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Espainiako 
hauteskundeetan 
EAJ izan da 
bozkatuena 

Durangaldea I  Kongresurako 
hauteskundeetan EAJk, EH 
Bilduk eta PSOEk gora egin 
dute 2016ko emaitzekin 
alderatuta. Unidas Podemosek 
eta PPk, ostera, behera egin 
dute. 4-5

Durangaldeko astekaria
www.anboto.org    

Errefuxiatuen aldeko besarkada kolektiboa 
egingo dute domekan Durangon. Parte 
hartzera dei egin du Hemendik Harantz 
elkarte jaio berriak ere. Taldekide diren 
Libe Mimenza, Libe Arando eta Ane Amesti 
Grezian egon dira boluntariotza lanean. • 2-3

Mugak zabaltzeko 
besarkada

Lehior eLorriaga
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DURANGAlDeA  •  markel onaindia

Lanean jarraitzeko gogoz bueltatu 
dira Greziatik Libe Arando Azkoa-
ga (1986), Ane Amesti Gaiastegi 
(1988) eta Libe Mimenza Castillo 
(1988) elorriarrak. Samos irlan 
egon dira. 5.000 migratzaile ez 
atzera ez aurrera daude han, Eu-
ropara heldu arren ateak zarratuta 
topatu dituztelako. Mugak zabal-
tzeko eta elkartasuna sustatzeko 
asmoz jaio den Hemendik Harantz 
Durangaldea taldeko kide dira 
hirurak.

Zer sentsazio ekarri duzue Greziako 
esperientzia boluntariotik?
Libe Arando: Lana egiteko beharri-
zana dagoela eta jendea animatu 
behar dugula. Beharrizana aurrez 
aurre ikusi dugu.
Ane Amesti: Esperientzia positibo-
tzat jotzen dut, baina boluntario 
falta itzela ikusi dugu. Ados nago 
Libegaz, jendeak beharrizana 
dauka. Badago materiala, baina 
lanerako eskuak falta dira. 
Libe Mimenza: Europak kaiolatan 
sartutako animaliak bezala trata-
tzen ditu migratzaileak. Duintasu-
nik bako egoeretara kondenatuta 
dituztela ikusi dugu. 
Zergatik diozu kaiolena?
L.M.: Kanpamentuak Acnurrek 
eraikitako espazio batzuk dira, 
hesitutakoak. Han sartzen dituzte, 
baina ez dira eurekin arduratzen: 
ez diete ematen lo egiteko leku ero-
so bat, ez dutxarik, ez komunik, 
ez janaririk... Samos irlako gunea 
500 pertsonarentzat dago eraikita, 
eta barruan 1.000 daudela kalku-
latzen dugu. Beste 4.000 inguru 

oihana deitutako ondoko eremuan 
daude. 
A.A.: Oihana deitzen dioten horre-
tan ez dago ezer. Plastiko eta ma-
kilekin sortzen dituzte aterpeak, 
bakoitzak ahal duen moduan.
L.A.: Gobernuz kanpoko erakunde 
autogestionatuek hornitzen dituz-
te kanpalekuak.
Zelan eduki zenuten Greziako 
proiektuaren berri? 
A.A.: Hemendik Harantz elkar-
tea Arabako Errioxan jaio zen, 
2015ean, herri mugimenduen 
eskutik. Gazte batzuek Greziarako 
karabana solidario bat egin zuten, 
eta erantzun ona eduki zuela iku-
sita, herri askotako jendea inpli-

katzen hasi zen, batez ere arropa 
bilketan zentratuta. Azaroan kide 
batek eta nik ezagutu genituen, eta 
ordutik hartu-emanetan ibili gara. 
Gure asmoa beste elkarte batzue-
kin elkarlana sustatzea da; egin 
dugun boluntariotza lanerako, 
Refugee For Refugees elkarteagaz 
batu ginen.
L.M.: Grezian Samos irlan egin du-
gu lan eurekin. Siriar errefuxiatu 
batek sortu zuen elkarte bat da. 
Sirian gidatzen zegoela, bonba 

bat jausi zitzaion eta hanka txarto 
zeukan. Hala ere, 14 kilometroko 
tartea egin zuen igerian. Bidean 
lagun bi galdu zituen. Alemaniara 
ailegatzea lortu zuen, baina gero 
Lesbosera bueltatu zen, proiektu 
hau abian jartzera. Batez ere arro-
pa banaketa masibora dedikatzen 
dira, doako denda irekien bidez. 
Samosen aurten zabaldu dute den-
da, eta hara joan gara.
Zelakoa izan da eguneroko lana?
L.A.: Nekeza izan da, behar asko ze-
goelako, eta egunean 14 orduz ibili 
gara lanean. Hurrengo egunean 
etorri beharreko 200 bat andra eta 
haien seme-alabentzat materiala 
prestatu, gizonentzat hurrengo as-
terako tiketen banaketa egin, ume 
txikientzat paketeak egin...
L.M.: Goizean goiz elkartzen ginen, 
eta banaketa egin ostean bakoitza 
bere postura joaten zen. Hizkun-
tzen arabera eta itzultzaileen la-
guntzagaz jendeari arreta eman 
genion, eta bere beharren arabera 
arropa eskaini... Horrela, bazkalor-
dura arte. Arratsaldean biltegieta-
ra joaten ginen normalean, gauzak 
sailkatzen, bilatzen, ordenatzen... 
Umeekin aktibitateak egin ahal 
izan ditugu pare bat bider, eta 
horrek arnasa apur bat eman digu.
Zuentzat, pertsonalki, zer suposatu 
du migratzaileekin egindako lan 
boluntario horrek?
L.A.: Badaude momentu gogorrak. 
Esaterako, arropa goitik behera 
behar duen 13 urteko ume bat 
ikusten duzu, uzkurtuta, zer es-
katu ere ez dakiela. Baina indarra 
dute. Duintasuna merezi dute eta 
ezin duzu penatuta egon. Berdinak 

“Europak kaiolatan 
sartutako 

animaliak bezala 
tratatzen ditu 

migratzaileak” 
Hiru neska elorriar Greziako Samos irlan egon dira 
apirilean, errefuxiatuen alde lan boluntarioa egiten 

Jendeak beharrizana 
dauka. Badago 
materiala, baina 
lanerako eskuak  
falta dira”

Arando, Amesti eta Mimenza, Atenasen ateratako argazkian.
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garela, anai-arrebak garela senti-
tzea lortu behar duzu.
L.M.: Bihotza 38.000 bider erdibitu 
zait egunean, eta uste dut denoi 
gertatu zaigula. Gehiago izan da 
erneguagatik. Gu pribilegiatu 
batzuk gara, baina nork diosku ez 
zaigula horrelakorik bizitzea ger-
tatuko? Migratzaile izan ginen eta 
bihar igual berriro izango gara. 

Bestalde, geratu zaidan sentsazioa 
da sarritan interbentzioak karita-
te ikuspuntu batetik egiten direla, 
eta ez duela ezertarako ere balio. 
Hemen politikak behar dira, gau-
zak benetan aldatzea. Argi geratu 
behar da ere pertsona horiek ez 
direla errefuxiatuak, errefuxiatu 
izateko itxaroten daudenak baino. 
Gosaltzeko itxaroten dute, dutxa 
bat hartzeko, eskola hartzeko, me-
dikuarenera joateko, euren asilo 
eskaera tramitatzeko... Itxarote 
horrek akabatzen ditu euren itxa-
ropen guztiak. 
A.A.: Norbere herrian kontzien-
tziazio lan bat behar dela uste dut, 
jendeak gobernuei presio egin 
eta politikak aldatzeko. Bestela, 
karitatea izango da. Pertsonalki, 
esperientziak indar itzela eman 
dit, eta hemen lan egiten jarraitze-
ko gogotsu etorri naiz.
Migratzaileen krisia azaleratu 
zenean, ateak zabalik zeudela 

zirudien. Baina itxaroten daude, 
Grezian, Italian...
L.M.: Europak ateak itxi ditu, eta 
lotsagarriak diren kuotak ere 
ez ditu betetzen. Beldurraren 
politika zabaldu du, eta hor dago 
ultraeskuinaren igoera. Mugak 
zabalduta gure ongizatea galduko 
dugula diote. Baina beherakada 
demografikoa izan dugu, eta per-
tsona berriak behar ditugu gure 
herrialdeetan. Bestalde, Europak 
espoliazioa amaitu behar du erre-
fuxiatuen jatorrizko herrietan.
L.A.: Greziari lagundu beharrean, 
Turkia armaz hornitzen dabil 
orain Europa, eta salagarria da. 
Heltzen zirenak beldur handiagaz 
zetozen, eta inondik ere ez zuten 
gura Turkiara bueltatzerik.
Aurrera begira, Lesbosen lanean 
dabilen Zaporeak taldeagaz elkar-
lanean janari bilketa hasi duzue. 
A.A.: Maiatzaren 10era bitartean 
Elorrioko, Abadiñoko eta Iurre-
tako eskoletan egingo da bilketa. 
Hilaren 9an, 10ean eta 11n kalean 
ere egongo gara, Elorrion eta Aba-
diñon. Hazi luzeko arroza, pasta, 
dilistak, garbantzuak, babarru-
nak, arrain kontserbak eta olioa 
batuko ditugu. Gero, Zaporeak tal-
deak Arrigorriagan duen biltegira 
eramango dugu, eurek Greziara 
garraiatzeko. Bestalde, ekaina-
ren 8an jaialdi bat egingo dugu 
Elorrion. Goizean, Hemendik Ha-
rantzegaz elkarlanean dabiltzan 
elkarteak mahai-inguru batera 
gonbidatuko ditugu. Gauean kon-
tzertuak egongo dira. 
L.M.: Hemendik Harantz Duran-
galdea talde sortu berria da, eta 
jendea batzera animatzen dugu, 
Durangalde osoan sarean lan 
egitera. 

Elorriarrak, eurekin batera lanean ibili diren boluntarioetako batzuekin.

Nazioartetik heldutako laguntza antolatzea izan da euren zereginetako bat, Refugee For Refugees elkartearen biltegian.

Greziako Samos irlan egon dira lanean.

DURANGO  •  markel onaindia

"Herrien, pertsonen eta giza es-
kubideen besarkada" lez aurkeztu 
dute. Munduko hainbat lekutan 
garatuko da domekako mobili-
zazio berezia, eta Euskal Herrian 
Durango izango da erdigune. Ez-
kurdin elkartu, eta 12:00etan mo-
bilizazioari buruzko argipenak 
emango dituzte. Zortzi zutabetan 
banatu, eta 12:30ean abiatuko 
dira Landako Guneraino. Han 
besarkada kolektiboaren forma 
hartuko du mobilizazioak. 

Zortzi zutabeak gaien arabera 
sailkatuko dituzte: migratzai-
leak eta euren aldeko elkarteak, 
feministak, euskara eta kultura, 
baserritarrak eta ekologistak, 
eskubide sozial eta sindikalak, 
pentsiodunak, eta memorialistak. 
Durangoko bonbardaketaren bik-
timak ere ordezkatuko ditu per-
tsona batek. Zutabeen hasieretan 
arloen ordezkariak joango dira, 
eta herritarrak atzetik sartuko 
dira, gaiari erreparatu barik.

Zutabeetan banatzeko eta 
amaieran besarkada bat irudika-
tzeko proposamena egin dutenez, 
80 bat boluntario ibiliko dira la-
nean guztia antolatzeko, Duran-
goko Ongi Etorri Errefuxiatuak 
taldeko Alaitz Berriozabalgoi-
tiaren esanetan. Pozik agertu da 
jendeak emandako erantzunagaz. 

"Durangaldeko herri askotatik 
etorri dira batzarretara", esan du. 

200 taldek baino gehiagok eta 
pertsona ezagun askok eman dute 
atxikimendua. Adibidez, Joseba 
Sarrionandiak, Garbiñe Biurru-
nek, Bernardo Atxagak, Maixabel 
Lasak, Kirmen Uribek, Gemma 
Zabaletak eta Anjel Lertxundik.Durangoko Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformako zenbait kide, zapatuan, kamisetak saltzen.

