Zer eskari duzue pentsiodunek?
Alargunentzat pentsioak pareka-
tzea eskatzen dugu, gizonak eduki 
duen pentsioagaz ez dizulako bi-
zitzeko ematen. Ezintasuna duten 
emakumeei asistentzia ematea ere 
eskatzen dugu. Bestalde, zaintzari 
buruz, amek dena egin izan dugu, 
eta orain ere egiten dugu, aldea 
txikiagoa den arren. Lanen ardura 
ere emakumeok eramaten dugu. 
Hala ere, gauza askotan pausoak 
eman direla ikusten dut, aurrera 
goazela.

“Alargunen 
pentsioak 
parekatzea 
eskatzen dugu”

Zelan bizi zenuen atzoko eguna?
Goizean kafe-tertulia bat egin 
genuen egoitzetako egoeraren in-
guruan, eta arlo horretako langile 
batek bere esperientzia kontatu 
zuen. Horren ostean egindako 
kontzentrazioaren inguruan ere 
zaintzagaz lotutako elementuak 
eskegi genituen. Gero, 340 bat 
emakume batu ginen bazkaltzeko. 
Jende asko batu zen ekitaldi dene-
tan. Aurreko egunetan egindako 
saretze lanaren ondorioa izan zen 
atzoko erantzun jendetsua.

“Saretze lanaren 
ondorioa izan 
zen atzoko 
erantzuna”

Zein sentsazio izan zenuen atzo Du-
rangoko mobilizazioetan?
Sentsazio oso ona. Ekitaldi jende-
tsuak izan genituen Durangon, 
goizetik hasita, eta pozik gaude 
etorritako jende kopuruagaz. Aur-
ten, gainera, hunkigarria izan da, 
greba oso anitza izan delako. Jende 
gazte pila batu zen atzo, goizean 
goizetik antolatutako ekintzetan. 
Jendeak aldarri hori bere egitea 
lortu du Mugimendu Feministak, 
eta feminismoa denona dela alda-
rrikatzea lortzen gabiltza apurka.

“Hunkigarria 
izan da, greba 
oso anitza  
izan delako”

MIREN 
AMURIZA PLAZA

Berriz, bertsolaria

SONIA   
OCEJA SALAZAR

Durango, Kirolaria

MARISA  
BARRENA LARRUZEA

Zornotza,Mugimendu 
Feministako kidea

MARIA PILAR  
MINTEGIA ZUAZO

Iurreta, Pentsioduna

ERIKA  
LAGOMA POMBAR

Durango, Irakaslea

AMAIA FERNANDEZ  
AZKUNAGA

Zornotza, M8 Plataforma
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Zelako jarraipena eduki dute mobili-
zazioek Zaldibarren?
Espero genuena ba ino jende -
tsuagoak izan ziren ekimenak. 
00:00etan kazeroladagaz hasi gi-
nenean, ikusi genuen Zaldibarko 
emakumeek ondo erantzungo 
ziotela greba deialdiari, eta goize-
ko egitarauko ordutegia aurreratu 
egin behar izan genuen, bildu 
ginen jendetzagatik. Emakume ka-
teagaz Euskal Herria kalea osorik 
bete genuen. Komertzio eta taber-
netan ere igarri zen greba.

"Espero baino 
jendetsuagoak 
izan dira 
ekimenak"

Zelan joan dira Elorrioko mobiliza-
zioak?
00:30ean egin genuen kazerolada-
gaz ekin genion 24 orduko grebari. 
Gero, 09:00etan, emakume piloa 
agertu zen mobilizazioetarako 
lemak sortzeko tailerrera, baita 
gainontzekoetara ere. Elkarre-
taratzea egin genuen 12:00etan, 
eta, horren ostean, Mannequin 
Challenge bat egin genuen ma-
nifestazioan zehar, ideia bat argi 
erakusteko: gu geratzen bagara, 
mundua geratzen dela.

“Gu geratzen 
bagara, mundua 
geratzen dela 
erakutsi dugu”

Zergatik egin duzu Martxoaren 8an 
greba?
Euskal Herriko Mugimendu femi-
nisten dosierrean zera irakurri dut 
“berreskuratu dezagun lapurtu di-
guten lekua, gelditu dezagun basa-
keria eta mundu berri bat eraiki!”
Ez da arrazoi nahikoa Martxoaren 
8an greba egiteko? 

Bizitza erdigunean jarri behar 
dugu, bizitza duina behar dugu, 
zapalkuntza eta biolentzia matxis-
tarik bakoa. Gizartea eraldatzea da 
helburua.

"Bizitza duina 
behar dugu, 
zapalkuntza eta 
biolentzia bakoa"

Kirolariek ere baduzue zer aldarrika-
tu martxoaren 8an.
Ehun neska zangoak bizkor, trope-
lean, inguruak lokatzez zipriztin-
duz. Majida, atlas menditik jaitsi 
berri, indartsu; aldapa gora, kur-
ba, behera, putzuen gainetik salto! 
Adi! Maria atzetik aurrera, Oiz-
pekoen burugogortasuna, azken 
metroak eta biak parean! ... Hau ez 
dela espektakulua? Teleberriko ki-
rol atala (ala mutilen futbolarena 
esan behar da?) halakoa balitz, nik 
ez nuke kanalez aldatuko.

“Emakumeen 
kirola ez dela 
espektakulua?”

Zelan ulertzen duzu martxoaren 8a?
Emakumeok ez ditugu aukera 
berberak. Aurreiritziek eta este-
reotipoek mugatzen gaituzte eta, 
horien arabera, lan jakin batzuk 
esleitzen zaizkigu eta beste ba-
tzuk ez. Gehiago graduatzen gara, 
baina goi karguetan gizonak dira 
nagusi. Soldata txikiagoak ditugu 
lan berdina eginda. Munduan 6 he-
rrialdek baino ez dituzte lan arlo-
ko lege parekideak. Martxoaren 8a 
arrakalarik gabeko gizarte zabal 
eta justuaren aldarria da.

“Aurreiritziek eta 
estereotipoek 
mugatzen 
gaituzte”

Neskatila baten ama izan nintzene-
tik, ezaguna egingo zaizuen beldur 
hori sentitu nuen. Amatasunean sen-
titu daitezkeen ohiko beldurrez gain, 
bere segurtasunaren, sexualitatea-
ren eta aukeren inguruko beldurrak 
gehitu zitzaizkidan. Neska baten 
ama zarenean, beldur horiek sumen-
di baten lez sortzen diren bitartean 
berdintasunaren alde lan egingo du-
gu. Guztionganako berdintasunean, 
aniztasunean eta errespetuan hezi 
ditzagun haurrak, behingoz erreali-
tate bihurtu dadin.

“Berdintasunean, 
aniztasunean eta 
errespetuan  
hezi ditzagun”

NEREA  
LIZARRALDE SAMPEDRO

Zaldibar, Dominikako kidea

JULENE  
LAZKANO ZENITAGOIA

Elorrio, Mugimendu  
feministako kidea

RAKEL  
ODIAGA ASTIGARRAGA

Durango, Berbaroko langilea

IRENE  
LOIZATE SARRIONANDIA

Durango, Kirolaria

MARIA  
OÑATE EREÑAGA

Durango, Gizarte Langilea

UXUNE  
MARTIZNEZ MAZAGA

Garai, Soziologoa
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atxondo  •  maialen zuazubiskar

AHTaren Abadiño-Atxondo tarteko 
trenbidea egiteko, Adifek hainbat 
lur desjabetuko zituela iragarri 
zuen orain hamarkada bat baino 
gehiago, tartean Atxondoko mai-
suen etxea. Apatatik Arrazolara 
bidean dago maisuen etxea, igerile-
kura heldu orduko. Etxearen gaine-
tik 1,6 kilometroko biaduktua egi-
teko proiektua dagoela jakinarazi 
zion Adifek Atxondoko Udalari, 
eta, horretarako, derrigorrezkoa 
zela etxea desjabetzea.

Orduan, desjabetze prozesu bat 
jarri zuten martxan, eta Atxondo-
ko Udalak 269.591 eurotan balo-
ratu zuen etxea. Desjabetzearen 
bultzatzaile den Adifek, ostera, 
maisuen etxearengatik 60.000 
euro inguru egokitzen zitzaizkiola 

adierazi zion Atxondoko Udalari. 
Zenbateko horregaz ados ez zegoe-
nez, udalak epaiketara eraman 
zuen kasua. "Lotsagarria iruditu 
zitzaigun maisuen etxeari eman 
zioten balioa. Ez geunden konfor-
me, eta epaiketetara jotzea erabaki 
genuen", adierazi du David Cobos 
Atxondoko alkateak. 

Lurzoru ez urbanizagarria
Maisuen etxea herrian bertan 
dago, errepide ondoan. Hala ere, 
hango lurzorua ez da urbaniza-

garria. "Adif horretaz baliatu zen, 
lurzoru ez urbanizagarriaz, eta 
horregatik eman gura izan zion 
balio hori Apatan bertan dagoen 
etxeari", kritikatu du alkateak. Ha-
la ere, etxebizitza bi dituen eraikin 
horrek lurzoru urbanoaren ezauga-
rri berdinak dituela jakitera eman 
zion alkateak epaileari. 

Azken urteotan epaiketetan 
izan dira eta, hainbat errekurtso-
ren ostean, epaileak Atxondoko 
Udalari eman dio arrazoia. Beraz, 
Adifek ia 239.000 euro odaindu 
beharko dizkio udalari desjabetu 
dion eraikinarengatik. "Epai ho-
nek ez du guk eskatzen genuena 
oso-osorik onartzen, baina pozik 
gaudela esan dezakegu", esan du 
Cobosek. "Egia esan, dirua baino 
ez da, baina 12 bat urte daramatza-
gu trenaren kontu honegaz, eta, 
azkenean, egindako lan guztiak 
fruituak eman dituela ikusi daite-
ke", gaineratu du David Cobosek. 
Horrez gain, "justizia egin" dela 
adierazi du. 

Epaileak arrazoia eman dio Atxondoko Udalari, eta Adifek 
238.455 euro ordainduko ditu maisuen etxearengatik
Apatako igerilekura heldu baino lehen dagoen eraikina AHTaren Abadiño-Atxondo trenbidea egiteko desjabetu dute

Maisuen etxea Apatatik Arrazolara bidean dago, igerilekura heldu baino lehen.

dURanGaLdEa•  m.z./J.D.

EH Bilduk aste honetan jakitera 
eman duenez, Josu Albizuri eta 
Egoitz Garmendia izango dira EH 
Bilduren alkategaiak Berrizen eta 
Otxandion, hurrenez hurren. 

Berrizko hautagaiak, Josu Al-
bizurik, 35 urte ditu eta lanbide 
heziketako irakaslea da. 2011-2015 
legegintzaldian EH Bilduko zinego-
tzia izan zen. Ohar bidez jakinarazi 
dutenez, hilabete honetan zehar 
egingo dute Berrizko hauteskunde 

zerrenda osatuko duten pertsonak 
izendatzeko prozesua.

Bestalde, Otxandioko hauta-
gaiak, Egoitz Garmendiak, 38 urte 
ditu eta ingeniari tekniko meka-
nikoa da. Une honetan euskara ira-
kaslea da Gasteizen, eta azken 6 ur-
teotan koordinatzaile lez ardurak 
eduki ditu EH Bilduren egituraren 
baitan. Otxandioko hauteskunde 
zerrenda osatuko duten pertsonak 
izendatzeko prozesua ere mar-
txoan zehar egingo dute.

Albizuri eta Garmendia,  
EH Bilduren alkategaiak
Berrizko eta Otxandioko EH Bilduren zerrendaburuak dira

Egoitz Garmendia, Otxandioko alkategaia.

Txupinazoagaz 
abiatuko dute 
Zornotzako  
7. Gazte Eguna

ZoRnotZa  •  J.G.

Zazpigarren Gazte Eguna goi-
zetik gauera arteko egitaraua-
gaz dator. Zazpigarren edi-
zioari keinu bat egin guran, 
ekitaldien ordutegiek zenbaki 
horregaz lotura izango dute. 
10:37an txupinazoa jaurtiko 
dute, erraldoien eta Bizkargi 
1937 Zanpanzarren laguntza-
gaz. 12:07an Zornotza Usanso-
loren aurka lehiatuko da gazte 
olinpiadetan, iazko errebantxa 
lez. Gero, Zelaietako karpan 
bazkaritarako batuko dira. 
Etxebarria aita-semeek alaitu-
ko dute bazkalostea. Arratsal-
dean, Elektrotxuf lagaz Luis 
Urrengoetxea kalera eramango 
dute jai-giroa. Eguna biribiltze-
ko, Xavi Sarriak eta Zopilotes 
Txirriaosek kontzertua eman-
go dute gauean.

