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Ainhoa Larrabe Arnaiz

H
atz erakuslea-

rekin mapan

marraztutako

bideari zuzen

jarraitu dio

Unai Remen-

teria Bizkaiko ahaldun nagusiak.

«Hara, zentzua hartzen du guz-

tiak». Itsasadarraren azpitik

Getxo eta Portugalete lotzeko egi-

tasmoa seinalatu du, lehenik; Bil-

boko hegoaldeko saihesbidetik

jarraitu du gero; eta Supersurezi-

zenez ezaguna den horretatik

aurrera, azkenik, AP-68arekin

lotuko dituen obren zatia

marraztuz. «Metropoliaren

eremu guztia libratuko da horre-

la». Bizkaiko hiriburuko errepi-

de sarea arintzeaz ari da ahaldun

nagusia. Joan den astean iragarri

zuen Bizkaiko XXI. mendeko

obrarik garrantzitsuena abiatuko

dutela hamar urteko epean: 2027.

urterako Bilboko itsasadarraren

eskuin eta ezker ibarrak lotuko

dituen lur azpiko tunel bikoitza

eraikiko dute. Artatzako lotune-

ko eta Arrondegiko zubiko auto

ilarak arindu nahi ditu azpiegitu-

ra berriarekin. «Bizkaian mugi-

tzeko modu berri bat eskainiko

dugu». Itsasadarraren azpitik

egingo duten errepideaz gain,

Bilboko hegoaldeko saihesbidea-

ren luzapen lanak ere aurkeztu

zituen ahaldun nagusiak. Orota-

ra, 580 milioi euroko inbertsioa

egingo du bi azpiegiturak eraiki-

tzeko.

Joan den ostegunean aurkeztu

zituzten egitasmoak Remente-

riak eta Imanol Pradales Bizkaiko

Garapen Ekonomikorako diputa-

tuak. Eta, eraiki nahi dituzten bi

azpiegiturek marrazten duten bi-

deari erreparatuz gero, argi azal-

tzen da egitasmoaren logika zein

den, Bilboko hegoaldeko saihes-

bidearen bi muturren jarraipena

marrazten baitute bi-biek. Bate-

tik, Getxo eta Portugalete bitarte-

ko hiru kilometroko tunelak Ba-

llontiko ardatzean bat egingo du

saihesbidearekin; eta, bestetik,

Gasteiz eta Logroño aldera doan

AP-68 errepidearekin lotuko

dute saihesbidea. Elkarren osaga-

rri diren azpiegitura gisa aurkeztu

dituzte biak, horregatik. Proiektu

osoaren mapa aztertuz gero, on-

doriozta liteke gaur egun Bilbo hi-

rigunetik doan A-8 errepideko

trafikoa saihesbidera lekualda-

tzeko asmoa duela aldundiak.

Hegoaldeko saihesbideko lanen

luzapena egingo dute lehenik.

Iragarri dutenez, aurten hasiko

dituzte lanak, eta 2023rako nahi

dute martxan. Orduan hasiko

dira Getxo eta Portugalete bitar-

teko lur azpiko tunelak eraiki-

tzen.

Bi norabide hartuta
Batera eta bestera. Azken hamar-

kadan, kontrako norabidean doa-

zen neurriak hartzen ari dira Biz-

kaiko erakundeak aldi berean:

herri zein hiriguneetan, autoaren

erabilera mugatzen duten mugi-

kortasun planak osatzen ari dira;

eta Bizkaiko Foru Aldundiak, be-

rriz, autoaren erabilera bultza-

tzen duten azpiegituren eraikun-

tza berriak iragartzen jarraitzen

du. 

Hiru «arazo» konpondu nahi

ditu diputazioak Getxo eta Portu-

galete arteko tunelak eraikiz. Bat:

Artatzako lotunean, Bilborako

noranzkoan, egunero izaten di-

ren auto ilarak desagerrarazi; bi:

Arrontegiko zubiak egunero iza-

ten dituen pilaketak arindu; eta

hiru: Barakaldon, A-8 errepidea-

ren Max Centerreko lotunearen

inguruan sortzen den aglomera-

Getxo eta Portugalete itsasadarra zeharkatuko duen tunel baten bidez lotzeko egitasmoa aurkeztu
du foru aldundiak. XXI. mendean Bizkaian egingo den esku hartze «garrantzitsuena» izango dela
iragarri dute: 380 milioi euro jarriko dituzte lanetarako, eta 2027rako nahi dute martxan.

Noranzkoa

erabaki

nahian

BIZKAIKO HITZA

Ostirala, 2018ko maiatzaren 18a2 b Astekoa
d

Azpiegitura berriak
Getxo eta Portugalete 
lotzeko proiektua



AZPIEGITURA BERRIAK

ITURRIA: BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Iparra

BILBO

PORTUGALETE

TRAPAGARAN

SESTAO

BARAKALDO

BILBO

ERANDIO

LEIOA

Leioako Artatzako

biribilgunea

Portugaleteko

Ballontiko ardatza

Lehen fasea

T
u

n
e
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AREETA

GETXO

BASAURI

Bilboko hegoaldeko saihesbidea

Getxo eta Portugalete itsasadar azpitik lotzeko egitasmoa
Luzera

3 kilometroko bi tunel, norabide bakoitzeko bi biderekin.

Luzera

4,2 kilometroko bidea.

Bi solairuko tunelak

Autoak eta kamioiak goiko solairuan eta zehaztu gabeko

garraio publikoa beheko solairuan.
Aurrekontua

380 milioi euro.

Aurrekontua

200 milioi euro.

1

1

Bilboko hegoaldeko saihesbidearen luzapena2

2

A-8 Donostia

A-8

AP-8

BI-637

N
-6

37

AP-68

Arnotegiko

tunela

1.745 m

Bolintxuko

zubibidea

160 m

Seberetxeko

tunela

528 m

Lehen fasea, egin gabe Bigarren fasea Hirugarren fasea

zioa saihestu. Ahaldun nagusia-

ren hitzetan, azken urteetan trafi-

koak «nabarmen» egin du gora

A-8an. Bizkaiak izan duen «haz-

kunde ekonomikoaren» ondorio

dela uste du Rementeriak. «Joera

ikusita, pentsatzekoa da gorantz

egingo duela datozen urteetan

ere». Hortik tunela eraikitzeko

«premia».

Datu guztiak ez datoz iragarpe-

nekin bat, ordea. Aldundiak be-

rak trafikoaren bilakaerari buruz

argitaratu duen azken txostena-

ren arabera, trafiko kopurua mu-

rrizten ari da Bizkaian. Diputazio-

aren esku dagoen errepide sareari

begiratuz gero, 2011 eta 2016. ur-

teen artean, %0,2 egin du behera.

