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DURANGO  •  Joseba derteano

Udalbiltzak 2021a eta 2022aren 
lehenengo erdia hartuko dituen 
kultur proiektu berri bat aurkeztu 
zuen eguaztenean, Durangoko 
Plateruenean. Geuretik Sortuak 
izenagaz, euskara hutsean sortuta-
ko literatura, antzerkigintza eta zi-
nemagintza sustatzea du helburu.

'Geuret ik Sortuak' kultur 
proiektuan udalerriak bidelagun 
izango dituzte. Lurraldetasun 
orekari, tamainari eta aniztasu-
nari erreparatuta, Udalbiltzak 
25-30 herri aukeratu ditu eta eurak 
izango dira proiektutik aterako 
diren sormen lanen laborategi eta 

eszenatoki. Durango da herri ho-
rietariko bat.

Beraz, herriak izango dira sor-
men lanen kokalekuak. Protago-
nistak, ostera, deialdien bitartez 
aukeratuko diren 25 bat kulturgile 
edo talde dira, literatura, zinema-
gintza eta antzerkigintza arlokoak 
hain zuzen ere. Deialdia 2021eko 
lehenengo erdian abiatuko dute 

eta kulturgile hasiberrientzat zein 
esperientzia dutenentzat egongo 
da zabalik.

Hautatutako kulturgileek ego-
naldiak egingo dituzte herri horie-
tan. Kulturgile bakoitzak hainbat 
aste igaroko ditu herri horietan, 
bere artelana sortzeko: eleberri la-
bur bat literaturaren kasuan, film 
labur bat zinemagintzaren kasuan 
edo antzezlan bat antzerkigintza-
ren kasuan.

Azkenik, sortutako lanak bildu-
metan batu (eleberri bat, film luze 
bat eta antzezlan bat...) eta Euskal 
Herriko herrietan erakutsiko di-
tuzte, zirkuitu bat sortuz.

Udalbiltzak euskarazko sormen lanak 
sustatzeko kultur proiektua aurkeztu du
Euskal Herriko 25-30 udalerrik parte hartuko dute eta Durango da euretariko bat.

Udalbiltzako eta udalerrietako kultur munduko ordezkariak, eguaztenean Plateruenean egindako aurkezpenean. 

2021eko lehenengo 
erdian deialdi publiko 
bat abiatuko dute 
kulturgileak aukeratzeko 

DURANGO  •  eKaItZ Herrera

Durangoko Udalak jakinarazi du 
San Faustoko taberna birmolda-
tzeko lanak amaierara ailegatzen 
dabiltzala eta laster egongo dela lo-
kal berritua prest. Irisgarritasuna 
hobetzeko lanak egin eta altzariak 
berritu dituzte, besteak beste. "Gu-
re ustez, ezinbestekoa da auzoek 
euren baliabideak izatea euren 
jarduerak garatu ahal izateko, eta, 
horregaitik, oso pozik gaude San 
Faustoko bizilagunentzat gune 
hori berreskuratzeaz", azaldu dute 
gobernu taldeko kideek. Taberna 

ez da udala San Fauston egiten 
dabilen lan bakarra. Frontoia berri-
tzeko lanak ere laster lizitatuko di-
tu. Teilatua konpontzeaz gainera, 
instalazio elektrikoak berrituko 
dituzte, kirola ez ezik kultur ekital-
diak ere egin ahal izateko bertan.

Azken ukituak baino ez dira 
falta San Faustoko auzo 
taberna berriro zabaltzeko
Udala birmoldaketa lanak amaitzen dabil. Bestalde, 
frontoian egokitzapenak egiteko lizitazioak hasiko ditu

Irisgarritasuna hobetzeko lanak egiteaz gainera, hornidura hobetu dute.

"Ezinbestekoa da auzoek 
euren baliabideak 
izatea euren jarduerak 
garatzeko; pozik gaude"
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DURANGO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Indarkeria matxistagaitik erailda-
ko emakumeak oroitzeko asmoz, 
Durangoko Udalak eta herriko 
eragile feministek gune bat atondu 
dute Ambrosio Meabe kalean. Zapa-
tuan inauguratu zuten gunea eta 
bertan izan ziren udal ordezkariak 
eta Durangoko mugimendu femi-

nistako kideak. "Gunearen helbu-
rua biktimei erreparazioa emateko 
printzipioa ezartzea izan da, pre-
bentzio- eta esku-hartzeko politi-
ken bidez, baina baita biktimen 
estatusa legitimatzen eta duintzen 
duten politiken bidez ere", adierazi 
zuten Durangoko Udaleko kideek.

 

Indarkeria matxistak eraildako emakumeak 
oroitzeko gunea inauguratu dute Durangon
Udal ordezkariek eta mugimendu feministako kideek inauguratu zuten gunea, zapatuan. 
Ambrosio Meabe kalean oroigarria ipini dute. Biktimen erreparazioa egiteko gunea da 

Ambrosio Meabe kalean ipini dute oroigarria.

"Gunearen helburua 
biktimei erreparazioa 
emateko printzipioa 
ezartzea izan da"

Iurretako Udalak %17 igoko du 
arlo sozialerako diru poltsa 
2021erako 5,55 millioi euroko udal aurrekontua onartu dute

IURRETA  •  AITZIBER BASAURI

Gaur egungo osasun krisiari 
egokitutako udal aurrekontu 
"zuhurra" onartu du Iurretako 
udalbatzak asteon. Udalak 5,55 
milioi euro izango ditu 2021ean; 
aurtengoagaz alderatuta, %6 jai-
tsiko da aurrekontua. Inbertsioen 
atalean igarriko da gehien: aur-
ten, 850.000 euro izan dituzte 
inbertsioetarako; 2021era begira, 
350.000 euro lotu dituzte (%43 
gutxiago). Bestalde, osasun krisiak 
eragindako egoera sozial eta eko-
nomikoei erantzun ahal izateko, 
arlo sozialean %17 igoko dute diru 
poltsa datorren urtean.

Inbertsioen atalari dagokionez,  
dirurik gehien Hiri Antolamen-
durako Plan Orokorra (HAPO) 
garatzeko, Maiztegin eta Etxegon 
hobekuntzak egiteko eta aurre-
kontu parte hartzaileetarako 

izango da. Baita azpiegitura eta 
eraikinen mantentze-lanetarako 
ere. Iñaki Totorikaguena alkateak 
adierazi du kultur eta agenda so-
ziala mantendu egingo direla, eta 
tokiko-merkataritzarako lagun-
tzak bikoiztu egingo direla.  

EH Bilduk eta PSE-EEk eginda-
ko ekarpenak batuta udal kon-
tuak "hobetu" diren arren, EH 
Bildu abstenitu egin da. Gazteei 
eta nagusiei zuzendutako hainbat 
jarduerari eustea eskatu du koa-
lizioak.

2021era begira, 350.000 
euro lotu dituzte 
inbertsioetarako, aurten 
baino %43 gutxiago 

Durangaldeko pentsiodunek 
hainbat manifestaziora deitu 
dute zapatu eguerdirako
DURANGALDEA  •  EKAITZ HERRERA

Durangaldeko pentsiodunek 
"inoiz baino arrazoi gehiago" 
dituzte mobilizatzeko. Adibidez, 
Durangokoek. "Gizarte Segu-
rantza publikoa jasanezina" dela 
dioen esana "gezur handia" dela 
esan dute asteon. Horregaitik, 
2010eko eta 2012ko lan-errefor-
mak indargabetzea, gutxieneko 

soldata 1.200 euroan ezartzea eta 
erreforma fiskal sakona egitea 
eskatuko dute, "gehien dutenek 
gehiago ordaindu dezaten". 

Zapatuan egingo dituzte mobi-
lizazioak. Durangon eta Elorrion 
12:00etan manifestatuko dira, eta 
13:00etan  Zaldibarren. Iurretan 
eta Zornotzan kontzentrazioak 
egingo dituzte, 12:00etan.

Gizon bat atxilotu 
dute emakume bati 
sexu erasoa egitea 
leporatuta

Durangaldeko herri batean be-
re bikotekide ohiaren kontrako 
sexu erasoa egitea egotzita, 49 
urteko gizonezko bat atxilotu 
zuen Ertzaintzak martitze-
nean, Bilbon. Epailearen au-
rretik igaro ostean, atxilotua 
"berehala" kartzelan sartzeko 
agindu zuen epaileak, Ertzain-
tzak ohar batean azaldu due-
nez.

Sexu erasoa martitzenean 
gertatu zen, Durangaldeko 
herri batean. Biktimak Du-
rangoko Ertzain etxean salatu 
zuen erasoa, eta Ertzaintzak 
ikerketa bat abiatu zuen. Ustez-
ko erasotzailea Bilbon aurkitu 
zuten, eta atxilotu egin zuten.
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DURANGO  •  Jone guenetxea 

Euskaraldiak mingainak dantzan 
ipini ditu. Ahobiziak eta Belarri-
prestak bizi-bizi ibili dira. Euska-
raren erabilera bultzatzeko ekime-
nak bere bigarren edizioan izan 
duen berrikuntza handienetariko 
bat ariguneena izan da. Euskaraz 
jarduteko guneen sorrera komer-
tzio eta elkarteetara ez ezik, enpre-
setara ere zabaldu da. Lan arloan 
euskara gehiago, gehiagorekin 
eta gehiagotan erabiltzeko ariketa 
egin dute Durangoko Azterlan Zen-
tro Teknologikoan. 

Olatz Garro Azterlaneko komu-
nikazio arduradunak azaldu due-
nez, orain urte biko Euskaraldian 
hainbat langilek bat egin zuten 
ekimenagaz maila indibidualean. 
Aurten, parte hartzeko gonbita 
jaso zuten Mankomunitatetik, eta 
baiezkoa ematea erabaki zuten. 

137 pertsona dabiltza lanean 
Azterlanen. "Lantaldeko ehuneko 
handi bat euskalduna da eta ingu-
ruan bizi da. Hasieran kosta egin zi-
tzaigun ariguneak identifikatzea. 
Espazio zabaletan lan egiten dugu- nez, erabaki genuen ingurukoen 

artean ariguneak sortzea", dio 
Garrok. Euskaraldia lantzen hasi 
zirenean, COVID-19aren hasiera 
zen eta zailtasunak izan zituzten, 
egoerak berak eraginda. Baina, 
zelan edo halan, lortu dute ari-
guneak sortzea eta martxan ipin-
tzea. Egunotan ilusioz ekin diote. 

52 lagunek izena eman dute (6 
Belarriprest eta 46 Ahobizi). "Eus-
karaldiko egunak igarri dira. Jen-
deari Belarriprestak ikusteak ilu-
sioa egin dio. Ikustea norberaren 
lantaldean aurretik detektatu 
barik zeniten Belarriprestak dau-
dela poza ematen du", gaineratu du 
Garrok. 

Hizkuntza teknikoa 
Azterlanek dituen lan esparru tek-
nikoa eta bezero mota direla-eta, 
askotan gaztelaniaz edo ingelesez 
berba egiten dutela gogoratu du 
komunikazio arduradunak. Hala 
ere, beste bezero asko euskaldunak 
izaten dira. Solasaldiak euskaraz 
hasten diren arren, askotan gaztela-

niara pasatzen direla aitortu du Ga-
rrok. Horixe da erronka, hain zuzen 
ere. Solasaldi informaletatik harago, 
enpresetako lan hizkuntza euskara 
izatea. Baina pausoz pauso egiten da 
bidea, eta Euskaraldiak lehenengo 
bultzada eman dio helburu horri. 
Orain, lortutakoari urteko gainera-
ko egunetan eustea geratzen da.

Azterlaneko beharginek ariguneak sortu dituzte 
Euskaraldian, lanean euskararen erabilera bultzatzeko
Enpresetan ariguneak sortzea izan da Euskaraldiaren erronketariko bat. Lan hizkuntza euskara izateko pausoak eman dituzte hainbat lantokitan

Euskaraldiagaz bat egin duten Azterlaneko langileek familia argazkia atera dute.