Besarkada kolektiboaren forma hartuko du 
etzi Durangon egingo den mobilizazioak

Zutabeen hasieretan 
arloen ordezkariak joango 
dira, eta herritarrak 
atzetik sartuko dira

12:00etan Ezkurdin elkartzeko deia egin dute; han zutabetan banatuko dira

Heltzen zirenak beldur 
handiagaz zetozen, 
eta inondik ere ez 
zuten gura Turkiara 
bueltatzerik”



2019ko maiatzaren 03a, barikua 
4 anbotoHerririk herri 4

EAJ, EH Bildu eta PSOE gora, 
Unidas Podemos eta PP behera
VOX alderdi ultraeskuindarrak Durangaldeko 612 herritarren babesa lortu du

durangaldea  •  markel onaindia

Espainiako Kongresurako hauteskundeetan 
partaidetzak gora egin du, eta Durangaldean 
ere 6,48 puntuko aldea dago 2016ko hautes-
kundeekin alderatuta. Ultraeskuinaren ager-
penaren beldur, ezkertiarrak eta abertzaleak 
mobilizatu egin dira eta hori botoetan igarri 
da. EAJk, EH Bilduk eta PSOEk gora egin dute; 
PPk behera, eta Unidas Podemosek ere nabar-
men behera, tendentzia orokorragaz bat.

Durangaldean EAJk irabazi ditu hautes-
kundeak, 16.631 botogaz, eta kasik herri guz-
tietan lehen indarra izanda. EH Bildu Izurtzan 
eta Otxandion bakarrik nagusitu da eta Uni-
das Podemos gainditu du eskualdean. PSOEk 
Espainiako hauteskundeak irabazi ditu eta zi-

klo negatiboa apurtuta, hamarkada hasierako 
mailara bueltatu da. Unidas Podemosek 3.600 
boto galdu ditu eskualdean, horietako asko 
jatorrizko alderdietara itzulita. 

PPk gainbeheran jarraitzen du; 2000. 
urtean 7.900 boto zituen eta aurten 2.055. Ciu-
dadanosek 2016ko antzerako emaitzak lortu 
ditu. VOX alderdi ultraeskuindarrak zelako 
erantzuna edukiko zuen jakin-mina zegoen, 
eta 612 herritarren babesa izan du. 

Datuak ikusgai
Domekako datu guztiak eta datu historikoak 
www.anboto.org webgunean daude ikusgai. 
Gainera, tresnak hauteskundeen arteko kon-
paraketak egiteko aukera eskaintzen du.

Alderdiek eskualdean izan dituzten emaitzak. Kolore indartsuan 2019ko datuak, eta apalean 2016koak.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak diruz lagundua
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PEFC ziurtagiria

Produktu hau
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ziurtagiria dauka

www.pefc.es
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DURANGO  •  karolina suarez

Hirietan eta nazio mailan badaude 
LGTB mugimenduak, euren eskubi-
deen alde lan egiten dutenak. Baina 
tokiko LGTB elkarte baten hutsu-
nea dagoela sentituta, Kili-Kili ko-
lektiboa sortu dute Durangaldeko 
zenbait herritarrek. Martitzenean 
agerraldia egin zuten prentsaren 
aurrean, eta jendaurreko aurkezpe-
na bihar izango da, 12:00etan, San 
Agustin kulturgunean. 

Iraide Legina elkarteko kide 
zornotzarraren ahotan, hiritik 
aparteko tokietan LGTB errealita-

tea ikusezin bihurtzen da askotan: 
"Durangon egiten diren ekimene-
tan kolektiboaren presentzia ber-
matu gura dugu". Horrela, tokiko 
aukera sortzeko eta gertutasuna 
bermatzeko ekingo diote lanari.

Markel Carrillo partaide duran-
garrak azaldu bezala, Durangon 

"gauzak aldatzeko iniziatibatik" 
sortutako taldea da eurena. LGTB 
kolektiboaren eskubideen defentsa 
egingo dute, eta horren inguruko 
formakuntzari ekin gura diote 
batez ere. Adibidez, ikastetxeetan 

egin gura dute ekarpena. Duran-
galdeko herritarrek osatzen dute 
elkartea, baina lanketa Durangon 
hasiko dute. 

Parte hartzeko deia
Martitzenean San Agustinen egin 
zuten prentsaurrekoan, Kili-Kili 
taldean aktiboki parte hartzeko 
prest daudenei ere zabaldu zieten 
mezua. Horretarako, eurekin kon-
taktuan ipintzeko, Instagram edo 
helbide elektroniko bitartez (kilikili.
asoziazioa@gmail.com) idazteko deia 
egin zuten.

Kili-Kili LGTB elkartea jaio da Durangon,  
eta bihar egingo dute jendaurreko aurkezpena
LGTB kolektiboaren eskubideen aldeko tokiko elkarte baten beharra sentitu, eta batzeko pausoa eman dute

Kili-Kili elkartea osatzen duten herritarrak; besteak beste, Iker Urkiza eta Ion Andoni del Amo zinegotziak (EH Bildu).

DURANGO  •  markel onaindia 

L'Atelier eskolak antolatuta, eta 
udalak, Turismo Bulegoak eta San 
Agustinek babestuta, 400 lagune-
tik gora batuko dira biharko eki-
taldietan. Landako Gunean hasiko 
dira, 10:30ean, umeen tailerrekin. 
11:30ean balleta egingo dute, eta 
12:30ean, kalejira. Sanagustinal-
den ballet barra ikusi ahalko da, 
13:00etan. Plateruenean bazkaldu, 
eta 16:30ean musikala eskainiko 
dute. 18:00etan emanaldiak Landa-
ko Gunean, eta 20:00etan, demak.

400 lagunetik gora batuko dira Dantzaren 
Nazioarteko Eguneko ekitaldietan
L'Atelierrek antolatu du jaia, udalaren, Turismo Bulegoaren eta San Agustinen laguntzagaz

L'Atelierreko ikasleen emanaldiak ikusi ahal izango dira bihar.

Sentikortasun kimikoa 
dutenentzat egokiak diren 
garbiketa produktuak 
probatuko dituzte

DURANGO  •  markel onaindia

Gai kimikoei sentikorrak diren 
herritarrentzat egokiak diren 
garbiketa produktuak proba-
tuko ditu udalak, maiatzean 
zehar, Bizenta Mogel bibliote-
kan eta Landako II kiroldegian. 
Probak ondo joanez gero, mota 
horretako produktuak erabil-
tzen dituen erkidegoko eta esta-
tuko lehen udala izango da. SFC- 
SQM Euskadi-AESEC elkarteak 
eskatutako neurri bat da, eta He-
rriaren Eskubideak sustatutako 
mozio bati esker onartutakoa. 
Sentsibilitate zentraleko lau gai-
xotasun dituen Eva Maria Hazas 
durangarraren kasuak eman du 
ezagutzera gaia.

"Sentikortasun kimiko aniz-
koitza duten pertsonen bizi-ka-
litatea hobetzeko helburuagaz" 
hasiko du egitasmoa udalak. 
Lurrak, kristalak eta komunak 
garbitzeko produktuak era-
biliko dituzte. Emaitza onak 
emanez gero, zerbitzua lehiara 
aterako du udalak, era iraunko-
rrean garatu ahal izateko. 

Merkatuan ez dago mota 
horretako produkturik zorua 
leuntzeko, eta, kasu horretan, 
garbiketa ohiko produktuekin 
egiten denean, abisatzea balora-
tzen dabiltza, sentikorrak dire-
nak jakinaren gainean egoteko.

Produktuak probatuko 
ditu udalak, maiatzean 
zehar, bibliotekan eta 
Landako II kiroldegian

Lau lagunekin osatu 
dute aguazilaren 
ordezkapenak 
egiteko lan-poltsa

izURtzA  •  J.d.

Hainbat hilabete iraun duen 
prozesu baten ostean, osatu 
dute aguazilen lan-poltsa berria 
Izurtzako Udalean. Hainbat 
hautagairi zenbait azterketa 
egin dizkiete, eta lau lagunek 
gainditu dituzte. Beraz, aurre-
rantzean herriko aguazilak 
oporrak hartzen dituenean edo 
herriko jaietan zein bestelako 
ekitaldi berezietan laguntzarik 
behar duenean, lan-poltsa ho-
rretara joko du udalak kontrata-
zioak egiteko. 

Sagardo Eguna 
ospatzeko elkartuko 
dira Garain, 
maiatzaren 11n

GARAi  •  m.o.

Azken urteetan hartutako ohi-
turari uko egin barik, Sagardo 
Eguna ospatuko dute Garain. 
Maiatzaren 11n izango da, 
18:30ean, pilotalekuan. Parte-
hartzaileek 5 euro ordaindu 
beharko dute edalontziarenga-
tik, eta gero, gura beste sagardo 
edateko aukera edukiko dute. 
Oiartzungo Okiltxiki baserrian 
garaitarren laguntzagaz egini-
ko sagardoa egongo da. Gainera, 
jatekoa ere egongo da, eta DJ 
Bullek ipiniko du musika. 

LGTB kolektiboaren 
eskubideen defentsa 
eta horren inguruko 
formakuntza egingo dute

Durangon "gauzak 
aldatzeko iniziatibatik" 
sortutako taldea  
da eurena
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abadiño  •  aritz maldonado

Doctorarbol enpresako ingeniariak 
—herritar talde batek kontrata-
tua— aurkezturiko txostenak "du-
dak" sortu dizkio udal gobernuari. 
Ferialekuan dauden 46 platanon-
doetatik 30 bertan utzi daitez-

keela azpimarratzen du bertan. 
"Hasieratik zuhaitz hauek, ahal 
zela, bertan uztea zen gure asmoa. 
Horregatik, ingeniariagaz bilduko 
naiz, bigarren txosten hau aztertze-
ko", adierazi zuen Jose Luis Navarro 
alkateak apirileko bilkuran. EAJk 

ere begi onez ikusi zuen txosten 
berria aztertzea. Hala ere, EH Bil-
duk aurkezturiko mozioaren aurka 
bozkatu zuten biek.

 EH Bilduri "tristea" iruditu zaio 
"puntu honetara" heldu behar iza-

tea. "Txosten berri bat egiteaz he-
rritarrak arduratu behar izatea ez 
zaigu normala iruditzen", adierazi 
zuen Mikel Urrutia zinegotziak.

Auzotarren mobilizazioak
Ferialekuko platanondoak kendu 
egingo zituztela zabaldu bezain 
laster, Zelaietako auzotarrek an-
tolatzeari ekin zioten. Ingeniaria 
kontratatzeaz gainera udalean txos-
tena aurkezteko, ia 1.300 sinadura 
aurkeztu zituzten udaletxean plata-
nondoak Ferialekuan mantentzea 
eskatzeko.Udaleko hiru alderdiak "ahal dela" platano-arbolak Ferialekuan mantentzearen alde agertu dira.

Astelehenean bilduko dira Abadiñoko alkatea eta txosten tekniko berria aurkeztu duen Doctorarbol enpresako ingeniaria

Platanondoak Ferialekuan mantentzeko aukerari  
ateak zabaldu dizkio Jose Luis Navarro alkateak

San Prudentzioen azken 
txanpari ekiteko prest
Domekan amaituko dira Traña-Matienako festak, Donien 
Atxa kentzeagaz batera; ekimen ugari egongo dira

abadiño  •  a.m.

Traña-Matienako San Pruden-
tzioak azken txanpan sartuko 
dira barikuan. Lehenengo aste-
buruan eguraldia lagun eduki 
ostean, bigarren honetarako ere 
horrela izatea espero da. 

Barikuko ekintza nagusietako 
bat Errota kultur etxeko bertso 
saioa izango da. Igor Galartzak 
jarritako gaiei Oihana Iguaranek, 
Andoni Egañak, Txaber Altubek 
eta Aitor Bizkarrak abestuko die-
te. 22:00etan hasiko da saioa. 
Bestalde, txosnagunean Alus eta 
Wimis musika-jartzaileen artean 

DJ Dema delakoa egingo dute. 
Zapatuan Gazte Eguna ospatuko 
dute Traña-Matienan. 14:30ean 
emango diote hasiera, txupina-

zoagaz eta osteko bazkariagaz. 
Gauean, La Basu eta The Riff  
Truckers (Txosnagunean) eta On-
da Futura eta Patrulla Canina 
taldeen kontzertuak egongo dira.

Iluntze taldeko dantzariak San Prudentzio bezperako ekitaldian.

Zapatuan Gazte Eguna 
ospatuko dute; egun 
osoko egitaraua prestatu 
dute horretarako

Ferialekuko 46 platano-
arboletatik 30 bertan  
utzi daitezkeela dio 
txosten berriak

EH Bilduri "tristea" 
iruditzen zaio auzotarrak 
arduratu behar izatea 
txosten berria eskatzeaz
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elorrio  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Elorrioko Udalak pauso garran-
tzitsua eman du herritarren par-
taidetzara begira. Astelehenean 
egin zen bilkuran, azken urteetan 
Elorrioko Udala lantzen ibili den 
parte-hartze araudia onartu zuten 
EH Bilduren eta Herriaren Eskubi-
dearen aldeko botoekin eta EAJren 
abstentzioagaz. 2016az geroztik 
udala ordenantza berria lantzen 
ibili da herri galdeketak egiteko 
eta herritarren parte-hartzea eta 
gardentasuna bultzatzeko, eta 
dagoeneko eman dute lehenengo 
pausoa. "Gure gobernu planeko 
100 neurrien artean, parte-hartze 
eta herri galdeketa araudi bat gura 

genuen, eta lan asko egin ostean, 
badaukagu geurea", adierazi du 
Idoia Buruaga alkateak.

