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Atxondoko eta 
Berrizko jaiak, 
normaltasun berriko 
lehenengoak

Durangaldea  I  Jai 
egitarauak segurtasun 
neurriak hartuta aurreikusi 
dituzte. Datorren astean 
Zaldibarren txanda izango da.

8-11. orrialdeak

Durangaldeko astekaria
www.anboto.org    

"Borroka guztiak 
gure egiten genituen, 
eta gure borroka 
besteena ere izatea 
gura genuen”

Espainiako Gobernuak Durangoko tren geltokiari 
buruzko galdeketa baimendu du. Durangoko Udalak eta 
Erabaki plataformak "pozik" hartu dute albistea.  • 4

LGTB Harrotasunaren Eguna ospatuko da ekainaren 
28an. Gutxik dakite Durango izan zela Euskal 
Herriko LGTB mugimenduaren sorburua. • 6-7

Argi berdea Durangoko 
tren geltoki zaharraren 
inguruko herri 
galdeketa egiteko
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DURANGO  •  Joseba derteano

Hauteskundeei begira, Duran-
goko EH Bilduren lokala zabalik 
dago martitzenetik. Askatasun 
Etorbidea 27an dago bulegoa, 
Herria Elkarteko biribilgunearen 
parean.

Aurrerantzean, astelehenetik 
barikura 11:00etatik 13:30era eta 
17:00etatik 20:00etara zabaldu-
ko dute; baita zapatu goizetan 
ere, 10:00etatik 13:00etara. Posta 
bidezko botoa tramitatzen ere 
lagunduko dute, ohar batean jaki-
narazi dutenez.Askatasun Etorbidea 27an dago herritarrei begirako bulegoa.

Durangoko EH Bilduk lokala zabaldu  
du hauteskundeei begira

DURANGAlDeA  •  aM/Jd

Pedalkadaz pedalkada, "aspaldi 
sortutako mugimendua berpiztea" 
gura dute antolatzaileek bizikleta 
martxagaz. Martitzenean prentsau-
rrekoa eskaini zuten Abadiñon, 
ekitaldia aurkezteko. AHTaren 
kontrako hainbat mugimendu 
batu zen bertan, azken asteetan 
AHTko lanak egiten ari diren gune 
batean. "Gogoz jarraitzen dugu Du-
rangaldean antolatzeko eta lanean 
jarraitzeko AHT gelditzeko, beste 
mugikortasun eta beste garraio ere-
du baten alde", azaldu zuen Oihana 
Azkorbebeitiak, bertaratutakoen 
izenean.

Euren aldarria lau haizetara za-
baltzeko, bizikleta martxa bat egin-
go dute. Uztailaren 4ko zapatuan 
izango da. Abadiñoko Txanporta 
plazatik irtengo dira, 10:00etan. 
11:30ean hamaiketakoa egingo 
dute Atxondon, eta 13:00etan eki-
taldia egingo dute Elorrioko plazan.

Konfinamendu sasoia AHTa 
eraikitzeko baliatu izana egotzi 
diete agintariei. "Osasun sistema 

krisian murgilduta eta gu konfina-
tuta egon garen bitartean, obrek 
aurrera jarraitu dutela salatu gura 
dugu. Kamioien joan-etorria eta in-
guruko lurretan sortzen dabiltzan 
gainerako eragozpenak jasaten ari 
gara herritarrok", adierazi zuten. 
Horrez gainera, gogoan eduki gura 
izan dituzte Mendiolan oraintsu 
eraitsitako Mendilibar-erdikoa 
eta Goxentziagirre baserriak, eta 
Atxondoko maisu-maistren etxea. 

Diru "xahuketa"
AHTaren proiektua "diru xahuketa" 
dela adierazi zuten, eta "oraindino 
posible" dela lanak gelditzea: "Kon-
trakoa esaten diguten arren, AHTa-
ren obraren erdia ere ez dago egin-
da. Egintzat saltzen duten hori obra 
zibila baino ez da, eta honi gehitu 
beharko genizkioke trenbidea, 
katenaria, segurtasun sistema guz-
tiak eta trena bera. Atzera bueltarik 
ez duela sinestarazi gura badigute 
ere, gehiena egiteko dago oraindi-
no, eta, beraz, gelditu daiteke eta 
gelditu egin behar da". AHTa amai-

tzeko behar den denbora da lanak 
geldiarazteko beste arrazoietariko 
bat, azaldu dutenez. "Aurreko as-
tean argitaratu berri denez, Euskal 
Y ez litzateke funtzionamendu 
osoan egongo beste 29 urtean ere, 
ipar Euskal Herriko konexioa ez 
baita 2037 baino lehenago plani-

fikatuta  egongo. Horiek horrela, 
orain arte egindako azpiegiturak 
zaharkituta egongo lirateke eta 
lan gehiago egin beharko litzateke 
berriro dena berrizteko. Hori dena 
kontuan hartuta, proiektu honek 
ez du ez hankarik ez bururik", 
azaldu zuten.

AHTaren kontrako aldarria berriro kalean dela zabalduko dute 
uztailaren 4an, zapatuan, bizikleta martxa baten bitartez
Abadiñoko plazatik abiatuko da, 10:00etan; ondoren, Atxondotik 
igaro eta gero, Elorrion ekitaldia egingo dute, 13:00etan

"Atzera bueltarik ez  
duela sinestarazi gura 
badigute ere, gehiena 
egiteko dago oraindino" 

GARAI  •  Joseba derteano

Durangaldeko Amankomunazgo-
ko azkenengo osoko bilkura esan-
guratsua izan zen Garai herriaren-
tzat. Izan ere, gai ordeneko puntu 
bat Garai berriro Durangaldeko 
Amankomunazgoan eta bertako 
erabaki organoetan sartzea onartu 
zuten. Garaiko Udaleko ordezka-
riak bertan izan ziren eta bertatik 
bertara jarraitu zuten osoko bilku-
ra hori.

Ia mende laurdena joan da Ga-
rai azkenengoz Amankomunaz-
goaren parte izan zenetik. Izan ere, 
1998. urtean Amankomunazgoa 

uzteko erabakia hartu zuen ordu-
ko Garaiko Udalak, eta azken 22 
urteetan ez da garaitarren ordez-
karirik izan erabaki guneetan. 

Ordezkari bi
Beraz, Amankomunazgoko zerbi-
tzua jasotzeaz gainera, garaitarrek 
ordezkari bi izango dituzte osoko 
bilkuretan hemendik aurrera. 
Erramun Osa gaur egungo alkatea 
izango da ordezkari horietariko 
bat (Eusko Alderdi Jeltzalea), eta 
Ane Etxeita (Herriko Taldea) izan-
go da bestea.

22 urteren ondoren, Garaik ordezkariak izango 
ditu berriro Amankomunazgoko erabaki guneetan

Azken 22 urteetan Garaiko Udalak ez du ordezkaririk izan 
Amankomunazgoan, 1998an bertatik irtetea erabaki zuenetik 

Garaiko udaletxea.

Erramun Osa alkatea eta 
Ane Etxeita izango dira 
garaitarren bi ordezkariak 
Amankomunazgoan 

DURANGO  •  J.d.

Podemos Ahal Dugu Durangaldea 
zirkuluak kanpaina ekitaldiak ira-
garri ditu hauteskunde autonomi-
koetarako. Ekitaldi nagusia mitin 
bat izango da, domeka honetan 
Andra Mariko elizpean egingo du-
tena. Miren Gorrotxategi duran-
garrak, Elkarrekin Podemos-IUko 
lehendakarigaiak, parte hartuko 

du bertan, beste hainbat zerrenda-
burugaz batera.