Krisi ekonomikoari leporatzen

dio 2016ra bitarteko beheranzko

joera aldundiak. 

Izan ere, 2013tik 2016ra bitar-

tean goraldi txiki bat nabari da;

«hazkunde ekonomikoaren»

seinale dela uste dute agintariek,

eta joera bera mantenduko dela

iragarri. Zehazki, egun bakoitze-

ko kilometroko 9.317 ibilgailu

izan ziren 2013an; hortaz, azken

hiru urtean, 416 ibilgailu gehiago

zenbatu dituzte Bizkaian. Bada

esanguratsua den beste datu bat

ere. Diputazioak kaleratutako

azken txostenaren arabera, 2011n

baino ibilgailu gutxiago sartzen

da Bizkaiko hiriburura: 272.694

ziren 2011n, eta 267.368 dira

2016an. Azken sei urteetako

datuei begiratuz gero, Bilbora

sartzen den ibilgailu kopuruak

%0,4 egin du behera.

Aukerarik garestiena
Azpiegitura eraikitzeko momen-

tu egokia dela uste du Remente-

riak. «Zergatik orain? Uste dugu-

lako oraintxe egin behar dela. Us-

teltzen utzi behar ez dugun

aukera sortu zaigu. Gero eta diru

gehiago ari gara biltzen, eta, au-

rreikuspen guztien arabera, haz-

kundeak hiru urte gehiago iraun-

go du gutxienez». 

Bizkaiko Foru Aldundia aspaldi

ari zen Arrondegiko zubiko auto

ilarak konpontzeko alternatiba

bila, eta azken hamarkadetan bi

aukera izan dituzte aztergai Ba-

tzar Nagusietan: Barakaldoko Lu-

txana auzoan edo Erandioko

Axpe auzoan zubi berri bat eraiki-

tzea. Joan den urtean bertan,

Arrondegiko zubiari «neba-arre-

ba biki bat» eraikitzeko asmoa

iragarri zuen ahaldun nagusiak.

Bada, ez bata eta ez bestea. Au-

rreikuspen guztien kontra, inor

gutxik espero zuen egitasmo bat

aurkeztu du: lurpetik doan hiru

kilometro inguruko tunela egin-

go dute Leioako Artatzako biribil-

gunetik Portugaleteko Ballontiko

ardatzera.

Aukera guztien artean, gares-

tiena hautatu du aldundiak, bai-

na, Rementeriaren esanetan,

kostuen eta onuren arteko balan-

tzari begiratuz gero, «hoberena

da». Iradoki du horrek ez duela

esan nahi azpiegitura «handiak»

egiteko bidea «libre» egongo de-

nik. «Lehentasunak finkatzen ja-

rraitu behar dugu». Lehen kal-

kuluen arabera, 380 milioi euro

jarri beharko dituzte itsasadarra-

ren mutur biak lotzeko lanak egi-

teko.

Galeria bi izango ditu azpiegi-

turak: noranzko bakoitzeko tunel

bat izango du, bina biderekin.

Mota guztietako ibilgailuek izan-

go dute bertatik igarotzeko auke-

ra, eta errepideak ez du ordainsa-

ririk izango. Harago ere egin du

aldundiak, azpiegitura «multi-

modala» egingo duela iragarri

baitu: hau da, auto eta kamioien-

tzat ez ezik, trenari, autobus elek-

trikoari edo bestelako garraio pu-

bliko mota bati toki egingo diote

galerietan. 

Tunelak bi solairukoak izango

dira horregatik: goiko solairua

auto eta kamioientzat

egokituko dute, eta be-

hekoa, berriz, oraindik

ere zehaztu gabe duten

garraio motarentzat. «Ez

dakigu etorkizunean

mugikortasuna zelakoa

izango den. Baina tunela

prest egongo da etorriko

den horretarako».

Proiektua zehaztearekin

batera hartuko dute erabakia.

«Denborak esango digu zein bes-

te garraio mota igaroko den han-

dik».  2019ko uda ingururako

izango dute esku artean azpiegi-

turaren diseinu zehatza.

Aldundiak egindako kalkuluen

arabera, egunero, 53.000 ibilgai-

luk erabiliko dute itsasadarra ze-

harkatuko duen errepidea, baina

gehiagori egingo die mesede.

«Bizkaian autoan ibiltzen den

hiru pertsonatik birentzat onura-

garria izango da». Gaur egun lu-

rraldeko errepide sareak dituen

korapilo nagusiak konponduko

ditu egitasmoak, Rementeriaren

hitzetan. 

Aipatutako bi azpiegiturak dira

datozen urteetan egingo dituzten

handienak, baina ez dira baka-

rrak. Kukularrako lotunearen

obrak datorren urtean hasiko di-

rela iragarri du aldundiak: Txo-

rierriko lasterbidea Arrondegiko

zubirantz eta Artatzako errepide-

rantz banatzen den lekua da. Bi-

deak gehituko dituzte, Txorierri-

ko lasterbidea gai izan dadin zu-

bitik eta Artatzatik etortzen

zaizkion ibilgailu guztiak jasotze-

ko. Ermu hegoaldeko saihesbidea

ere bukatu gabe dago oraindik.

Trafikoak Ermuko herrigunea ze-

harkatzea saihestuko dute lanek,

eta 2018ko udan bukatuko dute

errepidea.

Gaur egun, 1.304,1 kilometro

errepide ditu Bizkaiak. Mugi-

mendu ekologista aspaldidanik

ari da aldarrikatzen auto pilaketa

eta arazo zehatzei begiratu beha-

rrean, lurraldeko mugikortasun

ereduaren azterketa integrala

egitea dela beharrezkoa: hau da,

bide gehiago eraiki ordez, beha-

rrezkoa dela dauden errepideen

erabilerari buruzko hausnarketa

lehenestea.

Aldundiaren arabera, Leioako

Artatzako lotuneko eta

Barakaldoko Arrondegiko

zubiko saturazioak

konponduko ditu azpiegiturak. 

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Galeria bi izango ditu
azpiegiturak: noranzko
bakoitzeko tunel bat izango
du, bina biderekin

Aldundiaren arabera, 53.000
ibilgailuk erabiliko dute tunela;
3 minutuan egingo dute Getxo
eta Portugalete arteko bidea
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Ainhoa Larrabe Arnaiz

B
ada Bilboko he-

g o a l d e k o

saihesbideari

buruzko uste

orokortu bat:

orientazioa gal-

du duenak edo nahasita sartzen

denak soilik erabiltzen duela; hu-

tsik dagoen errepidea dela, alegia.