Araudi honen bitartez, herrita-
rren parte-hartze zuzena bultzatu-
ko du udalak, eta herri galdeketak 
egiterako orduan tresna hau esku-
ra izango dute elorriarrek. Herri-
tarren parte-hartzea bultzatzeaz 
gain, informazioa eta gardentasu-

na normalizatzeko tresna ere bade-
la jakinarazi du Elorrioko Udalak. 

Hiru alderdiak elkarlanean
2016az geroztik lantzen dabil-
tzan eta aste honetan onartu berri 
duten araudia alderdi guztiekin 
elkarlanean burutu dutela jakitera 
eman du Buruagak. "Alderdi guz-
tien artean aberastu dugun tresna 
da. Esango nuke legegintzaldi ho-
netan benetan elkarlanean burutu 
dugun proiektu bakarrenetarikoa 
izan dela. Beraz, alde horretatik, 
pozik gaude", jarraitu du alkateak. 
Gainera, herritarren "onunarako" 
izango den tresna bat dela azpima-
rratu du Buruagak. 

Elorriarren parte-hartzea bultzatu eta herri 
galdeketak egiteko araudia onartu dute
2016az geroztik araudia osatzeko lanetan ibili dira Elorrioko Udaleko hiru alderdiak

Herritarren parte-hartzea, informazioa eta gardentasuna normalizatzeko garatu dute araudia.

Alderdi guztiekin 
elkarlanean burutu duten 
proiektua izan dela 
jakinarazi du alkateak

Garbiketa zerbitzuko langileak 
greba mugagabean Elorrion
Greba ez dela arazoa konpontzeko "irtenbiderik zentzuzkoena" 
esan, eta berriro negoziatzeko nahia azaldu du udalak

elorrio  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Elorrioko eraikin publikoetako 
garbiketa zerbitzuko langileak 
greba mugagabean daude aste-
lehenaz geroztik. ELA sindikatuak 
jakitera eman duenez, azken ur-
teetan langileek jasandako mu-
rrizketak amaitzea, langileen 
lan karga murriztea eta kale gar-
bitzaileekiko soldata arrakalari 
amaiera ematea eskatzen dute. 

Bestalde, Elorrioko Udalak esan 
du greba mugagabea egitea ez 
dela "irtenbiderik zentzuzkoena" 
arazoa konpontzeko, eta langilee-
kin negoziatzeko nahia azaldu du 
berriro. Udalak oharrean jakitera 
eman duenez, ELA sindikatuko or-
dezkariekin bildu ziren lan gataz-
kari irtenbide bat emateko asmoz. 
Soldatetan %50 baino gehiagoko 

igoera eskatu zuen sindikatuak 
bileran, eta udalak bere boron-
datea erakutsi zion sindikatuari. 
Hala ere, udalak jakinarazi du 
Eulen enpresagaz duten kontratua 
laster amaituko dela eta kontratua 
sei hilabetez luzatzea proposatu 
ziotela sindikatuari. "Eskaintza 
honen aurrean, ELAren erantzuna 
greba mugagabea izan da", esan 
dute udalekoek. 

Gerora, ELAk ohar bidez salatu 
du udalaren partetik ez dela "inon-
go negoziaziorik" egon.

Zaldibarren zerbitzu ona
Bestalde, Zaldibarko Udalak gar-
biketa zerbitzuko langileentzat 
onartu dituen pleguak modu posi-
tiboan baloratu ditu sindikatuak, 
langileen soldata %10 igo baitute.

Elorrioko eraikin, eskola eta lokal publikoetako garbiketa zerbitzuko langileak greban daude.

atxondo  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR 

Kale Irekiak prozesua egin zu-
tenenik, Apatako plaza eta bere 
inguruak atontzen dabiltza. Lehe-
nengo, Euskal Herria kalea oinez-
koentzat jarri zuten, eta orain 
plaza eraberritzen dabiltza. 

Uda inguruan, plazako beste al-
dea egokitzeko lanak eta udaletxe 
aurreko arbola ingurua atontze-
koak egingo dituzte. David Cobos 
alkateak jakitera eman duenez, 
plazatik Ziarreta auzorako oinez-
koen bidea seguruagoa izan dadin, 
errepidea desbideratuko dute, 
bihurgune txiki bat ipinita. Horrez 
gain, Etxetxiki baserriaren ondo-
tik 20 metroko espaloia jarriko 
dute. Lanak egiteko, 20.000 euro 
jarriko dituzte.

Udaletxe aurrean dagoen arbolaren 
ingurua konponduko dute Apatan
Plazatik Ziarreta auzora doan bidea oinezkoentzat seguruagoa izan dadin, herrigunea 
zeharkatzen duen Axpe eta Arrazolarakoa bidea desbideratuko dute, bihurgune bat ipinita

Lorategi eta jarleku berriak jarriko dituzte arbolaren inguruan.

405.000 euroko kreditu aldaketak 
polemika piztu du Berrizen
Gobernu taldeak proposatutako kreditu aldaketekin 
hainbat lan egin gura dituzte datozen hilabeteetan

berriz  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Astelehenean egindako osoko bil-
kuran, gobernu taldeak kreditu al-
daketa biren berri eman zuen. Al-
de batetik, 2019ko aurrekontuan 
214.700 euro txertatu zituzten, eta 
bestetik, 191.225 euro. Aldaketa 
bi hauen bitartez, datozen aste 
eta hilabeteetan hainbat proiektu 
gauzatzea proposatu zuen EAJ 
alderdiak. Besteak beste, Matzaga-
barrena eta Abeletxeko argiteria 
hobetuko dute, Dukiena inguruko 
auzobidea konponduko dute eta 
ETSgaz hitzarmena lotuko dute 
Arkaraz kale ingurua berrurbani-
zatzeko. 

EH Bilduko kideak, ostera, kri-
tiko agertu ziren kreditu aldakete-
kin. "Orain hau diru publikoagaz 
egitea kanpaina egitea da", adie-
razi zuen Karmen Amezua EH 

Bilduko bozeramaileak. Gainera, 
"porlanean inbertitzeko", koope-
raziotik, udalekuetatik zein men-
pekotasunetik "kendu" dela esan 
zuen alderdi abertzaleko kideak. 

2011ko apirilean EAJren eta 
Bilduren botoei esker 900.000 eu-

ro txertatu zirela argudiatu zion 
Orlan Isoird alkateak Amezuari. 
Garai hartan aldaketa egitea de-
nen erabakia izan zela erantzun 
zion Amezuak, eta oraingoa "inpo-
saketa" izan dela.  

EH Bilduko kideak kritiko 
agertu ziren gobernu 
taldeak proposatutako 
kreditu aldaketekin



2019ko maiatzaren 03a, barikua 
9anboto Herririk herri

MAÑARIA  •  JOSEBA DERTEANO

Mañariko Garagardo Azokak hiru-
garren aldia egingo du ekainaren 
1ean. Aurten, Garai Brewning 
Companygaz eta Mañariko Udala-
gaz batera, herriko haurreskola ere 
antolatzaileen artean dago, bere 
10. urteurrena betetzen delako. 
Egitarau zabala izango da eta hain-
bat ekintza antolatu dituzte hau-
rreskolatik. Besteak beste, magia 
ikuskizun bat eta elektrotxaranga.

Azokak bost ekoizleren gara-
gardoa dastatzeko aukera eskai-
niko du: Garai Brewing Company, 
Baobeer (Elgeta), Saltus Garagar-
doa (Murgia), Mitika Garagardoa 
(Iruñea) eta BorBor Brewery (Deba).

Aurtengo nobedadeen artean, 
taloen inguruko show bat eskai-
niko du Eko Talo-k. Mikrofonoa 
eskuan, osagai bereziekin bete-
tako taloak prestatuko dituzte 
zuzenean.

Musika bataila deitu dutena da 
beste berezitasun bat. Eskualdeko 
hainbat taldek 20 bat minutuko 
saio akustikoak eskainiko dituzte 
eta onenentzat sariak egongo dira.

Bestalde, Mañarian bertan 
egindako garagardoa dastatzeko 
aukera izango da eguneko bazka-
rian. Asteburu honetarako, ikas-
taro bat antolatu dute garagardoa 
egiten ikasteko, eta ikastaroan 
bertan ekoiztutako garagardoa 
eskainiko dute.

Autobusak dohainik
Urtero legez, doako autobusak 
egongo dira Mañarira joateko 
zein handik itzultzeko. Durangon 
Madalenako geralekutik irten-
go dira, 18:00etan, 20:00etan, 
21:00etan eta 22:45ean. Mañaritik 
22:30ean, 23:20an, 01:00etan, 
02:00etan eta 03:00etan abiatuko 
dira Durangorantza.

Euskal Herriko bost ekoizle batuko ditu Mañariko Garagardo Azokak
Ekainaren 1ean egingo den azokaren harira, askotariko ekimenak prestatu dituzte; doako autobusak egongo dira Mañarira joateko zein itzultzeko

Ezkerretik hasita: Endika Jaio alkatea, Ainara Otxotorena haurreskolako hezitzaile eta koordinatzailea, eta Ekaitz Alberdi Garai Brewing Company-ko kidea.

Zuzeneko akustikoak 
eta taloen inguruko 
ikuskizuna dira azokako 
beste osagai batzuk

ZORNOTZA  •  JOSEBA DERTEANO

Nafarroa Zentroa eraberritzeko 
laugarren fasea abuztuan hasiko 
dute, 568.000 euroko inbertsioagaz. 
Lehenengo solairuaren iparraldeko 
partea osorik eraberrituko dute; 
hau da, Gizarte Ekintza Saila eta 
mendekotasun gradu baxua duten 
adinekoen zentroa, udalak ohar 
batean zehaztu duenez. 

Nagusien zentro hori fatxada-
rantza gerturatuko dute, argi na-

turala aprobetxatzeko. Gizarte 
Ekintza Sailak herritarrei arreta 
emateko duen gunea sarbide nagu-
siaren aurrez aurre geldituko da eta 
gainontzeko bulegoak barrurantza 
geldituko dira.

Atondo nagusian komun bi jarri-
ko dituzte, bat egokituta. Sarbide 
berri bi zabaldu beharko dira erdi-
ko espaziotik, adinekoen jarduere-
tarako eta atseden gelarako.

Gainera, egungo argi-zuloak 
kenduko dituzte eta zentroaren 
beharrizanetarako egokia den ar-
giztapen sistema bat jarriko dute. 
Halaber, irteerako teilatua guztiz 
eraberrituko dute, orain dauden 
maldak berriztuta. Orain arte bigarren solairua eta lehen solairuko hegoaldea osorik eraberritu dituzte.

Laugarren faseko eraberritze lanen ondorio bat da; horregaz batera, Gizarte Ekintza Saileko 
arreta gunea sarbide nagusiaren aurrez aurre ipiniko dute, bulegoak barrualderantza utzita

Nafarroa Zentroan adinekoen gunea 
lekualdatuko dute, argitasun gehiago lortzeko

Mañariko haurreskola 
ere antolatzaileen artean 
dago aurten; 10 urte bete 
dira sortu zenetik

Udalak iragarri duenez, 
lanak abuztuan hasiko 
dira eta 568.000 euroko 
aurrekontua izango dute 
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iurreta •  aitziber basauri

Bai Lanbide, bai Estatuko Enplegu 
Zerbitzu Publikoa Iurretatik Du-
rangora eramango dituzte urtebete 
barru. Eusko Jaurlaritzak lau lokal 
erosi ditu Alluitz kalean, bata bes-
tearen aldamenean. Guztira, ia 700 
metro koadro batzen dituzte loka-
lok, eta zerbitzu biak egokituko 
dituzte bertan. Gobernu Kontsei-
luak joan zen urrian eman zuen 
ontzat 900.000 euroko inbertsioa 

eskatu duen erosketa. Lanbideko 
ordezkariek azaldu dutenez, lanak 
azaroan hasiko dira eta urtebete 
iraungo dute. 

Langileek begi onez ikusi dute 
lekualdaketa, Lanbideko ordezkari 
batek azaldu duenez. "Urte asko 

dira pilatuta lan egiten dugula. 
Lekurik barik eta askotan errazak 
ez diren gaiez jardun behar dugu". 

Iurretako Zubiaurre kalean dau-
de enplegu zerbitzu biak. Guztira, 
34 langile daude eta egunean 400 

bat pertsona igarotzen dira ber-
tatik. Lanbideko ordezkariaren 
esanetan, abantaila asko ekarriko 
ditu lekualdaketak, "bertako lan-
gileentzat eta zerbitzuen erabiltzai-
leentzat". 