Izurtzako Udaleko 
webgunea '.eus' 
domeinura aldatzeko 
araudia onartu dute

IZURtZa  •  JOseba DerTeanO

Gaur egun, izurtza.net helbi-
dea du udalaren webguneak. 
Ba ina uda lak .eu s  domei -
nua eskuratu du eta, proze-
d u r a  a m a i t z e n  d e n e a n ,  
izurtza.eus izango da. Joan zen 
asteko udalbatzarrean alda-
keta horren inguruko araudia 
onartu zuten. Helbide elek-
tronikoetan, ostera, BiscayTIK 
fundazioaren @bizkaia.eu-gaz 
jarraituko dute. BiscayTIK-ek to-
kiko erakundeei laguntzen die, 
euren sistemak modernizatzen.

Otxandioko Udalak 
kale-argi gehiago 
jarriko ditu, puntu 
ilunak argitzeko

otxandIo  •  J.D. 

Otxandioko Udalak beste bul-
tzada bat emango dio herriko 
puntu ilunak argiztatzeko as-
moari. Oraingoan, beste gune 
bi argiztatuko dituzte, beti ere 
LED sistema erabilita. Aduana 
zaharretik kanposantura doan 
bidean, sei-zazpi kale-argi jarri-
ko dituzte. Bidez batez, kanpo-
santu barruko argiteria hobe-
tuko dute. Bigarren proiektua 
Elizabarriko ermitatik Kerixa-
rantz doan bidea argiztatzea da, 
beste sei-zazpi kale-argi ipinita.

Adifek ezarritako 
zenbatekoagaz ados ez 
zegoenez, udalak epaiketara 
eraman zuen kasua 

Eraikinak lurzoru 
urbanoaren ezaugarri 
berdinak ditu Atxondoko 
Udalaren ustez

Maisuen etxearen 
gainetik 1,6 kilometroko 
biaduktua egiteko 
proiektua dago

Josu Albizuri, Berrizko alkategaia.

Herririk herri 6



2019ko martxoaren 9a, zapatua 
7anboto

ZALdibAr  •  a.m.

"Jazarpen sindikalik ez, eraso sexis-
tarik ez!" lelopean elkarretaratzea 
egin zuten hamarka herritarrek 
Zaldibarko udaletxe parean. LAB 
sindikatuak egin zuen deia joan 
den asteko protestarako. Hain zu-
zen ere, sindikatu abertzaleko 
ordezkari batek eraso sexista salatu 
zuen Mecanizados Mecar enpresan, 
2018ko urtarrilean. "Eraso larria 
da, langileen ordezkaria izateaz 
gainera delegatua emakumezkoa 
delako, eta erasoak konnotazio 
sexistak eduki zituelako", adierazi 
dute. Enpresak neurririk hartu ez 
izana ere salatu dute. Egitekoa zen 
epaiketa atzeratu egin zen, eta data 
berria ezarri barik dago oraindik. 
Mecarreko ordezkarien berbetan, 
baina, eraso sexisten aurkako pro-

tokoloa erasoa gertatu zen egunean 
bertan jarri zuten martxan.

Elkarretaratzea egiteaz gainera, 
LABek mozioa aurkeztu zuen osoko 
bilkuran. Enpresari erasotzailerik 
ez onartzeko eta etorkizunean ho-
rrelako erasoak ekiditeko neurriak 
hartzeko eskatzen diote. "Zuzenda-
ritzak ardura zuzena du gertakizu-
netan, langileak presionatuz giro 

txarra sortu duelako; ezinezko pro-
dukzioa eskatzen die langileei, eta 
oihuak eta erantzun eskasak ohiko 
bilakatu dira", azaltzen du mozioan 
bertan. EH Bilduren aldeko sei 
botoekin onartu zuten mozioa. EAJ 
abstenitu egin zen. "Erasoa irmoki 
gaitzesten dugu. Kasua, baina, epai-
tegietan dago, eta alde biei entzun 
diegu. Orain ez dagokigu guri era-
bakirik hartzea", diote jeltzaleek. Joan den egueneko mobilizazioko irudi bat.

Kontzentrazio bat egin zuten ordezkariari babesa agertzeko; osoko bilkuran aurkezturiko mozioa onartu zuten, EH Bilduren botoekin

LABeko ordezkari batek Zaldibarko Mecanizados Mecar 
enpresan jasandako eraso sexista salatu du sindikatuak

Enpresako jabeen 
esanetan, erasoa gertatu 
zenean jarri zuten 
martxan protokoloa  

Abadiño parekidea eraikitzeko 
neurriak, EAJren eskutik

AbAdiño  •  a.m.

Maiatzeko udal hauteskundee-
tan Abadiñoko EAJk aurkeztu-
ko duen zerrendako emaku-
meek neurri sorta aurkeztu 
dute Abadiño parekideago 
bat eraikitzeko. Alde batetik, 
mugikorrerako doako aplika-
zio bat sortzea, balizko era-
soak salatu eta lekuko gisa 
informatzeko edo etxerako 
laguntza eskatzeko. Bestalde, 
emakumeak lan munduan 
sartzeko, udaletik enplegaga-
rritasun politikak bultzatu 
behar direla uste dute. Horrez 
gain, udal langileak genero po-
litiketan trebatzea proposatu 
dute. Abadiñoko EAJko emakumeak.

Mendiolako errepideko lanei 
ekiteko eskatu du EH Bilduk

AbAdiño  •  a.m.

Administrazioen artean "pilota 
pasatzeari" utzi eta "ahal bezain 
laster" lanei ekiteko eskatu zuen 
Abadiñoko EH Bilduk osoko bil-
kuran. Izan ere, urte bi eta erdi 
inguru daramatza Mendiolako 
errepideko arazoak konponbide-
rik barik. Errepidea errekaren 
alboan egotera, harri-lubeta bat 
jarri zuten. Abadiñoko Udalak 

URAren baimena behar du erre-
pideko zati horretan konponke-
tak egin ahal izateko. Iazko irai-
lean, tramite hori azkartzeko es-
katu zion udalak, baina oraindik 
ez dute erantzunik jaso. Baimen 
hori heldu orduko "beharrezko 
paperak" prest edukitzeko eskatu 
dio EH Bilduko Mikel Urrutiak 
udalari, "auzotarrek atzerapen 
gehiagorik jasan ez dezaten".

Herririk herri
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DURANGO  •  JONE GUENETXEA 

Durangoko, Abadiñoko eta Iu-
rretako 31 establezimendu  batu 
dira Landako Gunean antolatzen 
ari diren Aukera Azokan. Mer-
katariek biltegian gordeta dituz-
ten produktuak beherapenagaz 
saltzea da Dendak Bai elkarteak 

Jaurlaritzaren eta Durangoko 
Udalaren laguntzagaz antola-
tzen duen ekimenaren helburua. 
Haur zein helduentzako arropa, 
kiroletako eta optikako produk-
tuak, oinetakoak, etxerako tres-
nak, kotxeak eta beste hainbat 
produktu salgai jarri dituzte 

Landako Guneko standetan. Aur-
ten, gune gastronomikoa eta 
tailerrak izango dira nobedade 
nagusiak. Umeentzako ekintzak 
ere antolatuko dituztela adierazi 
du azokaren aurkezpenean Go-
zatu gozotegiko Karmele Elexpe 
arduradunak. 

Beherapenen arriskua
Beherapenek sortzen dioten ardura 
mahaigaineratu zuen prentsaurre-
koan Folderreko Amaia Palaciok. 
"Jendea beherapenetan erostera 
ohitu da eta hori ez da ona gure 
moduko komertzioarentzat, guk 
ez dugulako margen handiekin 
jokatzen". Palaciok azpimarratu 
duenez, Amazonek min handia 
egin dio sektoreari.

31 establezimenduk jarri dituzte standak Landako 
Gunean antolatzen ari diren 14. Aukera Azokan 
Dendak Baik antolatutako azokan, haur zein helduentzako arropa, oinetakoak, kotxeak, 
etxeko tresnak eta beste hainbat produktu jarriko dituzte salgai, beherapenagaz

Kris Fernandez, Amaia Palacio eta Karmele Elexpe merkatariak, Aukera Azokaren aurkezpenean. 

EH Bilduk bost espazio 
berri proposatu ditu 
aparkatzeko arazoak 
hobetzeko

DURANGO  •  JOSEBA DERTEANO

Durangarren arduren gainean 
urtero egiten diren inkeste-
tan, aparkatzeko arazoa “beti 
goiko aldean” agertzen da, EH 
Bilduk ohar batean adierazi 
duenez. Horrez gainera, apar-
katu guran dabiltzan kotxeek 
eragiten duten “alferrikako 

kutsadura” gogoratu dute. Go-
bernu Taldekoen “utzikeria” 
salatu eta hainbat proposamen 
batzen dituen plan integrala 
plazaratu dute, arazo horri ir-
tenbidea emateko. Gernikako 
Arbola Plazan, hilerriaren al-
boan, Iparzabalarran, Larraso-
loetan eta Urko kalean parking 
berriak egitea proposatu dute, 
eta Landakon zein estazioan 
dauden lur azpiko aparkale-
kuak 24 orduz zabaltzea.

DURANGO  •  MARKEL ONAINDIA

Medicus Mundi Bizkaiak Guate-
malan garatzen dituen proiektu 
bi babesten ditu udalak, eta horiek 
ezagutu zituzten, otsailean. Pilar 
Rios alkateordea (PSE-EE), Olaia 
Albizu (EAJ) eta Eider Uribe (EH 
Bildu) zinegotziak, eta Maria Villar 
teknikaria joan ziren udalaren 
ordezkari lez. Euregaz batera, 

erakunde biek antolatutako Duran-
gotik Hegoaldera lehiaketako irabaz-
leak ere joan ziren: Ane Amantegi, 
Ane Arbeo, Ainhoa Olaso eta Mikel 
Gandarias. Proiektu bietan, indar-
keria sexista jasan duten emaku-
meak artatzen dituzte. Osasun 
arreta emateaz gainera, laguntza 
psikologikoa eta aholkularitza 
eskaintzen diete. 

Durangoko ordezkaritzak Guatemalan ateratako argazkia.

Durangoko ordezkariek Guatemalan 
garatutako proiektuak ezagutu dituzte

Udal ordezkariez gain, 'Durangotik hegoaldera' 
lehiaketako irabazleek egin zuten bidaia, otsailean

DURANGO  •  MARKEL ONAINDIA

Durangoko EAJk hauteskundeak 
bitarte “elkargune” izan gura 
duen lokala zabaldu du, Arteka-
lean. Hainbat militante eta herri-
tar batu ziren joan zen egueneko 
inaugurazio ekitaldian. Ander 
Gorrotxategi Durangoko EAJko 
presidenteak Xabier Arzalluz go-
goan izan zuen, eta haren aldeko 

minutu bateko isiluneagaz hasi zu-
ten ekitaldia. Mireia Elkoroiribe al-
kategaiaz eta zerrendakide ugariz 
gain, Jon Darpon osasun sailburua 
ere egon zen ekitaldian, Elkoroiri-
beri babesa emateko. Alkategaia 
Darponen kabineteko burua izan 
da. Alkategaiak esan zuen penaz 
uzten duela lana, baina uneotan 
"Durangogaz betebeharra" duela.

Artekalea kaleko 14. zenbakian zabaldu dute lokala.

Durangoko jeltzaleek lokala  
inauguratu dute, Artekalean
Joan zen asteko eguenean egin zuten inaugurazioa; 
Xabier Arzalluz gogoan, minutu bateko isilunea egin zuten

Landakon zein estazioan 
dauden lur azpiko 
aparkalekuak 24 orduz 
zabaltzea gura du EH Bilduk

Neskutz Rodriguez 
izango da Herriaren 
Eskubidearen 
zerrendan bigarrena
DURANGO  •  MARKEL ONAINDIA

Neskutz Rodriguez izango da 
Herriaren Eskubidearen ze-
rrendan bigarrena, Julian Rios 
alkategaiaren ostean. Batzar-
kidea izan da lau urteotan, eta 
aldaketa arrazoitu du. “Pertso-
nengandik hurbil dagoen egiaz-
ko politika egin gura badugu, 
beharrezkoa dugu herrigintza-
ren aldeko apustu garbia egi-
tea eta auzoei ahotsa ematea”. 
Durangon aldaketarako beha-
rra nabarmendu du, eta bere 
lehentasunak "benetako" poli-
tika feminista, gardentasuna 
eta parte-hartzea izango dira. 
Herriaren Eskubideak hilaren 
12an aurkeztuko du zerrenda 
osoa, 19:00etan, Elkartegian.