Kanpaina egunetan informa-
zio mahaiak ipiniko dituzte Du-
rangoko hainbat tokitan. Esate-
rako, domekan Andra Mariko 
elizpean eta Santa Ana plazan 
egongo dira, 17:00etan. Horrez 
gainera, informazioa gura du-
ten herritarrek koalizio moreak 
Durangon duen egoitzara jo de-
zakete, Goienkale kaleko 13. 
zenbakira: 10:30etik 13:00etara 
goizetan eta 18:00etatik 20:30era 
arratsaldeetan. 

Elkarrekin Podemosek 
mitina eskainiko du 
domekan, Durangon

Martitzenean Abadiñoko Mendiola auzoan eskaini zuten prentsaurrekoa.
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DURANGALDEA  •  AITZIBER BASAURI 

Maiatzaren amaieran baimendu 
zuten txoko edo elkarte gastrono-
mikoak zabaltzea, bigarren fasea 
indarrean sartuta. Hori bai, segur-
tasun eta garbitasun baldintzak 
bermatuta eta %50eko aforoagaz. 
Durangoko Napar eta Abadiñoko 
Zalduerreka elkarteek, adibidez, 
orduantxe zabaldu zituzten ateak. 

Bestetik, Iurretako Amezketondon 
itxaron egin dute alarma egoera 
amaitu arte; eta Iurretako Montos-
tek oraindino ez zabaltzea erabaki 
du. Denek zuhurtziaz jokatu gura 
dute, zalantza egoera dela-eta. 

Normaltasun berrian sartuta, 
orain arteko segurtasun eta edu-
kiera neurriekin jarraitzen dute, 
bai Napar elkartean bai Zalduerre-
kan. Napar elkarteko Jon Odiagak 
azaldu duenez, kontu handiz eta 
apurka dabiltza martxa hartzen: 
"Jendea tentuz dabil. Zalantza asko 
ditugu denok". Zalduerrekan ere 
hasi dira bazkideak joaten. Aintza-

ne Mendiolaren ustean, "baldin-
tzak bermatzea ezinbestekoa da 
bazkideak lasaitzeko".

Bazkari-afarien ordutegia mu-
gatu dute Naparren, garbiketa eta 
desinfektatze lanak bermatzeko. 
Eguenetik domekara dago zabalik, 
eta gehienez lau talde egon daitezke 
aldi berean. "Sukaldean lau lagun 
egon daitezke bakarrik, maskara-
gaz", dio Odiagak. Bestalde, Zaldue-
rrekan egunak bereiztu dituzte, 
batzuk bazkaltzeko eta beste batzuk 
afaltzeko; eta, hartara, garbitasuna 
bermatzeko. Gehienez lagun bi egon 
daitezke sukaldean, maskaragaz.

Zabaldu barik
Amezketondon 40 lagun batu daite-
kez, gehienez, jatorduko; eta 20 la-
guneko taldeak izango dira asko jo-
ta. Garbitasuna eta desinfekzioa baz-
kideen ardura izango da. Sukaldean 
lagun bat egongo da taldeko, beti 
maskaragaz. Aisialdirako elementu 
komunak ezin dira erabili, Virginia 
Rodriguezek azaldu duenez. 

Ikusita zaila izango zela segurta-
sun, garbitasun eta aforo neurriak 
betetzea, Montoste elkarteak maia-
tzean txokoa itxita mantentzea 
erabaki zuen. Egoeraren bilakaera-
ren arabera zabalduko dute, Eneko Durangoko Napar elkartean, bazkaltzeko eta afaltzeko ordutegiak mugatu dituzte.

Elkarte gastronomikoek garbitasun eta 
segurtasun baldintzak bermatuta zabaldu 
dituzte berriro euren ateak Durangaldean
Batzuek alarma egoera amaitu arte itxaron dute, eta zenbait elkarte itxita daude oraindino

Napar eta Zalduerreka 
elkarteek bigarren faseko 
edukiera eta segurtasun 
neurriei eutsi diete

ELoRRio  •  mAIAlEn ZUAZUBISkAR

Martitzenean 42 urte bete ziren  
Guardia Zibilak José Emilio Fernán-
dez tiroz hil zuenetik. Elorrion ekital-
dia egin zuten gertaera gogoratzeko. 

1978an, José Emilio Fernández 
16 urteko elorriarra Elorriora bi-
dean zihoan, lagunekin auto-stop 
eginda. Auto gidariak ez zuen ikusi 
Guardia Zibilak Atxondon ipinita-
ko kontrola, eta Guardia Zibilak 
autoa tirokatu zuen. Fernandezek 
hainbat tiro jaso zituen eta bertan 
hil zen. Guardia Zibilaren ber-
tsioaren arabera, autoak alde egin 

zuen, kontrolean gelditu barik. "Ez 
zegoen argirik, gaua zen, dena ilun-
ilun zegoen eta kontrola seinalezta-
tu barik zegoen. Gidariak ez zuen 
ikusi eta tirokatu egin gintuzten", 
azaldu dio ANBOTOri José Felix Ma-
riasek. Marias autoan zihoan. 

Ekitaldira joandakoek esan zu-
ten ordua dela justizia egiteko. 
"Bertsio ofizialean esan zutenaz 
gainera, heriotza-ziurtagirian ipin-
tzen du bihotza gelditu zitzaiolako 
hil zela José Emilio. Ordua da egin 
zutena onartu eta justizia egiteko", 
esan dute. Besteak beste, Fernandezen senitartekoak, José Felix Marias lekukoak eta udal ordezkariak parte hartu zuten oroitzapen ekitaldian.

Guardia Zibilak tiroz hil 
zuen José Emilio Fernández 
gogoan izan dute Elorrion
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Gorka Lupiañez  
preso durangarra 
Logroñoko espetxera 
hurbilduko dute

DURANGO  •  Aritz mAldonAdo

Espetxeetako Instituzioek aste-
lehenean ANBOTOri baieztatu 
ziotenez, Gorka Lupiañez preso 
durangarra Logroñoko espe-
txera lekualdatuko dute. AN-
BOTOk Lupiañezen senideekin 
berba egin zuen, eta lekualda-
tzearen berri prentsaren bitar-
tez eduki dutela adierazi zuten.

Lupiañez Topaseko (Salaman-
ca, Espainia) espetxean dago 
preso, Durangotik 400 kilome-
tro baino gehiagora. Duranga-
rra 2007an atxilotu zuen Guar-
dia Zibilak, ETAko kide izatea 
egotzita, eta espetxean dago 
harrezkero. 2019an bete zuen 
zigorra, baina Auzitegi Naziona-
lak beste auzi bategaitik epaitu 
zuen. Sententzian 48 urteko 
kartzela zigorra ezarri zioten.

Lur-jausiaren ondorioz 
itxita dauden A-8ko 
erreiak aste bi barru 
zabalduko dituzte

zAlDibAR  •  josebA derteAno

Egunotan, Eusko Jaurlaritza se-
gurtasun dike bat egiteko lanak 
amaitzen dabil A8aren gaineko 
aldean. Horrez gainera, Bizkai-
ko Aldundiko Lurralde Garape-
na Sustatzeko Saileko diputatua 
den Imanol Pradalesek asteon 
adierazi du errepidean bertan 
ere hasiko direla lanean.

Lan horiek “zazpi egun irau-
tea estimatzen da”, Aldundiko 
ohar baten arabera. “Beraz, Do-
nostiarako erreiak ekainaren 
29tik 30erako gauean zabaldu 
daitezke berriro”, iragarri dute. 
Egun horretatik aurrera, erre-
pidearen beste aldean hasiko 
dira lanean, Bilborako bidean, 
eta beste astebete iraungo dute. 
Lanak amaituta, uztailaren 7an 
zabalduko dituzte errei guztiak.