Hasieratik bertatik, eztabaida

handia piztu zuen Supersurezize-

nez ezaguna den azpiegitura ho-

rrek: obraren beharraz gain, erre-

pidearen bideragarritasun eko-

nomikoa behin eta berriz jarri zen

ezbaian. Eztabaidak eztabaida,

2011ko irailean inauguratu zuten

saihesbidearen 1.A fasea: Trapa-

garan eta Bilboko Larraskitu au-

zoa batzen dituen bidea, 17,8 kilo-

metro luze dena. Egitasmo oso ba-

ten lehen zatia baino ez da hori,

beste lau luzapen aurreikusten

baititu hasierako proiektuak. Ba-

da, joan den astean baieztatu zuen

Unai Rementeria Bizkaiko ahal-

dun nagusiak 1.B fasea eraikitzen

hasiko direla aurten. Saihesbidea

AP-68 autobidearekin lotuko du-

te horrela. Bolintxuko naturgune

babestuaren gainetik igaroko da

bidea. Saihesbidearen bideraga-

rritasun eta beharrari buruzko ez-

tabaida mahai gainean dago be-

rriz.

Joan den ostegunean eman zu-

ten azpiegituraren berri, Getxo

eta Portugalete lurpetik lotzeko

egitasmoa aurkeztearekin batera,

eta hurrengo egunean bertan ad-

judikatu zituzten eraikuntza la-

nak. Rementeriak emandako

azalpenen arabera, urtea bukatu

baino lehen hasiko dira lanean.

4,5 kilometroko errepide zatia da,

eta Bilboko Peñascal auzora iris-

ten den saihesbidea Arrigorriaga-

ko Venta Alta eremuarekin lotu-

ko dute: Bilboko hegoaldeko

saihesbidea eta AP-68a konekta-

tuko ditu obrak.

Lurpetik eta zubibideetatik iga-

roko da errepide gehiena. Peñas-

caleko bidesarietatik Arnotegi

mendiaren gibelera egingo du:

1.750 metroko tunela egingo dute

horretarako. Bolintxuko natur-

gune babestuaren gainetik igaro-

ko da gero. Ingurune kalteak

«saihesteko», zutarririk gabeko

220 metroko zubibidea eraikiko

dute. Airetik lurpera egingo du

gero, Arrigorriagako Seberetxe

auzora iristen den 528 metroko

tunelaren bidez. Bertan elkartuko

da AP-68 autobidearekin. Orota-

ra, 200 milioi euro jarriko dituzte

lanetarako.

«Zentzua» saihesbideari
Aldundiaren arabera, Bilboko

hegoaldeko saihesbideari «zen-

tzua» emango lioke 1.B zatia erai-

kitzeak. Itsasadarraren bi ertzak

lurpetik batzeko proiektuarekin

batera, Bizkaiko hiriburuaren

inguruko trafikoa arinduko luke-

ela uste baitu. Hau da, gaur egun

A-8 errepidea erabiltzen duten

ibilgailuetako batzuek Bilboko

hegoaldeko saihesbidea erabiliko

dutela uste du diputazioak.

Aurreikuspena ere egin du

Rementeriak: saihesbidearen 1.B

fasea bukatzean errepideak

24.000 erabiltzaile izango dituela

iragarri du. 

Baina aurrekalkulu horiek guz-

tiak okerrak izan daitezkeela era-

kusten dute Bilboko hegoaldeko

saihesbideak ireki zenetik hona

jaso dituen datuek. 2004an,

saihesbidearen lanak hasi aurre-

tik, hala jaso zuen aldundiak, Biz-

kaiko Errepideen Lurraldeko

Plan Sektoriala aldatzeko plan-

gintzan: «2015. urteari begira,

Metropoliko Hegoaldeko Saihes-

bidearen lehen fase osoa zerbi-

tzuan jarrita, 42.000 ibilgailu in-

guruk egunero erabiliko dutela

aurreikusten da».

Oker zebilen. Aldundiak kale-

ratutako azken datuen arabera,

batez bestean, 10.755 ibilgailuk

erabili dute bide hori 2016. urte-

an. Hortaz, hasieran egindako au-

rreikuspenen laurdenera ere ez

da iristen erabiltzaile kopurua.

Bada, Rementeriaren hitzetan,

1.B fasea bukatuta, bikoiztu egin-

go da gaur egun duen erabilera,

24.000ra iristeraino.

Erabiltzaileak gehitzeko saia-

kera horretan hainbat urrats egin

ditu aldundiak azken hilabetee-

tan. 1.B faseko lanak iragarri

aurretik, hitzarmena

sinatu zuten Interbiak

Bizkaiko Foru Aldundia-

ren menpeko sozietate-

ak eta Bilboko Portuak.

Zehazki, Bilboko portua

helmugatzat duten ibil-

gailuek saihesbidea era-

bil dezaten adostu zuten

joan den apirilean, eta,

bide horretan, 100.000

euroko laguntza ekonomikoa

emango die diputazioak urtero.

Saihesbidea eraikitzeko arra-

zoien artean, Bilbo inguruko

errepideetako ibilgailu astunen

trafikoa hartzea azaltzen zen.

Baina, bidesaria saihesteagatik,

Txorierriko igarobidea ala Bara-

zarko mendatea erabiltzen dituz-

te ibilgailu astunetako gidariek

gaur egun. Horiek guztiak Bilbo-

ko hegoaldeko saihesbidera bide-

ratu nahi ditu orain aldundiak.

Hala ere, ibilgailu astunen trafi-

koaren bilakaera aztertuz gero,

Bizkaiko errepide sarean gero eta

kamioi gutxiago dagoela nabari

da: aldundiak kaleratutako

datuen arabera, 2011tik 2016ra

bitarte %2,4 egin du behera ibil-

gailu astunen trafikoak.

Saihesbidearen lehen zatia

gauzatu aurretik, ibilgailu astu-

nen aurreikuspena ere jaso zuen

aldundiak 2004ko txostenean:

10.476 kamioi aurreikusten zituz-

ten 2015. urterako. Bada, finkatu-

tako helburutik urrun daude datu

errealak: aldundiaren arabera,

batez beste, egunero 2.514 ibilgai-

lu astunek erabili dute saihesbi-

dea 2016an.

«Ez ditu helburuak beteko»
Kike Antolin EHU Euskal Herriko

Unibertsitateko irakasle eta Eko-

logistak Martxan plataformako

kideak argi dio: «Bilboko hegoal-

deko saihesbideak ez ditu helbu-

ruak bete, ezta beteko ere». Urru-

nago ere jo du. «Proiektua aur-

keztu zutenean bazekiten ez zuela

ez hanka ez buru». Bizkaiko Foru

Aldundiak urtez urte trafikoaren

bilakaerari buruz argitaratzen di-

tuen txostenak eskuetan dituela

mintzo da Antolin. Bertan ageri

diren zenbaki eta taula guztiak

pausaz aztertu ditu, eta bere jarre-

ra berretsi du horregatik.