"Euskaraldiko egunak 
igarri dira. Belarriprestak 
ikusteak ilusioa egin dio 
jendeari"
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abadiño  •  a.m.

Erosketak herrian bertan egitea 
sustatzeko helburuagaz, Aba-
diñoko Udalak Gabonetako bonu 
kanpaina kaleratu du. "Horrela-
ko egitasmoak garrantzitsuak 
dira Gabonetan herriko dende-
tako salmentak bultzatzeko eta 
herritarrek aukera izan dezaten 
Gabonetako erosketak egiteko", 
azaldu du Iñaki Rekalde Ogasun, 
Ekonomia Sustapen eta Enplegu 
arloko zinegotziak. Iraileko kan-
painan, 1.975 herritarrek 2.287 
bonu erabili zituzten. Kanpaina 
honek 45.000 euro inguruko kos-

tua izango du Abadiñoko Udala-
rentzat. Guztira, 38 denda, taber-
na eta jatetxetan erabili ahalko 
dira bonuak, 2021eko urtarrila-
ren 6ra arte. Bonuak koloreka 
banatu dituzte (urdinak, 553, 18 
urtetik gorakoentzat; berdeak, 
640, 65 urtetik gorakoentzat; 
arrosak, 600, langabeentzat). Hu-
rrenez hurren, 5, 30 eta 40 euro-
ko deskontuak edukiko dituzte 
10, 40 eta 50 eurotara heltzen 
diren erosketetan.

Bonuak udaletxean, Udal Me-
diatekan edota Errota kultur 
etxean jaso daitezke. 

Udalak 1.793 bonu banatu ditu 
erosketak Abadiñon sustatzeko
38 denda, taberna eta jatetxetan erabili ahalko dira bonuak, urtarrilaren 6ra arte

Abadiñoko merkatariak eta udal ordezkaria bonuen aurkezpenean.

Zaldibar Argituk mobilizazioak 
iragarri ditu domekarako
Artia autobus geltokian ipini dute hitzordua, 13:30ean; 
hamar hilabete igaro dira Zaldibarko lur-jausitik

ZaLdibaR  •  a.m.

Otsailaren 6an hondakindegia 
amildu zenetik hamar hilabete 
igaro direla gogoratzeko, hainbat 
herritan mobilizazioetara deitu 
dute. Durangaldean, Zaldibarren 
bertan egingo dute protesta. Hi-
tzordua Artia autobus geltokian 
ipini dute, 13:30ean. Joaquin 
Beltranek desagertuta jarraitzen 
duela salatuko dute besteak beste, 
eta erantzunik barik jarraitzen 
duten galderentzat erantzunak 
eskatuko dituzte beste behin ere.

Ikerketa Europan
Europako Batzordeak 'Zaldi-
bar auzia' ikerketa abiatuko 
duela esan du. Zaldibar Argitu 
plataformak eta Ekologistak 
Mar t xan elkar teak eskar ia 
aurkeztu zuten Europako Ba-
tzordeko Eskaeren Batzordean, 
eta t ramitera onar t u dute. 
Zabortegian gertaturikoa eta 
hondakinekin eginiko gestioa 
ikertuko dute. Urtarr i laren 
21aren aurretik eman beharko 
dute azalpena.

Aurreko mobilizazio bateko irudia.

Kanpainak 45.000 
euro inguruko kostua 
izango du; irailean 1.975 
herritarrek erabili zuten

Bonuak udaletxean, Udal 
Mediatekan edota Errota 
kultur etxean  
jaso daitezke
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DURANGALDEA  •  Joseba derteano

Ainhoa Abendibar (Atxondo, 1975) 
eta Jon Abendibar (Atxondo, 1973) 
neba-arrebek erronka kurioso bat  
egiteko baliatu dituzte Anboto 
mendirako igoerak. Orain asteburu 
bi, zortzi bide desberdinetatik igo 
eta jaitsi ziren eskualdeko mendirik 
garaienera, eta ibilbide osoari lau 
hostoko lore forma eman zioten. 
Wikiloc aplikazioan ikusi daiteke 
irudia. 

Zelan sortu zitzaizuen ideia?
Jon Abendibar: Gazte-gaztetan ez 
genuen Anbotora joateko ohitura 
handirik. Baina hor egon da beti. 
Apatan bizi ginenean etxetik ikus-
ten genuen eta miresmen berezi 
bat izan diogu. Gaur egun Ainhoa 
Abadiñon bizi da eta ni Apatan. 
Hartu-eman ona bai, baina estu-
esturik ez geneukan. Orain urte 
bi eta erdi, Ainhoak asko lagundu 
zidan nire bizitzako etapa batean, 

eta elkarregaz gehiago egoten hasi 
ginen. Anboto mendia izan zen ger-
turatu gintuena. 
Ainhoa Abendibar: Anboto igotzen 
hasi ginen. Behin igotzea labur 
geratu zitzaigunean, egun berean 
birritan igotzea pentsatu genuen. 
Hasieran, Anbotora igotzen hasi 
ginenean, ez genuen buruan ibil-
bideari lore forma ematea. Urtarri-
lean, nire urtegunean, Jonen oparia 
jai hartzea izan zen eta nigaz An-
boto hiru bider igotzea. Gero, elka-
rregaz bazkaldu genuen. Igoerak 
bide desberdinetatik egin genituen, 
eta baita jaitsierak ere. Beraz, sei 
bidetatik igo eta jaitsi genuen An-
boto, sei ordu eta erdian. Orduan 
ere ez geneukan lorearen kontua 
buruan. Egin eta gero konturatu 
ginen lorearen formaz. Oso polita 
iruditu zitzaidan eta niretzat egun 
berezia izan zenez, besoan tatuatu 
nuen. Eguna nahiko fresko amaitu 
genuen eta lau igoera egitea pentsa-
tu genuen. Kasu honetan, bai, kasu 
honetan formaren bila joan gara.
Lau hostoko loreak zortzi bide eska-
tzen ditu. Erronka izan da bide denak 
planifikatzea?
J.A.: Ibilbide batzuetan errazagoa 
da igotzea jaistea baino. Kontua da 
zortzi bide egiteko eta lore formari 
eusteko, aurreko aldian igotako 
leku batetik jaitsi beharra zegoela 
oraingoan. Hiru bider joan ginen 
toki horretara jaitsiera on bat bila-
tzeko. 
Bide berriren bat 'zabaldu' duzue?
A.A.: Ez, guk ez dugu biderik za-
baldu. Oso ezagunak ez diren pare 
batetik ibili gara, besterik ez.
J.A.: Esaterako, orain dela gutxira 

arte Anboto hegoaldetik igo barik 
geunden eta Wikiloc-en erreferen-
tzia bakarra aurkitu genuen. Baina 
gutxien-gutxien markatuta dagoen 
bidea ipar-ekialdekoa da, Arrazola 
parterantz ematen duen mendi-he-
galekoa. Ez dago bide garbirik eta 
norberak bilatu behar du.
Zelan joan zen eguna bera?
J.A.: Oso ondo. Anekdota polit bat 
gertatu zitzaigun gainera. Orain 
aste batzuk, bideak prestatzen gen-
biltzala, elorriar batzuk ezagutu 
genituen eta gure asmoa kontatu 
genien. Bada, erronka egunean, 
hirugarren igoera egin genuenean, 
tontorrean aurkitu genituen. Eta, 
gure sorpresarako, bertan itxaron 
zuten guk laugarren igoera egin 
arte. Polita izan zen. 
Bost hostoko lorea egitea buruan da-
rabilzuen ideia da?
A.A.: Gatxa da, beste bide bi behar 
direlako.
J.A.: Ez da buruan darabildan  
zerbait. 

A.A.: Erronka egunean hainbat 
kobazulotatik pasatu ginen eta ko-
mentatu genuen udaberrian erre-
pikatu egin dezakegula ibilbidea, 
egunak luzeagoak direnean, baina 
ahalik eta kobazulorik gehieneta-
tik igarota. 
Ibilbidea Wikiloc-en dago errepikatu 
gura duenarentzat.
A.A.: Bai, pentsatu izan dugu hori 
eta, egia esan, hiru hostoko ibilbi-
dea hainbatek deskargatu dute. Gu-
re herritik irten ezin dugun egoera 
honetan, inguruko mendizaleen-
tzak aukera polita da. 
Gomendiorik?
J.A.: Ohitutako jendea bada, ez du 
arazorik izango. Toki batzuetan 
eskuekin lagundu beharra dago. Ez 
dira toki arriskutsuak, baina kon-
tuz ibiltzea komeni da. 
A.A.: Etxe ondoan dagoenez, aban-
taila handi bat ikusten diot. Igoera 
bat egin eta ondo zaudela? Bada, 
aurrera. Nekatuta zaudela? Etxea 
alboan dago eta beste edonoz itzuli 
zaitezke.  
Baduzue bestelako erronkarik bu-
ruan?
J.A.: Joan zen asteburuan, Jonek, 
aitak, amak eta laurok igo genuen 
Anboto. Aitagaz behin igota nen-
goen, eta Jon beste behin amagaz. 
Baina tontorrean sekula ere egon 
barik geunden laurok batera.

“Elorriar batzuek Anboto tontorrean itxaron 
ziguten guk laugarren igoera egin arte” 
Ainhoa eta Jon Abendibar neba-arrebek zortzi bide desberdinetatik igo edo jaitsi dute Anboto mendia, ibilbideari lore forma emanda

Wikiloc-eko irudia; Anbotorako zortzi bideak tontorrean batzen dira ibilbideri lore forma emanez.

Jon Abendibar eta Ainhoa Abendibar igoeretariko batean, Anboto tontorrean.

Ibilbide bateko tarte batzuetan eskuekin lagunduta igo behar izan zuten.
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Garaiko udalbatzaren osoko bilkura bat, iaz. 

Garaiko udaletxean eta 
kultura etxean eguzki 
panelak ipiniko dituzte

GARAI  •  EKAITZ HERRERA

Aho batez eta energia berrizta-
garrien aldeko apustua eginez. 
Garaiko Udalak 2021erako aurre-
kontuak onartu ditu, bertan ener-
gia garbiagoen alde egiteko asmoa 
islatuta. Udalak eguzki panelak 
ipiniko ditu bere eskumenekoak 
diren eraikinetan, hau da, udale-
txean eta kultura etxean. 25.000 
euroko diru partida ipiniko du 
horretarako. 

Ez da egitasmo isolatua izango. 
Udalak beste aurreikuspen ba-
tzuk egin ditu klima aldaketaren 
aurkako konpromisoari lotuta. 
Datorren udazkenean zuhaitzak 
landatuko ditu 14 futbol zelairen 
pareko azalera batean. Zuhaitz 
autoktonoen eta hazkunde mote-
leko zuhaitzen (haritzak, pagoak, 
gaztainondoak, lizarrak...) azalera 
beste 9 hektareatan handituko 
du, eta pinu espezieak dibertsifi-
katuko ditu 5 hektareako beste 
azalera batean. Azken horietan, 
jasangarriagoak diren pinuak 
sartuko dituzte, itsas eta japoniar 
pinuak esate baterako. Udal itu-
rriek azpimarra berezia egin dute 
eukaliptoan. Herri basoetan ez 
dela eukaliptorik landatuko au-
rreratu du udalak, "espezie horrek 
ondorio larriak eragin litzake-eta 
ingurumenean".

Beste proiektuak
Garaiko Udalak beste hainbat lan 
ildo zehaztu ditu datorren urteari 
begira. Udal tasa eta zerga guztiak 
dauden-daudenean utziko ditu 
2021eko ekitaldian. Lehendik da-
goen enplegu publikoari eutsiko 
dio eta sustapen politikak garatu-
ko ditu udalerriko jarduera eko-
nomikoa bultzatzeko. Azpiegitura 
publikoak hobetzeko jarduketen 

artean, ur-hornidura hobetzeko 
lanak nabarmentzen dira. Beste 
lan batzuk irisgarritasuna eta 
bide-segurtasuna hobetzeko lanei 
lotuta daude. San Migel nagusien 
elkarteari edo triatloi taldeari lo-
tutako diru partidak ere badaude 
aurreikusita.