DURANGO  •  josebA derteAno

Ministroen kontseiluak martitze-
nean eginiko batzarrean hartu 
zuen erabakia: Durangoko Udalak  
PERI 1 proiektua gelditzearen alde 
dauden galdetu ahalko die herri-
tarrei. 

Azaroaren 27an onartu zen, 
Durangoko udalbatzan, tren gel-
tokiari buruzko galdeketa egiteko 
baimena Madrilgo ministroen 
kontseiluari eskatzea. Ordutik, 
erantzunaren zain egon dira. 

Arduradunak "pozik"
Udaleko gobernu taldeak prentsau-
rreko batera deitu zuen erabakia 
baloratzeko. "Gura baino beran-

duago" heldu bada ere, "pozik" 
daudela adierazi zuten. Datozen 
egunetan Eusko Trenbide Sareagaz 
eta Erabaki plataformagaz biltzeko 
asmoa dutela iragarri zuten udal or-
dezkariek. "Denen iritzia kontuan 
hartu gura dugu", azaldu zuen Ima 
Garrastatxu alkateak.

Agerraldian Erabaki platafor-
maren jarduna azpimarratu zuten. 
"Prozesu parte-hartzaileak politi-
kagintza berria dira. Herri hobea 
egiten lagunduko digute, gainera", 
azaldu zuen Julian Rios alkateor-
deak. Bestelako eragileekin batu 
eta gero, udal teknikariak galdeke-
taren diseinuaz arduratuko dira. 
Epeak zehaztu ez arren, hileak 

iraungo duen lana izango dela adie-
razi zuten udal ordezkariek.

EAJk ere berri ontzat hartu du 
Espainiako Gobernuaren erantzu-
na. Hala ere, "berme juridikoak" 
izango dituen galdeketaren proze-

sua martxan ipintzea eskatu dio 
gobernu taldeari, eta herritarrak 
"une oro" informatzea.

Erabaki herri plataformak "poz-
tasuna" agertu eta "oso berri ona" 
dela adierazi zuen.

Espainiako Gobernuak baimendu 
egin du Durangoko tren geltokiari 
buruzko herri galdeketa

"Gura baino beranduago" heldu bada ere, Durangoko Udalak 
"pozik" hartu du Espainiako Gobernuaren erabakia

Erabaki plataformak adierazi du "oso berri ona" dela galdeketa egin ahal izatea.

iURRETA  •  Aitziber bAsAUri

Badira urte bi Iurreta Plazaratu 
dinamika lanean hasi zela, herriko 
plazari bizia emateko asmoz. As-
kotariko ekitaldiak garatu dituzte 
harrezkero. Joan zen zapatuan 
antolatutako bertso saioa da lan 
horren azkenengo adibidea. Anto-
latzaileek azaldu dutenez, saioak 
arrakasta eduki zuen eta jende uga-
ri batu zen, segurtasun neurriak 
zainduta. 

Bertso saioan, konfinamendua-
ren aurretik hasitako sinadura 
bilketaren emaitzak eman zituen 
Iurreta Plazaratuk. Guztira, 500 he-
rritarrek eta 27 elkartek sinatu du-
te gotzaindegiari egindako eskaria. 

"Oso pozik" daude sinadura 
bilketak izandako harreragaz, eta 
eskerrak eman gura izan dizkiete 
ekimenari babesa eman diotenei. 

Gotzaindegitik erantzuna jaso-
tzeko zain daude orain. "Ea laster 
dugun aukera abadetxea herrira 
zabaltzeko eta ekintza soziokultu-
raletarako erabiltzeko".

500 herritarrek eta 27 elkartek 
bat egin dute Abadetxea 
erabiltzeko eskariagaz
Iurreta Plazaratu dinamikak jakinarazi duenez, 
gotzaindegitik erantzuna jasotzeko zain daude orain

Joan zen zapatuan bertso saioa egon zen Iurretan, Iurreta Plazaratuk antolatuta.

Iurreta Plazaratu 
dinamika "oso pozik" 
dago sinadura bilketak 
izandako harreragaz
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DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Imanol Alvarez Euskal Herriko LGTB 
mugimenduko militanterik ezagu-
nenetarikoa da. 70eko harmaka-
dan, borrokaren lehenengo lerrora 
salto egin zuen eta ordutik hona 
ez du atzerapausorik egin. EHGAM 
taldearen sortzaileetariko bat izan 
zen eta bertan dabil gaur egun ere.

Gauza bat eskatu gura nizuke: esaldi 
bat botako dizut eta esaidazu esal-
diagaz bat zatozen ala ez: "Durango 
da Euskal Herriko LGTB mugimen-
duaren sorburua". 
Oso neurri handian, bai, halaxe da. 
Askok ez dute historia ezagutzen, 

eta harriduraz hartzen dute datu 
hori. Pentsatzen dute LGTB mugi-
menduak hirietan sortu ohi direla, 
eta, horrenbestez, Euskal Herrikoa 
Bilbon sortu zela. Erakundetzea 
edo dena delakoa, bai, Bilbon egin 
zen, baina Durangon sortu zen 
asmoa. 
Nolatan ipini zen Euskal Herriko Gay-
Les Askapen Mugimenduaren (EH-
GAM) lehenengo harria Durangon?
1976ko Euskal Liburu eta Disko 
Azokan izan zen. Azaroa zen, or-
duan azaroaren hasieran egiten 
zen azoka, merkatu plazan. Hain-
bat lagun topatu ginen han. Gaiaz 
berbetan hasi ginen eta han sortu 

zen ideia. 20 bat urte nituen. Uste 
nuen ideiak ez zuela arrakastarik 
izango, ez zuela aurrera egingo. 
Baina ahalegina egin genuen, eta, 
egia esan, oso erraz egin zuen au-
rrera. Kontaktuak egiten hasi gi-

nen, elkarregaz harremanetan 
ipintzen. Eta, oker ez banago, 
1977ko urtarrilaren amaieran edo 
otsailaren hasieran EHGAM publi-
koki aurkeztu genuen, Bilbon.
Frankismoa bero-bero zegoen garai 
hartan.
Esperientziarik bako gazteak gi-
nen. Informazio eta jakituria gutxi 
genuen. Gauza gutxi heltzen zen 
kanpotik. Baina, zorionez, hainbat 
herrialdetan 'Gay Liberation Front' 
zirelakoak sortzen zebiltzala jakin 
genuen. Horrelako zerbait eratzea 
genuen buruan, baina ez genekien 
nondik jo. Zurrunbiloa sekulakoa 
zen. Politikoa gehienbat, baina 
baita soziala ere. Zurrunbilo hark 
irentsi egin gintuen eta konturatu 
ginenerako tankera guztietako 
mobilizazioetan sartu ginen. Ba-
tzuek ez zuten ulertzen. "Zuek 
gay mugimendua bazarete, talde 
lez zergaitik parte hartzen duzue  
manifestazio ekologista batean edo 
amnistiaren aldeko mobilizazio 
batean?", esaten ziguten. Guk argi 
genuen bestelako gizarte bat gura 
genuela. Justuagoa, berdintzailea-
goa. Borroka guztiak gure egin ge-
nituen, eta gure borroka besteena 
ere izatea gura genuen. 
Eta hara non, testuinguru nahasi 
hartan Durangoko Azokak batu zin-
tuzten.
Kasualitatea izan zen, baina EH-
GAM Durangoko Azokan sortu iza-
na izugarri gustatu izan zaigu beti. 
Oso inportantea izan da guretzat. 
Euskal kutsua du, eta hain zuzen 
euskal kutsua eman gura genion 
mugimenduari. Hasiera hoberik 
ezin izan! Gainera, horrelako mu-
gimenduak hiriburuetan sortzen 
dira normalean, baina, zorionez, 
herri batzuetan ere egon izan dira 
taldeak; bai EHGAM taldeak, eta 
baita, azken urteotan lez, beste 
izendapen bateko taldeak. EHGA-
Mek taldeak izan ditu Durangal-
dean, hainbat alditan. 