Aurten hasiko dituzte Bilboko hegoaldeko saihesbidea
AP-68 autobidearekin lotzeko lanak. 4,5 kilometroko
bidea egingo du Bilboko Peñascal auzotik Arrigorriagara.
Bolintxuko naturgunearen gainetik igaroko da errepidea.

Eztabaidaren

autobidean

1.100
SAIHESBIDEAREN KOSTUA

MILIOI EUROTAN

Bilboko hegoaldeko saihesbidea-

ren 1A zatia egiteko, 900 milioi

euro gastatu zituen aldundiak.

Bada, 1B zatiak dituen 4,5 kilome-

troak egiteko, 200 milioi euro jarri-

ko ditu orain. Denera, 1.100 milioi

euro gastatuko ditu.

17,8 kilometro.50 bat milioi euro-

ko kostua izan zuen lehen zatiaren

kilometro bakoitzak.

37,9
SAIHESBIDEAREN PROIEKTU

OSOA KILOMETROTAN

Egitasmo osoa aintzat hartuta,

37,9 kilometro luze izango da Bil-

boko hegoaldeko saihesbidea.

Lehen fasea bukatuta, 22,3 kilo-

metro luze izango da Trapagaran

eta Arrigorriagako Venta Alta bi-

tarteko autobidea, 2023an buka-

tua nahi dutena. Diputazioak

oraindik ere ez du eman 2. eta 3.

faseetako lanen berririk.

2023rako bukatu nahi dituzte Bilboko 

hegoaldeko saihesbidea luzatzeko 

lanak. Irudian, autobidearen kontrolerako 

bulegoak. JON HERNAEZ / FOKU

Aldundiaren arabera,
autobidearen luzapenak
«zentzua» emango dio Bilboko
hegoaldeko saihesbideari

Aurten hasiko dira eraikuntza
lanak, eta 2023rako bukatuko
dituzte. 200 milioi euro jarriko
dituzte obra horietarako

d

Azpiegitura berriak
Bilboko hegoaldeko 
saihesbidea
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biliz galdetzen dut: erabiltzaile

gehienek Donostiako noranzkoa

hartzen baldin badute, zertarako

A-68ko konexio hori? Argi dago

horrek ez duela trafikoarekin

dagoen arazoa konponduko».

Zenbakien dantza
Aldundiak emandako datuekin

jarraitu du Antolinek. «A-8aren

paseko ibilgailuak hartzeko egin

zuten, berez, saihesbidea. Baina

A-8an Bilbo inguruan dabiltzan

auto gehienak Bilboko metropo-

liaren barnetik ibiltzen dira, ez

dira pasekoak». Bizkaiko Aldun-

diaren datuekin berretsi du baiez-

tapena Antolinek. Erakundeak

argitaratutako datuen taula sei-

nalatuz dio. «Bilbo inguruko zir-

kulazioaren %6 besterik ez da pa-

sekoa, eta %68 Bilbo metropolia-

ren barneko mugimenduak

dira».

EHUko irakasleak argi du: Bil-

boko metropoliaren barneko

mugimenduak dira gaur egungo

auto ilaren erantzuleak. «Arazoa

%68 hori bada, zergatik heltzen

diogu %6a konpontzeari? Beraien

datuak eskuetan diot berriz: zein

da egitasmoaren zentzua?

«Saihesbidearen eraikuntza zuri-

tzeko beraiek erabiltzen dituzten

datuak erabilita diot: errepideen

erabiltzaile kopuruak eta joera az-

tertuta, saihesbidea luzatzeak ez

du ez zentzurik».

Antolinek azaldu duenez, Eko-

logistak Martxan plataformak

urtearen hasieran izan zuen

aldundiaren asmoen berri.

«Bagenekien saihesbidea luza-

tzeko plana azalduko zutela, eta,

horregatik,  Ampliacion Supersur

Ez plataforma sortu genuen api-

rilean». Besteak beste, Bilboko

Buia, Rekalde eta Iralako auzo

elkarteak, AHT Gelditu Elkarlana

eta Ekologistak Martxan bildu

dira plataforman. Helburua argia

da: lanen 1.B fasea bertan behera

uztea nahi dute.

Diputazioak trafikoari buruz

argitaratutako datuen taulak

eskuetan dituela jaurti du galdera

Antolinek: «Ibilgailuen mugi-

menduak aztertzen baditugu,

argi azaltzen da: Bilbo inguruko

errepideetatik A-8ra jotzen dute

gehienek, eta ez AP-8ra. Hortaz,

zer konponduko da, zehazki,

saihesbidea AP-68arekin lotuta?

Beraien logika eta zenbakiak era-

Datuak nahita nahasten dituz-

te».

Metropoliaren barneko joan-

etorri horien barruan daude

erosketak egiteko saltoki handie-

tara egiten diren bidaiak. Datu

horiek jarri ditu adibide gisa

Antolinek. Bilbo Handia ere-

muan hamar daude: Max Center,

Megapark, Carrefour Sestao,

Ballonti, Carrefour Erandio,

Artea Bilbondo, Eroski Leioa,

Eroski Berango eta Makro. Bada,

guztien joan-etorriak zenbatuta,

egunean 84.550 desplazamendu

egiten dira saltokietara, Bizkaiko

Foru Aldundiak 2016an zirkula-

zioari buruz osatutako txostena-

ren arabera.

Megaparken, adibidez, 25.000

ibilgailu pila daitezke larunbat

batean. «Zergatik ez gara ardura-

tzen halakoak konpontzen?».

Hamar saltoki horietatik, baka-

rrak du metroko sarrera; hortaz,

autoa erabilita besterik ezin da iri-

tsi gainontzekoetara. «Eskaera

eta eskaintzaren logikan dago

sartuta aldundia: dauden autoen

araberako azpiegiturak sortzen.

Nork bere ibilgailua erabiltzeko

neurriak besterik ez du hartzen,

tokian tokiko administrazioak

kontrako norabidean doazen

neurriak hartzen ari diren

arren». 

Bilboko hegoaldeko saihesbi-

dea Euskal Herrian egin den auto-

biderik garestiena dela gogorarazi

du irakasleak. «Kilometro bakoi-

tzeko 47 milioi euroko gastua au-

rreikusten da». Jose Luis Bilbao

Bizkaiko ahaldun nagusi zenak

2004. urtean autobidearen plana

adostutakoan iragarri zuena eka-

rri du gogora Ekologistak Mar-

txan-eko kideak. «Bilbaok berak

esan zuen argi: ‘Obra hau guk,

gure seme-alabek eta, ziurrenik,

gure ilobetako batzuek ordaindu-

ko dugu’. Bada, datozen hamar-

kadetan ere, azpiegitura honen

zama izango dugu».