Guztira, 699.950 euroko aurre-
kontuak izango dira. 

Garaiko Udalak 2021eko aurrekontuak onartu ditu. Udal 
eraikinak energia berriztagarriz hornitzeko erabakia hartu dute

Udal tasak eta zergak 
dauden-daudenean uztea 
erabaki dute Garaiko 
zinegotzi guztiek

Ez dute eukaliptorik 
landatuko, ingurumenean 
"ondorio larriak" eragin 
ditzakeela iritzita

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA 

Zornotzan zabalik dago Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzak eska-
tzeko epea. Abenduaren 11ra arte 
egongo da eskariak egiteko epea. 
Udaleko iturriek azaldu dutenez, 
"laguntza hauek etxebizitzak sor-
tzen dituen gastuak arintzeko 
dira", hala nola alokairuarena eta 
hipoteka-kredituena, eta baita hor-
nidura eta mantentze-gastuak, eta 
altzarien, etxetresna elektrikoen 
edo oinarrizko konponketen gas-
tuak estaltzeko ere. Horrez gainera, 
Zornotzan erroldatutako pertsonen 
lehen mailako premien gastuak es-
taltzeko ere balioko dute laguntzek.

Eskariak Herritarrentzako 
Arreta Zerbitzuan egin beharko 
dira. Horretarako, aurretiazko 
hitzordua eskatu behar da amore-
bieta-etxano.eus/cita/ web orrialdean 
edo haz@amorebieta.eus helbide 
elektronikora mezua bidalita. 

Datorren urteari begira, Gizarte 
Larrialdietarako diru laguntzen 
partida handitzea erabaki du uda-
lak. 300.000 euroan handituko 
dute aurten arteko kopurua.

Zornotzan zabalik dago 
Gizarte Larrialdietarako 
Laguntzak eskatzeko epea
Abenduaren 11ra arteko epea dago eskariak egiteko

Eskariak Herritarren Arreta Zerbitzuan egin daitezke.
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Elorrio •  maialen zuazubiskar

Gabon sasoia oso garrantzitsua 
izaten da artisau eta sortzaile asko-
rentzat, urteko sasoirik inportan-
teenetariko bat. Baina aurtengoa 

egoera berezia da, eta hori dela-eta 
Elorrioko hiru emakumek indarra 
batu eta Gure Artean denda za-
baldu dute. "Azoketan saltzen ibil-
tzen gara, baina ikusita azokarik 
gehienak bertan behera geratzen 
dabiltzala, denda zabaltzea erabaki 
genuen. Horrela, denda honi eske-

rrak, gure lanak kalean daude eta 
elorriarrek herriko plazan aurkitu 
ditzakete", adierazi du Aurkene Pa-
galday sortzaileak. 

Herriko plazako dendan, inpre-
sio artistikoagaz egindako kamise-
tak eta poltsak, mineralekin egin-
dako bitxiak eta zilarrezko bitxiak 
aurkitu daitezke. Agtz Prints, Eguz-
kilore artisautza eta Kenikakoek 
Gure Artean dendatik pasatzeko 
eta produktuak ikusteko gonbita 
egin diete herritarrei.

Abenduaren 17ra arte zabalik
Printzipioz, denda abuztuaren 
17ra arte egongo da zabalik. As-
telehenetik zapatura 10:00etatik 
13:00etara eta 16:30etik 20:00eta-
ra. "Abenduaren 18tik 22ra, Eixuk 
Durangon antolatu duen Azokan 
egongo gara, eta hori dela-eta den-
da abenduaren 17ra arte izango 
dugu zabalik", jakinarazi du Pagal-
dayk. Hori da euren asmoa, hilaren 
17ra arte izatea zabalik, baina 
gauzak ondo badoaz eta dendagaz 
pozik badaude aurrerago ere be-
rriro zabaltzea baloratuko dutela 
azaldu dute. 

Gure Artean, Elorrioko hiru artisau eta 
sortzaileren lanak plazaratu dituen denda
Agtz Prints, Eguzkilore eta Kenikako sortzaileek zabaldutako denda abenduaren 17ra arte egongo da zabalik

Ezkerretik hasita, Aurkene Pagalday, Agurtzane Ugalde eta Itziar Arbulu.

Berrizko Udalak 50.000 euro 
ipiniko ditu ostalariei laguntzeko

Herriko ostalariek 20 eguneko epea izango dute eskaerak 
aurkezteko; udaletxean aurkeztu beharko dituzte

BErriZ  •  maialen zuazubiskar

Berrizko Udalak 50.000 euro ipini-
ko ditu COVID-19ak herriko osta-
lariei, jatetxeetako establezimendu 
eta zerbitzuetako mikroenpresei 
eta pertsona autonomoei eraginda-
ko ondorio ekonomikoak arintzen 
laguntzeko.

Udaletik azaldu dutenez, hona-
ko hauek jaso ahalko dituzte lagun-
tzak: sektore horretako ostalaritza, 
jatetxeetako zerbitzua eta estable-

zimenduaren jarduera Berrizen ga-
ratzen dutenek. Hala ere, baldintza 
hauek ere bete behar dituzte: euren 
eragiketa bolumena 2 milioi euro-
tik gorakoa ez izatea eta 10 langile 
baino gehiago ez izatea.

Laguntzen zenbatekoa honakoa 
izango da: langile bat eta 3 langile-
ren artean dituzten enpresek 1.000 
euro jasoko dituzte, eta 3tik 10 
langilera bitarteko enpresek, 1.500 
euro.

Atxondoko Udalak Axpeko 
jolas parkea berriztuko du
Herritarrek aurrekontu parte hartzaileetan eskatutako 
eskaria dela jakinarazi dute Atxondoko Udaletik

atxondo  •  maialen zuazubiskar

Atxondoko Udalak bigarren aurre-
kontu parte hartzaileen prozesua 
zabaldu zuen abuztuan, eta hogei 
proposamen jaso zituen. Udaletik 
azaldu dutenez, Axpeko haurren 
jolasgunea hobetuko dute, bidera-
garritasun tekniko eta juridikoa 
berrikusita. "Egia da haurren jolas-
gune honek okerrera egin duela 
denboraren poderioz, eta, beraz, 
beharrezko hobekuntzak egingo 

ditugu auzotarren eskariari eran-
tzunez", azaldu du Xabier Azkarate 
alkateak.

Bestalde, proposamenen artean 
skate parke bat eta estalitako parke 
bat sortzea ere badaudela azaldu 
dute. "Datorren urteko aurrekon-
tuetan Pump Truck parkearen 
sorrera sartu dugu, liburutegiaren 
ondoan egongo da, eta laster eskole-
tako jolasgunea ere estaliko dugu", 
gaineratu du alkateak.

Inpresio artistikoak, 
zilarrezko bitxiak eta 
mineralekin egindakoak 
saltzen dituzte dendan
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OTXANDIO  •  Joseba derteano

Lau metro garai eta hogei metro 
luze den horma-irudiak euskaldun 
izatearen altxorrik handiena zein 
den gogoratuko du aurrerantzean 
Otxandion. 'Euskara, bestela ez 
gara' leloa irakurri daiteke Irantzu 
Lekue gasteiztarrak diseinatu eta 
pintatu duen horma-irudian. 

Inguruko mendiak eta natura 
herriguneagaz lotzen ditu irudiak. 
"Gure hizkuntzak antzinatik gaur 
egunera izan duen bidea erakutsi 

gura izan dut, mendi giroan sortu 
zenetik herrietan garatu zen arte", 
azaldu du Lekuek. Irudiko albo 
batean Vulcano iturria ageri da. 

"Iturritik urak etenik barik jarioan 
irteten duen moduan, euskararen 
erabilerak ere etenik bakoa izan 
behar lukeela islatu gura du", dio.

Herritarrek margotzeko auke-
ra izan dute. Joan zen barikuan 
eskolako ikasleek, eta asteburuan 
herritarrek. 

Lekuek makina bat margo-iru-
di egin ditu; tartean, bi Iurretan. 
Oraintsu Katalunian izan da hor-
ma-irudi bat egiten, eta hurrengoa 
Berriatuan egingo du.

'Euskara, bestela ez gara' izeneko horma-
irudia marraztu dute asteon Otxandion
Irantzu Lekue margolari gasteiztarraren diseinua da; herritarrek margotzen lagundu diote 

Otxandioko Elizalde kalean ikusi daiteke horma irudia.

Etxerik etxeko 
banaketa, Mañariko 
denda berrirako  
eskaeretariko bat

MAÑARIA  •  J.d.

Herritarrek Mañariko etorkizu-
neko dendaren gaineko iritzia 
emateko aukera izan zuten 
astelehenean, plazan egindako 
prozesu parte hartzaile baten 
bitartez. 24 herritarrek parte 
hartu zuten eta jasotako iritzi 
asko bat datoz aurretik Internet 
bidez jasotakoagaz.

Interneten bitartez parte 
hartu zutenen artean, zerbi-
tzu berriei buruz galdetuta, 
etxerako zerbitzua bermatzea 
da eskatuenetariko bat, batez 
ere adineko pertsonei begira. 
Hauek dira, euren ustez, den-
dan egon behar liratekeen pro-
dukturik oinarrizkoenak: fruta 
eta barazkiak, haragia (txarku-
teria), ogia, esnea eta esnekiak. 
Iritzia emandakoen %83k uste 
dute produktu ekologikoak 
egon behar liratekeela denda 
berrian. Gaur egungo produktu 
batzuen barietatea murriztu eta 
beste batzuei tokia egitea ere 
begi onez ikusiko lukete. 

Jaurlaritzak tarteko 
radar bat ipiniko du 
Trabakuan, istripu 
kopurua jaisteko

MALLABIA  •  J.d.

Jaurlaritzak tarteko radar bat 
ipiniko du BI-633 errepidean, 
37-40 puntu kilometrikoen ar-
tean, hau da, Trabakua gainean. 
Radarra ipintzeko data "oraindi-
no zehaztu" barik dago, Segur-
tasun Saileko arduradunen esa-
netan. Tarteko radarrak puntu 

bitan hartzen du ibilgailuaren 
abiadura, eta batez bestekoa 
ateratzen du. 2010ean, mota ho-
netako lehenengo radarra ipini 
zuten N-1ean, Ordizia eta Irura 
artean, eta urtebetean egon zen 
indarrean. Oraingo hau mota 
horretako bigarrena izango da.

Istripuak 2018tik hona
Ibilgailuen abiadura kontrola-
tuta, tarte horretan istripu ko-
purua gutxitzea da radarraren 
helburua. Segurtasun Saileko 
datuen arabera, 2018an istripu 
bat gertatu zen tarte horretan; 
zauritu bat egon zen. 2019an 
zortzi istripu gertatu ziren; per-
tsona bat hil egin zen. 2020an ez 
da istripurik gertatu oraindino.

Aurten ere bere horretan utziko 
dituzte zergak eta tasak Izurtzan

IZURTZA  •  J.d.

2021eko ordenantza fiskala bere 
horretan mantentzea erabaki 
dute Izurtzan. Beraz, tasetan 
eta zergetan ez da aldaketarik 
egongo eta izoztu egingo dituzte. 
"Udaleko kontuak ondo daude eta 
ez dugu zergak eta tasak igotzeko 
beharrizanik ikusi. Horregaitik, 

bere horretan mantentzea eraba-
ki dugu. Herritarrei laguntzeko 
modu bat da", azaldu du Lorea 
Muñoz alkateak.

Ordenantza fiskalak erabaki-
ta, gaur arratsaldeko udalbatza-
rrean datorren urtera begirako 
udal aurrekontuak eztabaidatuko 
dituzte Izurtzan.

OTXANDIO  •  J.d. 

Otxandioko gaztetxearen 20. ur-
teurrenera begira ekitaldi sorta 

antolatzeko asmoa dute bertako 
kideek. Horrez gainera, aurrera 
begirako helburuak zehazten ibili 

dira eta joan zen domekan euren 
berri eman zuten plazan egindako 
aurkezpenean. Alde batetik, gaz-
teen “saretzea” eta gazteen artean 
“begirada kritiko bat” garatzea 
“beharrezko” ikusten dute. 