Aipatu duzu EHGAMek talde pro-
pioak izan dituela Durangaldean. 
Noiz sortu ziren?
Mugimendua hasi eta berehala 
talde bat sortu zen, hainbat hila-
betean funtzionatu zuena. Gero, 
bere kabuz agortu zen. Kideetariko 
batzuk Bilbora joan ziren bizitzera, 
eta, batek daki, beste batzuk ne-
katu ere egingo ziren beharbada. 
Ez dut gogoan. Urteetan ez zen 
EHGAM talderik egon Durangal-
dean, harik eta 90eko hamarkadan 
bigarren talde bat sortu zen arte. 
Hainbat urtean funtzionatu ondo-
ren, desegin egin zen. Gaur egun, 

Durangaldean bada beste LGTB 
talde bat. Ez da EHGAM, baina lan 
egiten segitzea da inportanteena. 
Taldeak Kili-Kili du izena.
EHGAMek Durangaldean utzitako 
beste arrasto bat Koldobika Jaure-
giren eskultura da. Landako Era-
kustazokaren ondoan dago eta fran-
kismoak jazarritako LGTB kideak 
omentzen ditu.
2009an inauguratu genuen oroi-
tarria, eta esandako guztiagaitik 
ipini genuen hemen. Ez dugu ahaz-
tu behar borroka antifaxista oso 
inportantea izan dela guretzat. 
Antifaxistak gara, beste ezer baino 
gehiago. Gernikako azoka batean 
ekitaldi bat egin genuen behin, ho-
rregaitik hain zuzen ere, Gernikak 
antifaxismoagaz duen loturagaitik. 
Eta, jakina, Durangoko bonbarda-
ketak ere badu garrantzia horretan. 
Beste arrazoietariko bat izan zen 
oroitarria bertan ipintzeko.

“EHGAM Durangoko Azoka batean sortu izana izugarri 
gustatu izan zaigu beti; oso inportantea izan da guretzat”
Durango funtsezko herria da Euskal Herriko LGTB mugimenduaren historian. Bertan ernaldu zen Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua, 1976an

Borroka antifaxista 
oso inportantea 
izan da guretzat. 
Antifaxistak gara, 
beste ezer baino 
gehiago”

Borroka guztiak gure 
egiten genituen, eta 
gure borroka besteena 
ere izatea gura 
genuen”

Imanol Alvarez
EHGAMeko sortzailea eta 
LGTB mugimenduko kide 
historikoa

Bilbo  I  1956
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LGTB MEMORIA  •  EKAITZ HERRERA 

LGTB mugimenduak aspaldidanik 
utzi du arrastoa Durangaldean. 
Oharkabean pasatu da sarri, eta, 
zeharka bada ere, isilarazia ere 
izan da batzuetan. Mugimenduak 
eskualdean utzitako datu gutxi ba-
tzuk baino ez dira hauek, memoria 
historikoa lantzea ahalbidetzen 
dutenak.

EUBAKO BILTZARRAK

Euskal Herriko Gay-Les Askapen 
Mugimenduak Markina-Xemeingo 
baserri batean ekin zion batzarrak 
egiteari, baina Eubako (Zornotza) 
Goitia baserrian egin zituen bere 
lehenengo biltzar ofizialak. 1979an 
egin zuen lehenengoa, eta 1981ean 
bigarrena. 
KOMENTUKALEKO PISUKIDE HAIEK

EHGAMek bere egitura propioa 

izan du Durangaldean. Hainbat aro 
izan ditu. 1976 inguruan izan zen 
lehenengoa; 1995etik aurrera, bi-
garrena. Ordu hartan, Durangoko 
Komentukaleko etxe batean bizi 
ziren hiru pisukidek Durangalde-
ko EHGAM birsortzea pentsatu 
zuten. Hainbat kide batu ziren 
mugimendura, baina talde motorea 
bost kidek osatzen zuten: neska bik 
eta hiru mutilek. Lau urteko akti-
bismoa izan zen haiena. Fanzine 
edo argitalpen bat ere utzi zuten: 
Lesgay Barri.

JAIAK ETA KULTURA, ELORRION

'Jaia bai, borroka ere bai', dio lema 
ezagunak. Bada, Durangaldeko 
EHGAMek horixe egin zuen Elo-
rrion. 90eko hamarkadan hainbat 
zinema ziklo eta bertso saio an-
tolatu zituen Ateneon eta Arriola 

antzokian. Garaiko aktibistek on-
do gogoan dituzte Ateneon mun-
tatutako jaiak. Bertakoa izan zen 
Durangaldeko lehenengo LGTB 
txosna.

FRANCISEN ALDE ABADIÑON

1979ko ekaina. Abadiñoko Udalak 
elkartasuna adierazi zion Errente-
riako Udalari. Eta zergaitik adiera-
zi zion elkartasuna? Bada polizia 
batek Francis hil zuelako tiroz, 
hango Apolo dantzalekuan. Eta 
nor zen Francis? Bada, Errenterian 
lan egiten zuen eta han bizi zen 
trabestia. Hilketa hark Euskal 
Herriko LGTB komunitatea sumin-
tzea eragin zuen. Istiluak eta greba 
orokorrak egon ziren hurrengo 
egunetan. LGTB kide askok pro-
testara irten zuten, lehenengoz 
publikoki.

LGTB mugimendua Durangaldean: 
memoria historikorako datu batzuk

Francisen oroimenezko zebra-bidea Errenterian.

KILI-KILI  •  EKAITZ HERRERA

Eider Lauzirika (Durango, 1997) eta 
Jon Markel Carrillo (Durango, 1997) 
Kili-Kili elkarteko kideak dira.

Orain urtebete jaio zen Kili-Kili. Zein 
da orain arteko ibilbidearen balora-
zioa?
Eider Lauzirika: Ofizialki orain urte-
bete hasi ginen arren, badira urte 
bi honegaz hasi ginenetik. Herri-
tarrek eta instituzioek elkartean 
sinesten dutela ikusi dugu. Duran-
gon ez zegoen ezer, eta oso pozik 
gaude orain artekoagaz. Ez genuen 
horrelako harrerarik espero. 
Jon Markel Carrillo: Beharrizan bati 
erantzuteko sortu genuen elkartea. 
Ikusten genuen hezkuntza arloan 
heterosexualitatea zela ardatza, eta 

bestelako sexualitateak bazterrean 
geratzen zirela. Ugalketaren ikus-
pegitik kontatuta dago dena, gizon-
emakume harremanetik. Ahaztu 
egiten dira bestelako genero iden-
titateak eta sexualitateak. Ikuspegi 
zabalago bat eskaini gura genuen.
E.L.: Heziketa-gaiak lantzetik abia-
tu gura dugu, apurka-apurka es-
parrua zabaltzen joateko. Eta ez 
bakarrik umeekin. Gurasoekin, 
irakasleekin edo ikastetxeetako 
langileekin lanean gabiltza.