«Justifikaezina»
Gizarte, ekonomia eta ingurume-

naren ikuspegitik aztertuta, «jus-

tifikaezina» da azpiegitura, Anto-

linen ustez. Saihesbidearen luza-

pena Bolintxu haranaren gainetik

igaroko da, eta Pagasarriko ingu-

ruan ere kalteak eragingo dituela

salatu du Ampliacion Supersur Ez

plataformak hasieratik. Bilbok

duen azken basoa da Bolintxu, eta

azpiegiturak ingurunean egingo

duen kaltea salatzeko martxa

egingo dute igandean Bolintxura.

09:00etan abiatuko dira, Bizkaiko

hiriburuko Unamuno plazatik.

«Bilboko Udalak 2008an adostu-

tako Pagasarriko Plan Bereziak

babestu beharreko gune gisa defi-

nitu zuen Bolintxu, bertan dago-

en flora eta faunagatik. Zubibidea

eraikiz gero, nabarmenak izango

dira kalteak». Azpiegiturari bu-

ruzko informazioa zabaltzeko so-

lasaldiak ere emango ditu plata-

formak.
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ZIPRIZTINAK
Nerea Ibarzabal

Kaka

M
undua ezaugarri
askoren arabera
banatu daiteke bi-
tan, baina oinarriz-

koenari erreparatuko diot; nire
ustez, multzo batean daude kaka
edonon eta edonoiz egiteko gai-
tasuna dutenak, eta bestean, ba-
karrik, atea itxita eta denboraz
egin behar dutenak, diskretuki.
Edo bestela esanda, a) ingurua-
ren baldintzapenik barik edozein
lekutan beren buruari libre eta
eroso sentiaraztea baimentzen
diotenak, eta b) inor deseroso ez
sentiaraztearren edo norbere
zaurgarritasuna ezkutatzeko,
kaka egiten dutela nabaritzerik

nahi ez dutenak. Iruditzen zait
gure komunerako ohiturek gai-
nerako kaka guztiak kudeatzeko
dugun moduari buruzko pistak
ematen dituztela.
Ez dakit zu zein multzotakoa

zaren, edo denboraldika zoazen,
baina b) taldekoa baldin bazara,
agian arazo guztiei eutsiko diezu
komunerako gogoari bezala. Ido-
rreria emozionala dei dakioke
horri. 
Dena gordetzen eta lehortzen

zaizu barruan, esan edo konpon-
du gabekoz sabela bete-bete egin
eta pasatuko dela sinesten duzu,
ahaztuko duzula, hustu beharrik
barik.

Bitartean a) multzokoak ikus-
ten dituzu inguruan oihuka, «ei,
kaka egitera noa!», «kaka bat
kontatu behar dizut», «kakagu-
ra eman dit esan didazunak»,
«kaka eginda nago», eta inbidia-
ren eta lotsaren arteko nahaste
bat sentitzen duzu, zuk ere esan
nahiko zenituzkeelako gauzak
horrela, baina zerbaitek diotsu
gauza horiek, barrukoak, ez dire-
la jendaurrean esan behar. Dese-
rosoa dela besteentzat.
Eta, batez ere besteen emozio-

ek inporta dutenez, inor deseroso
ez sentiarazteko ahaleginetan jo-
aten zaizu bizitza; hainbeste saia-
tzen zara batzuetan, non ia zure
existentzia ere lausotu egiten
den, keinurik, hitzik, ekintzarik
txikiena ere izan daitekeelako
norbaitentzat deseroso.
Baina egun batean mina iristen

da, justu uste zenuenean ondo
zeundela eta zure gorputzak lor-

tu zuela materia hori guztia —zu-
loren batetik kanporatu beharrik
barik— desagerraraztea. Idorre-
riak gain hartzen dizu, hiru hila-
beteren ostean edo 40 urte igaro
eta gero agian, nork daki. Ez dago
aukera gehiegi horrelakoetan: la-
xanteak hartzea —zuk aukeratu
zein modutakoak— eta dena kan-
poratzea –hasierakoa baino pro-
zesu deserosoagoa eta luzeagoa-,
edo eusten jarraitzea eta guztiz
gaixotzea.
Teoria txatxu bat dirudi; ziu-

rrenik izango da, eta baliteke
zuek, komunera oso erraz joan
arren, barruko hitzak adierazte-
ko arazoak izatea, edo alderan-
tziz. Beharbada ni naiz, besterik
gabe, elkarrekin loturarik ez du-
ten bi arazo dituena. 
Hala ere, momentuz bientzako

konponbide bera hautatu dut:
ahalik eta sarrien esertzea — eta
hitz egitea—.

Eta, batez ere
besteen emozioek
inporta dutenez, 

inor deseroso 
ez sentiarazteko

ahaleginetan joaten
zaizu bizitza;

hainbeste saiatzen
zara batzuetan, 

non ia zure
existentzia ere

lausotu egiten den

Bizkaiko Hitzak irakurleen esku-

titzak plazaratzen ditu. Ez dituzte

1.400 karaktere baino gehiago

izan behar, tarteak barne, eta

Bizkaiko Hitzak mozteko esku-

bidea du. Helbide honetara bida-

li behar dira, izen-abizenak eta

herria adierazita: Bizkaiko Hitza,

Uribitarte kalea 18-3.C, 48001 

Bilbo. Eskutitzak Internet bidez

bidaltzeko aukera ere badago,

ondoko helbidera idatzita:

bizkaia@hitza.eus.

%

Hotelak lehiaren
kontra jardun diren
ikertuko dute

BILBO bLehiaren Euskal Aginta-
ritza aztertzen ari da hotelek zen-
bat diru kobratu zieten Errugbi
finalek erakarrita Bilbora etorri
diren bisitariei, lehiaren aurka
jardun ote ziren ebazteko. Horre-
tarako, informazio zehatza eska-
tu die 40 hoteli: hala, zehaztu be-
har dute urteko sasoi bakoitzean
zer prezio ezartzen duten eta zer
prezio ezarri zuten maiatzaren 11
eta 13 bitartean. Hoteletako or-
dezkariek lasai daudela diote.