Orain arte gaztetxea gazteentza-
ko etxe moduan ikusi den arren, 
ikuspuntu hori “zabaldu” gura dute. 
“Adin guztietako jendeari zabaldu 
gura dizkiogu ateak. Gaztetxeak 
eremu zabalago bat izan gura du, 
gizarte osoari eragiten dieten pro-
blematikei aurre egiteko leku bat. 

Adin guztietakoak erakarri eta "eremu zabalagoa" 
bihurtu gura du Otxandioko gaztetxeak 
Gaztetxeak 20 urte egingo ditu 2021ean eta hausnarketa prozesu bat garatu dute

Ibilgailuen tarteko 
abiadura neurtu eta batez 
besteko bat ateratzen du 
radar mota honek

Udal kontuak "ondo" daudelako hartu dute erabakia

IRANTZU
LEKUE
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BARIKUA, 4 · 09:00-09:00

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

guTierreZ, iBan Txiki Otaegi 3 - 
ZornoTZa

09:00-22:00

SancheZ, Miren iTZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño
SaraSkeTa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornoTZa
iruarriZaga, karMele San 
Miguel 15 - ZornoTZa

ZAPATUA, 5 · 09:00-09:00

SagaSTiZaBal  
Askatasun etorb. 19 - Durango
guTierreZ, iBan Txiki Otaegi 3 - 
ZornoTZa

09:00-13:30

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Mugica Andra Maria 9 - Durango

unaMunZaga Muruetatorre 2C - 
Durango
Balenciaga  
Ezkurdi plaza 8 - Durango
caMpillo Montevideo etorb. 24 - 
Durango

BaZan DiaZ Uribarri 5 - Durango

navarro  Artekalea 6 - Durango

eguren, iSaBel 
Trañabarren 15. - aBaDiño
Jaio-aBenDiBar 
Errekakale 6. - elorrio
ruiZ, Juan El Alto-Bide 
Zahar 14 - ZornoTZa
Melero, roSa Mari  
San Pedro 31 - ZornoTZa
iruarriZaga, karMele San Miguel 15 
- 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, 6 · 09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - Durango

guTierreZ, iBan Txiki Otaegi 3 - 
ZornoTZa

09:00-22:00

SaraSkeTa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornoTZa

ASTELEHENA, 7 · 09:00-09:00

Balenciaga  
Ezkurdi plaza 8 - 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

MARTITZENA, 8 · 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

EGUAZTENA, 9 · 09:00-09:00

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreTa

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

EGUENA, 10 · 09:00-09:00

eTxeBarria  
Montevideo etorb. 2. - 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   8º / 5º

DOMEKA   8º / 6º

ASTELEHENA   9º / 6º

MARTITZENA   10º / 5º

EGUAZTENA   9º / 5º 

EGUENA   11º / 5º 

Botikak Zorion Agurrak

Eguraldia

Zorionak@anBoTo.org   •  eguaZTeneko 14:00ak arTeko epea

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

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

Zorionak, Elixabete, zure bederatzigarren 
urtegunean etxeko guztien partez. Ondo 
pasa eta gozatu zure eguna, familia eta 
lagunekin. Besarkada eta musu handi bat. 

Abenduaren 4an Garazi  
Ugartetxeak urteak egiten ditu. 
Zorionak etxeko denen partez.

Bizimodua nekosoa da batzuetan
baina “Jantzi lekura” iristerakoan
mmmm, Ze ederra! E, Helene!
A ze ZORIONA!

Gure etxeko txikixak urtetxo bat 
egingo du abenduaren 5ean. 
Muxu potolo bat, Izar!

Zorionak, Izeitxo, etxeko guztion 
partez. Musu erraldoiak, laztana!

Zorionak, Manex! Abenduaren 1ean 5 
urte egin dozuz. Mosu potoloa Elorriotik, 
zure aitxitxa, amama eta izekon partez. 
Aupa gure mendizalea!

Gaur aitite Tomasen urteguna da. 
Zorionak familiaren partez! Mosu 
handi bat. 

Zorionak, potxolo! Jarraitu beti 
bezain alai eta zoriontsu! Muxu as-
ko familia osoaren partez! Laster 
ikusiko dugu elkar! 

Zorionak, Luar! Hilaren 6an 4 urte 
egingo dituzu. Mosu bat etxekoen 
partez.
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PLATERUENA
ABENDUAK 4, 
barikua

19:30-20:30 Kai NaKai. (Kontzertua)

ABENDUAK 5, 
zapatua

11:00-11:30 Habi. KoloreaK. (Disko 
aurkezpena)

12:00-12:40 amoraNte. bat edo hiru 
(Disko aurkezpena)

13:15-13:50 izate Faltsua. Amorru 
bizia (Disko aurkezpena)

14:30-15:00 XsaKara. (Disko 
aurkezpena)

15:30-16:10 moXal. Arrebetxe (Disko 
aurkezpena)

16:45-17:20 miHise. Kronika (Disko 
aurkezpena)

18:00-18:30 bulego. Bulego (Disko 
aurkezpena)

19:00-19:40  marliK. Azaletik ezabatu 
baino lehen (Disko aurkezpena)

20:15-20:50  bizarro. Deshumanizazioa 
(Disko aurkezpena)

ABENDUAK 6,
domeka

11:00-11:30 PatXuKo Nice. Quim-en 
argazkia. (Disko aurkezpena)

12:00-12:40 FuFu. Lerdea (Disko 
aurkezpena)

13:15-13:50 basabi. Kronos (Disko 
aurkezpena)

14:30-15:00 addar. Sugarra. (Disko 
aurkezpena)

15:30-16:10 aguXtiN alKHat. Hutsaren 
hatsa. (Disko aurkezpena)

16:45-17:20 miKel urdaNgariN. 
(Disko aurkezpena)

18:00-18:30 mila modu. Absurdoaren 
paradisua. (Disko aurkezpena)

19:00-19:40  raFa rueda. Rueda (Disko 
aurkezpena)

20:15-20:50  gatibu. (Disko aurkezpena)

ABENDUAK 7,
astelehena

11:00-11:30 NaX agirre. Musu. (Disko 
aurkezpena)

12:00-12:40 triKidaNtz. Bizitza gozatu 
(Disko aurkezpena)

13:15-13:50 mireN eta roberto 
etXebarria. Hamaikatxu kopla... pandero 
baten konture (Disko aurkezpena)

14:30-15:00 deNa ezer seNtitzeKo 
(Disko aurkezpena)

15:30-16:10 etorKizuN beltza. 
Ekaitzen osteko sua (Disko aurkezpena)

16:45-17:20 Hibai. goxokiak (Disko 
aurkezpena)

18:00-18:30 eli + maNeX Pagola. 
Bertso musikatuak (Disko aurkezpena)

19:00-19:40 liHer. Hemen herensugeak 
daude (Disko aurkezpena)

20:15-20:50 zetaK. (Disko aurkezpena)

ABENDUAK 8, 
martitzena

11:00-11:30 KorroNtzi + Xabier 
amuriza. Koplariak.  (Disko  aurkezpena)

12:00-12:40 HaXotz. Lore hilak (Disko 
aurkezpena)

13:15-13:50 Peio eta itsua. Jostailua  
eta harria (Disko aurkezpena)

14:30-15:00 silicies grizzlies (Disko 
aurkezpena)

15:30-16:10 maria rivero. Parentesiak 
(Disko aurkezpena)

16:45-17:20 raitX. Abereek entzungo 
balute (Disko aurkezpena)

18:00-18:30 KoHatu. Oskolak (Disko 
aurkezpena)

19:00-19:40  braulio. (Disko 
aurkezpena)

20:15-20:50 PaNtXiX bidart.  (Disko 
aurkezpena)

ABENDUAK 5, 
zapatua

14:30 Pirata arratoia. Zineuskadi (Film 
emanaldia)

ABENDUAK 6,
domeka

14:30 oiN HaNdireN semea. Zineuskadi 
(Film emanaldia)

ABENDUAK 7,
astelehena

14:30 umeeNtzaKo Filmea. Zineuskadi 
(Film emanaldia)

STREAMING

Kohatu.

Peio eta Itsua.

Korrontziko Agus Barandiaran eta Xabier Amuriza.
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LANDAKO

ABENDUAK 4, 
barikua

11:00-12:OO Ikasle GoIza Da 
(Elkarrizketa saioa)

18:00-19:30 InauGurazIo 
ekItalDIa (Azokaren lehen taupaDA)

ABENDUAK 5, 
zapatua

10:30-11:30 Itsas harIak (Antzerkia)

10:30-11:30 koralaren DIstIra 
(Ipuin kontaketa)

10:30- 11:30 lorerIk GorrIena 
(Aurkezpena)

12:00 emakumearen presentzIa 
musIka InDustrIan, CovID19aren 
GaraIan. Musika Bulegoa (Mahai-ingurua)

13:30-14:30 leIre BIlBao. Etxeko urak. 
(Solasaldia)

13:30-14:30 asIsko urmeneta eta 
JoseBa larretxe. Basolatik berri onik 
ez. (Solasaldia)

16:00-17:00 JakoBa rekonDo. 
Etxeko landareak. (Elkarrizketa)

16:00-17:00 lorea aGIrre eta 
IDurre eskIsaBel. Aralar, mundua leku 
den lurra. (Elkarrizketa)

16:00-17:00 Iker BaDIola. Behin 
Zegama-Aizkorrin parte hartu nuen. 
(Elkarrizketa)

17:30-18:30 mIren aGur meaBe 
eta ane pIkaza. Begiak zerumugan. 
(Solasaldia)

17:30-18:30 antxIne menDIzaBal. 
Odolekoak. (Solasaldia)

19:00-20:00 zerGaItIk 
Da zuzeneko kultura 
orDezkaezIna? (Mahai-ingurua)

ABENDUAK 6, 
domeka

10:30-11:30 Bartoxeko 
olentzero. (Irakurketa)

10:30-11:30 GaltzaunDI, 
Galtzamotz eta GaltzaJarIo. 
(Aurkezpena)

10:30-11:30 laIno txIkI, eGIzu 
neGar polIkI. (Ipuin kontaketa)

10:30-11:30 xaBIer lete ttIkI 
(Aurkezpena)

12:00-13:00 euskal lIteratura 
sorkuntza: eta oraIn zer? 
(Mahai-ingurua)

13:30 JoseBa GaBIlonDo. Babel 
aurretik (Solasaldia)

13:30-14:30 Josu ozaIta eta 
JoseBa larretxe. Gau beltza 
(Solasaldia)

16:00-17:00 hemenDIk: euskal 
herrIko 50 oBJektu IkonIkoren 
IstorIoak (Elkarrizketa)

16:00-17:00 arantzazuko 
eGuteGIa, 75 urte (Elkarrizketa)

16:00-17:00 pott alDIzkarIa, 40 
urte (Elkarrizketa)

17:30-18:30 Yurre uGarte. Lilurabera 
(Solasaldia)

17:30-18:30 Jule GoIkoetxea. Euskal 
demokrazia patriarkala (Solasaldia)

19:00-20:00 kImuak FIlm 
laBurra. (Solasaldi)

ABENDUAK 7, 
astelehena

10:30-11:30 amona tomaxaren 
aBentura (Aurkezpena)

10:30-11:30 FamIlIa DesBerDInak 
(Aurkezpena)

10:30-11:30 zIrImIrIa (Aurkezpena)

12:00-12:30 DIGItalIzazIo 
prozesua eta kultur JarDuera.
(Mahai-ingurua)

13:30-14:30 uxue alBerDI. 
Dendaostekoak. (Solasaldia)

13:30-14:30 FernanDo reY + aDur 
larrea. Sherlock Holmes + Odolik Gabe. 
(Solasaldia)

16:00-17:00 asIer larrInaGa. 
Euskara kolokialaren eskuliburua. (Elkarrizketa)

16:00-17:00 karlos oteGI. Euskal 
literaturaren antologia. (Elkarrizketa)

16:00-17:00 astola, hIstorIa eta 
Ikerketa urtekarIa. (Elkarrizketa)

17:30-18:30 BernarDo atxaGa. 
Kilker bat autopistan. (Solasaldia)

17:30-18:30 louIse mIChel + amaIa 
lasa. Erbesteko gutunak Victor Hugori. 
(Solasaldia)

19:00-20:00 Irakurketa 
DramatIzatuak (Antzerkia)

ABENDUAK 8,
martitzena

10:30-11:30 kokoJokoa (Aurkezpena)

10:30-11:30 lIBuru BaBY kluBa 
(Ipuin kontaketa)

10:30-11:30 mIru, zorIontsu 
Izateko sortu Gara (Kontzertua)

12:00-13:00 taupaDaz taupaDa! 
(Mahai-ingurua)

13:30-14:30 kattalIn mIner. 
turista klasea. (Solasaldia)

13:30-14:30 GanBIla BIlDuma. 
(Solasaldia)

16:00-17:00 anDonI olarIaGa. 
euskal matxinada. (Elkarrizketa)

16:00-17:00 pako soDupe. 
Pako: Emilio Lopez Adan. Euskal iraultza. 
(Elkarrizketa)

16:00-17:00 IñakI eGaña. El Proceso 
de Burgos 50 años después (Elkarrizketa)

17:30-18:30 Juan Cruz IGeraBIDe. 
Noiz arte arrazoi. (Solasaldia)

17:30-18:30 Danele sarrIuGarte 
+ amaIa astoBIza. Gure historia da 
etorkizuna. (Solasaldia)
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ZU NON, HAN DA!