Zeintzuk izan dira orain arte antolatu 
dituzuen ekintzak?
E.L.: Iaz, ekainaren 28ko ekitaldiak 
antolatu genituen. Santurtziko 
jaietako pregoilari izateko gonbi-
datu gintuzten. Hitzaldi askotan 

parte hartu dugu eta Jesuitak ikas-
tetxeagaz bideo bat egin genuen 
maiatzaren 17rako, LGTBfobiaren 
aurkako Nazioarteko Egunerako. 
Apurka-apurka goaz. Epe luzera 
begira, Durangon aldaketa bat igar-
tzea gura dugu. Azken finean, gura 
zein ez, Durango nahiko kontserba-
dorea da. Oraindino zailtasunak eta 
traumak ikusten ditugu.
Zelan zaudete antolatuta?
J.M.C.: Urte osoan zehar lan egiten 
dugu eta hainbat elkartegaz dugu 
hartu-emana. Sare sozialetan ere 
hainbat lanketa egin dugu konfina-
menduak iraun duen bitartean.
E.L.: Gure batzarrak zabalak dira. 
Gura duena etor daiteke. Insta-
gramen kili_kili_asoziazioa kontua 
dugu. kilikili.asoziazioa@gmail.com 
helbidera ere idatzi daiteke.
Zelan ospatuko duzue ekainaren 
28a, Gay eta Lesbianen Harrotasun 
Eguna?
J.M.C.: Adierazpen-bideo bat egingo 
dugu herritar eta eragileekin. Ta-
bernek bat egingo dute gugaz eta 
ostadar banderak ipiniko dituzte 
Goienkalen.

“Apurka-apurka goaz; epe luzera begira, 
Durangon aldaketa bat igartzea gura dugu” 

Kili-Kili da Durangaldean dagoen LGTB elkarte bakarrenetarikoa. Elkarte gaztea da, baina gogotsu dago aurrera egiteko

Heziketa-gaiak 
lantzetik abiatu gura 
dugu, apurka-apurka 
esparrua zabaltzen 
joateko”
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atxondo •  maialen zuazubiskar

Asteon jaietan murgilduko dira 
Atxondon. Jai batzorde konfina-
tuak egun biko egitaraua antolatu 
du Apatamonasterioko jaiak os-
patzeko eta itxialdi osteari ongi 
etorria emateko. Hori bai, hainbat 
neurri ipini dituzte segurtasuna 
bermatzeko.

Egitarauari dagokionez, zapa-
tuan, ekainaren 27an, Mozorro 
Eguna ospatuko dute jaien ha-
sieran. Gaia COVID-19a izango 
da. 11:00etan, txistulariek alaitu-
ko dituzte herriko kaleak. Ondo-
ren, 12:00etan, pregoia egongo da 
eta txopo txikia altxatuko dute. 
14:00etan, auzoen arteko paella 
bazkaria egingo dute. Arratsaldean, 
18:00etan, umeentzako antzerki 
musikatua eta kontu kontzertua 
egongo dira. Eta Mocker ś musika 
talde durangarraren kontzertuagaz 
emango diote amaiera egunari. 

Astelehenean, ekainaren 29an, 
Meri, Mari eta Lari ikuskizunaz go-
zatzeko aukera egongo da, eta gero, 

19:00etan, txokolatada egingo dute. 
Bertso afariagaz (talo jana) emango 
diete amaiera jaiei. Eneko Abasolo 
'Abarkas' eta Onintza Enbeita aritu-
ko dira bertsotan. 

Jai batzordeko kideek esan du-
tenez, hainbat segurtasun neurri 
hartuko dituzte. Esaterako, paella 
bazkaria kalean egingo dute fron-
toian egin beharrean, segurtasun 
tarteak betetzeko. "Hogei pertso-
nako multzoak egingo ditugu, 
eta mahaiak herritik sakabanatu. 
Horrela, jende pilaketak ekidingo 
ditugu", esan dute jai batzordeko 
kideek. Hori ez da neurri bakarra 
izango. Gainerako ekitaldietan ere 
hartuko dituzte neurriak. Iaz jendetza batu zen jaien hasierako ekitaldian.

Apatamonasterioko jai batzorde konfinatuak egitaraua antolatu 
du jaiak ospatu eta itxialdi osteari ongi etorria emateko 

Mozorro Eguna, paella jana, Mocker´s-en kontzertua eta bertso 
afaria uztailaren 27tik 29ra Atxondon,  Apatamonasterioko jaietan

Antolatzaileek jakinarazi 
dutenez, hainbat 
segurtasun neurri 
hartuko dituzte

ELoRRIo  •  maialen zuazubiskar

Eixu artisau elkarteak antolatzen 
duen azokaren laugarren edizioa 
egingo dute uztailaren 5ean Elo-
rrion. Urarka kalera bertaratzen 
diren herritarrek hainbat sortzaile-
ren lanak ikusi eta erosteko aukera 
izango dute. Antolatzaileek jaki-
narazi dutenez, 23 sortzailek parte 
hartuko dute guztira, eta hartu 

beharreko segurtasun neurriak 
hartuko dituzte.

Esate baterako, karpatik kar-
para 3 metroko segurtasun tartea 
egongo da, eta, gainera, saltzai-
leek maskara erabili beharko du-
te une oro. Horrez gainera, postu 
bakoitzean hidrogela egongo da 
eskuak garbitzeko. Azokako ibil-
bide osoan zehar ere ipiniko dute 
hidrogela. 

Ipuin kontalaria
Azokaz gainera, aurtengo edi-
zioan ipuin kontalari baten ikus-
kizunaz gozatzeko aukera ere 
eman gura diete herritarrei. Idoia 
Gamero elorriarra da ipuin kon-
talaria eta  Urarkan arituko da. 
Gamerok saio bi eskainiko ditu. 
Lehenengoa 11:00etan izango da 
eta bigarrena, 12:30ean. 

Jendetza batzen da Eixuk antolatzen duen azokan.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, hartu beharreko 
segurtasun neurri guztiak hartuko dituzte azoka egiteko

Eixuk antolatuta, artisau eta 
sortzaileen azoka egingo dute 
uztailaren 5ean Elorrion

Urarka kalean Idoia 
Gamero Elorrioko ipuin 
kontalariaren saioaz 
gozatu ahal izango da
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BERRIZ  •  Joseba derteano

Normaltasun berria indarrean 
sartu denetik, egitarau birtuala 
alde batera utzi eta Berrizen lehe-
nengoak izan dira jaiak kalera 
ateratzen. Herriko hainbat elkarte 
eta taldek egindako ahaleginari 
eskerrak izan da. Hasiera-hasierako 
lehenengo batzarretan, internet 
bidezko jaiak planteatu zituzten, 
baina egoera aldatzen joan den 

neurrian jaiak errealitate horretara 
egokitzen joan dira, antolatzaileek 
azaldu dutenez.

Honako elkarte eta taldeak aritu 
dira elkarlanean: Hiltegixe Berriz-
ko Gaztetxie, Berrizko Gazte Asan-
blada, Oka Elkartea, Umerri eta 
Azeri Gorriak.

Hainbat neurri hartu dituzte 
segurtasuna bermatzeko: ekimene-
tan parte hartzeko, aurretik eman 

behar izan da izena; ekintza guz-
tietara jesarrita egon behar da, eta 
maskara ipinita; ekimenek aforo 
mugatua izango dute.

Askotariko ekimenak 
Egitarauari dagokionez, Eneritz eta 
Dana eta Olinda taldeek kontzertua 
eskainiko dute gaur, 20:00etan, es-
kolako beheko patio estalian.