Durangon, langileek espazio eta 
baliabide gehiago izango dituzte 
zerbitzu biak eskaintzeko, eta he-
rritarrentzat eskuragarriago egon-
go dira, Lanbideko ordezkariak 
azaldu duenez.

Lanbide eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa 
Iurretatik Durangora lekualdatuko dituzte
Langileek begi onez ikusi dute lekualdaketa, eta "langileentzat ez ezik zerbitzuaren erabiltzaileentzat ere abantaila asko" 
ekarriko dituela uste dute. Lanbidetik azaldu dutenez, azaroan lanak hastea aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak

Durangoko Alluitz kaleko 9 eta 11 zenbakiek hartuko dituzte Lanbide eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

Hasi da seme-alabekin 
zelan jokatu irakasten 
duen ikastarorako 
izen-ematea 

MaLLaBia  •  JOseba DerteaNO

Sarritan ez da erraza jakitea 
seme-alabekin ondo jokatu 
den edo aholku egokiak eman 
zaizkien, ezta euren emozioak 
kudeatzea ere. Ildo horretatik, 
gurasoak hainbat gaitasunez 

hornitzea helburu duen ikas-
taroa antolatu du udalak. Izen-
ematea maiatzaren 10ean amai-
tuko da eta udaletxean zein 
Mallabiko eskolan egin daiteke. 
Klaseak maiatzaren 17an eta 
24an izango dira, arratsaldean.

Maiatzean, Olazarko 
gunean zazpi ur 
txorrota jartzeko 
obrak hasiko dituzte

ZaLdiBar  •  a.m.

Maiatzean zehar zazpi ur txo-
rrota jarriko dituzte Olazarko 
gunean. 30 metro koadroko za-
baleran ipiniko dituzte txorrota 
hauek. Guztira, 38.750 euroko 

inbertsioa egingo du Zaldibarko 
Udalak. Eneritz Azpitarte alka-
tearen berbetan, 2019ko aurre-
kontuetan jasotako proposame-
na da honakoa, eta lagungarria 
izango da umeen eta helduen 
aisialdirako.

ZOrNOtZa •  JOseba DerteaNO

Datozen urteetako Baso Plana disei-
natzen ari dira Otxandion. Prozesu 
parte-hartzaile baten bidez jasota-
ko herritarren ekarpenak ere ba-
tuko ditu plan berriak. Maiatzaren 
7an 18:00etan udaletxean egingo 
den azken batzar irekian emango 
dute euren berri.

Joan zen asteko udalbatzarrean 
herritarren hainbat ekarpeni oniri-
tzia eman zieten aho batez. Herriko 
belardiak zaintzeko, boluntario 

batzorde bat sortzea da ekarpeneta-
ko bat. Zenbait arlotako pertsonez 
osatuta egongo litzateke eta belar-
dietara aldiro joango lirateke, nola 
dauden ikusteko. Kalteak ikusiz ge-
ro, udaleko ordezkariak informa-
tuko lituzkete. Baso Planeko beste 
arlo batzuk ere landuko lituzkete: 
baso mozketen jarraipena eta abar. 

Batzordeaz gainera, Baso Plana 
kudeatzeko enpresa bat kontra-
tatzearen komenigarritasuna ere 
aipatu zuten udalbatzarrean. 

Udalak oniritzia eman dio herritar 
batzordea sortzeari belardiak zaintzeko
Herritarrek proposatutako neurriari oniritzia eman diote eta Baso Plan berrira batuko dute

Otxandioko ikuspegi orokorra.

Ia 700 metro batzen 
dituzten lau lokal erosi 
ditu Eusko Jaurlaritzak 
Alluitz kalean

Zenbait arlotako 
pertsonez osatuta egongo 
litzateke batzordea, eta 
udala informatuko luke

Ia 38.500 euroko 
inbertsioa egingo da 
30 metro koadroko 
zabaleran 

Maiatzaren 10era arte 
eman daiteke izena, 
udaletxean edo  
Mallabiko eskolan 
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Durangaldea asteon

Durango I Berbaro elkartearen 30. urteurrenaren harira, hain-
bat jarduera antolatu dituzte  Durangon. Maiatzaren 12an, esate-
rako, 'Erradikalak Gara' ikuskizuna egongo da Plateruena kafe 
antzokian. Hurrengo egunean, maiatzak 13, Txoborro Magoa 
egongo da, familiei zuzenduta. Jarduera hori ere Plateruenean 
izango da, 17:00etan. Bestalde, ekainaren 1ean egun osoko jai 
bategaz urteurren jaia ospatuko dutela azaldu dute Berbaroko 
kideek. 

‘Erradikalak Gara’ ikuskizunak hasiko 
ditu Berbaroren udaberriko jarduerak

Durango I Durangaldeko Bizidun nagusien elkarteak antolatu-
ta, maiatzaren 7an ikastaro bat emango dute, 18:15ean, Nagusien 
Zentroan. Besteak beste, argiaren, gasaren eta telefonoaren ingu-
ruan berba egingo dute. Aholkulariak Kontsumobideko kideak 
izango direla jakitera eman dute antolatzaileek. 

Etxean aurrezteko gomendioak emango 
dituzte, martitzenean, Nagusien Zentroan

BerrizI Ama izan berri diren emakumeentzat ikastaroa antolatu 
du Berrizko Berdintasun Sailak. Eguaztenero izango da ikastaroa, 
10:30etik 12:00etara, Berrizko Osasun Zentroan. Parte hartu gura 
dutenek hiru aukera dituzte izena emateko: info@comosermadre.com 
helbidera mezua bidalita, www.comosermadre.com webgunean alta 
emanda edo 660 799 431 telefono zenbakira deituta.

Erditu berri diren emakumeentzat 
ikastaroa antolatu dute Berrizen

Gure aitak amari, gona gorria ekarri 
edo Aite yoan da bituriera, ama 
lepoan hartute zioten kantu zaha-
rrek. Baina baziren hara eta 
hona ibiltzen ziren emakumeak 
ere, errekaduak egiten zein 
salgaiak garraiatzen. Sarritan 
itzalpean geratutako lan hori 
argitara dakar Ricardo Doli-
waren aragazki honek. Jose 
Mari Uriarte historialariaren 
esanetan, 50eko hamarkadakoa 
izan daiteke. Emakume batzuk 

garraioan agertzen dira, Ur-
kiolan, astoak lagun dituztela, 
baserriko produktuak saltzeko 
helburuagaz. Durangora bidean 
doaz, oinezean, auskalo zein 
lekutan irtenda. 

Mendeetan zehar leku esan-
guratsua izan zen Urkiola arrai-
naren eta ardoaren ibilbidean. 
Elikagaien garraiobide ez ezik, 
merkataritzaren banaketarako 
eta gizarte harremanetarako 
bidea ere izan zen.  M.O.

Urkiolan zehar oinez zetozen 
emakume saltzaileak

Hareek denporak!

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). 

Kaixo, Durangaldea!
2018-2019 ikasturtean, denbora librean hezten duen Inurri Eskaut Taldeak bere XXXV. urteurrena os-
patzen du. Heziketa ez formalean, herriko txiki eta gazteekin denbora librean aritutako urte ederrak 
izan dira. 

Inurri 80ko hamarkadan sortu zen, Durangoko San Jose jesuitetan. Urte horietan Durangaldean 
beste hainbat elkarte sortu ziren, eta haien sorreratik aurrera Durangoko zenbait ekintzetan elkarre-
kin aritu gara. Hala nola Gabon Kantetan, Olentzeroren etorreran, Munduko Arrozetan, San Faustoko 
jaietan, antolatutako jolas eta tailerretan…

Jende askok parte hartzen du Inurri Eskaut Taldean, eta 35 urte hauetan Durangoko pertso-
na asko pasatu dira bertatik. Durangaldearentzat giza eta kristau etorkizunerako inbertsiorik 
handiena izaten jarraituko du zalantzarik gabe.

Inurri Eskaut Taldean parte hartzen duten pertsona guztiak boluntarioak dira, eta horrek 
boluntariotzaren  eta elkarte guztiekin batera lan egitearen aldeko apustua egitera eramaten 
gaitu.

Pertsonekin eta pertsonentzat lan egiten dugu. Inurrin, hainbat aspektu lantzen dira: inte-
grazioa, koedukazioa, biolentzia eza, berdintasuna, interkulturalitatea, Jesusen irudia, natu-
ra, gure herria (Durango), Euskal Herria, mundu hobe bat sortzearen ideiak…

Honengatik eta beste gauza askogatik gogoz beteta itxarongo zaitugu, Andra Maria elizan 
maiatzaren 4a egun ahaztezina izan dadin.

Animatu zaitez! 

“Utzi mundua aurkitu duzun baino egoera hobean”. 
Beti prest!   

Iñigo Arizmendiarrieta Marina (Inurri Eskaut Taldea).

Iritzia

Ricardo Doliwa
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6

Sartu  
www.plazanbazan.eus  

web atarian eta  
denbora-pasa hauen 

erantzunekin batera beste 
hainbat jolas aurkituko dituzu.
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Askatasunaz 
IrakurraldI gIrotua
DURANGO :: Maiatzak 10

Askatasuna ardatz hartuta, 
literatura maratoia Plateruenean

Askatasuna gai moduan hartuta, zazpi orduko irakurraldi girotua egin-
go dute maiatzaren 10ean, Plateruena antzokian. Hitzez eta Ahotsez 
egitasmoaren eskutik antolatutako literatura maratoian parte hartuko 
dutenek euren testuak edo besteenak irakurriko dituzte, beti ere, aska-
tasuna ardatz badute. Irakurraldia 17:00etan hasiko da.

Maiatzaren  
3an
ABADIÑO 
Sanprudentzioak     
Txiki merienda, 16:45ean, 
Merkatu plazan. ostean, 
‘Eskobien atzetik’ 
familia ikuskizuna (Barré 
Compañia), 17:15. 
Disko festa: Xaibor, 
18:30ean, Merkatu plazan. 
Parrilada, 21:00etan, 
traña plazan. 
Bertso saioa: Oihana 
Iguaran, Andoni Egaña, 
Txaber Altube eta Aitor 
Bizkarra. Gai jartzailea, 
Igor Galarza. Errota kultur 
etxean, 22:00etan. 
DJ Alus vs DJ Wimis, 
22:30ean, traña plazan. 
Karaokea, txosna 
Batzordeak antolatuta.

ABADIÑO zineforuma     
‘Genero auzoa klase 
ikuspegitik’ jardunaldiak: 
‘Una segunda madre’ 
filma, 17:30ean, 
gaztetxean. otxandioko, 
abadiñoko, Berrizko eta 
Elorrioko gaztetxeek 
antolatuta.

ABADIÑO izena ematea     
Abañoko Gaztiek: 
murala margotzeko 
izena emateko azken 
eguna. katalamixonek 
antolatuta. Murala 
margotzea, 17:00etatik 
21:00etara, maiatzaren 
10ean, Matienako Pino 
plazan. 2005-2008 urteen 
artean jaiotakoentzat. Izena 
emateko: katalamixon@
gmail.com/gazteria@
abadino.org/654 789 709.

BERRIZ izena ematea 
Arabako Errioxako ardoa, 
Txakolina eta Idiazabal 
J.D. gazta dastaketarako 
izena emateko azken 
eguna. kultur Etxean: 
kultura@berriz.eus/94 
682 78 60. dastaketa 
maiatzaren 7an.

BERRIZ irakurtaldia     
Irakurraldi dramatizatua: 
‘Euskal literatura 
zaharrari buruz 
Martuteneko kartzelan’, 
20:00etan, kultur Etxean.

DURANGO musika  
Jam Session: Ertzetik 
Jazz Band, 21:30ean, 
Plateruena kafe antzokian.

DURANGO dastaketa  
Garai BrewingCo-ren 
garagardo berrien 
aurkezpena eta 
dastaketa, 19:00etan, 
txoria Nuen Maite 
tabernan. dastatzea eta 
maridajea, 19:30ean.

DURANGO solasaldia  
Literatura solasaldia: 
Miren Gorrotxategiren 
‘33 ezkil’ liburua hizpide, 
18:00etan. andraguneko 
irakurle taldean.