Irudia b Bilbo

Esku hartze sozialeko langileak, baldintza duin eske
Bizkaiko esku hartze sozialaren sektoreko langileek lanuzteak egin zituzten joan den asteazkenean, ELA, CCOO, LAB, ESK eta UGT sindikatuek dei-

tuta. Lehenengoek sei orduko lanuztera deitu zituzten langileak. Gainerako sindikatu guztiek elkarretaratze zaratatsura eta manifestaziora deitu zituz-

ten beharginak. Aldundiaren Gizarte Ekintza sailaren egoitzaren aurrean egin zuten elkarretaratzea (argazkian). Sektore horretako hitzarmenak

4.000 pertsona baino gehiagorengan du eragina, sindikatuen arabera; besteak beste, adingabeen egoitzetako langileek edota tratu txarren biktima

diren emakumeen egoitzetan ari diren beharginek dute hitzarmen hori. Zerbitzuen pribatizazioa salatzeaz gain, beharginek pairatzen duten prekarie-

tatea ekarri dute gogora, eta beste lurraldeetako zerbitzuek dituzten baldintzekin parekatzeko eskaera egin dute. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Dantza Loraldiak
Morgako plaza
hartuko du bihar

MORGA bUdaberriko Dantza Lo-
raldia ospatuko dute bihar, Mor-
gan. Fruizeko, Gamizeko eta
Errekaldeko dantzariek 12:30ean
eskainiko dute ikuskizuna. Egun
osoko egitaraua prestatu dute.
Ikusleek ere dantzan aritu ahalko
dute. Biltzen duten dirua
ALIND/UBIE umeen integrazio-
rako elkarteari emango diote.



Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Dena prest dago. «Ia-ia dena».

Bederatzi egun besterik ez dira

falta, eta antolatzaileak azken

unekoak lotzen ari dira; milaka

azken gauza. Bertan da aurten

Ibilaldia. Maiatzaren 27an izango

da, hurrengo asteko igandean,

Santurtzin, eta Taup! leloa izango

du. Bihotz Gaztea ikastolako

kideak buru-belarri ari dira anto-

laketa lanean, eta, batez ere,

bihotzez; ilusioz, bihotz osoa

jaialdiari begira jarrita.

Arrakastatsua espero dute

hitzordua: «Ehun mila lagun edo

80.000 etorrita ere, jende asko

da». Horiengan guztiengan hez-

kidetzan oinarritutako hezkun-

tza herritar, euskaldun eta eral-

datzailearekiko atxikimendua

indartzea dute helburu. Herritik

bertatik euskaraz sortutako

proiektuarekiko lotura areago-

tzea.

«Euskararen normalizazioan

eragile aktibo izan nahi dugu»,

adierazi du Andone Ruiz Uranga

ikastolako zuzendariak, Ibilaldi-

ko ekitaldien berri emateko age-

rraldian. Esan du lortu zutela

euskarak Ezkerraldeko herri

horretan zeukan beheranzko

joera etetea. 45.000 biztanleko

herrian, euskaldunak %19 dira

gaur egun. Euskalduntzean

sakondu beharra dagoela uste du,

ordea, eta, bide horretan, «estra-

tegikoa» dela euskaldun berriak

sortzea.

Bihotz Gazteak egin du ekarpe-

nik zeregin horretan. 650 ikasle

ditu, eta zuzendariak ohartarazi

du etxean euskara arrotza zuten

ehunka ikasle euskaldundu

dituela 50 urteko ibilbidean.

«Harro egon!», esan die horiei

guztiei, «zuek euskaldunduko

duzue Ezkerraldea». Orain,

«euskara plazara zabaltzea» da

erronka, Josune Bañales Ibilaldia

elkarteko lehendakariaren hitze-

tan, eta horretarako da, hain

zuzen, Ibilaldia.

Baina hori ez da bakarrik egi-

ten, eta ikastolak ondo daki hori.

Ibilaldiaren antolaketan ere pre-

sente izan dituzte herriko eragile

ugari, eta haiekin prestatu dute

ekitaldia, elkarlanean. Hain zu-

zen, Ruizek gogoratu du Bihotz

Gaztea «herriari oso lotuta» egon

den ikastola dela, eta aurreran-

tzean ere hala jarraitu nahi duela.

Horregatik, aurtengo jaialdia

herrian izango da. Horregatik, eta

1995eko Ibilaldia Serantes men-

diaren inguruetan egin zuelako.

Beraz, menditik itsasaldera egin-

go du jauzi ikastolen jaiak; itsaso

bazterrean dagoen herrigunera.

Lau gune nagusi izango ditu

ibilbideak, eta garrantzia berezia

du ikastolaren aurreko plazak.

Leloaren izena eman diote gune

horri: Taup. Ume eta familientza-

ko gune lasaia izango da, bereziki.

Asier Fontan egitarauaren

koordinatzaileak azaldu du gai-

nerako guneak adin guztietako

pentsatuta daudela. Aurten, ez

dute gazteentzako gune berezirik

prestatu; guztietan egongo dira

haientzako ekintzak. 

Antolatzaileek nerabeentzako

Erronka nabarmendu dute, bes-

teak beste: 14-15 urteko gaztetxo-

ei Ibilaldia «beste era batera»

bizitzeko aukera eman nahi die

erronkak: «Hainbat froga era-

kargarri burutu beharko dituzte,

zeinetan azkarrenek eta indar-

tsuenek ez duten beti irabaziko;

batzuetan, oreka-gaitasuna

gakoa izango da, eta, beste

batzuetan, dastamena eta halako

zentzumenak; askotan, berriz,

taldekide guztiek bat egin eta

lanean elkarrekin jartzeko ahal-

mena». Hain zuzen, elkarlana

sustatzeko, gazteek taldekako

frogak izango dituzte, hasieran.

Busti gunean izango da hori.

Governors taldearen kontzer-

tua egongo da Busti gune horre-

tan, eta Trikiziok dantzan jarriko

ditu bertaratzen direnak. Por-

tuan egongo den Gozatu gunean,

Ibilaldirako abestia egin duen Ze

Esatek eta Skakeitan arituko dira;

eta, Mamarigako Sortu gunean,

Itziarren Semeak. 

Ohiko omenaldia egingo diete

ikastolako lehen belaunaldikoei,

haiek izan baitziren gero eta

gehiago handitzen ari den ikaste-

txearen lehen oinarria. Ekitaldi

berean, Lekeitioko Resurreccion

Maria Azkue ikastolari emango

diote lekukoa, 2019ko Ibilaldia

prestatzen has daitezen.

Hain zuzen, txiki geratu zaiela-

eta, ikastola handitzera bideratu-

ko dute hurrengo asteko igande-

an bildutako dirua; izan ere,

ikasle kopurua etengabe handi-

tzen ari denez, «sardinak beza-

la» daude egun, zuzendariaren

hitzetan.