Zapatuan, dantza eta bertsoak 
izango dira batez ere protago-
nista, eskolako beheko patioan. 
18:00etan, Slipery eta Sliperitos, 
Ethan Lopez eta Feel the Sound tal-
deek dantza ikuskizuna eskainiko 
dute, eta 19:30ean, Araitz Katari-
nen, Irune Basagoitiren eta Leire 
Vargasen bertso saioa hasiko da.

Azkenik, domekan, 18:00etan, 
umeentzako ipuin kontalari saioa 
hasiko da eskolako goiko txapel be-
rrian. Aurretik izena emandakoen 
artean ikusminik handienetarikoa 
piztu duen ekimena da, antolatzai-
leen esanetan.

Ekimenetan postu bat ipiniko 
dute kamisetak, poltsak eta zapiak 
saltzeko, eta batzen duten dirua 
gastuei aurre egiteko erabiliko dute.  

Ekimenetan jesarrita 
eta maskarak ipinita 
egotea dira segurtasun 
neurrietariko batzuk

Aurtengo jaietan ikusiko ez diren irudi bi: ez da ez txosnarik ez dantza saiorik egongo.

Jaiak kalera atera dituzte 
Berrizen, normaltasun 
berrira egokituta eta 
segurtasuna zainduta 
Berrizko jai herrikoien aldeko lantaldeak antolatuta, atzo 
hasi zituzten jaiak, eta domekara arte iraungo dute
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zaldibar  •  aritz maldonado

Jaimorfosia izango da aurten Zal-
dibarko txosna batzordeak bertako 
jaiak ospatzeko aukeraturiko leloa. 
Koronabirusaren agerpenak guztiz 
baldintzatutako jaiak izango dira, 
eta beste modu batekoak ere bai. 
Uztailaren 2an hasi eta 5era arte 
iraungo dute, eta Ismene San Mar-
tin Lasuen (Zaldibar, 1993), Nerea 
Lizarralde Sampedro (Zaldibar, 
1994) eta Pello Zabarte Narbaiza 
(Zaldibar, 1997) txosna batzordeko 
kideek aitortu dutenez, inoiz baino 
gogoeta handiagoa egin behar izan 
dute jaiok antolatzeko. Gaztetxeko, 
Dominika talde feministako eta Er-
naiko kideak ere badira.

Zer da Jaimorfosia?
Pello Zabarte Narbaiza: Hiru eragilek 
osatzen dugu txosna batzordea, 
eta berrasmatu egin behar izan 
ditugu jaiak. Oinarri batzuk alda-
tu eta segurtasun neurri guztie-
kin sasoi berrietara egokitu behar 
izan ditugu. Esate baterako, gaue-
tan ez da ekitaldirik egingo, baina 
jai herrikoiek dituzten bestelako 
ezaugarri batzuek bere horretan 
jarraituko dute: aldarrikapena, 
komunitatearen indartzea... Az-
ken hileetan indartu diren beste 
balio batzuk erdigunean ipini gu-
ra izan ditugu; zaintza, esaterako.
Ismene San Martin Lasuen: Asko ez-
tabaidatu dugu, jaiak egin ala 
ez. Aurrera egitea erabaki genue-
nean, koherentziagaz eta zen-
tzuagaz izan behar zela erabaki 
genuen. Txosna batzordea bera 
da lehenengo interesatua gauzak 
ondo egiteko. Hasieratik baztertu 

genuen orain arteko eredua duten 
jaiak.
Ez zen erraza izango jaiak ospatzeko 
erabakia hartzea.
Nerea Lizarralde Sampedro: Uste dugu 
herriak merezi zuela jai batzuk 
antolatzea. Egon garen moduan 
egotetik gatoz, eta pentsatu genuen 
aukera ona zela herrian bertan kon-

tzertu batzuk edo kultur jai batzuk 
antolatzea, eta disfrutatzea.

Prozesu honen hasierako ezta-
baidetan, inor gutxik pentsatuko 
zuen horrelako jai batzuk ospatuko 
zirenik. Asko hausnartu behar izan 
dugu, eta berrantolatu. Garran-
tzitsua da jaiak mentalitate berri 
bategaz gozatzea. 
I.S.L.: Ez da egun batetik bestera al-
datutako jai eredu bat. Prozesu bat 
izan da, eta aukerak zeintzuk diren 
ikusten joan gara bidean.
Zelako jaiak aurreikusten dituzue?
P.Z.N.: Jai herrikoien berrasmatze 
honetan, kultura ardatz lez hartu 
gura izan dugu, sektore hau, gaur 
gaurkoz, krisi ekonomikoa gehien 
sufritzen dabilen sektoreetariko 
bat delako.
I.S.L.: Luhartzekoek eskertu digute 
eurekin genuen konpromisoari 

eustea. Haiek, gure moduan, be-
rregokitzapenak egin behar izan 
dituzte. Zapatuan gazte olinpiadak 
egin ohi izan dira. Orain, aulkietan 
egin beharko ditugu olinpiada ho-
riek, adibidez.
N.L.S.: Urtero moduan antolatuko 
ditugu jaiak, auzolanean eta he-
rriko jendearen artean. Aurten, 
barrako txandak barik, bestelako 
txandak edukiko ditugu: sarre-
ra-irteerak zaindu, desinfekzio 
txanda...
Jaiak diru iturria izan ohi dira he-
rri mugimenduarentzat. Ez da bu-
ruhauste makala izango antolaketa. 
P.Z.N.: Kasu honetan, ez diogu arre-
ta berezirik eskaini. Hasieratik 
asumitu genuen aurtengo jaietan 
ez zela dirurik irabaziko. Urtero 
lez, kamisetak aterako ditugu, eta 

horrek zeozertxo lagunduko digu. 
Jaien funtzioetariko bat herri mugi-
mendua diruz hornitzea da, baina 
aurten ez du hori beteko. 
Uztailaren 2an hasiko dituzue aur-
tengo jaiak. 
I.S.L.: Eguenetik domekara ospatu-
ko ditugu, betiko moduan.
N.L.S.: Zapatuan herriko musika-
riei egin gura izan diegu tartea. 

Konfinamendu sasoian egitarau 
herrikoia sortu zuten zaintza sa-
rean, eta hortik dator aukera hau.
I.S.L.: Herriko musikariei plaza 
hori eskaintzeaz gainera, au-
rretik genituen konpromisoak 
mantentzea garrantzitsua da 
guretzat. Sua eta Luhartz taldeen 
emanaldia lotuta genuen pande-
miaren aurretik ere; garrantzi-
tsua da horri eustea, baita urtero 
datozen teknikariengaitik ere.
I.S.L.: Txosnagunean apustu argi 
bat egingo dugu osasuna berma-
tzeko neurrien alde. Gure baliabi-
deen arabera beti ere, baina lan-
keta egin gura dugu, herritarrei 
neurri hauek azaltzeko, jai hauek 
egitearen arrazoiak azaltzeko, 
eta baita ospatzeko eta disfruta-
tzeko ere. 