Amurrio (Burubio)

IzatefaLtsua + Rodeo -  
Abenduak 6. 18:00

saRa zozaya - Abenduak 7. 19:00

AtArrABiA (totem)

LIheR + soRkaRI - Abenduak 5. 18:00

kaLeko uRdangak + PeRLata -  
Abenduak 6. 18:00

AzpeitiA (Soreasu)

gatIbu - Abenduak 5, 19:00 
*Aforoa beteko balitz, bigarren emanaldi bat antolatuko 
da, 16:00etan.

AzpeitiA (Sanagustin)

sua - Abenduak 8. 19:00

Bermeo (Kafe Antzokia)

gatom + J maRtIna - Abenduak 6. 18:00

Joseba IRazokI + InoRen eRo nI - 
Abenduak 7. 18:00

BilBo (euskalduna)

ene kantak - Abenduak 7 eta 8. 12:00

zea mays - Abenduak 7. 19:00

nøgen - Abenduak 8. 19:00

DonoStiA (Dabadaba)

sILIcIes gRIzzLIes + kyxo - 
Abenduak 5. 18:30

dena + habI - Abenduak 6. 18:30

DonoStiA (Doka)

RaItx + buRRundaRIa -  
Abenduak 7. 18:00

mIhIse + kaskezuR - Abenduak 8. 18:00

GASteiz (Jimmy Jazz)

bRIgade Loco + baRne guda -  
Abenduak 6. 18:00

amoRante + moxaL - Abenduak 8. 18:00

onDArroA (Beikozini)

duPLa + nIkotIna - Abenduak 6. 18:00

Patxuko nIce - Abenduak 8. 17:00

ezPaLak - Abenduak 8. 19:00

100 kultur ekitaldi baino 
gehiago antolatuko dituzte 
Durangoko Azokan
2.300 produktu baino gehiago egongo dira salgai Internet 
bidezko dendan: 'durangokoazoka.eus' webgunean 

DURANGO  •  ARITZ MALDONADO

Ezohiko azokak ateak zabalduko 
ditu gaur. Euskal kulturaren tau-
padak etenik ez izatea dute hel-
buru. Aurten ez da posible izango 
Durangoko kaleak euskaltzalez 
beteta ikustea, baina horrek ez 
du esan gura euskal kultura eus-
kaltzaleen etxeetara helduko ez 
denik. Aurten 2.300 produktu bai-
no gehiago egongo dira salgai Du-
rangoko Azokaren sareko dendan, 
durangokoazoka.eus atarian. Ho-
rietariko 852 nobedadeak izango 
dira. Emanaldietarako erreserbak 
ere atari horretan egin behar dira. 

Orain arte, desioen saskia be-
tetzeko aukera eskaini dute web-
gunean. Gaurtik aurrera, auke-
ratutakoaren bitartez desioen 
saski hori errealitate bihurtuko du 
erosleak.

Aurtengo Durangoko Azokak 
gune bi izango ditu denda digitalaz 
gainera. Plateruenean diskoen aur-
kezpenak egingo dituzte. Bertatik 
igaroko dira, besteak beste, Gatibu, 

Mikel Urdangarin, Zetak eta Koha-
tu talde berriztarra. Gainerako 
kultur ekitaldiak Landako Gunean 
egingo dira. Idazleen artean, bes-
teak beste, honako sortzaileek par-
te hartuko dute Azokan: Uxue Al-
berdik, Bernardo Atxagak, Jakoba 
Errekondok eta Andoni Olariagak. 
Kultur ekitaldi guztiak streaming 
bidez jarraitu ahalko dira, Azoka-
ren webgunean. 

55. Durangoko Azokak Ikasle 
Goizagaz zabalduko du astea, 
gaur. Arratsaldean, "Azokako lehe-
nengo taupaDA!" ekitaldia egingo 
da, eta, besteak beste, Bagara dan-
tza kolektibo durangarrak parte 
hartuko du bertan. 

Azoka digitaleko biltegia Landako Gunean.

Aurtengo Durangoko 
Azokak gune bi izango 
ditu: Plateruena eta 
Landako Gunea
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DANTZA  •  ARITZ MALDONADO

2018an, Ane Gabilondo eta Uri-
barri Atxotegi elkarregaz dantzan 
hasi ziren, lehenengo proiektuak 
sortzen. Gerora, Maider Etxegibel 
batu zitzaien eta hiruren artean Ba-
gara dantza kolektiboa sortu dute. 
Durangoko Azokaren inaugurazio 
ekitaldian parte hartuko dute. Orain 
artean ikerturikoaren eta sortuta-
koaren lagin bat erakutsiko dute 
bertan. 18:00etan hasiko da inaugu-
razio ekitaldia.

Bagarak udaberrian eman zituen 
lehenengo pausoak.
Ur ibarr i At xoteg i: Ane eta biok 
2018an hasi ginen gure lehenengo 

lanak plazaratzen. Aurtengo uda-
berrian hirurok Euskal Herrian 
batu gara, eta proiektu honi hasie-
ra ematea erabaki genuen.
Ane Gabilondo: Dantza espazioa 
okupatzeko modu konkretu bat 
izanda, orain hutsik geratu diren 
espazioak berriro okupatu behar 
ditugu norbanako lez. Zelan bir-
konkistatuko ditugu?
Maider Etxegibel: Ikerketa teorikoa 
hasi genuen horrela, espazioa 
okupatzeko modu desberdinekin, 
zelan espazioak gu kondizio -
natzen gaituen, eta baita zelan 
baldintzatzen dugun guk espazio 
hori berriro. Ikusi dugu badagoe-
la analogia bat eskulturaren eta 

dantzaren artean. Espazioa eta 
eskultura ikertu ditugu; Jorge 
Oteizaren lanak aztertu genituen, 
formagaitik baino gehiago, espa-
zioaren eraginagaitik, hutsa edo 
kontentzioa landu ditugu. Chilli-
daren obra ere ikusi genuen. Es-
kulturaren paralelismo bat dago 
formekin, eta egurra eta burdina 
ere badaude gure piezan.
Eta Gerediagaren deia etorri da. 
U.A.: Ikerketa horregaz sorkuntza 
gorpuzten hasi ginen, zelanbait 
esateko, zerbaiten  ernamuina. 
Inprobisaziorako ere bazen abia-
puntua. Eta Gerediagako propo-
samena jaso ostean, ikerketan 
ikasitakoa hona bideratu dugu. 

M.E.: Pieza labur bat izango da, 
orain arte ikertutakoaren eta egin 
gura dugun ibilbidearen lagin bat.
Durangoko Azoka ez da plaza txikia.
U.A.: Azokaren testuingurura 
ekarri dugu gure proposamena. 
Gure pieza humanoa da, kultura-
ren aldarrikapenagaz bat egiten 
duena, sektorea prekarioa eta 
ezegonkorra den une batean. 
Momentu honetan zerbait sortzea 
garrantzitsua da, eta zer esanik ez 
aurkeztea, are gehiago publikoa-
ren aurrean bada.
M.E.: Kolektiboaren indarra trans-
mititu gura dugu, gizakiaren ba-
teratzetik sortu daitekeen indar 
hori. 

A.G.: Ez da hiru piezak osaturiko 
lan bat izango. Pertsonaiak ditu, 
eta paisajeak. Jolas bat izango da, 
hiru gorputzez osaturiko gorputz 
baten jolasa. Galdera-erantzun 
jolas bat dago, erresonantziekin.
Dantza ezagutzera ematen ari da 
diziplina artistiko lez? Durangaldean 
dantzari gehiago ikusten den sentsa-
zioa dut.
M.E.: Orokorrean, gorputzari en-
tzuteko ohitura galdu dugu egun-
go gizartean. Esan daiteke orain 
hasi garela emozioei garrantzia 
ematen. Tristeziaren abaniko guz-
tia espezifikatzen hasi gara, baina 
sentsazio fisikoei dagokienez, ez 
ditugu oso garatuta.
A.G.: Horregaitik da dantzaren 
apustua interesgarria eta iraul-
tzailea. Dantzak ez diolako pro-
duktibitate kapitalista horri eran-
tzuten. 

U.A.: Non ikustarazten dira dan-
tzariak? Musikari gazte batek, 
adibidez, hor ditu gaztetxea edo 
areto bat. Baina dantzariok ez 
dugu espazio askorik; beharbada, 
dantza akademia bateko kide ba-
zara, edo euskal dantzen kasuan 
herrietako plazak. Jaien testuin-
guruan, adibidez, txosnetan ez da 
dantza emanaldirik egoten, eta 
hor jende askok ikusi ahalko luke 
dantza.
Zelan moldatzen zarete entseguak 
egiteko?
A.G.: Guk ez dugu gauza handirik 
behar entseguak egiteko. Zoru 
bat, berotasun apur bat eta mu-
sika ekipo bat, besterik ez. Baina 
minimo horiek behar ditugu. 
Zorua gogorra izatera, adibidez, 
lesionatu egin gaitezke.
U.A.: Entseatzeko espazio eza iga-
rri dugu. San Agustinez gainera, 
Getxoko Utopian eta Bilboko Pun-
to de fugan ere egoteko aukera 
eskaini digute. 

“Orokorrean, gorputzari entzuteko 
ohitura galdu dugu egungo gizartean” 
Bagara kolektiboak Durangoko Azokaren inaugurazio ekitaldian parte hartuko du, Eñaut Elorrietagaz eta Kirmen Uribegaz

Kolektiboaren indarra 
transmititu gura 
dugu, gizakiaren 
bateratzetik sortu 
daitekeen indar hori”

Ane Gabilondo, Maider Etxegibel eta Uribarri Atxotegi.
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DURANGO  •  JONE GUENETXEA

Zelan edo halan, Gerediaga elkarteak 
Azoka antolatzea erabaki du. Aurten 
euskaltzaleak Durangora etorri beha-
rrean, Azoka joango da euskaltzaleen 
etxeetara.

Zein sentsaziogaz abiatuko duzue 
Durangoko Azoka?