Iazko Aukera Azokako irudia.
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Elorrioko turismo 
bulegoaren bisita 
gidatuak %34 igo dira 
azken hiru urteetan 

ELORRIO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Elorrioko Udalak jakitera eman 
duenez, turismo bulegoak go-
rakada esanguratsua izan du 
2016az geroztik; azken hiru ur-
teotan, turismo bulegoaren bisi-
ta gidatuak %34 igo dira. Horrez 
gain, kontsultak %29 igo direla 
esan dute, eta estatu espainia-

rretik eta Europatik etorri diren 
bisitarien kopurua %7 eta %30 
igo dela, hurrenez hurren.

Horrez gain, turismo bule-
goa saritu dutela adierazi du 
Elorrioko Udalak, kalitate turis-
tikoaren etengabeko hobekun-
tzarako konpromisoagatik eta 
turismo-helmuga baten kalita-
tearen kudeaketarako sistema 
integrala ezartzeko egindako 
ahaleginagatik.

Estatu espainiarretik eta 
Europatik etorri diren 
bisitarien kopurua %7 eta 
%30 igo da, hurrenez hurren 

DURANGO •  MARKEL ONAINDIA

Durangoko Udalak uztailean onar-
tu zuen Eusko Jaurlaritzaren tren 
geltoki zaharreko proiektua, de-
kretu bidez, eta, gero, alegazio 
fasea zabaldu zen. Orain, behin-
betiko onarpena eman dio, mar-
txoaren 1eko Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratuta. Urtebeteko 
epea ematen du geltoki inguruko 
urbanizazio lanak amaitzeko, eta 
handik urtebetera etxe dorreen 
eraikuntza hastea ezartzen du.

Kontua da 3.000 durangarrek 
eskatutako galdeketaren bidea ere 
hasita dagoela, eta, horregatik, 
kontsulta egin arte obrak geratzea 
proposatu zuen Erabaki platafor-
mak urtarrileko bilkuran. Mozioa 
aurrera atera zen, EH Bilduren, 
Herriaren Eskubidearen eta PSE-
EEko Mauricio Garciaren aldeko 
botoekin. Beraz, udal gobernuak 
otsailaren 22an hartutako eta 
martxoaren 1ean aldizkarian pu-
blikatutako erabakia ez dator bat 
bilkurako mandatuagaz. 

Plataformaren ustez, udal go-
bernua "gezurretan" dabil eta az-

ken erabaki hau "durangarrei egi-
niko adarjotze" bat da. "Hitz politak 
entzuten ditugu, baina errealitatea 
beste bat da. Beste behin ere en-
gainatu gaituzte, galdeketa bat 
egingo dutela esanez eta prozesua 
atzeratzen duen batzorde bat era-

tuz", adierazi dute. Udal gobernuak 
proiektua "egungo beharrizaneta-
ra" egokitzeko eskatu zion Eusko 
Jaurlaritzari, baina tramitazio ofi-
ziala aurrera doa. Horren atzean, 
jokaldi bat dagoela uste du Erabaki 
plataformak.

Udalak beste pauso bat eman du estazioko proiektua 
garatzeko, udalbatzak obrak geratzea agindu arren
Durangoko Udalak behin betiko onarpena eman dio proiektuari, martxoaren 1eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta

Trenbide zaharreko lurrak. 

Erabaki: "Beste behin 
ere engainatu gaituzte, 
galdeketa bat egingo 
dutela esanez"
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IURRETA  •  AITZIBER BASAURI

Fundigel bota ostean geratu zen 
orubearen urbanizatze proiektua 
behin betiko onartu ostean, bertan 
eraikitzen hasteko bidea zabaldu 
zuten joan zen azaroan. Orain, ber-
tan duen lurzatia saltzea erabaki 
du Iurretako Udalak. Ia 600.000 eu-
roan jarriko ditu salgai lursaileko 
420 metro koadroak, bertan hamar 
etxebizitza eraikitzeko. Iñaki Toto-
rikaguena alkateak aurreikusi du 
aurten hasi daitezkeela eraikitzen.

2011n bota zuten Fundigel 
eta, 2012an, fundizioak utzitako 
lursailaren berpartzelazioa onar-
tu zuten —Gailur Alde enpresa 
etxegilea eta Belacortu familia 
ziren jabeak—. 2015ean hirigin-
tza hitzarmena sinatu zuten, eta 
udalari zegokion hirigintza apro-
betxamendua ere zehaztu zuten: 
udalari lurren %15 eman zioten, 
metro karratutan, eta 152.607 eu-
ro dirutan. Lurzati hori da saldu 
gura dutena. 

Fundigelek utzitako lursailean, 
guztira 84 etxebizitza eraikitzea 
dago aurreikusita. Udalarena den 
lursailean 10 etxe eraikiko dituz-

te. Beste lursaila zati bitan dago 
banatuta, lurjabe bigaz: batean 
18 etxebizitza eraiki daitezke; 
bestean, 56.

Lanak hasteko epemuga
Urbanizatzeko proiektuan, des-
kontaminazio lanak amaitze-
ko eta eraikitzen hasteko epea 
zehaztu zen. 2020. urtea jarri 
zuten eraikitzen hasteko epemu-
ga moduan. Litekeena da aurten 
hastea eraikitzen.

Fundigeleko orubean duen lurzatia salduko du 
Iurretako Udalak, bertan 10 etxebizitza eraikitzeko 
Ia 600.000 euroan jarriko du salgai 420 metro koadroko lurra, eta alkateak aurreikusi du aurten hastea eraikitzen

Fundigel bota ostean geratutako orubean, guztira 84 etxebizitza eraikitzea dago aurreikusita; 2015ean sinatu zuten hirigintza hitzarmena.

IURRETA / dURAngo •  m.o.

Durangoko eta Iurretako pentsio-
dunek manifestazio bateratua 
egingo dute datorren astelehe-
nean. 12:00etan hasiko da mobili-
zazioa, irteera bigaz. Durangarrak 
udaletxeko plazatik irtengo dira, 
eta iurretarrak, Askondotik. Gero, 
Madalenan elkartuko dira.

Hain justu, astelehenean 100 
urte beteko dira erretiro behartua 
eta zahartzaroko derrigorrezko 
asegurua ezarri eta 65 urtegaz 
prestaziorako langile guztiak 
kontuan hartu zirenetik. Orain 
30 urte ere pausoak eman zirela 
diote oharrean, baina 2011ko eta 
2013ko lan erreformek "pentsioei 
eraso" egin dietela. "Ez dugu asko 
aurreratzen, ez dugu eskubiderik 
finkatzen eta atzera egin dugu 
lan-baldintzetan", kritikatu dute.

Durangoko eta Iurretako 
pentsiodunak, batera
12:00etan hasiko da mobilizazioa, irteera bigaz

Iazko urtarrilaz geroztik, pentsiodunak astelehenero irteten dira kalera.

Martxan da Berrizko 
San Pedro eta Santa 
Isabel jaietako  
kartel lehiaketa

BERRIZ  •  mAIALEN ZUAZUBISKAR

Martxan da dagoeneko Be-
rrizko aurtengo San Pedro eta 
Santa Isabel jaiak iragartzeko 
kartel lehiaketa. Berrizko Uda-
lak ohar bidez jakitera eman 
duenez, lanak apirilaren 4a 
baino lehen aurkeztu beharko 
dira, udal liburutegian. Bestal-
de, maiatzaren 11rako emango 
dute kartel lehiaketako ira-
bazlearen berri.Lehiaketako 
irabazleak 400 euroko saria 
izango du. 

Hondakin 
organikorako poltsak 
eskuratzeko makina 
berria jarri dute

MALLABIA  •  J.D.

Edukiontzi marroi bat baino 
gehiago daude Mallabian. Ho-
riek erabiltzen dituzten herrita-
rrei eginkizuna errazteko, hon-
dakin organikoetarako poltsa 
eskuratzeko makina bat jarri du 
Mallabiko Udalak. Kultur etxea 
baino beherago dago makina, 
udaletik informatu dutenez. 
Arlo horretako txartela duen he-
rritarrak txartela edukiontzira 
gerturatu beharko du lehenen-
go, eta hori egindakoan maki-
natik poltsa berri bat irtengo da.

Putzu septiko berriak 
egiteko eta zaharrak 
berritzeko laguntzak 
arautu dituzte  
MAÑARIA  •  J.D.

Putzu septikoak egiteagatik edo 
zaharrak berritzeagatik diru-
laguntzak jaso daitezke. Eguaz-
teneko udalbatzarrean aho 
batez onartu zuten laguntzak 
arautzen dituen ordenantza. 
Diru-laguntzak errentaren ara-
bera banatuko dira. Familiako 
unitate kopurua eta urteko 
errenta kantitatea kontuan 
hartuta, taula bat egin dute jaso 
daitezkeen laguntzak zehaz-
teko. Beti ere, lanen kostuaren 
%75era artekoa izango da gehie-
nezko kantitatea. Diru-laguntza 
eskatzerakoan lehentasuna 
izango dute putzu septikorik ez 
dutenek eta errentarik baxuena 
duten familia unitateek. Orain, 
erakusketa publikora aterako 
dute ordenantza, eta alegazioak 
egiteko aukera egongo da.

Urbanizatzeko proiektuan, 
eraikitzen hasteko epea 
zehaztu zen: 2020. urtea 
jarri zuten epemuga lez

Garaiko nagusien 
elkartekoek 
2019rako ekintzak 
adostuko dituzte

gARAI  •  m.o.

Domeka honetan, urteko batzar 
orokorra egingo du Garaiko 
San Migel nagusien elkarteak, 
11:00etan, Otea-Loran elkar-
tean. 2018ko diru kontuen egoe-
raren berri emango dute, eta 
2019rako ekintzen proposame-
nak aurkeztu ere bai. Gainera, 
batzordeko ardurak berrituko 
dituzte. Bestalde, hilaren 13an 
Deustuko unibertsitatera eta 
Ur Partzuergora doako bisita 
egingo dute nagusiek, 14:50ean 
Garaitik irtenda. 
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Iazko martxoaren 8 historikoa-
ren ostean, atzoko egunez ere 
indar erakustaldi itzela egin 
zuen feminismoak, parekide-
tasunaren aldeko milaka lagun 
kalera irtenda. Azken urteetan 
eraldaketa sozial handia izan da 
arlo horretan, atxikimendu ani-
tza eta eragin handikoa lortuta. 

Urteetan atzera eginez gero, 
martxoaren 8a ez zen hain be-
rezia, eta mugimendu feminis-
tak ere ez zeukan hainbesteko 

indarrik. Horregatik, akaso, 
aparteko balioa daukate orduan 
jaiotako proiektuek. Berrizko 
Hiltegixe gaztetxean, esaterako, 
zenbait gaztek talde feminista 
sortu zuten 2002an, eta herriko 
emakumeek bizi zuten egoera-
ren berri eman zuten kaleetan. 
Gainera, lagun artean erabiltzen 
ziren berbekin hiztegi sexista 
bat osatzeko ideia ere aurkeztu 
zuten ANBOTOgaz eginiko elka-
rrizketan.  M.O.

Hiltegixe Gaztetxea, herriko 
gazte feministen topaleku

Hareek denporak!

Zinegotzi gisa, bakoitzak bere 
pentsamenduak defendatzen 
ditu, baina beti ere kontuan 
eduki behar da horrek ez duela 
inor bestea baino hobea egiten. 
Udalaren funtzionamenduaren 
inguruan tutik ere ulertzen ez 
nuela sartu nintzen duranga-
rron etxean. Orduan, Juanjo 
Ziarrusta izan nuen maisu la-
netan. Ulertzen ez nuen dena 
nire liburuxkan idatzi eta, on-
doren, galderaz josten nuen 
gure alkate ohia, dena ulertu 
arte. Eta halan, udaleko lanetan 
murgildu nintzen, eta ikusiz, 
entzunez eta batez ere jaramon 
eginez asko ikasi dut. Garran-
tzitsua da gauzak nola egiten 
diren ikastea eta are garrantzi-
tsuagoa da zergatik batzuetan 
gauzak kanpotik ikusten diren 
bezain erraz ezin direla egin 
ulertzea. Lan bikaina egiten du-
zue teknikariek, idazkariek, di-
ru-zaintzaileek, udaltzaingoak 
eta langile guztiek orokorrean. 
Eskerrik asko zuen pazientzia-
gatik eta erakutsi didazuen 
denagatik. 

Garrantzitsua da nondik ga-
tozen gogoratzea eta nora joan 
nahi dugun jakitea. Horretara 
bidaiakide galantak izan di-
tut ondoan, 12 urte hauetan 
taldekide bikainak izan ditut. 
Eskerrik asko guztiei bihotz 
bihotzez. Baina aipamen bere-
zia Aitziber Irigorasi eta Marijo 
Balierri. Eskerrik asko bioi, 
eman didazuen guztiagatik, 
bikainak zarete. Eta, nola ez, 
Iker Oceja, langile petoa, a ze 
momentuak egunero jaietako 
zezenak direnean. Hamaika 
ikusi ditugu biok! Eskerrik asko 
Iker, zu bai jatorra. 