“Guretzat 
garrantzitsua zen 
lotuta zeuden kultur 
ekimenei eustea” 
Beste modu batera izango bada ere, txosna batzordeak 
Zaldibarko jaiak antolatu ditu 2020 berezi honetarako

Barikuan Suaren eta 
Luhartzen kontzertua 
egongo da; zapatuan, 
herriko musikariena”

Barrako txandak 
barik, desinfekzio 
txandak egin beharko 
ditugu aurten"
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KKultura  •  aritz maldonado

Kultura plazetarako lehenen-
go urratsak ematen hasiko da. 
Aste honetan, Durangoko Uda 
Kulturaz Blai! eta Elorrioko Musi-
kaire jaialdiak aurkeztu dituzte. 
Jarduerak uztailean eta abuz-
tuan izango dira. Durangokoaren 
kasuan, ia 100 kultur jarduera 
egingo dira, eta ohikoa baino ia 
lau bider aurrekontu handiagoa 
edukiko du aurten, 95.000 euro-
koa, hain zuzen ere. " COVID-19ak 
eragindako krisialdia erronka lez 
hartu dugu", adierazi zuen Ima 
Garrastatxu Durangoko alkateak. 
Antzerkia, musika, zirkua, bertso 
saioak, eta 'boluda bingoa' egongo 
dira, besteak beste. Guztira, 38 

emanaldi. Ekuru talde duranga-
rrak diskoa aurkeztuko du, eta 
Markeliñe antzerki taldeak Psike 
antzezlana estreinatuko du.

Emanaldiak doakoak izango 
dira, eta segurtasun neurriak 
"zorrotz" betearaziko dituztela 
adierazi zuten prentsaurrekoan. 
250 lagunentzako emanaldiak 
izango dira, eta parte-hartzaileek 
jesarrita egon beharko dute uneo-
ro. Ekitaldiak Landako eta Kuru-
tziaga ikastetxeetako patioetan 
eta Plateruenako terrazan izango 
dira. 

Museoa eta Biblioteka 
Esti Albizu Bizenta Mogel Biblio-
tekako arduradunak eta Garazi 

Arrizabalaga Arte eta Historiako 
Museoko zuzendariak eraikin 
bi hauen egitaraua "kalera ate-
ratzearen" alde posit iboa na-

barmendu zuten. "Apurtu egin 
behar da museoak eta bibliote-
kak espazio itxiak diren ustea", 
azaldu zuen Arrizabalagak pren-
tsaurrekoan. Guztira, 59 tailer 
eskainiko dituzte uztailean eta 
abuztuan. Bibliotekak eta Mu-
seoak proposaturikoez gainera, 
Immigrazio zerbitzuak eta Den-
boraren Bankuak elkarlanean 
proposaturikoak ere badaude.

Musikaire "berezia"
Koronabirusaren agerpenak Elo-
rrioko udako Musikaire jaialdia 
ere guztiz baldintzatu du. Aur-
ten, Elorrioko jaialdiak egitarau 
"berezia" izango du. Antolatzai-
leek gertuko artisten emanal-
diak lehenetsi gura izan dituzte. 
"0 kilometro Musikaire izango da 
aurtengoa". Besteak beste, Anari, 
Gari & Maldanbera eta Oreka 
Tx artisten kontzertuak egongo 
dira. Durangaldetik, Barsanti 
konpainiak Kale Gorria ikuskizu-
na aurkeztuko du, Gansok Panoli 
kabareta, eta Miren Amurizak 
eta La Pulgak Gorria ikuskizuna 
eskainiko dute Elorrion. Ekital-
diak San Roken edo Aldatsekuan 
izango dira.

Dozenaka ekitaldik kulturaz beteko 
dituzte Durango eta Elorrio 
uztailean eta abuztuan
Uda Kulturaz Blai! eta Musikaire jaialdietako egitarauak aurkeztu dituzte aste honetan

Hainbat lagunek parte hartu zuten Durangoko aurkezpenean.

Antolatzaileek adierazi 
dute segurtasun neurriak 
betearaziko dituztela 
emanaldietan

Egitarauak, osorik, 
ANBOTOren webguneko 
agendan egongo  
dira ikusgai

Albistegietako titularra bai-
no ez dirudi orain martxoan 
ezustean etxe-zuloetan zo-
koratu gintuen itzal handiko 
birus ikusezin eta ezerez ho-
nek, ematen du mundu bat 
igaro dela ordutik. Ekaineko 
eguzkiak eta alarma egoera-
ren indargabetzeak inertziaz 
garamatzate, ohiko bizimodu 
normalaren gose garelako. Eta 
batzuetan, hain zuzen geure 
burua engainatzen ari garen 
kontzientzia sotilez, ardura-
gabekeria puntu batekin ari 
gara jokatzen. Baina 1947an 
hala idatzi zuen Camusek: 
“libre sentitzen ziren eta inor 
ez da libre izango izurriterik 
dagoen artean”. 

"Hemen barruan erlojua en-
tzuten dut" esan eta negarrez 
hasi zen agure bat, abailduta. 
Egunean hamaika aldiz erre-
pikatzen zuen non eta norekin 
hil nahiko zukeen. Bitartean, 
bizitzak maiz egiten zuen ihes. 
Eta kafesneak bandejetan hoz-
ten, euliak geratu barik ospita-
leko geletan, nitrilozko eskuak 
izerdi hotzez, kremailerak 
plastiko gardenak ixten, mal-
koak disimuluz lausotutako 
betaurrekoen gometan me-
tatzen, etxekoak pantailetan 
urduri, gau osoan argiren bat 
piztuta eta beti baten bat lorik 
egin ezinik. Oraindik jendea 
asko akordatzen da, oraindik 
nahigabez; ze uste baino hon-
doratuago atera gara hemen-
dik. 

Eguraldi txarreko gau luzea 
izan da, eta zer esan, hunki-
tuta nago. Gustura egongo ote 
zarete gura eta merezi zenuten 
zeru katoliko, itsasbazter edo 
sagarrondoen itzaletan. Azken 
hileetan pasatu denak hemen 
geratu garenok behartzen gai-
tu aurrerantzean zerbait berria 
egitera, gertatutako akatsak 
berriz errepika ez daitezen.

Geure  
Durangaldea

Eguraldi txarra

Garazi  
Mugarza Markina 
Erizaina
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BARIKUA, 26 · 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

IrUarrIzaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

SaraSKeta, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

ZAPATUA, 27 · 09:00-09:00

De DIego Intxaurrondo 22. - DUrango

rUIz, JUan El Alto-Bide 
Zahar 14 - zornotza

09:00-13:30

UnamUnzaga Muruetatorre 
2C - DUrango

navarro Artekalea 6 - DUrango

mUgIca Andra Maria 9 - DUrango

campIllo Montevideo 
etorb. 24 - DUrango

bazan DIaz Uribarri 5 - DUrango

balencIaga  
Ezkurdi plaza 8 - DUrango

larrañaga-balentzIaga 
Berrio-Otxoa 6 - elorrIo

egUren, ISabel 
Trañabarren 15. - abaDIño

goIrIa, marI carmen  
Sabino Arana 6 - zornotza

melero, roSa marI  
San Pedro 31 - zornotza

IrUarrIzaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

gUtIerrez, Iban Txiki 
Otaegi 3 - 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, 28 · 09:00-09:00

mUgIca Andra Maria 9 - DUrango

rUIz, JUan El Alto-Bide 
Zahar 14 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

ASTELEHENA, 29 · 09:00-09:00

etxebarrIa  
Montevideo etorb. 2. - 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, 30 · 09:00-09:00

bazan DIaz Uribarri 5 - 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, 1 09:00-09:00

De DIego Intxaurrondo 22. - DUrango

goIrIa, marI carmen  
Sabino Arana 6 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUENA, 2 · 09:00-09:00

SagaStIzabal  
Askatasun etorb. 19 - DUrango

goIrIa, marI carmen  
Sabino Arana 6 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

Botikak

Zorion Agurrak Eguraldia

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

Zorionak, pekeña! Egun on-ona pasau. Ta martitze-
nien pare bat trago zure kontu, e? Mosu handi bat.