Maiatzaren  
4an
ABADIÑO 
Sanprudentzioak      
Paella txapelketa, 
goizean, Merkatu plazan. 
Mahai-ingurua: 
Errefuxiatuak, 12:00etan, 
traña plazan. 
Iluntze dantza taldea, 
12:30ean. 
Txupinazoa eta herri 
bazkaria, 14:30ean, traña 
plazan. 
Ugasixo txapelketa, 
16:00etan, Merkatu plazan.
Kontzertua: Mariachi 
Azteca de Flor 
Fernandez, 17:00etan, 
Merkatu plazan. 
Gazte Eguneko jokoak, 
17:00etan, traña plazan. 
Tortilla txapelketan 
izena ematea, 17:30ean, 
Merkatu plazan.
Kalejira ElektroTxufla 
taldeagaz, 19:00etan, 
txosna Batzordeak 
antolatuta. 
Kontzertua: La Basu, 
22:30ean, traña plazan. 
gero Play Back lehiaketa 
eta The Riff Truckers 
taldea.
Jaialdia: Patrulla 
Canina eta Onda Futura, 
23:00etan, trañabarren 
etorbidean.

BERRIZ antzerkia 
‘Comunicado de muerte’ 
(Banarte), 20:00etan, 
kultur Etxean.

Gaur helduko da Duran-
go eta Zornotzako zine-
ma-aretoetara Vitor ia, 3 
de marzo. 1976an polizia 
espainiarrak Gasteizen 
egindako sarraskia dakar 
gogora filmak, eta produk-
tore exekutiboetako bat 
Asier Bilbao durangarra da. 

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

'Vitoria, 3 de marzo'     

zINEMa
DURANGALDEA :: Maiatzak 3
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Santos 
Okinaren 
margolanak
Napost tabernan 
ikusgai
margolaritza  •  Santos Okina 
durangarraren azken lanek osa-
turiko bilduma ikusgai egongo 
da Durangoko Napost tabernan, 
maiatza amaitu bitartean. Olio 
pinturagaz landutako dozena 
bat lanek osatzen dute bilduma. 
Bodegoiak eta paisaiak ikusten 
dira lanetan.

:: Berriz  KULTUR ETXEA
• Soinujolearen semea 
barikua 3: 22:00 
domeka 5: 19:00

:: Durango ZUGAZA
• Vengadores. Endgame 
barikua 3: 21:00 
zapatua 4: 17:30/21:30 
domeka 5: 16:30/20:30 
astelehena 6: 19:00  
martitzena 7: 20:00  
eguaztena 8: 20:00 
• Vitoria, 3 de marzo
barikua 3: 19:30/22:00 
zapatua 4: 18:00/20:15//22:30 
domeka 5: 17:00/19:15/21:30 
astelehena 6: 18:30/21:00 
martitzena 7: 20:00  
eguaztena 8: 20:00
• Keepers. El misterio del 
faro   
barikua 3: 19:30/22:00
zapatua 4: 18:00/20:15/22:30 
domeka 5: 17:00/19:15//21:30
astelehena 6: 18:30/21:00 
martitzena 7: 20:00
eguaztena 8: 20:00

:: Elorrio ARRIOLA
• Soinujolearen semea   
zapatua 4: 22:00 
domeka 5: 20:00
astelehena 6: 20:00

:: Zornotza ARETOA
• Vitoria, 3 de marzo  
barikua 3: 20:15
zapatua 4: 19:30/22:00 
domeka 5: 20:00 
astelehena 6: 20:15
• Mia y el león blanco  
zapatua 4: 17:00
domeka 5: 17:00

Zinea
DURANGO dantza        
Dantzaren Nazioarteko 
Eguna: umeentzako 
tailerrak: zirkua, dantza, 
maskara eta makillajea, 
10:30ean, Landako 
Gunean. L’Atelier balleta, 
11:30ean. 
Dantzarien kalejira San 
Agustinen, 12:30ean.
Ballet barra L’Atelier-eko 
ikasleen eta laguntzaileen 
eskutik, 13:00ean, 
Sanagustinalden (eguraldi 
txarragaz Landakon).
Bazkaria, 14:30ean, 
Plateruena kafe antzokian. 
‘Musikala’, 16:30ean, 
L’Atelier balleten eskutik. 
L’Atelier-eko dantza 
taldeen emanaldiak, 
18:00etan. 
Estiloen norgehiagoka 
Dj-ekin: break, funky, 
jazz, ballet..., 20:00etan, 
Landako Gunean.

DURANGO jaia        
Inurri eskaut taldearen 
XXXV. urteurrena:, 
Ospakizuna, 11:00etan, 
Andra Marian. 
Puzgarri eta tailerrak, 
12:00etan, herritar 
guztientzat zabalik. 
Zumba, 12:30ean.
Herri bazkaria, 14:30ean.
Ikuskizuna, 16:30ean. 
Erromeria Gaur Argi 
taldeagaz, 18:00etan. 
Zozketa, 19:15ean.

DURANGO musika    
Joseba Irazoki eta 
lagunak, 22:30ean, 
Plateruena kafe antzokian.

DURANGO antzerkia    
‘Se busca. Una odisea 
en el espacio y el 
tiempo’ (Tabula Rasa),  
20:00etan, San Agustin 
kulturgunean.

GARAI bisita    
Garai-Lantziego 
senidetza bisita. 
Ongietorria, 11:00etan.
Bazkaria, 14:30ean, 
pilotalekuan.
DJ Mar.Isk.Al.Dejai, 
bazkalostean.

IURRETA musika    
Auzorik Auzo: Gontzal 
Mendibil, 18:00etan, San 
Andres auzoan. Gero luntxa 
bertaratzen direnentzat.

Maiatzaren 
5ean
ABADIÑO deialdia        
Hegaztien inguruko 
herritar zientzia ekintza. 
Urkiolako Parke Naturalak 
antolatuta. Informazioa: 94 
681 41 55/urkiola.parke.
naturala@bizkaia.eus

ABADIÑO 
Sanprudentzioak     
Done Zezili abesbatza 
+ The Golden Binder, 
13:00ean, Errota kultur 
etxean. 
Perretxiko pintxoen 
dastaketa,  13:00ean, 
Pinoko plazan. 
Jubilatuen bazkaria, 
14:00etan. 
Jaialdia: Belle&Blue, 
17:00etan, Traña plazan. 
Donien Atxa kentzea, 
20:00etan.

DURANGO musika        
Dr Moranx, 13:00ean, 
Intxaurren. Domekak 
Musikaz.

DURANGO antzerkia    
‘Se busca. Una odisea 
en el espacio y el 
tiempo’ (Tabula Rasa),  
19:00etan, San Agustin 
kulturgunean.

ELORRIO musika 
‘Satorjator’ (Ene Kantak), 
12:30ean eta 16:30ean, 
Arriola antzokian.

MAÑARIA ikastaroa        
Garagardo elaborazio 
tailerra, 09:00etatik 
14:00etara, Herriko plazan. 
Mokadutxoa eta garagardo 
dastatzea, 11:00etan. 

Maiatzaren 
7an

DURANGO tailerra    
‘Haurrak, poesia eta gu’, 
18:00etatik 20:00etara, 
maiatzaren 7an eta 
21ean, Bizenta Mogel 
bibliotekan. Yolanda Arrieta 
Malaxetxebarriak gidatuta.

Maiatzaren
8an

DURANGO hitzaldia       
‘Era seguruan gidatzeko 
gaurkotu zaitez, 
araudian aldaketak’, 
18:00etan, Pinondo Etxean. 
Pertsona Nagusientzako 
Mugikortasun Segururako 
Kanpainaren barruan. 

DURANGO hitzaldia       
‘El cuento de la 
subrogada. Vientres 
de alquiler’ hitzaldia, 
19:00etan, Durangoko 
Andragunean. Hizlaria: 
Irantzu Varela.

ELORRIO dokumentala      
Hileko dokumentala: 
‘Time trial’, 19:30ean, 
Iturri kultur etxean.

Maiatzaren 
9an
ABADIÑO ikastaroa      
Emakumeentzako 
Jabekuntza Eskola: 
‘Jendaurrean hitz egin’, 
17:30etik 20:00etara, 
eguenero, ekainaren 27ra 
artean. Txanporta kultur 
etxean, Idoia Eizmendik 
gidatuta. Izena emateko: 
berdintasuna@abadiano.org

DURANGO inaugurazioa      
‘Geometriak eta 
Fikzioak’ (Daniel 
Txopitea) erakusketaren 
inaugurazioa, 19:00etan, 
Arte eta Historia Museoan. 

Maiatzaren 9tik 
11ra
DURANGALDEA deialdia      
Errefuxiatuei laguntza 
humanitarioa bidaltzeko 
janari bilketa. Elorrion, 
plazan. Abadiñon, 
Txanporta plazan eta 
Matienako Atsegin eta 
Oxford tabernen artean. 
Astegunetan, 18:00etatik 
20:00etara, eta zapatuan, 
11:30etik 13:00era.

Gontzal Mendibilek kontzertua 

eskainiko du maiatzaren 4an, 

18:00etan, Iurretako San Andres auzoan.
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literatura  •  karolina suarez

'Kresal Haizea' lanagatik narra-
zioen alorreko bigarren saria jaso 
du Leire Vargas durangarrak, 14-
17 urte bitarteko gazteen mailan. 
135 lan aurkeztu dituzte guztira, 
eta epaimahaiko kideek idatzien 
originaltasuna eta landutako gaien 
indarra nabarmendu dute. 1991tik, 
sari honen helburua idazle gazteak 
literaturara erakartzea da. Besteak 
beste, Arkaitz Estiballesek, Uxue 

Alberdik eta Nerea Ibarzabalek ira-
bazi dute aurretik.

Espero zenuen saria irabaztea?
Egia esan, ez. Ipuina idatzita nuen, 
lanagaz gustura nengoen eta bidal-
tzea erabaki nuen. Gaia nahiko in-
timoa da. Uste nuen ez zela edonor 
erakartzeko modukoa, eta jendea 
ez zela identifikatuta sentituko. 
Irabazteko aukera gutxi ikusten 
nituen.

Zer kontatzen du 'Kresal haizea' 
narrazioak?
Neska baten bizitzako lehenengo 20 
urteak kontatzen ditu. Bost urteko 
tarteetan egiten du salto istorioak, 
eta urte horietan bere identitatea-
ren parte bat nola bizi duen konta-
tzen du. Neskak gustatzen zaizkio, 
baina hasieran ez daki hori, txikia 
delako. Horretaz konturatuta, ha-
sieran ez du onartuko, baina gero 
bai.  

Ez da irabazten duzun lehenengo 
literatur saria.
Idazteko grina aspalditik datorkit. 
Betidanik gustatu izan zait bizitako 
gauzak idaztea. Baita pentsamen-
duak eta fikzioa ere. 
Ze gai dituzu gustukoen idaztera-
koan?
Askotan, bizipenek sentiarazten di-
datena. Esploratzea gustatzen zait, 
beste pertsonen sentimenduetan, 
nireetan arakatzea. Horrez gainera, 

gai sozialak lantzea ere gustatzen 
zait: injustiziak eta zapalkuntzak.
Baduzu erreferentziarik?
Esango nuke Virginia Woolfek 
erabiltzen dituen barne bakarrizke-
tak eragina dutela nire idatzietan. 
Pertsonaien sentimendu eta pen-
tsamenduei ematen diet garrantzia. 
Batzuetan, ekintzei baino gehiago. 
Emakumezkoek irabazi dituzue Az-
kue Saririk gehienak.
Nire adinean, bereziki neskok dau-
kagu literaturarako joera nabar-
mena. Agian, hori barneratuko 
genuen. Inposatutako rol horren 

barruan, horretarako joera dugu. 
Guk joera gehiago dugu gure senti-
menduak adierazteko orduan, eta 
askotan idazteak badu horregaz 
zerikusia.
Baduzu beste narrazio lanik esku 
artean?
Bertso eskolan hasi berri naiz, eta, 
momentuz, bertsoak eta poesia sor-
tzen nabil gehienbat. Orain ez dau-
kat denbora askorik, baina baditut 
zenbait ideia narrazioak egiteko. 
Udan horiei ekiteko asmoa daukat.
Euskaraz idatzi izan duzu beti?
Egia esan, ez. Azken urteetan hasi 
naiz euskaraz idazten eta oso ero-
so sentitzen naiz. Bolada batean, 
ingelesez idazteko joera handia 
nuen. Erraztasun handia daukat 
eta zenbait gaitan errazagoa egiten 
zitzaidan. 
Hautu bat da euskaraz idaztea? 
Hemendik aurrera, euskaraz idaz-
teko asmoa dut. Euskal idazleok 
gure hizkuntzan idaztea zor diogu 
euskarari.

aNtZerKia  •  a.M.

Madrilen estreinu arrakastatsua 
eduki ostean, Mariano Estudillo 
durangarrak Tabula Rasaren 
azken proiektua ekarriko du 
Durangora. Hain zuzen ere, za-
patuan eta domekan Durangoko 
San Agustin kulturgunean es-
kainiko dute Se Busca, Estudillo 
bera eta Itxaso Larrinaga aktore 
bilbotarra protagonista dituen 
antzezlana.