Nire eskerrik beroenak 12 
urte hauetan edozein momen-
tutan ondoan egon zareten guz-
tioi. Harro nago nire herriaz eta 
harro nago bere alde lan egin 
izanaz. Eskerrik asko, Durango! 

Politikan

Hiru urte zain

Goiztidi  
Diaz Basterra 
EAJ

Durangaldea asteon

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak:  
Bixente Kapanaga 9, - Iurreta • Izen-abizenak • telefonoa • helbidea • Nortasun Agiriaren 

zenbakia DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO Alderdi, elkarte edo taldeko 
iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideen arabera zuzenduta publikatuko 

dira. Bidalitako testuak ezingo du 1.500 karaktere baino gehiago izan (tarteak barne). 

Zornotza I Bizikletak garbitzeko gune berria astelehenetik 
domekara egongo da erabilgarri, 08:00etatik 22:00etara, Gure 
Kirolak pilotalekuaren ondoan. Azpiegitura erabili gura dutenek 
Ametx txartela erabili beharko dute. Txartela ez daukatenek  
ametx.eus webgunean eskatu dezakete, edo Larrea kiroldegira edo 
Zelaieta Zentrora joanda. Ametx txartela dutenek aktibatu egin 
beharko dute zerbitzu berrirako. Udalak 25.000 euroko inber-
tsioa egin du zerbitzu berria sortzeko.

Bizikletak garbitzeko gunea zabaldu dute, 
Gure Kirolak frontoiaren ondoan 

Zornotza I Zornotzako hainbat ikastetxetan elikadura zirku-
larraren gaia lantzen ari dira ikasturte honetan. Ildo horretatik, 
eredu hori Zornotzan sustatzen dabilen Iraunkor elkarteko Urtza 
Uriarteren azalpenak entzun eta herriko ekoizleak ezagutu dituz-
te asteon. Larrea, Urritxe, El Carmelo, Karmengo Ama, Lauaxeta 
eta Andra Mari ikastetxeetako ikasleek parte hartu dute.

Zornotzako ikasleek elikadura zirkularra 
zer den ikasi dute Iraunkor elkarteagaz

Zornotza I Dendariak elkarteak merkealdien azoka antolatu du 
domekarako, 10:30etik 14:30era, Zornotzako Herriko Plazan. Esa-
terako, udazkeneko eta neguko arropak ohi baino prezio merkea-
goan eskuratu ahalko dira. Zerbait erosten dutenak produktuz be-
teriko otzara baten zozketan sartuko dira. 11:00etan umeentzako 
ekintzak egingo dituzte: globoflexia, aurpegi pintaketa eta abar.

Askotariko arropa eta produktuak 
ohi baino merkeago erosteko aukera 
eskainiko dute Zornotzako azokan

Iurreta I Eskola eremura eta Etxego gaztelekura sartzeko bidean, 
Iurretako Udalak hango ingurua egokituko du, aparkalekuak kendu 
eta oinezkoei lehentasuna emateko. Bertan egoteko eta paseatzeko 
leku bihurtu gura dute. "Karrajuaren parean, begiratoki izateko 
balio ko duen plataforma bat sortu gura dugu, eskailera eta guzti. 
Inguru guztian led argiteria, iturri bat eta altzariak jarriko ditugu", 
azaldu du Iñaki Totorikaguena alkateak. Proiektuak 98.000 euroko 
aurrekontua du eta onartu berri dute. Lanak maiatzean esleitu gura 
dituzte, irailean hasten den ikasturterako amaituta egon dadin.

Oinezkoek lehentasuna izango dute eskola 
gunera eta Etxegora heltzeko bidean
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Sartu  
www.plazanbazan.eus  

web atarian eta  
denbora-pasa hauen erantzunekin 

batera beste hainbat jolas aurkituko 
dituzu.
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'Futbolariak eta 
printzesak' 
UMEENTZAKO ANTZERKIA
IURRETA :: Martxoak 15

Topiko sexistak hautsi gura 
dituen komedia, Iurretan

Odei eta Lur klasetik ihes egin duten neska-mutilak dira. Besteen-
gandik ezberdin sentitzen dira, ez dituztelako neska edo mutil bati 
egozten zaizkion arauak bete gura. Lurrek Lur izan gura du eta 
Odeik Odei, inork esan barik nola jokatu behar duten. Inposaketa 
eta etiketa sexistarik barik mundu aske batean bizi gura dute. 
Iurretako Ibarretxe Kultur Etxean taularatuko dute, martxoaren 
15ean, 17:00etan.

Martxoaren 9an

BERRIZ antzerkia    
Liceum Club, 20:00etan, 
Berrizko Kultur Etxean.

DURANGO kontzertua     
Abesti feministen 
lehiaketaren finala, 
19:00etan, Andra Mariko 
elizpean.

ELORRIO antzerkia 
‘Rita’ (Txalo 
Produkzioak), 19:00etan, 
Arriola antzokian.

ELORRIO mendi martxa 
Urkiolara mendi martxa, 
08:30ean, herriko plazan. 

IURRETA herri lasterketa 
Milia Morea, 12:00etan, 
Askondo kalean hasita. 
Gero, bazkaria.

IURRETA aurkezpena 
Emakumeen txirrindulari 
taldearen aurkezpena 
(Iurreta Furesa eta CAF 
Turnkey Engineering), 
19:00etan, Askondon.

ZALDIBAR afaria 
Afaria eta dantzaldia,  
21:00etan, Olazar 
frontoian.

ZALDIBAR erakusketa 
Helmuga emakume 
elkarteak egindako 
lanak, Liburutegi 
Zaharrean. Martxoaren 
10ean ere bai.

ZORNOTZA azoka 
Emakume Artisau eta 
Nekazarien Azokaren 
XXII. edizioa,  10:00etan, 
Zubiondo parkean. 
Txistulariak, trikitilariak, 
herri kirolak, dantzariak...

ZORNOTZA ipuinak 
‘Marikalanbre bizitzaren 
laborategian’ (Ana 
Galarraga ipuin 
kontalaria),  12:00etan, 
udal liburutegian.

Martxoaren 
10ean

BERRIZ lasterketa    
X. Añeketan, 12:00etan 
Berrizburun.

DURANGO lasterketa    
XIV. Lilakrosa, 12:00etan 
Ezkurdin. 11:30ean, 
kamiseten banaketa 
‘Medicus Mundi Bizkaia’-
ren alde.

ZALDIBAR kirola   
Emakumeen txirrindulari 
bira.  

Martxoaren 
12an

ELORRIO hitzaldia        
‘Zaintzak agerian ipini, 
Elorrion egiteke dagoen 
zeregina’. Hizlaria: 
Esther Alonso Vallina. 
Iturri kultur etxean, 
18:30ean.

Martxoaren 
13an
ELORRIO dokumentala        
‘Bobbi Jene’, 19:30ean, 
Iturri kultur etxean.

ZALDIBAR irteera        
Irteera, Helmuga 
emakume elkarteak 
antolatuta.

Martxoaren 
14an
ABADIÑO zinema        
Zinegoak Hedapena: 
Bilboko Gaylesbotrans 
16. Naziorteko Zinema 
eta Arte Eszenikoen 
Jaialdia, 18:30ean, Errota 
kultur etxean.

DURANGO mahai-ingurua        
‘Mujeres y deporte: 
pasado, presente y 
futuro’, 18:30ean, 
Andragunean. Mendibeltz 
kirol taldea.

ELORRIO antzerkia        
‘Bakean dagoena, 
Bakean utzi’, 20:00etan, 
tabernaz taberna.

IURRETA antzerkia        
‘Sex o no sex’ (Virginia 
Imaz- Oihulari Klown), 
19:00etan, Ibarretxe kultur 
etxean.

ZALDIBAR bakarrizketak        
‘Erradikalak gara’ 
bakarrizketak,  
19:00etan, Liburutegi 
Zaharrean.

Martxoaren 
15ean

ABADIÑO tailerra      
‘Gorputzak badaki’, 
Amalurra elkartearen 
eskutik (Begoña 
Juaristi), 10:00etatik 
12:00etara, Errota kultur 
etxean.

BERRIZ antzerkia      
‘Lau’, 18:15ean, Berrizko 
Kultur Etxean. Umeentzat.

IURRETA antzerkia      
‘Futbolariak eta 
printzesak’ (Eidabe), 
17:00etan, Ibarretxe kultur 
etxean.
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Martxoaren 9an
ABADIÑO argazkia      
‘Ni Zu Bi’ ekimena 
babesteko, 13:00etan, 
Txanporta plazan.

DURANGO musika      
Berri Txarrak, 21:00etan, 
Plateruena kafe antzokian.

DURANGO azoka      
Aukera Azoka, Landako 
Gunean (10:00-14:00 / 
17:00-21:00). Gozogintza 
tailerra, 12:00etan. Ipuin-
kontalaria ingelesez, 
13:00etan. Arratsaldean, 
3D inprimaketa saioak.

ZORNOTZA 7. Gazte Eguna      
Txupinazoa: Bizkargi 
1937 zanpantzarrak eta 
erraldoiak, 10:37an. 
Gazte olinpiadak: 
Zornotza vs Usansolo, 
12:07an. Ostean, 
Zaparrada batukada. 
Bazkaria, 15:17an. Gero 
Etxebarria aita-semeak.
Elektrotxufla, 18:27an, 
Kontzertua: Xavi Sarria 
+ Zopilotes Txirriaos, 
22:07an Zelaietan.

Martxoaren 
10ean
DURANGO azoka      
Aukera Azoka, Landako 
Gunean (11:00-14:00 
/ 17:00-19:00). 
Argazkigintza tailerra 
mugikorragaz, 12:00etan.

DURANGO musika      
Berri Txarrak, 21:00etan, 
Plateruena kafe antzokian.

GARAI batzarra      
Nagusien Elkarteko 
batzar orokorra. 
11:00etan, Otea-Lora 
elkartean

IURRETA mendi irteera      
Urko mendira, 09:00etan, 
Aldaparapen. Zaldai mendi 
taldeak Maiztegiko Guraso 
elkarteagaz antolatuta. 
Informazioa: zaldai@
hotmail.com/626740969 
telefonora deituta.

IURRETA nordic walking      
Nordic Walking ibilbidea, 
10:00etan, kultur etxetik. 

Martxoaren 
13an
ELORRIO dokumentala      
‘Bobbi Jene’, 19:30ean, 
Iturri Kultur Etxean.

GARAI irteera      
Bisita gidatua Deustuko 
Unibertsitatera eta Ur 
Partzuergora. Garaitik 
irtenda, 14:50ean, 
Adinekoen Sailak 
antolatuta. 

Martxoaren 
14an
DURANGO solasaldia      
Hitzez eta ahotsez,  
19:00etan, Bizenta Mogel 
liburutegian.

IURRETA hitzaldia      
‘Aurretiazko 
borondateak’ 
17:30ean, Nagusien 
Egoitzan. Durangoko 
Amankomunazgoko 
Adinekoen Zerbitzuak 
antolatuta.

Martxoaren 
15era arte
ABADIÑO erakusketa      
‘San Blas 2019’. 
Argazkiak. Errota kultur 
etxean: astegunetan, 
09:00etatik 20:00etara. 
Zapatuan, 10:00etatik 
14:00etara.

Martxoan zehar
DURANGO erakusketa      
‘ERREgistruek. Buruek, 
zuluek eta espilluek’. 
Amaia Asategi 
Iturralderen lana. Arteka 
liburudendan.

:: Berriz  KULTUR ETXEA
• Lego film 2 
domeka 10: 17:00 (euskaraz)

:: Durango ZUGAZA
• Capitana Marvel  
zapatua 9: 17:30/19:30/22:30 
domeka 10: 17:00/19:00/21:30 
astelehena 11: 18:30/ 21:00 
martitzena 12: 20:00  
eguaztena 13: 20:00 
• 70 Binladens  
zapatua 9: 20:15/22:30 
domeka 10: 19:30/21:30 
astelehena 11: 18:30/21:00  
martitzena 12: 20:00  
eguaztena 13: 20:00
• Corgi. Las mascotas de 
la reina
zapatua 9: 17:00 
domeka 10: 16:30 
• Cómo entrenar a tu 
dragón 3  
zapatua 9: 17:00 
domeka 10: 17:30

:: Elorrio ARRIOLA
• Carmen y Lola   
zapatua 9: 22:00
domeka 10: 20:00
astelehena 11: 20:00
• Ploey, ez duzu inoiz 
bakarrik hegan egingo 
zapatua 10: 17:00

:: Zornotza ARETOA
• Destroyer. Una mujer 
herida 
zapatua 9: 19:30/ 22:00
domeka 10: 20:00
astelehena 11: 20:15
• Stubby, un héroe muy 
especial
zapatua 9: 17:00 
domeka 10: 17:00 
martitzena 26: 18:00
eguaztena 27: 18:00

Zinea
'Interrupted' komedia lotsagabea 
taularatuko du Teatro In Vilo taldeak
ANTZERKIA  I  Perfektua dirudien 
bizitza di-da batean infernu nola 
bilakatu daitekeen erakutsiko 
du, gaur, San Agustin kultur-
gunean taularatuko duten Inte-
rrupted antzezlanak. Madrilgo 
Teatro in Vilo antzerki taldeak 

proposatutako komedia barre-
garri honetan, Anabel da pro-
tagonista, ziztu bizian bizi den 
egungo emakumea. Larrutik or-
dainduko du hori Anabelek. Be-
re egunerokoak zorroztasunez 
funtzionatzen duen antzerki-

makina ematen du, zorigaiztoak 
zakarki zartatuko duen arte. 