Irati Lanperrikok 11 urte egingo ditu ekainaren 29an. 
Zorionak eta urte askotarako, Irati! Patxo potolo asko 
zure familiaren partez. Ondo pasatu zure eguna eta 
ondo zaindu besoetan daukazun Txiki!  

ZAPATUA   26º / 14º

DOMEKA   24º / 15º

ASTELEHENA   21º / 16º

MARTITZENA   32º / 15º

EGUAZTENA   22º / 15º

EGUENA   22º / 15º/

BARIKUA   31º / 15º
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Trañabarren 9
Matiena
Tel.:946 81 7039

VANCOUVER

NAPOZT
Josemiel Barandiaran,  
8 behea - Durango
Tel.: 946 004 086

Uda kalean bizi behar 
delako! Goizean gosariak, 
eguerdian pintxoak eta 
arratsaldean lagun arteko 
poteoa.

OREKA

ZERO

Andra Mari, 6
Durango
Tel.: 946 812 222

INTXAURRE
ELKARTEA

GORA-GORA

ABARKETERUENA

AI AMA
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BETIXU

OLAJAUREGI

BEDATS

MOMOTXO

OXFORD
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Aurkitu aurtengo negutik 
gaur arte dauden zazpi ez-
berdintasunak. Errealitate 
ederra hauskorra ere badela 
badakigu orain. Inork ez lu-
ke, herriko bihotz eroriena 
duenak ezta, halako herri 
tristerik imajinatuko. Inongo 
plan urbanistiko desatsegine-
nak ere.

Herritarren begiek distira 
egiten dute. Baina ez dute zo-
rionik islatzen... Inoiz zorio-
na ikusi duela dioenik bada-
go, baina jokoan edo errepi-
deko seinaleetako oreinetan 
topatu daitekeen bezala.

Ezegonkortasunaren agen-
dan apuntatuko ditugu dato-
zen etxe kaleratzeen egunak, 
eta sarritan gogoratzen naiz 
Amaia Egañaz (2012). Gain-
puztu dizkiguten udarako 
asmoez. Aukeran, zapore gu-
txi duen ilusioa sartu digute 
etxeetan, auskalo nondik 
gobernatzen diren telebiste-
tatik.

Ez dut uste kalkulatu dai-
tekeenik zenbat maitasun 
aurreztu den martxotik hona 
(“maitasuna aurreztu” esa-
tean mingaina oraindik be-
roegi dagoen hitzarekin erre 
zait). Batzuetan gogoratzen 
naiz eta besteetan ez. Urtu di-
ren helduleku guztiez. Kontu 
korronteetako zifrak igotzen 
dituztenez edo noizean behin 
egongeletako besaulkietan 
gure alboan etzaten direnez.

Oroitzen naiz zabortegietan 
hondoratutako auzokoez eta 
lotsez. Eta porlanezko zubi 
erraldoien itzalez.

Dena dago erortzear. Herria 
bueltatzeko exijituko dugu 
eta tristura hau gaindituko 
duena.

Lau 
hortza

Batzuetan gogoratzen naiz 
eta besteetan ez

Ainhoa 
Olaso Sopelana
Ikaslea

BERRIZ  •  AITZIBER  BASAURI

Freddi Mercur y, J imi Hendr i x , 
Amy Winehouse, Marilyn Monroe, 
Gandhi edo Asterix eta Obelix .
Momotxorro, Iturengo joaldunak, 
Tartalo edo Basajaun. Playmobil 
panpinak pertsonalizatu egiten 
ditu Agirrek, eta sare sozialen 
bitar tez erakutsi gero. Enkar-
guak hartzen ere hasi da. Hala 
ere, zaletasuna baino ez duela 
nabarmendu du, musika eta ar-
gazkilaritza lez.  

Zer dela-eta hasi zinen Playmobil 
panpinak apaintzen?
Nor ez da inoiz jolastu Playmobil 
panpinekin? Gure belaunaldian 
behintzat... Andaluziara oporretan 
joan nintzen batean bururatu zitzai-
dan. Playmobil panpinak apaintze-
ko tradizioa dago han; Aste Santuko 
prozesio handiak irudikatzen dituz-
te. Bada, nik ere egin nezakeela pen-
tsatu nuen. Gainera, banuen Play-
mobil panpinen bilduma txiki bat. 
Hainbat figuratxo sortu ditut, euren 

diorama txiki eta guzti: Berrizko 
dantzariak; Marino Lejarreta, berari 
eskainitako oroitarriagaz; Berrizen 
elefante  baten eta idi pare baten 
artean egindako desafio ezaguna... 
Nik jotzen dudan Storm musika 
taldearen diorama ere badut. Baina 
lekua behar da diorametarako, eta, 
azkenean, panpinak eurak bakarrik 
apaintzen hasi nintzen. Ehundik 
gora ditut etxean.
Ondo gordeta izango dituzu denak.
Bai, beira-arasa batean ditut. Lekua 

egin behar izan diet. Esan behar 
dut bildumazalea naizela. 30 bat ar-
gazki kamera ditut, eta jostailuzko 
200 bat rally kotxe. 
Zenbat denbora behar izaten duzu 
panpinak eskuz apaintzeko?
Astebete inguru panpina bat egite-
ko. Behar ditudan piezak lortu eta 
gero, panpina apaindu eta pintatu 
egiten dut. Baliteke piezaren bat 
ez aurkitzea; orduan, eskuz egiten 
ditut. Moldeatzeko pasta erabiltzen 
dut panpinaren gainean formak 
irudikatzeko (txapelak, zapiak...). 
Harrituta zaude panpinen arrakas-
tagaz?
Oso harrituta! Euskal Herriko hain-
bat lekutatik deitu didate panpinak 
egiteko. Batez ere, dantzariak es-
katzen dizkidate. Otsagabiatik (Na-
farroa), adibidez, 'Bobo' pertsonaia 
enkargatu dit urteetan 'Bobo'-rena 
egin duenak. Postaz bidaltzen hasi  
naiz, baina beldurra ematen dit, 

oso apurkorrak direlako. Iparral-
detik ere maskaradako dantzariak 
eskatu dizkidate. Dudarik barik ho-
rretxek dute arrakastarik gehien. 
Baina ez dut oso argi hori zelan 
kudeatu. Niretzat hau ez da nego-
zio bat. Poza ematen du norberak 
egindako lana hain gustuko izatea 
jendeak. Baina harrituta nago har-
tu duen dimentsioagaz. AEBetatik 
birritan deitu didate panpinak es-
katzeko, baina ezetz esan diet.
Afizioa ofizo bihurtuko duzu?
Inondik inora. Hau zaletasun bat da 
niretzat, eta afizioa ofizio bihurtuz 
gero, ez da berdin disfrutatzen. 
Bat aukeratzeko eskatzen badizut...
Iturengo joalduna eta maskarada-
ko dantzariak. Lan handia dute, de-
taile asko. Kiss musika taldeak ere 
lan handia eskatu zidan. Bestalde, 
Torrente oso barregarria iruditzen 
zait pertsonaia lez.

“AEBetatik birritan deitu didate 
panpinak eskatzeko; ezetz esan diet” 
Orain hiru urte, Peio Agirre Playmobil panpinak eskuz moldatzen eta apaintzen hasi zen. Euskal 
Herri osotik deitu diote enkarguak egiteko, eta sinistu ezinik dago panpinek duten arrakasta

Moldeatzeko pasta 
erabiltzen dut 
panpinaren gainean 
formak irudikatzeko 
(txapelak, zapiak...) 

Peio Agirre Gimenez
Playmobil panpinak 
moldatzen ditu
Berriz  I  1969
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