Garraioari dagokionez, Santur-

tzin aparkatzea ia ezinezkoa

izango dela-eta, antolatzaileek

garraio publikoa erabiltzeko

eskatu dute. Metroa gomendatu

dute bereziki, edo, bestela, trena.

Bi garraiobide horiek hartzen

dituztenek Peñota geltokian

geratu behar dute. Autoa hartu

behar dutenei, berriz, Barakoldo-

ko BECera joateko esan die anto-

lakuntzak; autoa aparkalekuan

utzi, eta Santurtzira metroz iris-

teko.

Astebete falta da Ibilaldirako, 
eta besoak zabalik dago Santurtzi
Hilaren 27an egingo da ikastolen jaia, Santurtziko herrigunean, Bihotz Gazteak antolatuta
b Jendetza joango denez, garraio publikoa erabiltzeko eskatu dute, batez ere metroa

Andone Ruiz Uranga, Josune Bañales eta Asier Fontan, aurkezpenerako agerraldian. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

EGITARAUA 

Ibilaldiaren hasierako ekitaldi ofi-

ziala 09:30ean izango da, Bihotz

Gaztea ikastolan, eta lekukoaren

aldaketa 11:00etan, Dorretxean.

Ibilbidean txistulariak, trikitilariak,

batukada, fanfarria, elektrotxaran-

ga, kalejirak eta erraldoiak arituko

dira, besteak beste. Hala eta guztiz

ere, lau gune nagusietan izango

dira ekitaldi gehienak:

Taup gunea, Mirabuenon

10:00.Zugaitza dantza taldea. 

11:30.Txirri, Mirri eta Txiribiton

pailazoak.

11:30.Herri kirolak haurrentzako,

14:30 arte.

13:00.3 Txulo saioko 2ttor.

13:15.BAK disko festa.

15:00.Standa Banda, haurrentza-

ko berbena.

16:00.Apar festa.

17:00.Taup dance. Ibai.

Egun osoan. Puzgarriak, tailerrak,

3 Txulo, skate pista, birziklatze tai-

lerra, etabar.

Busti gunea, Nautikan

10:00.Gaztetxoentzako erronka.

Goiz osoan izango dira froga bi-

dezko erronkak, DBHko 3. eta 4.

mailako nerabeentzat. 

10:00.Mendialde dantza taldea. 

12:00.Xabi Aburruzaga folk tal-

dea.

13:30.Pon ta Pa. Ikuskizun familia-

rra.

15:00.Kontzertua: Governors.

17:00.Erromeria Trikizio taldeare-

kin .

Egun osoan zehar.Puzgarriak,

globo aeroestatikoa, birziklatze

tailerra, Agurtza arrantzontziari 

bisitak, txalaparta, etabar.

Gozatu gunea, portuan

10:00.Harri-zulatzaileen erakus-

taldia.

11:00.Dangiliske plaza-dantza.

12:00.Bihotz Gaztea dantza tal-

dea.

13:00.Erromeria Oxabirekin.

14:45.Kontzertua: Skakeitan.

16:00.Funes Van ikuskizun fami-

liarra.

17:00.Kontzertua: Ze Esatek.

Egun osoan zehar.Puzgarriak,

txalaparta, Sotera trainerarekin 

lotutako ekintzak, sardina jana,

Itsas museora bisitak, photocall-

erako aukera, erraldoiak eta sardi-

nera, egur taila erakusketa, scalex-

tric, etabar.

Sortu gunea, Mamarigan

10:00.Mamariagako eta Mahasti

dantza taldeak.

11:15.Erromeria Aldats taldeare-

kin.

11:30.Egurrezko jolas tradiziona-

lak. 14:30 arte egongo da aritzeko

aukera.

12:15.Potxin eta Patxin pailazoen

ikuskizuna.

13:30.Patxi eta Konpainia plaza-

dantza.

15:00.DJ Alex. Disko festa Enimu-

sic.

17:00.Kontzertua: Itziarren Seme-

ak.

Egun osoan zehar.Puzgarriak,

tailerrak etabar.
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Natalia Salazar Orbe Getxo

H
izkuntza bat ez da gal-

tzen ez dakitenek

ikasten ez dutelako,

dakitenek hitz egiten

ez dutelako baizik». Joxean Artze

usurbildarraren esaldiak bizirik

dirau, eta, lelo ez eze, euskarak

herrian dagokion lekua bete de-

zan bete beharreko jarraibidea

ere bilakatu da. Izan ere, datu

itxaropentsu bezain kezkagarriak

utzi dituzte euskararen erabilera-

ri buruzko azken urteetako iker-

ketek: gero eta gehiago dira eus-

karaz dakiten herritarrak, baina,

era berean, erabilerak behera

egin du. Joera hori iraultzeko as-

moz Euskaraldia abiatu zuten

hainbat herrik. Ekinaldi horreta-

ra iritsi aurretik beste jarduera

batzuk ere egingo dituzte. Ge-

txon, esaterako, 24 ordu euska-

raz ekinaldia gauzatuko dute,

maiatzaren 23an hasita. Euskara

sustatzeko 24 orduko ekinaldia

izango da, Euskaraldiaren proba-

rako saialdia. 

Norberak norbere inguruan

hizkuntza ohiturak alda ditzake-

ela frogatzeko proba izango da.

Ohiko harremanetan euskara

gehiago erabiltzeko aukerak za-

balduko ditu. Hasieran egun ze-

hatz batzuetarako proposatzen

diren hizkuntza ohituren aldake-

ta horiek etorkizunera begira

iraun dezaten pentsatuta daude.

Hala jakinarazi dute Getxoko eki-

menak sustatu dituzten Bizarra

Lepoan eta Egizu elkarteek eta

Getxoko Udalak.

Lehen hitza euskaraz egingo

dutenak; hitz egiten ez jakin arren

ulertu bai eta berari euskaraz egin

diezaioten nahi dutenak; eta, ja-

kin eta ulertu ez arren ahoz aho

dabilen euskararekin bat egiten

duten herritarrak. Horiexen be-

harra dute datorren ostegunean

abiatuko duten ekinaldirako zein

Euskal Herriko hainbat herritan

azaroaren 23tik abenduaren 3ra

bitartean egingo duten Euskaral-

dian parte hartzeko. Hala, ahobi-

zi, belarriprest eta irribizi rolak

hartzeko prest dauden herrita-

rren bila ari dira.

Eginkizun horietako batean ari-

tu nahi duenak izena eman behar

du. Rola aukeratzeko orduan, txa-

pa bat jasoko dute. Datorren aste-

ko 24 ordu euskaraz ekinaldian

zein Euskaraldian soinean jartze-

ko txapa izango da. Izena emate-

ko, mahai bat jarriko dute Algor-

tako Telletxe plazan, eta beste bat

San Nikolas plazan; bihar,

11:30etik 14:30era. Dena den, ho-

rretarako aukera badago getxoz-

tarrak.euswebgunean ere.