Orain gutxi arte segurtasuna 
eta ongizatea saldu izan diz-
kigun burbuilean inspiratu-
tako komedia lotsagabe hau 
20:00etan taularatuko dute.  

'Agian' dokumentala, martxoaren 

12an, 20:15ean, Zornotza Aretoan.

Martxoko agenda

10
“ZALDAI MENDI TALDEA” 
URKOra (795m) mendi irteera
9:00 Irteera: Aldaparape - Itzulera: Eguerdia
Umeek egiteko aproposa: Trabaku - Urko - Trabaku
Info+: zaldai@hotmail.com, Tel.. 626 74 09 69
“GIZARTE ONGIZATE SAILA” 
10:00 Nordic Walking ibilbidea, 2 ordu - Irteera: Ibarretxe Kultur Etxea 

11
“IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA” 
15:45 “Paperezko hegoak” D.B.H.ko 1.Maila
18:00 Emakumeen literatur tailerra
"ANDEREBIDE GOIURIA KULTUR GUNEA"
18:30 Zoru pelbikoaren indartzea

12 “IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA” 
17:00 Helduen irakurketa kluba: "Vernon subutex 1" Virgine Despentes
18:30 Helduen irakurketa kluba: "King Kong teoria" Virgine Despentes

13
“IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA” 
10:00 XL irakurketa kluba
16:45 AZALERAKO IPUINAK 0-18 hilabetekoak
17:30 19-36 hilabetekoak
18:30 IRAKUR LAGUNAK

14
“DURANGOKO AMANKOMUNAZGOA ADINEKOEN 
ZERBITZUA” 
17:30 Hitzaldia: "Aurretiazko borondateak". Nagusien Etxea.
Antzerkia aretoan, kultur saila
19:00 Helduen antzerkia: Sex o no sex" Virginia Imaz-Oihulari Klown.
Sarrera gonbidapenagaz.

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

Durangaldean ere igarri da Berri 
Txarrak-en agurrak sortu duen 
lurrikara. Agur birako kontzertue-
tako bi Plateruenean izango dira, 
gainera. Aspaldian ikusi gabeko 
irudiak gogora ekarri zituzten ema-
naldietarako sarrera erosteko ila-
ran itxaroten zeuden zaleek. Ordu 
eta erdian agortu ziren martxoaren 
9ko eta 10eko kontzertuetarako 
tiketak.

25 urteko ibilbidean, jarraitzaile 
andana bildu du Gorka Urbizuren 
taldeak eskualdean. Belaunaldi 
oso baten ererserkia da, adibidez, 
Elorrion lekutzen den Bisai Berriak. 
Modu batera edo bestera, Berri Txa-
rrak-egaz harremana eduki duten 
Durangaldeko bost lagunen testi-
gantzak bildu ditu ANBOTOk, lagin 
moduan. Igor Iglesias durangarrak 
Ikusi Arte birako hainbat kontzertu-
tan lan egingo du, adibidez. Abesti 
itsaskor eta zuzeneko indartsuekin 
mundu osoan barrena zabaldu du 
euskara Berri Txarrak-ek, konple-
xurik barik. Hain zuzen ere, hori 
estimatu dute Iratxe Azcaratek eta 

Maddalen Iturriagagoitiak. Herbe-
reetatik jarraitu dio taldearen ibil-
bideari Azcaratek; Corken (Irlanda) 
bizi da Iturriagagoitia abadiñarra. 
Hamarka kontzertu eskaini ditu 
Berri Txarrak-ek Durangaldean, ho-
rietako asko, bertako taldeekin. Lor 

taldeko Lander Irazolari eta Seiurte-
ko Iokin Elortzariere galdetu diegu 
agurrari buruz. 

Zapatuan eta domekan, hiruko-
teak azkenekoz zapalduko du Plate-
ruena. Ikusi arte, Berri Txarrak.

Sarrera guztiak salduta, azken kontzertu bigaz agurtuko 
du Durangaldea Berri Txarrak taldeak Plateruenean
Modu batera edo bestera, taldeagaz harremana eduki duten Durangaldeko bost lagunen lekukotza jaso du ANBOTOk Berri Txarrak-en kontzertuen harira

Berri Txarrak. 

2005. urtean, elkarregaz 
jo zuten Lor eta Berri 
Txarrak taldeek, 
Plateruenean

DuRaNGO  •  Nire ustez, BTX 
Euskal Herriko talde erreferen-
te bat izatetik historikoa izatera 
pasatuko den taldea da. Euskal 
kultura mundu osora zabaldu 
duen talde bat, estatuan top tal-
de bat. Musika bizitzeko duten 
pasioa gertutik ikusteko aukera 
izan dut, eta bizi guztirako go-
goratuko dut eurentzat soinua 
egin nuen lehen eguna: 2018ko 
maiatzaren 12a, Lleidan. Gita-
rra jotzen hasi eta "...astelehena 
da  gaur eta Gorka da nire izena" 
esan ostean sentitu nuen sen-
tsazioa.

Bizi guztirako 
gogoratuko dut 
soinua egin nien 
lehenbiziko eguna”

IGOR  
IGLESIAS MORENO

Soinu teknikaria

aBaDiÑO  •  Iazko udaberrian, 
autoa hartu eta Corketik Du-
blinera joan ginen azkoitiar 
bi, kataluniar bat eta laurok, 
BTX ikustera. Urtebetetik 
gora neraman Irlandan bizi-
tzen, eta etxetik urrun euskal 
talde bat ikusteko lehen auke-
ra izan zen hura. The Grand 
Social aretoan Irlandako eus-
kaldun guztiak geundela zi-
rudien. Sekulako kontzertua 
izan zen, eta beti edukiko dut 
gogoan Dublineko kontzertu 
hura, zuzenean ikusi nituen 
azkenengoa izan da eta.

Etxetik urrun euskal 
talde bat ikusteko 
lehenbiziko aukera 
izan zen hura”

MADDALEN  
ITURRIAGAGOITIA ARANBURU

Erizaina

BERRiZ  •  Garaikideak gara. 
Zein hizkuntzatan abestuko 
genuen aukeratzen ez genuen 
garaikoak. Gure erreferente 
musikal guztiak etxetik or-
du bira bizi zirenekoak. Bizi 
genuenari abesten genuena. 
Baina Jaio.Musika.Hil eta inoiz 
inork amestu ez genuena lor-
tzera heldu da Berri Txarrak. 
Izandakoari muzin egin barik, 
gu islatuz, lortutakoak gureak 
eginez. Dena aldatu da, bai, 
baina, zorionez, gure erreferen-
teek ordu bira egoten jarraitzen 
dute. Eskerrik asko, BTX.

Inoiz inork amestu 
ez genuena lortzera 
heldu da Berri 
Txarrak”

IOKIN 
ELORTZA SARASKETA

Seiurte taldea

DuRaNGO  •  Nire bizitzako soi-
nu banda sortu dutela esango 
nuke, etapa bakoitza abesti 
desberdinekin betez. Ia bizi 
osoa Euskal Herritik kanpo 
bizi izan naiz, eta sekulakoa 
izan zen 2012an Herbereetan 
ikustea. Gure hizkuntza horre-
lako indarrez eta harrotasunez 
entzuteak harturiko erabakian 
berretsi ninduen: Herbereetan 
bizi arren, alabekin beti euska-
raz egitea, alegia. Azken kon-
tzertuetara joango naiz. Nire 
bizitzako etapa berrietan, abes-
ti berrien falta sumatuko dut.

Nire bizitzako soinu 
banda sortu dute, 
etapa bakoitza 
abestiekin betez”

IRATXE 
AZKARATE ONAINDIA

Itzultzailea

ELORRiO  •  Lor-en ibilbidean 
hainbat une partekatu ditugu 
BTXgaz. 18 urteko umemoko 
batzuk ginela, Gorkak berak 
ekarri zigun Elorriora lehen 
kontratu diskografikoa. Hasibe-
rritan aholkatu gintuzten, eta 
hainbat bider partekatu genuen 
oholtza. 2005ean Plateruenekoa 
ondo gogoan daukagu. Erakutsi 
ziguten musikan esfortzua eta 
lana direla sekretua, pasioa eta 
balioak oinarria, eta handita-
sunaren aurrean txikitasunari 
eusteak duen garrantzia. Ere-
dua izaten jarraituko dute.

Musikan sekretua, 
lana eta esfortzua 
direla erakutsi 
ziguten”

LANDER 
IRAZOLA MORENO

Lor taldea

Belaunaldi oso baten 
ereserkia da Elorrion 
lekutzen den 'Bisai 
Berriak' abestia
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publierreportajea  •  a.m.

Durangoko Merinaldeko Amanko-
munazgoko Kontsumitzaileen Bu-
legoan, Alazne Balentziaga Atutxa 
eta Garazi Errasti Silloniz ardura-
tzen dira Durangoko Merinaldeko 
Amankomunazgoko udalerrietako 
bezero eta erabiltzaileak informatu 
eta gidatzeaz. Aitor Lopez Vazquez 
da Amankomunazgoko presidentea 
(EH Bildu) legegintzaldi honetan. 
Lanaldi erdiz aritzen den bigarren 
langile bat du zerbitzuak 2017tik, 
eta horrek beste erakunde batzuei 
erreklamazio gehiago bideratu ahal 
izatea ahalbidetu du.

Zeintzuk dira egiten dituzuen jar-
duerak?
Hiru multzotan banatu daiteke 
gure jarduera. Alde batetik, kon-
tsulta zerbitzua eskaintzen dugu, 
presentziala, posta elektroniko edo 
telefono bidez. Bestetik, kaltetuen 
eta enpresen arteko bitartekaritza 
lanak egiten ditugu. Hirugarrenik, 
erreklamatua izan den enpresagaz 
akordioa lortu ez denean, egindako 
prozesuaren berri ematen dio KIU-
Bek dagokion erakundeari, idatziz. 
Atal honi garrantzi handia eman 
dio KIUBek aurten, eta jarraipen 
berezia egin zaio.
Noren eskura daude zerbitzu hauek?
KIUBek Abadiño, Atxondo, Berriz, 
Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, 
Izurtza, Zaldibar eta Mañariko kon-
tsumitzaile eta erabiltzaile guztiei 
eskaintzen die zerbitzua, euren za-
lantzak kontsumo zuzenbideagaz 
zerikusia badu eta eurak partikula-
rrak badira. 
Erreklamazio kopuruetan, zeintzuk 
dira sektore azpimarragarrienak? 
Guztira, KIUBen 1.227 bitarteka-

ritza egin dira, eta, erreklamazio 
kopuruagatik, telekomunikabi-
deen sektorekoak izan dira erre-
klamaziorik gehienak. Arazorik 
ohikoenak fakturekin, konpainia 
batetik bestera aldatzeko egiten di-
ren eskaeretan edo baja eskaeretan 
egoten dira. 

Bankuen sektorean ere hainbat 
bitartekaritza egon dira, baina 
gutxiago, Hipoteka Eratze Gastuen 
erreklamazio kopurua jaitsi egin 

delako. Kexa edo erreklamaziorik 
gehien biltzen duen hirugarren 
sektorea hornikuntzena da. Ur 
horniduraren, gasaren eta argiaren 
inguruan egiten dira erreklamazio-
rik gehienak. Bidaia eta aseguruei 
buruzko erreklamazio ugari ere 
izan ditugu.
Jendeak ezagutzen du KIUBek es-
kaintzen duzuen zerbitzua?
Gero eta kontsumitzaile gehiago 
etortzen dira, eta gero eta kontsulta 
gehiago egiten ditugu. Gure ustez, 
eskaintzen dugun zerbitzua ona 
delako da hori. Egia esan, gero eta 
ezagunagoa da.  