Ba, egia esan, zaila da aurtengo 
sentsazioak laburbiltzea. Azken 
hileotan ziurgabetasun handia 
izan dugu, ez genekielako Azoka 
zein modutara antolatzeko aukera 
izango genuen. Baina hasieratik 
argi izan dugu Azoka antolatu gura 
genuela, ahal genuen neurrian 
behintzat. Erronka handia izaten 

ari da guretzat egoera honetara 
egokitzea, baina baikor gaude. 
Badakigu aurtengo Azoka ez dela 
berdina izango, ez dugula jende-
tzarik ikusiko Durangon, baina 
behintzat lortu dugu Azokako tau-
pada bizirik mantentzea eta euskal 
kulturari bultzada ematea.
Zaila izan da aurten zein Azoka mota 
antolatu zitekeen erabakitzea?
Bai, hamaika plan izan dugu es-
ku artean, egoera ezberdinetara 
egokitzeko. Batzuetan asterik as-
tera aldatu behar izan ditugu gure 
aurreikuspenak, osasun egoera 
ere aldatzen zebilelako eta ez ge-
nekielako Azokako datetara zelan 
helduko ginen. Internet bidezko 
denda eta streaming bidezko egi-
taraua mantenduko genituela argi 
izan dugu, baina zalantzak izan 
ditugu azken unera arte aurrez 
aurreko egitarauagaz. Azkenean, 
aurrez aurreko egitarauari eutsi 
ahal izango diogu eta Durangoko 
eta mugakide diren herrietako bi-
zilagunek jarduerez bertatik ber-
tara gozatzeko aukera izango dute. 
Sektore osoa oso kaltetuta dago. Zein 
giro sumatzen duzue kulturgileen 
artean?
Kezka handia igartzen dugu sek-
torean. Pandemiak oso gogor kol-
patu ditu gure gizartearen sek-
tore guztiak, eta modu berezian 
kulturgintza eta euskalgintza. 

Sortzaileak, argitaletxeak, diskoe-
txeak, teloiaren atzean lan egiten 
duten teknikariak, aretoak, kultur 
taldeak... oso egoera gordina iza-
ten ari da denontzat. Are larriagoa 
da sortzaile hasiberrien kasuan, 
eurek ez dutelako ikusgarritasun 
edo bitarteko ekonomiko nahi-
korik euren ibilbide artistikoa 
hasteko, eta hori oso kezkagarria 
da euskal kulturaren etorkizune-
rako. Eurak kezkatuta daude, eta 
gu ere bai.
Herririk herriko egitaraua prestatu 
duzue? 
Bai. Mugikortasun ezarpenen 
ondorioz, aurten Durangoko eta 
mugakide diren herrietako bi-
zilagunek gozatu ahal izango 
dute Durangoko egitarauaz. Hori 
dela-eta, ahalegindu gara Azoka 
Euskal Herrian zabaltzen eta aha-
lik eta kulturzale gehiagorengana 
heltzen. Zortzi herritan antolatu 
ditugu kontzertuak: Amurrion, 
Atarrabian, Azpeitian, Bermeon, 

Bilbon, Donostian, Gasteizen eta 
Ondarroan. Ipar Euskal Herrian 
antolatzen ere ahalegindu gara, 
baina osasun neurrien ondorioz ez 
da posible izan. 
Egitasmo horren beste ardatz bat 
liburu-dendekin lotuta dago.
Bai, hori da "Zu non, han DA!" 
egitasmoaren bigarren ardatza. 
Abenduaren 4tik 8ra Internet 
bidezko denda izango dugu du-
rangokoazoka.eus webgunean, eta 
normalean Landakon topatzen 
diren produktuak izango ditugu 
eskura bertan: diskoak, liburuak, 
ikus-entzunezkoak, papergintza... 
Azoka amaitzerakoan, liburu-den-
den txanda helduko da eta kultur-
zaleek Azokako hainbat produktu 
topatu ahal izango dituzte han. 
Plateruenak ateak itxiko ditu urte 
amaieran. Amesten hasita, aurre-
rantzean zein motatako proiektua 
gustatuko litzaizuke bertan?
Bai, pena handiz jaso nuen albis-
tea, benetan. Euskal kulturgin-
tzarentzat erreferentea izan da 
Plateruena, Durangon bertan eta 
Durangotik kanpora ere. Euskal 
kulturari lotuta jarraitzea gura 
nuke, eta euskalgintzarentzat to-
pagunea izatea. 
Zein mezu helarazi gura zenieke Du-
rangora urtero etortzen direnei?
Aurten Durangoko Azoka beste 
modu batera bizitzeko gonbita 
egin gura nieke: streaming bidez 
egitarauaz gozatzeko, sareko den-
dan kuxkuxeatzeko, euren ahal-
menaren arabera denda horretan 
erosteko, sortzaile berriak ezagu-
tzeko... Gura duten eta ahal duten 
moduan, euren taupada emateko 
euskal kulturari, inoiz baino beha-
rrezkoagoa izango da eta.

“Hasieratik argi izan dugu Azoka antolatu 
gura genuela, ahal genuen neurrian behintzat” 
Azokak aurten ere ez du hutsik egingo; digitalean eta herririk herri Azokaren taupada bizirik mantetzea da helburua

Zalantzak izan ditugu 
azken unera arte. 
Azkenean, aurrez 
aurreko egitarauari 
eutsi ahal izango diogu” 

Nerea Mujika Ulazia
Gerediaga elkarteko 
presidentea
Durango  I  1960
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musika  •  maialen zuazubiskar

Mikel Urdangarinek pianoaren 
aurrean eserita konposatu du bere 
azkenengo lana: 'Izurdeen lekua'.  
Abenduaren 6an aurkeztuko du, 
Plateruenean.

'Izurdeen lekua' kaleratu duzu. Zer 
topatuko du entzuleak disko hone-
tan?
Hamaika kantu berri, batez ere. 
Bizitzen nabilen momentu jakin 
bat islatzen duen lan bat, urte bi 

eskasean egindakoa. Nire bizitzako 
zatitxo bat islatzen du. Zati horre-
tan buruan erabili ditudan soinuak 
islatzen ditu. 
Zuretzat zer suposatzen du lan ho-
nek?
Lan berri bat egiten duzun bakoi-
tzean emozioak berjaiotzen dira. 
Egin dudan hainbatgarren lana 
da eta konturatzen naiz beti dela 
ezberdina, baina beti dela antze-
koa. Ez gara atzokoak baina ez 
gara herenegungoak ere, eta, beraz, 
normala denez beti da ezberdina. 
Baina emozio indartsu bat senti-
tzen duzu, emozio horretan dago 
ilusioa, kezka eta zalantza daude, 
besteak beste. 
'Izurdeen lekua' abestiak ematen dio 
izena diskoari.
Izurdeen lekua apiril amaieran maiatz 
hasieran jaio zen, konfinamendua-
ren azkenetara. Ondarroar batek 
txundituta deitu zidan. Ondarroan, 
Atxazpi inguruan, izurdeak zebil-
tzala esan zidan. Poztu eta harritu 
egin nintzen, bera hain harrituta 
ikusita. Eta harridura hori, izurdeak 
bere tokian ez zeudelako baino 
gehiago, ez ote dator guk geuk galdu 
genuelako geure lekua sasoi hartan. 
Harridura geurea da, ez izurdeare-
na. Esan gura dut bizi genuen sasoi 
horrek piztu zuela harridura, ez 
piztien bizitzak. Hor badago gogoeta 
bat bizi genuen garaiari buruz. 

Bestetik, kantuak badu beste 
interpretazio bat ere. Ikusi genuen 
hainbat basapiztik euren tokia 
berreskuratu zutela, eta gu harri-
tu egin ginen. Eta nire galdera da 
musikariok ere ez ote dugun harri-
dura bera sortzen jende batengan, 
dedikatzen gareleko dedikatzen 
garenera. 
Azken lanean amari abesten diozu.
Bai, diskoko hirugarren abestian. 
Hiru ahizpatik bigarrena abestian 
ama aipatzen dut, izen eta abizen. 
Bera ez litzateke ados egongo, oso 
diskretua zen eta. Gure kontrara, 
beti fokuetatik kanpora. Bada-
go jendea bizitza bide isil batean 
pasatzen duena, molestatu ba-
rik, eta horietariko bat zen gure 
ama. Isiltasun hori konpentsatzeko 
beharrizana nuen nik. Gura nuen 
ez bakarrik ama aipatu, baizik eta 
kantatu eta ahal banuen indartsu 
kantatu. Amaren bizitzaren atzean 
epika dago, borroka epiko bat. 
Eta hori islatu gura nuen. Ez nuen 
aho txikiagaz abestu, garrasi egin 
gura nuen. Amaren arima zenbait 
kantutan agertzen da. Disko honek 
doluan harrapatu nau. Horrek ez 
du esan gura doluari abestu dioda-
nik, ezta minari ere. Izurdeen lekua 
dolutik idatzi dut, mundu lainotsu 
batetatik, mundu magiko batetik. 
Gatx bada sinisten ere, doluak badu 
bere alde ederra.

Gitarra alde batera utzi eta pianoa-
gaz konposatu duzu oraingoan. Zer 
dela-eta aldaketa?
Era naturalean etorri da. Azken lau 
urteak pianoagaz lanean pasatu 
ditut, orain dela gutxi amaitu du-
dan bira bat prestatzen. Lehenago 
ez nekien eta 2017an hasi nintzen 
pianoa jotzen. Disko honek horrela 
harrapatu  nauenez, gitarra alde ba-
tera utzi eta pianoagaz konposatu 
dut. Musika ateratzeko beste modu 
bat ekarri dit pianoak. 
'Izurdeen lekua'-n izan duzu kolabo-
ratzailerik?
Bai, gonbidatu bat izan dut, Alison 
Keable. Margolaria lanean ere abestu 
zuen eta oraingoan kantu baterako 
ekarri dut. Niretzat oso kolaborazio 
garrantzitsua izan da. Hain justu, 
Alisonek Arkaitz Canoren letra 
daraman abesti batean kantatu 
du, Ura dakartzut abestian. Horrez 
gainera, Kirmen Uriberen esalditxo 
bat daraman kantu bat ere badago. 
Kantu laburra, esaldi bakarduna. 
Oh izenekoa. Nik poema batetik 
lapurtutako esaldia da hau. Berak 
oraindino ez daki. Berari grazia 
egitea espero dut.
Lana *Zart Kolektiboagaz kaleratu 
duzu. Zer da kolektibo hori?
*Zart Kolektiboan sei lagun gara 
eta helburu berberak partekatzen 
ditugu. *Zart Kolektiboa Harkaitz 
Canok, Elixabeth Macklindek, 
Alain Urrutiak, Oier Arazanbalek, 
Rafa Ruedak eta nik neuk osatzen 
dugu. Elkarlana bultzatu gura 
dugu eta gure gerizpetik kanpora 
elkarlan hori sorrarazi gura duen 
talde bat da gurea. Horrez gainera, 
ardura eta anbizio berdinak ditugu, 
euskara dugu ardatz. Gure ahaletik 
munduan eragin gura dugu. 

“'Izurdeen lekua' dolutik idatzi dut, mundu 
lainotsu batetik, mundu magiko batetik ” 
Mikel Urdangarin musikari zornotzarrak 'Izurdeen lekua' lana aurkeztuko du abenduaren 6an, 16:45ean, Plateruenean

Mikel Urdangarin Abasolo
Musikaria
Zornotza  I  1971
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BIDEOJOKOA  •  AITZIBER BASAURI

'Kokojokoa' bideojokoak irudimena 
astintzera gonbidatuko gaitu, Eider 
Eibarrek sortutako pertsonaia eta ma-
rrazkien eskutik. Miren Amurizak sor-
tu ditu ibilbideko testu eta azalpenak, 

eta Mikel Iraurgik musika. Harrobi 
ikastola arduratu da programazioaz.

Proiektu berezia izan da zuretzat 'Ko-
kojoko'-a?
Kokoak proiektu pertsonalean dago 

oinarrituta bideojokoa. Kokoak eu-
rak eta hauen filosofia bideojokoa-
ren ardatz direla, marrazkiekin 
jolasteko aukera eskaintzen du, 
bideo-edizioagaz eta animazioagaz 
esperimentatzeko aukera ere bai.  