Se Busca Homeroren La Odi-
searen berrirakurketa bat da. 
Bertan, bideak helmugak besteko 

garrantzia duela erakutsiko dute. 
"Inork baino urrutiago bidaiatu 
gura dugu falta zaiguna aurki-
tzeko, baina ez gara gai garran-
tzitsuena gure barne-bidaia dela 
ikusteko". Testuak Calderonenak 
eta Maria Cresporenak dira. Mar-

kel Ganboa durangarrak ere par-
te hartu du antzezlanean, ekoiz-
penaz arduratuta. Maiatzaren 
4an eta 5ean dira emanaldiak, 
20:00etan eta 19:00etan, hurre-
nez hurren. Mariano Estudillo.

Mariano Estudillok 
'Se Busca' antzezlana 
taularatuko du San 
Agustin kulturgunean

Markel Ganboa 
durangarra arduratu da 
antzezlanaren  
ekoizpen arloaz

Maiatzaren 4an eta 5ean 
izango dira emanaldiak, 
19:00etan eta 20:00etan, 
hurrenez hurren 

“Esango nuke Virginia Woolfen barne 
bakarrizketek eragina dutela nire idatzietan”
Neska gazte baten bizipenak kontatzen ditu Leire Vargasen 'Kresal Haizea' narrazioak; Azkue Sarietan saritu dute 

Neskok joera 
handiagoa dugu 
sentimenduak 
adierazteko, eta 
idazteak badu 
horregaz zerikusia”

16

Leire 
Vargas Nieto

Ikaslea
Durango  I  2002
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Ostalaritza 
gida
anboto

Durango

KOBIKA JATETXEA
San Ignazio, 8 - DURANGO

Tel.: 946 810 003  
Egile sukaldaritza eta tradizionala. 
Menu bereziak eta karta.

Iurreta Durango

GORA GORA
Arriluzea kalea,  2 - DURANGO 
Tel.: 946 811 384

Plater konbinatuak, hanburgesak, 
ogitartekoak eta kazolatxoak.

MIKELDI TABERNA
Kalebarria, 7 - DURANGO 
Tel.: 944 073 988

Alde zaharrean kokatuta.  
Pintxo gozoak eta giro alaia.

OLAJAUREGI JATETXEA
Kurutziaga Kalea, 52 - DURANGO  
Tel.: 946 200 864 
www.olajauregi-jatetxea.com

Eguneko menuak, bereziak, 
taldeentzakoak eta ospakizunak.
Egunero zabalik. 

Durango

URRATS 
Juan Antonio Abasolo kalea,3 - DURANGO  
Tel.: 946 812 518
 
Gosariak, bokatak eta pintxoak. Bariku 
eta zapatu gauetan hanburgesak. Zapatu 
eta domeketan babarrunak enkarguz.

Durango

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

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

DurangoDurango

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Abadiño

GAUARGI 
Dantzari, 4 behea - IURRETA 
Gosari bereziak: pintxoak, tostadak eta 
etxeko bizkotxo eta "Brownie"-ak. 
Astelehenetik ostiralera: Menu erdiak 
6€-tan. Egunero zabalik. Domeketan eta 
jaiegunetan rabak.

PLATERUENA Kafe antzokia
Landako etorbidea, 4 - DURANGO 
Tel.: 946 030 300 
www.plateruena.eus
Egunero zabalik. Menu bereziak, 
egunerokoak, taldeentzakoa eta 
ospakizunak.
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Presaka idatzi ditut lerro hauek 
harira ez datozen zenbait kon-
tuengatik eta, orain, filosofiaz 
hartzea erabaki dudan arren, 
presiopean distantzia hartzea 
kimera bat da niretzat. 

Izan ere, beti larrituta na-
bilela konturatu naiz. Bidaia 
arrotz hau erlojuaren kontrako 
lasterketa basati bat bilakatzen 
da gehienetan, aisialdia ere 
betebehar hutsala bihurtzeko 
gaitasuna duena. B.C. Han fi-
losofoak dioenez, gaur egun 
ezagueraz autoesplotatu egiten 
gara pertsona moduan garatzen 
ari garela pentsatzen dugun 
bitartean. Bizirauteko, gure 
denboraz desjabetzera behar-
tuta gaude, beti ere alferrikako 
kontsumo aktibitateetan xahu-
tzeko. 

Hile hauetan, gainera, gure 
garunak pairatzen duen hipe-
restimulazioak bidelagun defi-
nitiboa aurkitu du: hauteskun-
deen zirku mediatikoa. Talent 
eta reality show-en arteko hibri-
do honek gero eta antz handia-
goa du supermerkatu batekin. 
Erdigunea instituzioan eta bere 
ustezko handitasunean koka-
tzen da, herritarra periferiara 
bultzatuz. Gutxiengo batek 
bere produktu berria eskaini, 
eta gehiengoak lau urterako lo-
kartze prozesua zelakoa izango 
den erabaki behar izaten dugu.

Horregatik, lerro xume 
hauek nire herrian formula 
instituzionala hartzen ez duen 
mugimendu poliedrikoari 
eskerrak emateko erabili nahi 
ditut: Durangok Planto ba-
rruko plataformei, Sorginola 
Gaztetxeari, Geu Be elkarteari 
eta espazioagatik kabitzen 
ez diren beste guztiei, mila 
esker. Bozkatzea ezinbestekoa 
da, baina are gehiago institu-
zioarekin tentsio eta kritika 
etengabean mantentzea. Gora 
herria!

Gai
librean

Kimerak

Ritxi  
Blanco Aguilera 
Ikerlaria

MUSIKA  •  ARITZ MALDONADO

Bizi zenean bezala, lagun eta 
musika artean gogoratu dute 
Ibon Urizar 'Tibur' zaldibartarra, 
maiatzaren 1ean. Hain zuzen ere, 
43 urte beteko lituzkeen egunean. 
Udaletxe plazako ekitaldia lagun 
eta kidez bete zen. Durangaldeko 
beste herrietako lagunak ere joan 
ziren Zaldibarrera 'Tibur'-i azken 
agurra emateko asmoz. Urizar 
joan den azaroan hil zen, gaixota-
sun baten ondorioz.

Txalapartaren ttakunagaz hasi 
zen ekitaldia. Ezaguna da Uri-
zarrek txalapartarekiko zuen 
afizioa, besteak beste. Egur oholez 
gainera, taula gainean bere ba-
xua, hainbat lore-sorta, eta 'Tibur'-
en irudia zeuden —dantzariek 
txapela jarri zioten dantzan egin 
ostean—, lagunek gogoratuko 
duten tankeran: "Bisera buruan 
eta ezker besoa altxata". Gari-
koitz Sarriugartek hunkiturik 
egin zuen bertsotan gero: "Negar 
malkoa jausi ezkero, ez txartzat 
hartu", kantatu zuen. Musikak ere 
pisu handia izan zuen ekitaldian. 
Horrela, taldekide izandakoak 
ere igo ziren oholtzara, Xalbado-
rren Heriotzean abestera, adibidez. 
Musikarien artean, Gari abeslari 

ezaguna igo zen, eta abesti pare 
bat eskaini zizkion Urizarri. Gai-
nontzekoek bezala, esker oneko 
berbak baino ez zituen eduki 
Urizarrentzat: "Zaldibarren bizi 
nintzenean babes handia eman 
zidan, izan ere, ni ez nengoen 
ondo". Oraintsu hil den Txetxu Ma-
dariaga zaldibartarra ere gogoan 
eduki zuen. Ostean, dantza egin 
zuten, eta plazako ekitaldiaren 
amaieran lore-sorta bat eman 
zieten senideei. Olazar ingurura 
kalejiran joan, eta han aretx bat 
landatu zuten. 

Sorreratik Gari Rocken 
Musika ere pasio izan zuen beti 
Urizarrek, eta horregatik egin 
zituzten zuzenekoak ekitaldian. 
Gari Rock elkartetik azpima-
rratu gura izan dute Urizarrek 
hasieratik eta "azken unera arte"  
izan zuela eurekin hartu-ema-

na. Hainbat taldetan jardun zen 
gazte zaldibartarra, Disorders 
eta Ostias Mil taldeetan besteak 
beste. Omenaldia borobiltzeko, 
kontzertu sorta eskaini zuten 
Zaldibarko gaztetxean. Disorders 
eta Ostias Mil taldeak aritu ziren, 
eta eurekin batera Worth It, Roy 
Veloces eta Street Girls taldeek ere 
jo zuten lagunaren omenez. 

Musika, bertsoak, 
dantza eta 
txalapartaren ttakuna 
'Tibur' gogoratzeko

Ibon Urizar 'Tibur' omendu zuten Zaldibarren, maiatzaren 
1ean; egun osoko egitaraua prestatu zuten agur moduan

Musikari ugari igo zen taula gainera.

"Bisera buruan eta 
ezker besoa altxata" 
gogoratuko dutela 
adierazi zuten lagunek

Disorders, Ostias Mil, 
Worth It, Roy Veloces 
eta Street Girls taldeek 
kontzertua eskaini zuten

Aretx bat landatu zuten Olazar inguruko parkean.

Lore eskaintza.
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NOVALINE metodoa Osasun Etxean du-
gu aspalditik eta MARIA RECIO da gure 
dietista. 
OSASUN ETXEA  i  Batzuetan ez da erraza 
pisu egokia lortzea. Gainera, dieta asko 
probatu eta emaitza onik lortzen ez ba-
dugu, baliteke burumakur egotea, eta, 
horren ondorioz, pisu egokia inoiz lor-
tuko ez dugula pentsatzea. Pentsamol-
de hori aldatzeko, Novaline Metodoa da 
eraginkorrena, eta Maria horretaz hitz 
egiteko pertsonarik egokiena, 20 urte 
baitaramatza nutrizionista moduan 
Novaline taldean.

Novaline Metodoa Novadiet-en 
metodoa da pisua kontrolatzeko. Nu-
trizioaren alorrean profesionalen talde 
zabala du, eta aditu talde ezin hobea 
Coaching Nutrizionalean. Metodo 
honi esker, zure helburuak lortzen 
lagunduko dizugu. Zure osasuna zain-
duko dugu eta etengabe motibatuko 
zaitugu hori lortzeko. Ez dugu soilik 
aldaketa fisikoa bilatzen, barrutik 
kanpora doan aldaketa baizik. Jateko 

ohituretan aldaketak eginez, modu 
osasuntsuan jaten ikasi daiteke eta pi-
sua denbora luzez mantendu daiteke.

 Novaline Metodoa nutrizio-plan ba-
tean oinarritzen da batez ere, orekatua 
eta pertsona bakoitzari egokitua dena. 
Ez dago janaria pisatu beharrik eta oso 
eramangarria da. Gantza murrizten la-
guntzen duten osagarri nutrizional ba-
tzuekin batera, gure helburua lortzen 
lagunduko digu. Gainera, coaching 
nutrizionalari esker, pisua galtzeko 
prozesuan ager daitezkeen arazoen 
aurrean irtenbiderik onenak aurkitzen 
lagunduko dizugu. “EZ HASI EGUNEN 
BATEAN AMAITUKO DEN DIETA BAT. 
HASI BETIKO IRAUNGO DUEN BIZI-
TZA ESTILO BAT”

Estetika
gida
  anboto

Ile-apaindegia Ile-apaindegia

Belardenda eta 
dietetika Ile-apaindegia

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Osasun Etxea
Ana Aranzabal
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FUTBOLA  •  JOSEBA DERTEANO 

Hiru jardunaldi falta dira Bigarren 
B Mailako liga amaitzeko, eta Du-
rangoko Kulturalak ia ezinezko 
du mailari eustea. Sailkapeneko 
azkeneko tokian, geratzen den guz-
tia irabazi eta beste emaitzen zain 
egon behar du.

Lehenengo finala zapatu hone-
tan jokatuko du, 17:30ean. Leioa 
taldea dator Tabirara. Leioak talde 
ona du eta zazpigarren dago, baina 
ez du ezer jokoan. Egoera hori ez da 
berriro gertatuko. Hurrengo aurka-
ri biek, seguruenik, asko izango du-
te jokoan: Gernikak mailari eustea, 
eta Oviedok igoera fasea. 

Real Union jaitsierako promozio 
postuan dago. Bere azpitik dauden 
gehienen esperantza bakarra da. Ez 
dago hori baino gorago joaterik da-
goeneko. Kulturalak zortzi puntura 
du postu hori. Beraz, Real Unionek 
asko jota puntu bat bakarrik batzea 
behar du Kulturalak, bien artean 
durangarrek gol alde hobea dutela 
kontuan hartuta. Joanekoan husna 
berdindu zuten eta itzulikoan Kul-
turalak 0-2 irabazi zuen han.