2018. urtean posta elektroniko 
bitartez egin diren kontsulten 
gorakada azpimarratzekoa irudi-
tzen zaigu. Baita hitzordu eskarien 
gorakada ere. Orokorrean, admi-

nistrazio publikoan gertatzen ari 
den bezala, herritarrek gero eta 
gehiago erabiltzen dituzte bide tele-
matikoak harremanetarako. 
Zeintzuk dira aurrera begirako  
erronkak?
Norabide bitan egiten dugu lan, 
eta beharrean jarraituko dugu 
ildo bietan hobetzeko. Alde batetik, 

gure zerbitzua zuzengarria da, 
konpondu egin gura baita. Bestetik, 
baina, prebentziozko zerbitzu bat 
ere bada, eta ildo horretan sakondu 
gura dugu. Aurten, kontratuak 
egin aurretik KIUBek egindako pre-
bentzio lana azpimarratzekoa izan 
dela iruditzen zaigu, erreklamazio 
kopuru handia saihestu da eta.

Gero eta erreklamazio gehiago egiten dira bide 
telematikoen bidez Kontsumitzaileen Bulegoan

Aitor Lopez Vazquez, Alazne Balentziaga Atutxa eta Garazi Errasti Silloniz.

2018an zehar kontsumitzaileen eskubideei buruzko 1.160 kontsultari erantzun die Kontsumitzaileen Informaziorako Amankomunazgoko Bulegoak

UDALERRIAK

Durango %59,33
Abadiño %13,61
Elorrio %7,02
Berriz %6,03
Iurreta %5,79
Zaldibar %4,56
Atxondo %2,28
Mañaria %1,14
Garau %0,16
Izurtza %0,08

SEKTOREAK
Telekomunikabideak %28,60
Bankuak %22,74
Hornikuntza %12,81
Bidaiak %8,07
Aseguruak %5,30
Gehikariak %5,06
Internet bidezko erosketak %4,64
Txikizkariak %3,59
Automobilak %3,43 
Auto alokairuak %0,98
Garraio enpresak %0,91
Akademiak %0,58
LTZ %0,42
Etxebizitzak %0,17
Higiezinen agentziak %0,08
Beste batzuk %2,62

Bulegoa zabalik: Astelehenetik barikura 09:30-13:30
Martitzen eta eguenetan: 16:00-18:30 
Martitzen eta eguenetan aurrez hartu behar da hitzordua.

KIUB kontsultak telefonoz: 94 620 707
KIUB kontsultak posta elektroniko bidez: omic.mdurango@bizkaia.org eta  
omic2.mdurango@bizkaia.org 

Telekomunikabideen 
sektorean izan dira 
erreklamazio gehien; 
fakturetan eta 
konpainia aldaketetan

Prebentziozkoa ere 
bada gure zerbitzua, 
eta, aurrera begira, 
bide horretan sakondu 
gura dugu”

Helbidea: Askatasun etorbidea, 2 (atzekaldea) - 48200 Durango
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Niri kontzertu intentsoak 
gustatzen zaizkit. Arima 
rockeroa izan arren, ez naiz 
dezibelioekin lotzen ohi 
dugun azaleko definizioare-
kin idenfikatzen; benetako 
intentsitatea beste gauza 
bat da nire buruan, guztiz 
abstraktoa eta lausoa akaso. 
Intentsitatea ezin da deter-
ministikoki neurtu: ez da 
bolumena, sentimendua da, 
nortasuna. 

Izan ere, izaera eta kon-
trolperik gabeko energiak 
ezereztu egiten du maiz 
musika, proposamen artis-
tikoak txikituz, gehiegizko 
airea duen puxika bat leher-
tzen den bezala. Barealdiak 
zein ekaitzak, edozeinek 
eman diezaioke zentzua gu-
re bihotzari: zenbat isilunek 
asetzen gaituzte edukirik 
gabeko garrasi panf leta-
rioek baino gehiago? “Oihu-
katzeak ala entzuteak, zerk 
egiten gaitu libre?” abestu 
zuten behin Bidasoa aldean. 

Bizia, osasuntsua eta iraul-
tzailea den aldi berean, in-
tentsitateak ez du inor edo 
ezer zapaltzen. Burujabea 
den heinean, entzulegoaren 
sentimenekin elkartrukean 
bizi da, eta ez lehian. Zentzu 
horretan ederki def initu 
zuen Juan Ramón Jímenez 
olerkariak: “Intentsoa den 
hori ez da gora edo behe-
ra hedatzen, ez eskuinera, 
ez ezkerrera, (…) bere bai-
tan existitzen da eta ez da 
inoiz hiltzen: mugagabea 
da barne l imite propioa-
ren barruan”. Pairatzen du-
gun eredu inpertsonal eta 
homogeneoaren aurkako 
elementu (kontra)kultural 
gisa ulertu behar da, musi-
kaz haratago doan inertzia 
alegia. Ez da espantsioa edo 
hedapen mugagabea: oreka 
utopikoa da. 

Gai
librean

Intentsitatea

Ritxi  
Blanco Aguilera 
Ikerlaria

MUSIKA  •  karolina suarez

Onintze Garcia zornotzarrak lehen 
lana kaleratu du bakarlari legez. Paco 
Salazar da diskoaren ekoizlea. Sona 
handiko musikariekin egin du lan 
Salazarrek. Besteak beste, Dani Mar-
tinegaz, Amaia Monterogaz eta Celtas 
Cortos taldeagaz egin du lan.

Zer aurkitu dezakegu kaleratu berri 
duzun diskoan?
Hamar kantuz osatutako diskoa 
da. Urteak daramatzat kantuak 
idazten, eta euskarazkoak Seiren 
taldean erabili ditugu. Gaztelaniaz-
koek ez zuten bat egiten taldearen 
estiloagaz. Horiekin proiektu berri 
bat hastea erabaki nuen, eta hona 
kaleratu berri dudan diskoa.  

Zein estilotan kokatuko zenuke 'Punto 
de partida'?
Jokin Lacalleren influentziak me-
dio, Seirenen pop estiloa eta folka 
nahasten genituen. Honetan baka-
rrik nagoenez, pop-rocka egiten na-
bil. Horixe izango litzateke aldaketa 
nagusia, nahiz eta kantu bakoitzak 
bere ezaugarriak dituen.
Zer kontatzen dute letrek?
Letra batzuk niri gertatutako isto-
rioak dira. Beste batzuen istorioe-
tan sartuta eta nire azalean sentitu-
ko banitu bezala kontatutakoak ere 
baditut. Egoera horietan zer egingo 
nukeen abesten dut. Lehen pertso-
nan idatzita daude guztiak.
Zein da kantuak gaztelaniaz kaleratze-
ko arrazoia?

Ez dago arrazoi berezirik horretara-
ko. Batzuek hizkuntzak nahasten 
dituzte disko berean; niri, ostera, 
ildo berdinari eustea gustatzen zait. 
Urteetan zehar euskaraz eta gaz-
telaniaz idatzi izan dut. Euskaraz-
koak Seiren taldean erabili ditugu 
eta gaztelaniazkoak kutxa batean 
gordeta egon dira orain arte.

Nork gehiago hartu du parte dis-
koan?
Paco Salazar ekoizleak baxua, 
gitarrak, teklatua eta programa-
zioak grabatu ditu. David Soler 
pedal steelean aritu da. Jokin 
Lacallek konposaketan lagundu 
dit eta koroak egin ditu. Azkenik, 
Mondy Alonso perkusioaz ardu-
ratu da.
Bakarlari legez argitaratzen duzun 
lehenengo diskoa da.
Lotsatia naiz eta ez nuen uste ba-
karka disko bat aterako nuenik. 
Seiren taldean Jokinegaz batera 
egon naiz beti, eta babestuta sen-
titzen nintzen. Gero, kantu hauek 
defendatzeko unea iritsi zen. 
Beldur asko nituen, baina inguru-
koek asko animatu ninduten. 
Paco Salazar da diskoaren ekoizlea. 
Nolakoa izan da beragaz lan egitea?
Ikaragarria. Esperientzia oso ona 
izan da eta gauza asko ikasi ditut 
beragaz. Bere moduko pertsona 
bategaz lan egin ahal izatea zorte 
handia da. Bere ekarpenak hobe-
rako izan dira, momentu oro.
Ahotsa erdigunean jarri duzue.
Normalean, beste modu batera 
grabatzen dira diskoak: azkene-
rako utzi ohi da ahotsaren graba-
keta. Baseak grabatu ditugu lehe-
nengo, eta ahotsa gero, musika 
tresnak baino lehenago. Ahotsari 
eman gura izan diogu protagonis-
moa; exijentzia maila handiagoa 
izan da. Ahotsaren arabera mol-
datu ditugu gainerako soinuak.
Seiren taldearen amaiera suposa-
tzen al du ibilbide berri honek?
Standby batean gaudela esango 
nuke. Parte hartzen gabiltzan 
proiektuetan %100ean egotea gus-
tatzen zaigu Jokini eta bioi. Orain, 
Punto de partida lanagaz gabiltza 
eta ezinezkoa da proiektu biak 
modu eraginkorrean aurrera era-
matea. Ez dut esango taldearen 
amaiera denik.
Non ikusi ahalko zaitugu laster?
Aurkezpen txikiak egiten na-
bil orain. Disko sinadurak eta 
kontzertu akustikoak. Malagan 
hasi nintzen, Bartzelonara joan 
nintzen gero, eta Bilbon ere egin 
dut aurkezpena. Martxoaren 9an 
Valentzian egongo naiz. Hile bi 
barru hasiko gara kontzertuekin, 
eta diskoa entzuteko denbora 
eman gura diogu jendeari.

“Lotsatia naiz eta ez nuen uste 
bakarka disko bat aterako nuenik” 
Onintze Garcia abeslari zornotzarrak disko berria argitaratu du otsailean; bakarlari legez 
kaleratzen duen lehen lana da pop-rock abestiez osatutako ‘Punto de partida’

Ahotsari eman 
gura izan diogu 
protagonismoa; 
exijentzia maila 
handiagoa izan da” 

Onintze
Garcia Arana

Abeslaria
Zornotza  I  1985
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ESKU PILOTA  •  JOSEBA DERTEANO 

Pilotari gazte asko dabiltza Mas-
ter Cup binakako txapelketan, eta 
Ainhoa Ruiz Infante Kortazar da 
euretako bat. 17 urte besterik ez eta 
Promozio Mailako finalerdietara hel-
du da Nora Mendizabalegaz bikotea 
osatuta. Gaur, finalerako txartela 
eskuratu dezakete.

Final laurdenetako partidu bietan 
nagusitasunez gailendu zineten:  
18-8 eta 18-9. Uste baino errazago?
Emaitzek ematen dutena baino 
borrokatuagoak izan ziren parti-
duak. Amaia Zarrabeitia eta Irati 
Ugalde ezagutzen ditut, Gernikan 
eurekin entrenatzen naiz eta. Eli-
te mailan  dabilen Olatz Arrizaba-
lagagaz eta bere mutil lagunagaz 
entrenatzen gara. Beraz, bagene-
kien zelan jokatzen zuten. Azpitik 
ateratako sakeekin min handia 
egin geniela esango nuke.
Nagore Aramendiren eta Oihana 
Unanueren kontrakoa bide beretik 
joan zen?
Psikologikoki gatxagoa izan zen. 
Izan ere, Galdakaoko lehenengo 
jardunaldian galdu egin genuen 
euren kontra. Huts asko egin 

nituen partidu hartan. Zer egin 
irabazteko? Ardura horregaz, ez 
arriskatzea izan zen taktika. Atze-
ra jo eta jo aritu ginen. Partidua 
gogortu genuen, atzelariaren bila 
joanda. Ideia argiagaz joan ginen 
eta bikain irten zitzaigun. 
Finalerdia Madalen Etxegarai eta 
Uxue Oses oñatiarren kontra duzue. 
Zer dakizue eurei buruz?
Gu baino gazteagoak dira eta 13 
urte dituzte. Lagunak ditut. Gor-
dexolan jokatu zuten final laur-
dena ikustera joan nintzen. Eurek 
irabaztea ondo etorri zaigula uste 
dut. Esperientzia handiko biko-
teek luzatu egiten dute partidua, 

eta, azkenean, bere senetik atera-
tzen dituzte aurkariak. Gazteen 
kontra desberdina da. Ikusiko 
dugu zer gertatzen den. Kantxan 
erakutsi beharko dugu finalera 
sailkatzea merezi dugula.
Partidu inportanteetan urduri jar-
tzen den horietakoa zara?
Egia esan, partiduetan baino ur-
duriago egoten naiz astean zehar.  
Frontoira noanean, trankil egoten 
naiz. 
Aita duzu aholkulari nagusia?
Bai, beti izan da. Lagunekin-eta 
jokatu izan du, baina ez du lehia-
tzeko aukerarik izan eta nigaz go-
zatzen du. Nire botileroa izan da. 
Nora Mendizabal zure bikotekidea 
Andoaingoa da. Zelan ezagutu ze-
nuen?
Norak eta biok bakarka eman ge-
nuen izena txapelketarako. Iker 
Amarika txapelketako antola-
tzaileak batu gintuen. Lehiakorra 
naiz eta pilotari on bat gura nuen 
ondoan. Maila ona eman gura 
nuen txapelketan. Oso pozik na-
bil Noragaz. 15 urte ditu, jotzaile 
handia da eta, partiduak jokatu 
ahala, gero eta hobeto hartzen 
dugu elkar.