Sormen prozesua oso polita izan 
da eta oso pozik gaude emaitzagaz. 
Talde lana izan da eta asko ikasteko 
aukera eman digu denoi.
Irudiek garrantzi handia dute bideojo-
koan; zer  islatu gura izan duzue?
Bai. Azken finean, Io protagonista 
koaderno batean sartuko da, Ko-
koen bila abiatuko da, marrazkirik 
marrazki. Kokoek oso gustuko 
dituzte marrazkiak eta irudime-
na, eta hori islatu gura izan dugu 
bideojokoan. Bertan, Kokoen ikus-

puntutik egingo dugu  ibilbide 
osoa. Euskarak presentzia handia 
izatea ere gura izan dugu. 
Zein helburu izan duzue bideojokoa 
sortzerako orduan?
Euskaraz jolastea, batetik. Az-
ken finean, gu euskaraz bizi gara, 

euskaraz sortzen dugu. Bestetik, 
umeak sorkuntzan murgiltzea: 
marrazketaren eta jolasaren bitar-
tez, umeak bestelako logika bat 
duen munduan murgiltzea. Modu 
sortzaileago batean pentsaraz-
tera eramaten du jokoak, betiko 
bideetatik apur bat urrunduz. 
Orokorrean, lau joko batzen ditu: 
lehenengoan, Kokoen eta marraz-
ketarako objektuen aurkezpena 
egiten da; bigarrenean, Kokoen 
logika zoroa ulertuko dugu; hi-
rugarrenean, marrazki berri bat 
zirriborro batetik abiatuta zelan 
sortu daitekeen ikusiko dugu; 
eta, azkenengoan, emozioekin 
jolasteko aukera eskainiko zaigu. 
Jokoa sari bat lortuta amaituko da: 
eskulan bat egiteko bideo labur bat. 
4-tik 10 urtera bitarteko neska-mu-
tilei zuzenduta dago. Harrera ona 
izan du?
Bai, aplikazioak badaude eskuraga-
rri eta oso erantzun ona izan dute. 
Kokoak edo marrazketa gustuko 
duen edonork erabili dezake bideo-
jokoa, adin mugarik barik. www.
kokoak.eus webgunean dago bideo-
jokoa, jolastu gura duenarentzat. 
Bigarren joko batean murgilduta zau-
dete dagoeneko.
Bai. Kokoei euskarazko berbak 
erakutsi gura dizkiegu, irudia eta 
euskara guztiz harremandu gura 
ditugu. Lagun bi elkartuko zaizkio  
Io-ri: Mae eta Ur.

“Modu sortzaileagoan pentsaraztera eramaten 
du 'Kokojokoa'-k, betiko bideetatik urrunduz”
Marrazketagaz eta sormenagaz lotutako 'Kokojoko' bideojokoa aurkeztuko dute Durangoko Azokan, abenduaren 8an, 
10:30ean. Harrobi ikastolagaz garatutako proiektuaren abiapuntua Eider Eibar ilustratzaileak sortutako 'Kokoak' dira

Eider Eibar ilustratzaile zornotzarrak sortutako Kokoak dira 'Kokojokoa' bideojokoaren pertsonaiak.

"Batetik, euskaraz 
jolastea da helburua. 
Bestetik, umeak 
sorkuntzan murgiltzea" 
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POESIA LIBURUA  •  Joseba derteano

"Ume bat jaiotzen denean, ama bat 
ere jaiotzen da", dio Leire Bilbaok, 
eta errealitate berri horretan sor-
tzen diren egoerak, galderak eta 
sentimenduak poema liburu batean 
jaso ditu Durangon bizi den idazle 
ondarroarrak. Amatasuna gaitzat 
hartuta baino, ama baten begirada-
tik idatziko 62 poema dira, lau ata-
letan banatuta. Abenduaren 5ean 
aurkeztuko du, Landako Gunean.

Edozein sortzaileren obra bere tes-
tuinguruak baldintzaturikoa dela 
esan ohi den arren, zerk eraman zin-
tuen zure errealitate hori poesiagaz 
islatzera?
Bakoitzak dagoen lekutik idaztea 
eta bere egia asmatzea garrantzi-
tsua dela uste dut. Ama izatean 
beste begirada bat sortzen da eta 
hizkuntza berri bat dakar. Orduan, 
begirada eta hizkuntza berri ho-
rregaz probatu gura nuen, niretzat 
idazketa berri bat izango zena.
Ama izatean galdera berri asko sor-
tzen direla aipatu izan duzu. Galdera 

horiek izan dira poemak sortzeko 
abiapuntua?
Lehenengo umeagaz batera, ama 
bat ere jaiotzen da eta guraso izaten 
ikasi behar duzu. Prozesu bat da. 
Erditzeaz batera galdera asko erditu 
zitzaizkidan. Literatura galdereta-
tik abiatzen da eta bakoitzak bere 
erantzunak bilatzeko modua izan 
behar da. Horrela ulertzen dut nik 
fikzioa.
Amatasunaz barik ama izatetik sor-
tzen den begirada berri horretatik 
idatzitako liburua dela ere aipatu 
izan duzu. 
Bai. Nahiz eta norbere esperientzia-
tik abiatu, azken finean, ahots poe-
tiko berri bat sortu behar da, norbe-
renaz gainera, beste amena ere izan 
daitekeena. Ama asko daude nigan, 
baina beste ama batzuengan ere 
begirada jartzea izan da helburua, 
eta egoera horretaz hausnarketa 
bat egitea poesiagaz baliatuta, ama 
direnengana zein ama ez direnen-
gana heltzeko asmoagaz.
Baina ama denak hobeto konektatu-
ko du liburuagaz?

Ez da ama direnentzat bakarrik. 
Esaterako, liburu honek aita asko-
ren begirada konplizea jaso du.
Zelan antolatu duzu liburua?
Liburuak lau atal ditu. Urak badu 
zirrikitu guztietatik ihes egiteko 
dohaina. Urak bota du izena lehe-
nengoak. Etxeko uretan lehenengo 
ura erditzearena da, hau da, urak 
botatzearena. Orduan diot ume 
bat jaio dela, baina ama bat ere bai. 
Listua izeneko bigarrenean, ama 
izatean sortzen den hizkuntza be-
rriari buruz nabil. Ez da hitzezko 
hizkuntza bakarrik, baita azalez-
koa ere; ez dira bakarrik onomato-
peiak eta umeen hizkuntza, bada 
ere azalaren azpian sentitzen den 
hizkuntza hormonal hori. Hiruga-
rren atala Marea da, hau da, ur asko 
batzen diren lekua eta beste amei 
eta gurasoei begiratzen jarraitzen 
duena. Azkenengoa Harraska da; 
etxeko ur zikinak joaten diren 
tokiari egiten dio erreferentzia. Az-
kenean, amatasunak duen beste ga-
rrantzia bat zaintza lana da. Zaintza 
horretan, etxeko kontuei beste be-

girada bat ematen zaie, beste tempo 
edo pausa bategaz. Beste dimentsio 
bat hartzen du. 
Baliabide desberdinak erabili dituzu 
egoera desberdinak islatzeko: kali-
grama bat, erosketa zerrenda bat…
Une oro amatasunaz berba egiten 
nabilenez, beldur nintzen ez ote 
zen monotono geratuko. Horre-

gaitik daude jokoak, kaligramak, 
poemak esaten duenaz haratago 
ikusi daitekeen irudi bat jasotzen 
dutenak. Edo erosketa zerrenda 
bat, guraso zarenean askotan erre-
pikatzen den zerbait delako. Edo ba-
karrizketa bat, ama den eta ez den 
baten artean ematen dena. Azken 
finean, literatura jolas bat da.

"Liburuak aita askoren 
begirada konplizea jaso du"
Leire Bilbaok 'Etxeko urak' izeneko poema liburua kaleratu du, Susa argitaletxeagaz

Leire Bilbao 
Barruetabeña
‘Etxeko urak’ poesia 
liburua idatzi du
Ondarroa  I  1978
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Astola aldizkariak Durangaldeko 
historiaz eta gaur egungo Duran-
galdeari buruz sakontzeko aukera 
eskaintzen digu urteroko argital-
penean. Durangaldeko ekoizle 
ekologikoen katalogo zabal bat 
eskaintzen digu esaterako, eta es-
kualdeko herri guztietan aurkitu 
ditzakegun frontoien edo pilo-
tan jokatzeko bere funtzioa bete 
eta oharkabean pasatzen diren 
lekuen argazki bilduma ere bai. 
Tartean, Durangoko Arripotzue-
ta, Elorrioko Argiñeta, Otxandio-
ko bizilagunak, Arrazolako San 
Roke ermita eta Durangaldeko 
lapikogileak protagonista izango 
dira zenbaki berrian. Durangal-
deko eraikinei arretaz begiratu 
eta arkitektura aldetik zelako 
garrantzia izan zuten eta oraindi-
no duten ezagutzeko aukera ere 
badakar aldizkariak.

Ohiko ikerketa-erreportajeekin 
batera, zinema munduagaz lotura 
estua duten Durangaldeko bost 
pertsonaren leku kutuna ezagu-
tzeko aukera dago, eta iazko Astola 
aldizkaritik gaur arte eskualdeko 
gertakarien kronika laburrak ere 
jasota daude.

2020ko zenbakia Durangoko 
Azokaren bezperan heldu da in-
prentatik. Beraz, aurten azokaren 

sareko dendan izango da eskura-
garri betiko prezioan, 5 eurotan. 
Aurreko urteetan argitaratutako 
beste zenbaki batzuk ere eskura-
garri izango dira denda birtualean. 
Azoka amaitu eta gero, Duran-
galdean ohiko liburu-denda eta 
salmenta-puntuetan izango da 
eskuragarri. Gerediaga Elkarteko 
bazkideei dagokienez, aldizkaria 
doan jaso dezakete elkarteak Du-
rangon daukan egoitzan, abendua-
ren 14tik aurrera.

2007. urtetik
Gerediaga Elkarteak 2007an argi-
taratu zuen Astola ikerketa eta his-
toria Durangaldeko urtekariaren 
lehenengo alea. Elkarteko bazkide 
batzuen ekinez, urte hauetan guz-
tietan Durangaldeko bizitzako 
hainbat arlori buruz egin diren la-
nen eta artikuluen zabaltzaile izan 
da ordutik. 

Historiak, arkeologiak, etnogra-
fiak, folkloreak, literaturak, musi-
kak, eta bestelako gai eta zientzia 
batzuek izan dute lekua Astolaren 
orrialdeetan. Gehienak ikerketa 
lanak izan dira, kasu askotan inoiz 
argitaratu bakoak edo kaxoi batean 
ahaztuta geratu izan diren horieta-
rikoak. Hasieratik, lan horiek As-
tolan izan dute zabalkunde bidea.

Durangaldeko historia 
ezagutzeko  aukera 
berria Astolan
Gerediaga Elkarteak argitaratzen duen ikerketa eta 
historia urtekariaren 14. zenbakian zortzi erreportaje berri 
kaleratzen dira. Durangoko Azokan salgai izango da

Konfinamendu hotzean, lantal-
dea Astola aldizkaria prestatzen 
ari zen bitartean, Jose Mari Uriar-
te lankide eta adiskideak utzi 
zituen. Bizi izan zen moduan joan 
zen, zaratarik egin barik, isilik. 
Ordutik, lantaldearentzat oso 
zaila izan da lanean jarraitzea. 
Batzuek uste duten moduan ari-
ma existitzen bada, Jose Mari zen 
Astolaren arima.

Etenik bako behargin nekae-
zina, denerik egin zuen aldizka-
rian. Berarentzat lan batzuk ez 
ziren besteak baino garrantzi-
tsuagoak, denetan bere onena 
ipintzen zuen.

Aurtengo Astola zenbakian, 
Jose Mariren arrasto ikusezin 

asko daude, eta  bere azken arti-
kulu biak ere bai. Lehenengoak 
Durangoko lapikogileen historia 
kontatzen du. Bigarrenak Arri-
potzuetako presa desagertzeko 
arriskuaren berri jaso du.