Biharko jardunaldiak berezita-
sun bat izango du. Real Unionen 
eta Vitoriaren arteko partidua 
16:00etan hasiko da, Tabirakoa 
baino ordu eta erdi lehenago. Beraz, 
Durangon zelairatzen direnerako 
Irungo partidua azken txanpan 
egongo da. Beste kontu bat da Kul-

turaleko jokalariek emaitza zein 
den jakin gurako duten eta emaitza 
jakinda zelairatzea komeni den.

Piztualdia eta kolpea
Kulturalak piztualdi itxaropentsua 
izan zuen otsailean eta martxoan. 
Bost jardunalditan lau garaipen 

pilatu zituen Langreori (1-0), Xixon-
go Sporting B-ri (1-2), Real Unioni 
(0-2) eta Athletic B-ri (3-2) irabazita. 
Ematen zuen miraria egia bihur-
tzeko kapaz izango zirela, baina 
Tudelanoren kontrako porrotak 
(1-0) amaiera jarri zion joera on ho-
rri. Hurrengo, partidu zoro batean, 

launa berdindu zuen Torrelavegako 
Gimnastika taldearen aurka, eta 
joan zen asteburuko derbiko po-
rrota oso mingarria izan zen. Amo-
rebietaren kontra 3-0 galdu zuten. 

Lehenengo zatian gehiago izan zen 
Kulturala, baina Amorebietak gol bi 
sartu zituen. Bigarren zatian Amo-
rebietak ez zion aukerarik eman.

Amorebieta, salbatuta
Denboraldiko zati luze batean, 
Amorebieta futbol kluba ere larri 
ibili zen. Baina, Kulturalak ez beza-
la, erreakzio iraunkorra izan zuen 
eta erregulartasun horrek salba-
ziora eraman du. Geratzen diren 
hiru partiduetan ez du ezer jokoan. 
Lasaitasun horregaz liga ahalik eta 
txukunen amaitzen saiatuko dira.

Amildegiaren ertzean dago Durangoko Kulturala; derrigor 
irabazi behar du bihar, eta Real Unionen hutsa itxaron
Bihar Leioa taldea hartuko du Tabiran, eta baliteke garaipena nahikoa ez izatea; Irungo taldeak irabazten badu, Hirugarren Mailara jaitsiko da Kulturala

Bederatzi puntu geratzen dira jokoan, eta Kulturalak zortzi puntura du salbazioa. Luis iturrioz.

TRINKETA  •  JOSEBA DERTEANO

Aurtengo urrian Munduko Pilota 
Kopa jokatuko da. Hitzordu horri 
begira, Espainiako selekzioagaz 
entrenatzera deitu dituzte Asier 
Aspuru, Ekhi Ziarrusta eta Inhar 
Ugarte pilotariak. Hirurek ezetz 
esan diote Alfonso Sanz Espainia-
ko trinkete arloko hautatzailearen 
eskaintzari. “Espainiako selek-
zioak ez nau ordezkatzen. Soilik 
Euskal Herria ordezkatuta jokatu-
ko nuke”, adierazi du Aspuruk.

Euskal kirolariak Espainiako 
selekzioagaz joatea Euskal Herri-

ko selekzioaren ofizialtasun eza 
“normalizatzea” dela iruditzen 
zaio pilotari abadiñarrari. Uko 
egitea, ostera, gaia “sozializatzeko” 
ez ezik“ofizialtasunaren aldeko 
kontzientzia sortzeko” modu bat 
dela uste du. 

Asier Aspuru pilotariak uko egin dio 
Espainiako selekzioagaz jokatzeari
“Euskal Herria ordezkatuta jokatuko nuke bakarrik”, adierazi du 
abadiñarrak. Erabaki berdina hartu dute Ekhi Ziarrusta eta Inhar 
Ugarte trinketean dabiltzan pilotariek ere.

Aspuruk GRAVNI Torneoko finala jokatuko du asteburu honetan trinketean.

ERRUGBIA  •  J.D.

Elorrio Rugby Taldeak antolatuta, 
Enrike Gallastegi gogoratuko 
duen beteranoen partidua jokatu-
ko dute zapatuan. Iazko abenduan 
hil zen Gallastegi, 55 urte zituela. 
Elorrioko Rugby Taldeko jokalari 
izan zen lehenengo, eta presidente 
ostean. Emakumeen errugbia sus-
tatzeko ere lan egin zuen.

Ekitaldia Elorrioko errugbi 
zelaian izango da, 11:00etan. 
Gallastegiren senitartekoek oho-
rezko sakea egingo dute. Errugbi 
zelaiaren inguruan Gallastegi-
ren omenezko zuhaitz bat ere 
landatuko dute. Azkenik, Elo-
rrioko taldean aritutako makina 
bat beteranok errugbi partidua 
jokatuko dute.

Enrike Gallastegi —lehen planoan, eskuman, txaketa eskuan– beteranoen taldeagaz.

Enrike Gallastegi gogoratuz, 
errugbi partidua Elorrion
Elorrio Rugby Taldeko presidente eta jokalari izana iaz hil 
zen; beteranoek partidu bat jokatuko dute bere omenez

Amorebieatren kontrako 
porrot mingarriak 
Kulturalaren aukerak 
asko murriztu zituen

Selekzioari uko egitea 
gaia "sozializatzeko" 
modu bat dela uste du 
pilotari abadiñarrak
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Txikiak garenean milaka amets 
izaten ditugu, baina denbora 
pasatu ahala, amets horiek 
itzaltzen joaten dira, bai errea-
litate gordina ezagutzen hasten 
garelako, bai jende askok zoro 
moduan ikusten zaituelako, bai 
amets horiek gauzatzeko inork 
lanik egin nahi ez duelako.

Nire ustez, ametsak egia 
bihurtu daitezen, euretan 
pentsatu bakarrik ez, lan asko 
egin  beharra dago. Momen-
tu txarrak datozenean eta de-
na pikutara joateko arriskua 
dagoenean, aldiz, oraindino 
lan gehiago egin behar da, eta 
amets finko hori oraindik eta 
gehiago desiatu. Horixe da Enei-
cat Women Cycling Team txi-
rrindulari ekipoarekin egin 
duguna. Bihotzez egindako nire 
nesken talde berri eta desberdin 
bat da. Neska guztiak Leongo 
egoitza batean bizi dira, bekak 
dituzte ikasketak egiteko, eta 
txirrindularitza amaitu ostean 
lan munduan sartzeko abantai-
lak dituzte. Lasterketei dagokie-
nez, nazioarteko egutegia dugu 
eta 15 egun barru Emakumeen 
Biragaz jo eta su arituko gara. 
Batez ere, nik nire txirrindulari 
sasoian sumatu nituen gabe-
ziak hobetzen aritu naiz. 

Lan horrek guztiak lehenen-
go garaipenak ekarri dizkigu. 
Eneicat (Eneritz Iturriaga eta 
Dario Cataldo lagunaren izene-
tatik eta Astanan du sorburua) 
taldeko neskak denen ahotan 
daude. Eta, gainera, helburu ga-
rrantzitsuena falta da oraindik: 
Eneicat euskaldun bihurtzea 
eta munduko 10 talderik one-
nen artean sartzea. Hori da nire 
hurrengo ametsa, eta horretara-
ko arituko naiz lanean.

Beraz, jakizue orain Eneicat 
dena Euskadi Women bat bihur-
tu nahi dudala eta, horretarako, 
denen laguntza beharko dudala! 
Nahia, ametsa, ilusioa eta lan 
gogorra datozkit aurrerantzean.

Adituaren  
txokoa

Eneicat, ametsa errealitate

Eneritz Iturriaga  
Mazaga 
Txirrindularitza

Ondoezik sentitu zen Irene Loizate  
joan zen apirilaren 27an izandako 
Munduko Duatloi Txapelketan. Ez 
zen gustura sentitu lasterketagaz, 
baina 10. postuan geratzea lortu 
zuen. Duatloilarien munduko sail-
kapen nagusian 14 postu irabazi 
ditu eta 13. tokian kokatu da. Ekai-
nean, Europako Txapelketan parte 
hartu gura du.  

Pozik zaude Munduko Duatloi Txa-
pelketan egindako lanagaz?
Ez nintzen gustura gelditu egin-
dako lasterketagaz. Astebete lehe-
nago gaixotu egin nintzen, gripe 
apur bategaz egon nintzen, eta las-
terketa egunerako osatuta egongo 
nintzela pentsatu nuen arren, 

egunean bertan sukarra izan 
nuen eta ez nintzen ondo ibili.
Hala ere, hamargarren postuan 
gelditzea lortu zenuen.
Munduko txapelketa izanda postu 
nahiko ona lortu dut, bai. Baina 
erritmoak ikusita, entrenamen-
duetan egindako lana kontuan 
hartuta, ondo egon izan banintz 
aurreragoko postuetan egoteko 
aukera izango nuela uste dut. 
Non sentitu zara hobeto, bizikletan 
ala korrika?
Lasterketa honetan, denean senti-
tu naiz txarto. Korrikako tartean 
indarrik barik sentitu nintzen eta, 
horren ostean, eustea eta lasterke-
ta amaitzea zen kontua. Ez nuela 
ezer egiterik ikusi nuen.

Bizkaia-Durango txirrindularitza 
taldean, 23 urteko batez bestekora 
heltzen ez den gazte taldeagaz hasi 
berri zara martxoan. Horrek lagun-
du dizu bizikletako errendimendua 
hobetzen?
Bai. Txirrindulari talde batean 
egoteak entrenatzera motibatzen 
zaitu. Gainera, eurekin ibilitako 
lasterketetan ikasi egiten da eta 
horrek ere asko laguntzen du. 
Munduko Txapelketaren ostean, 
zein duzu hurrengo erronka?
Inguruko lasterketetan ibiliko 
naiz maiatzean; dauden bizikleta 
probetan ere bai. Bestalde, ekai-
naren 30ean Europako Duatloi 
Txapelketa jokatuko da eta parte 
hartuko dudala uste dut. Hasiera 

batean ez nuen asmorik, baina 
Munduko Txapelketa txarto joan 
dela ikusita, Europako Txapel-
ketan parte hartuko dudala uste 
dut. Horren ostean, ikasketetan 
zentratuko naiz.
Munduko Duatloi Txapelketak utzi-
tako arantza kentzen lagunduko 
dizu Europakoak?
Hori espero dut. Munduko Txapel-
ketan lehenengo postuetan geratu 
zirenek Europako Txapelketan 
ere parte hartuko dute. Beraz, 
maila berdina egongo da.

IRENE  
LOIZATE SARRIONANDIA
 
Durango, duatloia

Asteko kirolaria

“Ondo egon izan banintz, aurreragoko 
postuetan egoteko aukera izango nuen"
Pontevedran (Galizia) jokatutako Munduko Duatloi Txapelketan 10. geratu da Loizate 

FUTBOLA  •  Joseba derteano

Ohorezko Mailako goialdea gori-
gori dago Iurretakori eta Urdulizi 
esker. Lehia ikusgarria mantentzen 
ari dira denboraldi osoan zehar, 
oraintxe bata lider eta hurrengoan 
bestea. Orain Urduliz dago goitik, 
hiru puntuko aldeagaz. Bietako ba-
tek ere ez du amore ematen eta ez 

da gutxiagorako, lehen sailkatuak 
eramango baitu sari potoloa: zuze-
nean igoko da Hirugarren Mailara.

Bigarren geratzen denak, ostera, 
igoera fasea jokatu beharko du. Iaz 
horixe gertatu zitzaion Iurretakori, 
eta, azkenean, ezin izan zuen igo. 
Aurten eginahalak egiten ari da 
igoera fasea saihesteko, eta hamabi 
jardunaldi daramatza galdu barik. 
Orain hilabete, Urdulizi irabazi 
zion, etxetik kanpora.

Lau jardunaldi falta dira liga 
amaitzeko. Urdulizek Ondarroako 
Aurrera eta Getxo taldeen kontra 
jokatu behar du oraindik; hiruga-
rren eta laugarren sailkatuak dira, 
hurrenez hurren. Iurretakok Au-
rreraren kontra amaituko du liga. 
Gainerako taldeak sailkapenaren 
behealdean dabiltza. Esaterako, 
zapatuan, 17:00etan, jokoan ezer ez 
duen Dinamo San Juan hartuko du 
etxean. Irabazi beharreko partidua 
da, presioa sartzen jarraitzeko.

Iurretako eta Urduliz lehia ikusgarria mantentzen ari 
dira Hirugarren Mailara zuzenean igotzeko borrokan
Urdulizek hiru puntuko aldea du azken txanpan; Iurretakok garaipena behar du asteburuan presioa sartzen jarraitzeko

Zapatuan Dinamo San Juan taldearen kontra jokatuko du Iurretakok etxean.