Noiztik zabiltza pilotan eta noiz utzi 
zenuen?
Sei-zazpi urte nituenean hasi nin-
tzen, Otxandioko Iluntxo pilota 
eskolan. Gero, hamabi bat urtegaz 
utzi nuen. Pilotak gero eta gogo-
rragoak ziren, indar aldetik alde 
handia zegoen mutilekin… Neska 
askori gertatzen zaie. Pilota utzi eta 
tenisean hasi nintzen, Gasteizen. 
Iaz Master Cup-ak izan zuen boom-
aren ostean, probatzera animatu 
nintzen eta jarraitu egin dut.
Binaka ala buruz burukoan estreina-
tu zinen?
Buruz burukoan. Oso esperien-
tzia ona izan zen eta pilotari asko 

ezagutu nituen. Okerrago molda-
tuko nintzela uste nuen, lau-bost 
urtean pilotan lehiatu barik nen-
goelako. Baina oso pozik geratu 
nintzen emandako mailagaz. Hiru-
garren kanporaketan, Amaia Aldai 
gaur egungo txapeldunaren kontra 
galdu nuen. 
Zuk 17 urte dituzu, Mendizabalek 
15, eta aurkariak zuek biok baino 
gazteagoak dira. Promozio Maila 
gazteen txapelketa da?
Neska gazte asko gabiltza, 13 eta 15 
urte arteko pila bat daude. Gaztee-
na 11 urtekoa izan da. Nire ustez, 
etorkizunean eurak ibiliko dira 
goian, ez dutelako pilota utzi. Nik 
bost bat urteko geraldia izan dut, 
baina eurek ez. 
Master Cup txapelketaren alde posi-
tiboa da?
Bai, dudarik barik. Master Cup txa-
pelketak asko laguntzen du. Adibi-
dez, 11 urteko Enara Gamindek mu-
tilekin jokatzen du oraindik, baina 
Master Cup existituko ez balitz utzi 
egingo luke pilota, nik eta nire mo-
duko askok utzi genuen moduan. 
Pilota ibilbideari jarraipena ematen 
dion txapelketa bat izatea oso la-
gungarria da.

"Master Cupean pilotari gazte asko dabiltza; pilota ibilbideari 
jarraipena ematen dion txapelketa izatea oso lagungarria da"
Ainhoa Ruiz Infante 17 urteko otxandiarrak Laboral Kutxa Emakume Master Cup binakako txapelketako finalerdia jokatuko du gaur, Legazpiko pilotalekuan

20

Ainhoa Ruiz de 
Infante Kortazar
Master Cup 
txapelketako pilotaria
Otxandio  I  2001

"Partiduetan baino 
urduriago egoten naiz 
astean zehar. Frontoian 
trankil egoten naiz" 

"Iaz Master Cupak izan 
zuen boom-aren ostean, 
probatzera animatu eta 
jarraitu egin dut" 



2019ko martxoaren 9a, zapatua 
21anboto Kirola

1857ko martxoaren 8an, New 
Yorkeko ehun-fabrika bateko 
ehunka emakume langilek pro-
testa egin zuten kalean, euren 
lan eskubideak aldarrikatzeko. 
Poliziak gogor hartu zituen, 
eta 120 emakume hil ziren 
istiluetan. Horren ondorioz, lan-
gileek emakumeen lehenengo 
sindikatua sortu zuten urte bi 
geroago.

1911ko martxoaren 25ean, 
123 emakume eta 23 gizon hil 
ziren New Yorken, alkandora 
fabrika batean piztutako sute 
batean.

Neurri handi batean, gertae-
ra bi horien ondorioz izendatu 
zuen NBEk martxoaren 8a Ema-
kume Langileen Nazioarteko 
Eguna, gaur egun Emakumeen 
Nazioarteko Eguna dena.

1857tik hona, hainbat izan 
dira gure eskubideen alde bo-
rrokatu diren emakumeak. 
Aldarrikapenaren bide gogor 
eta ilun horretan gorriak ikusi 
dituzte askok eta askok, baina 
horiei guztiei esker more ko-
lorea hartu du emakumeon 
orainak. Orain, gure esku dago 
bide horri jarraitzea, etorkizu-
nean ere more koloreak argitu 
gaitzan. 

Martxoak 8 izan zen atzo, 
greba eguna, munduko ema-
kume denok bat egiteko eguna, 
gure eskubideak lau haizetara 
aldarrikatzeko eguna, tsunami 
morearen eguna. Bakoitzak 
bere alea jarrita, mundu osoan 
zabaldu genuen more kolorea 
atzo. Asteburuan ere hainbat 
aukera ditugu Durangaldean 
aldarrikapenerako. Kirolari da-
gokionez, gaur Urkiolara mendi 
martxa Elorrion eta Milia Mo-
rea Iurretan. Eta domekan, Lila-
krosa Durangon, Txirrindulari 
bira Zaldibarren eta Añeketan 
Berrizen. Tantarik tanta, tsuna-
mi more erraldoia sortuko du-
gu, iaz bezala. Gora Martxoak 8! 
Eta gora emakumeok!

Jokaldia

Tsunami morea

Oihana Azkorbebeitia  
Urizar 
Mendi lasterketak

FUTBOLARIA • Italian, Luxenbur-
gon eta Frantzian areto-futbolean 
jokatzen ibili ostean, Sasikoan jo-
katzen hasi da Adrian Ramirez. Ha-
siera ezin hobea izan du taldean, 
joan zen asteburuan 0-7 irabazi 
baitzioten Goierriko taldeari. 

Joan zen astean, nagusitasunez 
irabazi zenuten partidua.
Lehenengo zatian oso ondo jokatu 
genuen, batez ere defentsan, eta 
bigarren partean hainbat gol sar-
tu genituen. Azkenerako, hainbat 
goleko aldea geneukan eta azken 
minutuak lasaigo jokatu geni-
tuen. 
Partidu horren ostean, gogotsu 
egongo zarete. 

Egia esan, pozarren gaude. Tal-
deak denbora dezente zeraman 
garaipenik lortu barik eta partidu 
honek indartu egin gaitu. Garai-
pen hau ezinbestekoa zen gure-
tzat, aurkari zuzen bat menderatu 
dugu eta. 
Garaipen honek indarra eman di-
zue? Nola zaudete? 
Hurrengo partiduetara begira, 
garaipenek beti ematen dute ado-
rea. Datorren astean, esaterako, 
lehenengo sailkatuaren aurka 
jokatuko dugu, etxean, eta badu-
gu esperantza puntuak lortzen 
jarraitzeko. Taldea gogotsu dago, 
ilusio eta indar handiagaz. Gai-
nera, jokalari berri bi heldu gara 
taldera, eta indartu egin dela esan 

daiteke. Momentu honetan, taldea 
konpletoagoa dela esango nuke. 
Beraz, hemendik eta denboraldi 
amaierara puntu dezente batzea 
espero dugu, eta maila honi eutsi 
ahal izatea.
Posible da mailari eustea? 
Taldeari, sailkapenari eta egute-
giari begiratuz gero, mailari eus-
tea zaila dela esango nuke, baina 
uste dut bagarela gai hau aurrera 
ateratzeko eta mailari eusteko. 
Italian, Luxenburgon eta Frantzian 
jokatutakoa zara. Nolatan zabiltza 
orain Sasikoan?
Egun Ermuan bizi naiz eta orain 
gutxi Sasikoa taldera etortzeko 
aukera sortu eta baiezkoa eman 
nuen. Gainera, 2015-2016 denbo-

raldian bertan jokatu nuen eta 
gaur egun jubenilen taldea entre-
natzen dut. Beraz, lagunak bertan 
ditudanez eta taldea oso ondo 
ezagutzen dudanez, Sasikoara 
itzultzea erabaki nuen. 
Zer ikasi zenuen atzerrian? Zer eka-
rri duzu handik?
Esperientzia ona izan da eta asko 
ikasi dut. Egia esan, hango eta 
hemengo futbola oso ezberdinak 
dira, baina futbolari moduan haz-
ten lagundu dit. Gainera, pertsona 
moduan ere asko ikasi dut. 

ADRIAN  
RAMIREZ MARTIN

Getafe, 1995

Asteko kirolaria

“Garaipen hau ezinbestekoa izan da guretzat, 
aurkari zuzen bat menderatu dugu eta”
Atzerriko taldeetan jokatzen ibili ostean, orain Sasikoan hasi da Adrian Ramirez

Emakumeen parte-hartzea sustatuko dute Kirolenek 
antolatutako film laburren bigarren lehiaketan
Emakume sortzaileen edo emakumeak protagonista dituzten lanek aipamen berezia izango dute aurtengo edizioan

Aitziber irigoras Durangoko alkatea eta Kiroleneko arduradunak.

DURANGO  •  JOSEBA DERTEANO

Kirolenek film laburren lehiake-
taren bigarren aldia aurkeztu du. 
Naturan kirola egiten dutenen 
ekoizpen propioak bultzatzea du 
helburuetako bat.

Lehiaketak sail bi izango ditu: 
lan profesionalak eta amateurrak. 
Profesionalean film laburrik one-
na eta teaser-ik onena sarituko 
dituzte. Amateurren artean, arlo 
gehiago sarituko dituzte. Eskia, 
snowboard-a, eskalada eta ur ki-
rolez aparte, beste esparru batzuei 
begirako saria ere sortu dute.

Emakumezkoek egindako edo 
emakumeak protagonista dituen 
film laburrik onenak aipamen be-
rezia izango duela da beste nobe-
dade bat. “Emakumeen presentzia 
indartu gura dugu”, azaldu du Ki-

metz Iturralde Kiroleneko ardura-
dunak. Horrez gain, film laburrik 
inklusiboena eta euskarazko lanik 
onena ere nabarmenduko dituzte. 

Kirolene Film Fest-eko sari bana-
keta ekitaldia maiatzaren 3an 
egingo dute, San Agustinen. Maia-
tzaren 1a emakumeen kirola sus-
tatzeko erabiliko dute. Maiatzaren 
2an, ostera, ikasleak gonbidatuko 
dituzte,  “eurak direlako etorkizu-
na markatuko dutenak”.

Kirolene Film Fest-eko 
sari banaketa ekitaldia 
maiatzaren 3an egingo 
dute, San Agustinen
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Zurgintza

IturgintzaIturgintza

Zurgintza

IturgintzaIturgintza

Dekorazioa

Gremioen 
gida
  anboto

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Instalatzaile baimendua

Elektrizitatea

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ETXEBIZITZAK SALDU
Elorrio. 70 metro koadroko 
etxebizitza trastelekuarekin salgai
Elorrioko Argiñeta Etorbidea 20 
zenbakian. 3 logeladuna. Beheko 
solairua. Eraberritze-obra behar du.
Tel.: 631-12 31 06

ETXEBIZITZAK ERRENTAN
EMAN

Abadiño. Abadiñon Mendiola 
auzoan, lokal bat alokatzen da, orain
TXOKO moduan dago, baina beste 
erabilera batzuetarako ere erabili
liteke, adibidez enpresa
batzarretarako, biltegi, ostatu eta
abar. Umeek jolasteko leku handia
dauka eta aparkaleku oso ederra. 

Informazio gehiago nahi baduzu deitu
600464411 telefonora.
etxetxu53@gmail.com

Lana Formakuntza
LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU
Zaintzaile moduan lan bila. 
Zaintzaile bezala lan bila nabil.
Adineko pertsonak zein haurrak
zaintzen esperientzia daukat. Orduka
edo barneko langile moduan lan 
egiteko prestutasuna daukat. Bereha-
lako disponibilitatea. Interesa duenak
ondorengo telefonora deitu nazala,
gaztelaniaz mesedez: 631 925 525.
Eskerrik asko.