Kulturaren militantea, argaz-
kilaritzaren historialaria, Astar-
loaren biografoa edo bere ikas-
leek maite izan zuten irakaslea, 
baina, batez ere, lagun xume eta 
eskuzabala izan zen denentzat, 
eta haren falta igarriko dute.

 Askotan esaten da ordezkaga-
rriak garela denok, eta egia da, 
baina ez guztiz. Betetzeko oso 
zaila den hutsunea uzten dute 
pertsona batzuek, eta horietariko 
bat da Jose Mari.

Jose Mari Uriarteri 
bereziki eskainitako 
urtekaria

Urtero lez, Gerediaga Elkarteko 
bazkideek doan jaso ahal izan-
go dituzte Astola aldizkaria eta 
2021eko egutegia. 
Aurten, Durangoko Azokan era-
kusmahairik izango ez denez, 
Gerediaga Elkartearen Duran-
goko egoitzan (Larrasoloeta ka-
lea, 3) jaso ahal izango dute ale 
bana abenduaren 14tik aurrera.
Astola aldizkaria eta 2021eko 
argazki zaharren egutegia, 
biak, 55. Durangoko Azokaren 
online dendan salgai izango 
dira, bakoitza 5 eurotan, eta 
azoka amaitu eta gero Duran-
galdeko ohiko salmenta lekue-
tan ipiniko dituzte salgai.

Gerediagako 
bazkideek doan 
eskuratu dezakete, 
abenduaren 14tik
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SOS Arripotzueta

Jose Mari Uriarte

Arripotzueta albiste izan zen orain 
dela urtebete, etxebizitza batzuk 
eraikitzeko egitasmo baten ondorioz 
durangarrek ondo ezagutzen zuten 
presa kentzea aurreikusten zelako. 
Erreportaje honetan, Arripotzueta 
zergaitik eta zertarako eraiki zen 
azaltzen du Jose Mari Uriartek. Sasoi 
bateko udako egunak gogoratuko 
dituzte durangar askok, presagaina 
gazteen topaleku bihurtzen zen eta.

Elorrioko Argiñetan askotan egin di-
ra indusketak. Azkenengoak 2012tik 
2014ra bitartean egin ziren. Orain 
dela 1.200 urte Argiñetako bizilagu-
nak zelan bizi izan ziren jakiteko 
balio izan dute egindako lanek. 
Iñaki Garcia Camino arkeologoak 
Argiñetako nekropoliaren historia 
ezagutzeko datu berriak batu ditu 
erreportaje honetan.

ArgiñetA: Un lUgAr dOnde vivir 
hAce 1200 AñOS

Iñaki Garcia Camino

Arrazolan, urtean birritan, 
Anbotoko begietatik eguzkia 
pasatu eta San Roke ermitara 
heltzen da argia. Gertaera 
astronomiko hori ikertzen 
ibili da Jorge Hernandez sala-
mancarra. Ikerketa honetan 
laburbildu du aurkitutakoa.

el SOl mirA A ArrAzOlA  
A trAvéS de lOS OjOS 
del AnbOtO 

Jorge Hernández Bernal

Durangaldean nekazaritza eko-
logikoa lantzeko sare osoan 
zehar bidaia egiteko aukera 
ematen du Markel Onaindiak 
idatzitako lanak. Ekoizleengan-
dik hasi eta kontsumitzaileak 
eskura dituen aukerak aurkeztu 
ditu protagonistekin bilduta.

elikAdUrA, gUre ArdUrA - 
nekAzAritzA ekOlOgikOA 
dUrAngAldeAn

Markel Onaindia

50eko hamarkadaren amaieran 
eta 60koaren hasieran, Santi 
Kapanagak argazki asko egin 
zituen bere herrian, Otxandion. 
Horietariko asko herrikideei 
ateratako erretratuak izan ziren. 
Familiakoek utzitako bildumako 
lan asko argitaratzen dira Asto-
lan Txelu Angoitiaren testuekin 
batera.

SAnti kApAnAgA – 
OtxAndiOkO erretrAtUgileA 

Txelu Angoitia

Azken urteetan, formalismoak 
eta material berriek arkitekturan 
lan egiteko molde berriak ekarri 
dituzte. Durangaldean zehar eta 
arkitektura modernoaren ikus-
pegitik, gure eraikinei arretaz 
begiratzeko gonbitea egiten di-
gun ibilbidea proposatzen digute 
Miren Cortazar eta Oier Bizkarra 
arkitektoek.

el peSO de lA fOrmA –  
Un cAmbiO de pArAdigmA 

Miren Cortazar – Oier BIzkarra

Platerak, katiluak, kikarak, pitxe-
rrak, loreontziak… Durangalde-
ko lapikogileek egindako piezak 
milaka izan ziren hamarkadetan. 
Gaur egun ez da lapikogilerik 
geratzen, baina Jose Mari Uriar-
tek izan zirenak gogoratzen ditu 
erreportaje honetan.

kAtillUenA –  
mArkiegi y cOmpAñíA

Jose Mari Uriarte

Herri guztiek bere frontoia dau-
kate, eta auzoek ere bai. Fron-
toirik egoten ez zenetan, edo-
zein bazter berezi bihurtzen 
zen pilota jokoan aritzeko leku. 
Horietariko asko aurkitu ditugu 
eta batzuen albotik oharkabean 
pasatzen gara egunero.

hArriA etA lArrUA

Atxondo, Ikaslea
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ARRAZOLA  •  EKAITZ HERRERA

XVII. mendean, Arrazolatik hasita, 
Durangaldean lan egiten zuen diru 
faltsutzaile talde bat da eleberriaren 
ardatza. Taldean, Otxandioko, Be-
rrizko, Abadiñoko, Mañariko eta Ara-
maioko kideak zeuden. Abenduaren 
17an, Durangoko Arte eta Historia 
museoan aurkeztuko du liburua.

Diru faltsutzaile talde bat, non eta 
Arrazolan. XXI. mendeko betaurre-
koekin kosta egiten da hain inguru-
ne baketsuan halakorik egon zela 
pentsatzea.
Berrogeita hamar lagun inguru 
auzipetuak izan ziren, artean gi-
zonezkoak eta andrazkoak zeu-
dela. Arrazolarrez, aramaiarrez, 
otxandiarrez, mañariarrez, be-

rriztarrez eta abadiñarrez osatu-
tako taldea zen. Artean adin txi-
kikoak ere baziren, garai hartan 
hogeita hiru urte arterainokoak 
adin txikikoak baitziren.
Zelan testuinguratu duzu zure 
istorioa?
XVII. mendeko gertakizunak 
zirenez, garai hartan plazara-
tu nuen Manuela Mena, bere 
bizitzako lehen hogei urtean 
itsarorik zegoenik ere ez zekien 
gazteak hurrengo hogei urtee-
tan munduko itsasoak zehar-
katu zituenez, garai hartako 
kulturaz, arteez, ekonomiaz eta 
politikaz jantzi ditut orduan ger-
tatutakoak.
Manuela Mena gaztearengan gor-
puztu duzu istorioa. Zelan eraiki 

duzu bere pertsonaia eta nobelako 
gainerakoak?
Manuela berrogei urteko andraz-
koa da. Azken hogei urtean bizi-
tzak handik hona eta hemendik 
hara erabili du. Joan-etorri ho-
rietan asko ikusi eta ikasi duen 
arren antzik eman ezinda dabil 
bere asku dagoen hamasei urte-
ko nerabearen jatorriari. Libu-

ruaren azalean ageri den margo-
lana ikusi zuen behin Bruggen 
(Flandria), eta koadro hartan 
ageri ziren beiren osteko hesiak 
ikusteaz batera azken hogei 
urtean bizitakoa gogoratzen 
hasten da. Manuelak munduan 
hara eta hona ibiltzeko lagunak 
behar zituenez, protagonistak 
eskatu ahala, narratzailea Ma-
nuelaren bidaideen argibideak 
eta ibilerak zehazten ahalegin-
du da.
XVII. mendean kokatutakoa da 
istorioa, baina iruzurrek eta diru 
faltsutzeak, gaur egun ere, oso 
presente daude. Ez gara aldatu?
Iruditzen zait mundua mundu 
denetik antzerakoak izango di-
rela gizakiengan eragina duten 
sentimenduak eta grinak. Fal-
tsuketak eta iruzurrak egitera 
ere arrazoi desberdinek bultza-
tuko gaituztelakoan nago. Ez 
da berdina izango premiak bul-
tzatuta egindako faltsuketa eta 
diru eta boterearen egarriaren 
egarriz egiten diren iruzurrak.
Tituluari erreparatuta. Galdera 
horri erantzuten al dio tituluak 
berak? Ordukoa koroaren aurkako 
matxinada izan zen ala iruzurra?
Eskuragarri dagoen dokumen-
tazioa errepasatu nuenean on-
dorioztatu nuen faltsutzaileek 
halako f inantza ingeniaritza 
bat ere bazeramatela. Ez diru-
di gixagaixo-koitada batzuek 
antolatutako negozio bat izan 
zitekeenik. Eta hainbeste lagun, 
zertarako? Hortik abiatu ziren 
nire susmoak: iruzurra ala ma-
txinada? Gertatu zena jakitea 
ezinezkoa da, zeren, gordetzen 
den dokumentazio guztia alde 
batekoek idatzitakoa da. Halere, 

gauza latzak gertatu zirela di-
rudi. Adin txikiko bati—Martin 
Aranari—heriotza-zigorra jarri 
zioten. Surtan erreta hiltzera 
kondenatua izan arren ezarri-
tako zigorra lau urteko galera-
zigorragat ik t rukatu zioten. 
Kartzelan hil zen. Horrekin lo-
tuta zeudekeen lorratz bi jasota 
nituen jada Durangaldean, bata 
Abadiñoko Leonardo Garatek 
kontatutakoa eta bestea Izurtza-
ko Felisa Iturriagak. Kokaleku 
desberdinetan eta hainbaten 
garai desberdinetan girotutako 
gertakarietan faltsutzaileetari-
ko bat kartzelan hil omen zen, 
batean itoginean eta bestean 
taldekide batek tirokatua.
Lehenagotik ere badituzu beste 
nobela historiko batzuk argitara-
tuta. Bistakoa da historiaren zale 
amorratua zarena...
Histor iazalea ba ino gehiago 
interpretatzailea naizela esango 
nuke, zeredozer esateagatik. 
Kanpotarrek idatzitako historia 
irakatsi digute eta irakasten 
digute. Ni saiatzen naiz gerta-
kari haiek hemengo, bertakoen, 
begiekin interpretatzen. Azken 
finean, historia hori dela uste 
dut, gertakizun zehatz batzuen 
interpretazioa, baina noren in-
terpretazioa?
Durangaldeko irakurleentzat bere-
zia izan daiteke 'Sasiola'. Istorioa 
norbere eskualdean g irot zeak 
jakin-mina piztu ohi du. Zer esango 
zenieke Durangaldeko irakurleei?
Nobela, gaur egungoa ba ino 
zabalagoa den lurralde batean 
zehar egindako ostera bat da 
nire iritziz. Etxe ingurutik abia-
tutako f ikzioak garai hartako 
Flandriara eta Ternuara garama-
tza, gutariko askoren arbasoak 
handik hona eta hemendik hara 
ibilitakoak izan zirelako ziurta-
sunagaz idatzia. Eskerrik asko 
jarriko duzuen arretagatik eta 
ea gustatzen zaizuen.

“Kanpotarrek idatzitako historia irakatsi digute, baina ni 
gertakariak hemengoen begietatik interpretatzen saiatzen naiz”

Mila Salterain, Arrazolan. Mendia-Dolara baserrian (ezkerrean) eta Atxa baserrian (eskuman) gertatu ziren nobelako gertakarietariko batzuk.

Mila Salterainek 'Sasiola' izeneko nobela historikoa kaleratu du, Alberdania argitaletxeagaz. Idazlearen hirugarren eleberri historikoa da honakoa

Ez dirudi gixagaixo-
koitada batzuek 
antolatutako negozio 
bat izan zitekeenik”

Mila Salterain Jainaga
Idazlea
Durango  I  1955
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