Iurretakok 12 partidu 
daramatza galdu barik; 
orain hilabete Urdulizi 
irabazi zion, kanpoan 
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Higiezinak

ETXEBIZITZAK

ETXEBIZITZAK SALDU

Elorrio. Atiko polita errentan

Elorrion. 50 metro karratu. Igogailu-

arekin. Tel.: 631-12 31 06

ETXEBIZITZAK ERRENTAN

EMAN

Durango. Hiru emakume arduratsu

gara eta gelak alokagai edota San

Fauston edo Durango etxe baten bila

gabiltza. Deitu: 644930679

Zaldibar. Zaldibarren herri erdi-

gunean, 3 logelako pisua, oso 

eguzkitsua, igogailuarekin. 

Tel.: 616 24 30 53

ETXEBIZITZAK ERRENTAN

HARTU

Elorrio. Elorrioko bikote arduratsu

bat gara eta alokairuzko pisu bila

gabiltza (Elorrion bertan). 

Tel.: 688640604

Lana Formakuntza

LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Emakume arduratsu eta

esperientzia handikoa lan bila dabil

pertsona nagusiak zaintzen, gauez

zein egunez. Gainera, berehala lanean

hasteko prest nago. 

Tel.: 646-35 87 09

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Mutil nikaraguar 

esperientziaduna lan bila dabil 

pertsona nagusiak zaintzen. Barneko,

kanpoko zein ordukako langile 

moduan lan egiteko prest. Interesa

baduzu deitu Tel.: 612-53 93 89

Lan bila nabil pertsonak

zaintzen. Emakume nikaraguar 

esperientziaduna lan bila dabil 

pertsona nagusiak zaintzen. Barneko,

kanpoko zein ordukako langile 

moduan lan egiteko prest. Interesa

baduzu deitu Tel.: 632-35 60 66

IRAKASKUNTZA

LAN ESKAINTZAK

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 

pertsonarengana egokitzeko 

gaitasuna daukat eta azkar ikasten

dut. Barneko langile moduan lan 

egiteko prest nago, adineko 

pertsonak edo umeak zaintzen edota

etxeko lanak eta janaria prestatzeko

ere. Berehalako prestutasuna daukat.

Bizkaia edota Gipuzkoan. Telefonoz

edota whatsapez kontaktatu, 

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: Tel.: 632705225

Barneko langile gisa lan bila.

Barneko zein kanpoko langile gisa lan

bila ari naiz. Orduka ere lan egiteko

prest. Adinekoak edo haurrak

zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.

Deitu:  643727198 telefono

zenbakira.

Publizitatea
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23anboto Zorion agurrak

BARIKUA, 3 · 09:00-09:00

UnamUnzaga Muruetatorre 
2C - DUrango

rUIz, JUan El Alto-Bide 
Zahar 14 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDIño

SaraSketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

IrUarrIzaga, karmele San 
Miguel 15 - zornotza

ZAPATUA, 4 · 09:00-09:00

IrIgoIen Bixente 
Kapanaga 3 - IUrreta

rUIz, JUan El Alto-Bide 
Zahar 14 - zornotza

09:00-13:30

UnamUnzaga Muruetatorre 
2C - DUrango

gaztelUmenDI J.A. 
Abasolo 2 - DUrango

balencIaga  
Ezkurdi plaza 8 - DUrango

navarro  Artekalea 6 - DUrango

De DIego Intxaurrondo 
22. - DUrango

campIllo Montevideo 
etorb. 24 - DUrango

SagaStIzabal  
Askatasun etorb. 19 - DUrango

bazan DIaz Uribarri 5 - DUrango

larrañaga-balentzIaga 
Berrio-Otxoa 6 - elorrIo

egUren, ISabel 
Trañabarren 15. - abaDIño

goIrIa, marI carmen  
Sabino Arana 6 - zornotza

IrUarrIzaga, karmele San 
Miguel 15 - zornotza

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, 5 · 09:00-09:00

gaztelUmenDI J.A. 
Abasolo 2 - DUrango

rUIz, JUan El Alto-Bide 
Zahar 14 - zornotza

09:00-22:00

SaraSketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

ASTELEHENA, 
6 · 09:00-09:00

SagaStIzabal  
Askatasun etorb. 19 - DUrango

goIrIa, marI carmen  
Sabino Arana 6 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDIño

IrUarrIzaga, karmele San 
Miguel 15 - zornotza

SaraSketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

MARTITZENA, 
7 · 09:00-09:00

campIllo Montevideo 
etorb. 24 - DUrango

goIrIa, marI carmen  
Sabino Arana 6 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDIño

IrUarrIzaga, karmele San 
Miguel 15 - zornotza

SaraSketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUAZTENA, 8 09:00-09:00

mUgIca andra Maria 9 - DUrango

goIrIa, marI carmen  
Sabino Arana 6 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDIño

IrUarrIzaga, karmele San 
Miguel 15 - zornotza

SaraSketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUENA, 9 · 09:00-09:00

De DIego Intxaurrondo 
22. - DUrango

goIrIa, marI carmen  
Sabino Arana 6 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDIño

IrUarrIzaga, karmele San 
Miguel 15 - zornotza

SaraSketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

Hamabostean behin jasotako 
zorion-agurren artean tarta 
bat zotz egingo dugu. 
Zozketan parte hartzeko bidali 
kontakturako datuak zorion 
agurrekin batera.

ZAPATUA   15º / 8º

DOMEKA   14º / 6º

ASTELEHENA   17º / 4º

MARTITZENA   24º / 6º

EGUAZTENA   16º / 11º 

EGUENA   22º / 10º 

Botikak Zorion Agurrak

Eguraldia

zorIonak@anboto.org   •  egUazteneko 14:00ak arteko epea

Zorionak, Maialen 13. 
urtebetetzean etxeko guztion 
partez. 

Zorionak, Izei! Handitzen-handi-
tzen... zabizen 4 urteko mutille 
honezkero. Mosu handi eta 
potoloak maite zaitugun guztion 
partez. Muak!

Zorionak gure Luken zure lehe-
nengo urtebetetzean Elorrixoko 
aitxitxa, amama eta Eneritzen 
partez. 

Zorionak, Mara! Apirilaren 30ean 
urte bat bete dozu. Milesker, 
polittori gure egunak alaitzearren! 
Aitatxo eta amatxon partez.

Zorionak, Garazi eta Naiare! 
Gure etxeko txikiak handitzen ari 
dira eta domekan, hilak 5, 9 urte 
beteko dabez. Muxu handi bana 
eta ondo pasau. 

Iratik apirilaren 26an 11 urte 
bete zituen. Zorionak aita, ama, 
aitite, amama, Endika eta beste 
senideen partez. 

Zorionak, Lur! Martitzenien, 
maiatzak 7, 6 urte handi beteko 
dozuz. Egun eder bat pasatzia 
opa deutsugu! Mosu handi bat 
etxeko danon partez

Zorionak Txiki zure seme ala-
baren partez. Ondo pasau zure 
egune. 

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

AKUILUA  •  maialen zuazubiskar

Iluntze dantza taldeko kideek ezus-
tean jaso zuten Traña-Matienako jai 
batzordeak urtero ematen duen saria. 
37 urtez euskal kulturaren, herria-
ren eta euskararen alde egindako 
lanagatik saritu dute Iluntze. Bihar 
jaietako urteroko saioa egingo du 
dantza taldeak.

Saria sorpresaz hartu zenuten ala 
bazenuten zerbaiten susmoa?
Aimar Perez: Sorpresa erabatekoa 
izan zen, itzela. Urtero egiten du-
gu dantza Donien Atxa altxatu au-
rretik, eta umeek egin beharreko 
dantzak prestatzen genbiltzala, sa-
rituak geu ginela entzun genuen. 
Itxaso Urkia: Dantza taldeko batzuk 
elkarregaz egon ginen jaien hasie-
rako ekitaldia ikusten, eta aurten 
saria jaietan parte hartzen duen 
eta gure kultura bultzatzen duen 
talde batentzat izango zela esan 
zutenean, izerditan hasi ginen. 
Oso polita izan zen. 
San Prudentzio jaietan eta herrita-
rren aurrean sari hau jasotzeak zer 
suposatzen du Iluntzerentzat?
A.P.: Ilusio handia, Donien Atxaren 
egunean herritarren aurrean erre-
konozimendu bat egin digute eta.
I.U.: Urte askotan egindako lana 
saritu dute, eta horrek lanean ja-
rraitzeko gogoa ematen dizu.
Taldeko gaztetxoek Agurra dantzatu 
zizueten taldeko arduradunei.
I.U.: Umetxotatik dabiltza gugaz,  
eta Agurra dantzatu zigutenean 
ilea tente jarri ziguten.
1982an sortu zen dantza taldea, 
Traña-Matienan. Nola dago taldea?
A.P.: Mutilen taldea eskastxo dau-

kagu, justu-justu egiten dugu zor-
tziko taldea. Hori dela eta, beste 
talde batzuetan egin duten lez, 
neskei Dantzari dantza erakuste-
kotan gabiltza.
I.U.: Nesken kasuan, oraingoz ez 
daukagu arazo hori. Hala ere, 
garrantzitsua da dantzari gazteak 
etortzea. Horregatik, gure taldera 
batzeko deia egiten diegu herriko 

gazteei, mutilei batez ere. Dantza 
eginez plazak betetzea, gure kul-
tura zaintzea eta honen alde egitea 
oso polita da.
Kulturaren, euskararen eta herriaren 
alde lan handia egiten duen taldea 
zarete.
A.P.: Iluntzeren helburua euskal 

kultura eta euskara bultzatzea da, 
besteak beste. Horregatik, hainbat 
ekintza antolatu eta beste hainba-
tetan parte hartzen dugu. Esate-
rako, Umeen Dantzari Eguna an-
tolatzen dugu eta herriko jaietan 
parte hartzen du-
gu. Euskararen 
alde korrika 
ere eg iten 
dugu. 

“Dantza eginez plazak betetzea, gure kultura 
zaintzea eta honen alde egitea oso polita da”
San Prudentzio jaietako lehen egunean, Traña-Matienako jai batzordeak Iluntze Dantza Taldea saritu du, 37 urtez 
egindako lanarengatik. Bihar, maiatzaren 4an, urtero egiten duten dantza saioa egingo dute dantza taldekoek 

Itxaso Urkia Albizuri (Abadiño, 1991) 
eta Aimar Perez Zallo (Abadiño, 
1976) •  Iluntze dantza taldeko kideak

Orain dela aste batzuk he-
riotzari buruzko artikulu 
bat idatzi nuen. Gaur, eu-
tanasiari buruzko telebis-
ta programa bat ari naiz 
ikusten Txilen, eta uneoro 
Espainia aipatzen ari dira. 
Ramon Sampedro, 25 ur-
tean zehar heriotza duina 
lortzeko borrokatu zen gai-
xo tetraplegikoa, eta Mar 
adentro film famatua izan 
dute ahotan.  Kasu hone-
tan, 47 urteko emakume 
batek duintasunez hiltzea 
eskatzen dio hemengo go-
bernuari. Txilen, Espainian 
bezala, oraindik ez dago 
alor hau erabat arautzen 
duen legerik. 

Medikua naizen aldetik 
eta inoren gaixotasuna, mi-
na zein heriotza gertu-ger-

tutik bizi ditudan aldetik, 
zenbait kasutan eutanasia 
aplikagarria dela deritzot: 
gaixoak bere sufrimendua-
r i eta duintasunik gabe-
ko bizitzari amaiera eman 
nahi d ienean, ad ibidez. 
Gaixoak bere erabakiak 
hartzeko gaitasuna badu, 
eta medikuntzaren aldetik 
ezin bada beste ezertxo ere 
egin, pertsona guztiok ba 
al daukagu ala ez daukagu 
geure bizitzar i buruzko 
erabakiak libreki eta indibi-
dualki hartzeko eskubidea? 

Lau- 
hortza

Eutanasia

Alina 
Ahtamon 
Medikua

· Dantza egiteko plaza bat?
Biak: Kioskoko plaza.
· Dantza bat?
I.U.: Gorulariak, arkuak.
A.P.: Agintariena
· Jaietako egun bat?
A.P.: Iluntzegaz dantza egiten 
irteten garen eguna.
I.U.: Eta txosnaguneko txupi-
nazoa.
· Jaietan, eguna ala gaua?
I.U.: Eguna eta gaua. (barrez)
A.P.: Adinagaz gehiago eguna, 
baina ahal dugun bitartean, 
biak. 

Berba bitan

Zenbait kasutan 
eutanasia aplikagarria 
dela deritzot: gaixoak 
duintasunik gabeko 
bizitzari amaiera eman 
nahi dionean, adibidez.
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