Esperientziadun umezaina.
Irantzu naiz eta Durangon bizi naiz.
Urte askotako esperientzia daukat

umeak zaintzen eta begirale moduan.
Umezain lan bila nabil. Ahal izanez
gero ordu solteak edo lanaldi erdira.
Tel.: 644411174

LAN ESKAINTZAK
PLANTXA ORDUKA EGITEN
DUT. Esperientzia handiko
emakumea, orduka plantxa zein 
etxeko lanak egiteko prest. Durangon
edo Iurretan. Tel.: 645 70 6839

PERTSONAK ZAINDU
Adinekoen zaintza lanak. Adineko
pertsonen zaintzan lan bila nabil. 
Eskarmentuarekin. 21 urte ditut.
(gaztelania) jorgebeloorin@gmail.com

Etxeko lanak egiteko, edo
adineko pertsonak zein umeak
zaintzeko lan bila nabil. Kaixo, 

etxeko lanak egiten, zein adineko
edota umeak zaintzeko lan bila nabil.
Neska latinoamerikarra naiz, 
arduratsua, tratu onekoa. 
Jendearekiko harremana gustatzen
zait. Edozein inguru zein pertsonetara
egokitzeko gaitasuna daukat eta azkar
ikasten dut. Barneko langile moduan
lan egiteko prest nago, adineko 
pertsonak edo umeak zaintzen edota
etxeko lanak egiteko eta janaria
prestatzeko ere. Berehalako prestuta-
suna daukat. Bizkaia edota Gipuzkoan.
Telefonoz edota whatsapez kontak-
tatu, gaztelaniaz mesedez. Tel.:
644930679

Adineko pertsonak eta umeak
zaintzen ditut. Emakume bolibiarra
naiz, arduratsua, erreferentzia onekin.
Adineko pertsonak edota umeak
zaintzeko lan bila nabil. Barneko
langile moduan, asteburuetan edo 

orduka lan egiteko prest nago,
Gipuzkoa zein Bizkaian. Berehalako
prestutasuna daukat. Interesatuek
deitu edo Whatsapp-a bidali
602895018 telefonora. Gaztelaniaz
mesedez.

Barneko langile gisa lan bila.
Adineko pertsonak (barneko langile)
edota haurrak zaintzeko, etxeko
garbiketa lanak egiteko, arropa
lisatzeko, sukaldaritza lanak egiteko
prest nago (40 urte). Berehala hasteko 
prestutasunarekin:  Tel.: 644558390

Barneko langilea lan bila.
Emakume arduratsua lan bila. Barneko
zein kanpoko langile gisa adineko 
pertsonak zaintzen edo haurren
zaintzan lan egingo nuke. Sukaldean
ere aritu naiteke. Berehala hasteko
moduan: 632705225
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BARIKUA, 8 · 09:00-09:00

Balenciaga  
Ezkurdi plaza 8 - Durango
iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 
- zornotza

09:00-22:00

Sanchez, miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño
SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

ZAPATUA, 9 · 09:00-09:00

unamunzaga Muruetatorre 2C - 
Durango
iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 
- zornotza

09:00-13:30

Balenciaga  
Ezkurdi plaza 8 - Durango
SagaStizaBal  
Askatasun etorb. 19 - Durango
campillo Montevideo etorb. 24 - 
Durango

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

navarro  Artekalea 6 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

eguren, iSaBel 
Trañabarren 15. - aBaDiño
Jaio-aBenDiBar 
Errekakale 6. - elorrio
gutierrez, iBan Txiki Otaegi 3 - 
zornotza
melero, roSa mari  
San Pedro 31 - zornotza

09:00-14:00

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreta

09:00-22:00

Sanchez, miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño
SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

DOMEKA, 10 · 09:00-09:00

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreta

iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 
- zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

ASTELEHENA, 11 · 09:00-09:00

navarro Artekalea 6 - Durango

gutierrez, iBan Txiki Otaegi 3 - 
zornotza

09:00-22:00

Sanchez, miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño
iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 
- zornotza

MARTITZENA, 12 · 09:00-09:00

etxeBarria  
Montevideo etorb. 2. - Durango
gutierrez, iBan Txiki Otaegi 3 - 
zornotza

09:00-22:00

Sanchez, miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño
SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza
iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 
- zornotza

EGUAZTENA, 13 · 09:00-09:00

campillo Montevideo etorb. 24 - 
Durango
gutierrez, iBan Txiki Otaegi 3 - 
zornotza

09:00-22:00

Sanchez, miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño
SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza
iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 
- zornotza

EGUENA, 14 · 09:00-09:00

mugica Andra Maria 9 - Durango

gutierrez, iBan Txiki Otaegi 3 - 
zornotza

09:00-22:00

Sanchez, miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño
SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza
iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 
- zornotza

ZAPATUA   16º / 9º

DOMEKA   15º / 8º

ASTELEHENA   14º / 7º

MARTITZENA   15º / 6º

EGUAZTENA   8º / 6º 

EGUENA   11º / 6º 

Botikak Zorion Agurrak

Eguraldia

zorionaK@anBoto.org   •  eguazteneKo 14:00aK arteKo epea

Zorionak, Jare (752. alea)! Hamabostean behin zotz egiten dugun tarta 
zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso 
dezakezu Iurretako gure egoitzan:  Bixente Kapanaga, 9 an.

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

Oromiñoko eskolan 
ibilitakuek bazkarixe 
egin ebien mar-
txoaren 3an San 
Markoko txokuen.

Joan zen astean, 
papeleran lan 
egindako andrak 
bazkaltzeko batu 
ziren. Aupa zuek! 

Martxoaren 10ean 4 urte egingo 
dauz gure etxeko sorginek! Zorixo-
nak etxeko guztixen partez! Mosu 
handi bat!

Antiak 9 urte egingo ditu 
martxoaren 15ean. Zorionak 
aittitte, amama eta osaba Alainen 
partez!
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AKUILUA  •  AITZIBER BASAURI

2005ean egin zen lehen Lilakrosean, 
18 elkartek egin zuten bat ekimena-
gaz. Egun, ez dago lekurik parte hartu 
gura duten elkarte guztientzat. Lehen 
zatia Andereak elkarteak egiten du 
beti, eta han egongo dira Miren Sa-

rrionandia eta Isabel Iraurgi kideak.  
Mas Curvas elkarteko Mila Yañezek 
ere ez du hutsik egingo. Aurten, Gua-
temalan indarkeria jasandako ema-
kumeei lagunduko die Lilakrosak.

Ekimenaren sustatzaileetariko bat 
Andereak izan zen 2005ean. Harrez-
kero, egon da aldaketarik?
Miren Sarrionandia: Parte-hartzean 
igarri da aldaketa, batez ere. Azpi-
marratzekoa da zenbat elkarte eta 
herritar batu diren ekimenera. 
Isabel Iraurgi: Neurri batean, Do-
nostiako Lilatoiatik ekarri genuen 
ideia. 
Miren: Baina gurea lasterketa herri-
koiagoa izan behar zela pentsatu 
genuen, herritarrak sentsibilizatu 
eta kontzientziatzeko. Orduan, 
talde feminista bi geunden Ber-
dintasun Kontseiluan: Bilgune 

Feminista eta Andereak. Lehen 
manifestu hartan, emakumeen 
langabezia maila altua, erabaki-
guneetan genuen presentzia ba-
xua, enpleguaren sexu banaketa, 
tratu txarrak eta sexu erasoak 
nabarmendu ziren; batez beste, 
andren soldata gizonena baino 
%26 baxuagoa zen.
Oraindik ardura sortzen duten 
gaiak dira.

Isabel: Bai, ia berdin gaude. Dena 
dela, gizartea osoan ez bada ere, ba-
dago begirada apur bat kritikoagoa. 
Horretan aldaketa izan da; alarmak 
pizten dira egoera batzuen aurrean.
Mila Yañez: Eman dira pausoren 
bazuk, emakumeen presentzia 
igo egin da, erabakiguneetan, ki-
rolean... baina oso astiro doa dena. 
Tratu txarrak eta sexu erasoak, be-
rriz, gehitu egin direla ematen du.
Miren: Sistema patriarkalaren eta 
kapitalismoaren erresistentziak di-
ra. Moduak sortu dituzte, gazte eta 
umeek sexu eredu zehatz batzuk 

kontsumitu ditzaten. Asko borroka-
tu beharra dago oraindik.
Zergatik korrituko duzue Lilakrosa?
Miren: Berdintasuna deitzen diogun 
horren alde zerbait egiteko aukera 
delako; asko egon daitekeen arren 
eztabaidatzeko berdintasunaz. 
Garrantzitsua delako txikienei isla-
tuko diegun irudi hori: testigua beti 
emakume baten eskuetan. Emaku-
meen artean kirola indartzeko eta 
familian egiteko lasterketa delako;  
askotan hizpide dugun hezkuntzak 
familian du jatorria eta. 
Isabel: Mirenek esan duen lez, go-
goan geratzen diren flash-ak isla-
tzen zaizkie umeei. Guztientzat ba-
lio duen kamiseta arrosa, adibidez.
Mila: Kirola sustatzeko eta familian 
egiteko lasterketa bat delako, gizon-
emakumeen berdintasunaren alde.
Nola bizi duzue zuek Lilakrosa?
Miren: Lehen, lasterketa osoa egiten 
nuen. Orain, irteeran parte hartzen 
dut, giroa bizi dut gehiago. 
Isabel: Azkenekoetan ilobekin irten 
naiz. M8ko egitaraua borobiltzeko 
era da. 
Mila: Hainbat urtez eraman dut 
lekukoa. Orain, alabagaz joaten 
naiz. Egiteko eta erabakitzeko libre 
garela erakutsi gura diot.  
Lasterketa amaitzeko gai ez direla 
uste dutenei, zer esango zeniekete?
Mila: Ia oinez goaz eta! Animatu 
daitezela. Lasterketa familiarra da. 
Miren: Parte hartzeko errelebo 
lasterketa baten modukoa da, sinbo-
lismoz betea.
Isabel: Parte hartzea da garrantzi-
tsua; denok gara irabazle. 

"Parte hartzeko errelebo 
lasterketa baten modukoa da 
Lilakrosa, sinbolismoz betea"
Domekan, 14. urtez egingo dute Lilakrosa Durangon. Isabel, Mila eta Miren han izango 
dira, urte hauetan guztietan bezala. Ezkurditik irtengo da lasterketa, 12:00etan 

Isabel Iraurgi Bilbao (1956, Durango)  
Mila Yañez Barrio (1974, Iurreta) 
Miren Sarrionandia Derteano (1951, Durango) 
•  Lilakrosean parte hartuko dute 

Aldarri bat?
Isabel: Ezkutuko biolentzia, 
mikromatxismoa, amaitzea.
Mila: Libre izateko aukera, bel-
durrik barik 
Miren: Andre pentsiodunen 
prekarietateari erantzutea
Emakumezko erreferente bat?
Isabel: Mari Jose Urruzola
Mila: Maria de Villota
Miren: Rosa Luxenburgo 
Abesti bat?
Isabel: 'Neska Soldadua'
Mila: Queen-en edozein
Miren: 'Konplize ditut-eta'

Berba bitan

Gizar teak za intza behar 
dau; izateko eta irauteko. 
Pertsonen multzoa gizarte 
bihurtzen dauan ezaugarria 
alkarren arteko zaintza da, 
pertsonen arteko erlazioen 
multzoa. Eta gizarte batek 
irauteko, kide barriak hazi 
eta hezi behar ditu, alkar 
zaindu, joandakoak ordez-
katuz, bizitzaren katearen 
amaigabeko katebegiak ba-
lira lez.

Gizartearen ikuspegi ho-
nek alkarren beharra dau-
kaguna aitortzea dakar; nor-
berak besteekiko betebehar 
batzuk daukazana onartzea. 
Onarpen hori askea izan 
behar da, bakoitzak eginda-
ko aukera. Eta (bete)behar 
horreek, behar(rizan) ba-
tzuk asetzeko bideratzen 
diranean, zaintza agertzen 
da. Gizarte orekatu baten, 
era armoniotsu baten, be-
tebehar eta beharrizan ho-
rreek zaintzek bideratzen 
eta asebetetzen dabez. Elka-
rren arteko zaintza hartu-
emonen mapa eraikiz doa.

Zaintzen antolaketa hori, 
berezkoa dan azaltzen tema-
tu baino, askatasunez auke-
ratua dan ziurtatu behar do-
gu. Horretarako, gizabanako 
bakoitzari gizarteagaz dau-
kazan betebeharrak zaintza 
ez diran beste (lan) erlazioen 
bidez betetzeko aukera es-
kaini behar deutsaguz. Ho-
rrela, gizarte honetan, zain-
tzak ez dau menpekotasun 
kutsurik izango, askatasuna 
daukalako jatorri lez.

Gaurkoan, ziurrenik, zain-
tza beharra inoiz baino ar-
giago dakusagu. Gizabanako 
guztion (bete)behar(rizan) 
bat da zaintza. Eraiki gura 
dogun euskal-gizartea aska-
tasun solidarioa muinean 
daukan gizartea da. Loteslea 
da, bai, askea bezainbat.

Lau 
hortza

Zaintza beharra

Sergio 
Murillo Corzo 
Ekonomialaria
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