Euskaraldirako prest
Getxok ez ezik, beste hainbat he-

rrik ere hartuko dute parte Eus-

karaldian. Bizkaiko 50 herrik bai-

no gehiagok eman dute izena

jada. Eta batean eta bestean mo-

torrak berotzen ari dira. Getxon,

24 orduz euskaraz bizitzeko jar-

duera egiteaz gain, Euskaraldia-

ren Hamaikakoa aurkeztu dute.

Hainbat arlotan ezagunak diren

11 pertsonak osatzen dute taldea.

Modu pertsonalean eta norbere

borondatez erabaki dute ekinal-

diarekin bat egitea. Ahobizi rola-

ren bidez hartuko dute parte.

Ekinaldiaren enbaxadore izan-

go dira. Herritarrei eta inguruko

kideei euren hautuaren berri

emango diete. Ondoko herrita-

rrak dira zerrenda horretara batu

dienak: Arrate Saitua irakaslea

eta Bizarra Lepoan euskara elkar-

teko bazkidea; Afrika Bibang

abeslaria; Asier Alda irakasletza

ikaslea eta Musikalia elkarteko

koordinatzaile eta musikaria;

Maider Santxo Aixerrota institu-

tuko ikaslea eta Aixerrota bolei-

bol taldeko jokalaria; Pedro La-

rragan kazetaria eta Confebaske-

ko komunikazio zuzendaria;

Victoria Bengoa biologoa eta Are-

etako berbalaguna; Amaia Garces

matematika graduko ikaslea eta

Ziztu Bizian eskaut taldeko begi-

ralea; Ibon Larrinaga AEBetan le-

henengoz borrokatuko den Itzu-

baltzetako boxeolari gaztea; Itxa-

so Arana sommelierra; Deu

Txakartegi arkitektoa eta We are

Standard taldeko kidea, eta Endi-

ka Guarrotxena Algortako ikasto-

lako lehen promozioko ikaslea

eta Athleticeko jokalari ohia.

Ostegunean 20:00etan abiatu-

ta, euskaraz bizitzeko bidea esku-

tik hartuta abiatuko dute getxoz-

tarrek. Ostiraleko 20:00etara arte

izango da lehen proba hori. 24 or-

duko langa igarota egongo da or-

durako. Erronka bukatzean, or-

dea, 25. ordutik aurrera ere bide

berari eusteko proposamena

egingo dute sustatzaileek. Euska-

rak bere lekua berreskura dezan

eta txoko guztiak busti ditzan.

Dakienaren erruz bederen ez de-

zan galdu esparru guztietara iris-

teko orain arte egin duen bide

malkartsua. 

‘24 ordu euskaraz’ ekinaldia jarriko dute martxan Getxon, datorren
asteazkenean. Azaroko Euskaraldia iritsi aurretik, hainbat herritarrek
eramango dute euskara eguneroko esparru guztietara 

Gau eta egun euskaraz
bizi nahi dute Getxon

Hainbat arlotako 11 enbaxadore izango ditu Euskaraldiak Getxon. GETXOKO UDALA
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‘24 ORDU EUSKARAZ’ 

Asteazkenean hasiko dute ekinal-

dia, eta ostegunera arte jardungo

dira. 24 ordu horietarako, egitarau

zabala prestatu dute.

Maiatzak 23, asteazkena

20:00. Itzubaltzetako Santa Euge-

nia plazan hasiko dute ekinaldia.

Getxoko Euskaraldiaren ahots

izango diren 11 herritarren testi-

gantzak jaso dituen bideoa

proiektatuko dute. Ostean,

Tor magoaren ikuskizuna eta Kre-

saltxu kantari taldearekin batera

abesteko aukera izango da. Han-

dik aurrera, herritarrek 24 orduz

euskaraz bizitzeko egindako hau-

tuari ekingo diote.

Maiatzak 24, osteguna

09:00. Euskararen berbodro-

moa, Itzubaltzetako Santa Euge-

nia plazan. 11:00etan berriz egin-

go dute, leku berean. 19:00etan,

bestalde, San Nikolas plazan

egingo dute.

Egun osoan. Herritarrek selfie-ak

egingo dituzte egun osoan. Ar-

gazki horiek 688-653 042 telefono

zenbakira bidali beharko dituzte,

eta sare sozialetan zabaldu, #Ge-

txo24euskaraz traola erabilita. Bi-

dalitako selfie horiek amaiera eki-

taldian proiektatuko dituzte. Bu-

katzeko, Getxoko Hamaikako 

bi kidek mezua irakurriko dute.

Kantu-jira poteoarekin bukatuko

dute eguna, Itxas kantu, Itxas Ar-

gia eta Itzubaltzeta Kantuz taldee-

tako kideekin.



Natalia Salazar Orbe Bilbo

A
uzo eta kale askotan

aisialdia igarotzeko

lekurik gabe geratu

dira ume eta gazteak.

Kaleez gozatzeko eta horietan

ibiltzeko askatasuna galdu dute.

Eskubide hori berreskuratu eta

aisialdi alternatiboa garatzeko

aukera badela erakutsi nahi du

Umeak Kalean elkarteak. Alda-

rrikapen horri eusteko, Alde Za-

harreko 23. Haur eta Gazte Jardu-

naldiak ospatuko dituzte beste

urtebetez. Gaur eta bihar egingo

dituzte jardunaldiok, Bilboko

Plaza Barrian.

Espazioaren beharra eta aisial-

di alternatiboa. Bi aldarrikapenok

uztartzen ditu elkarteak. Hiru

eragilek osatu zuten, duela 23

urte: Jatorrak eskaut taldeak, Bi-

degintza gobernuz kanpoko era-

kundeak eta Umeak Kalean tal-

deak. Eskaut taldeko begiralea eta

jardunaldiak antolatzen dituen

batzordeko kidea da Imanol Sa-

garna. «Ikusi genuen auzoan ez

zegoela inongo aisialdi alternati-

borik umeentzat eta gazteentzat.

Erakutsi nahi dugu Zazpikaleetan

ere aisialdi alternatiboa beharrez-

koa eta posiblea dela».

Hainbat faktorek bultzatutako

beharra antzeman du elkarteak.

Espazio falta da horietako bat.

Baina ez bakarra: «Zazpikaleeta-

ko eta inguruetako familia asko-

ren baliabide ekonomikoak

urriak dira, eta familia desegitu-

ratu asko ere badaude. Erakutsi

nahi dugu zabaldu den ohiko ai-

sialdia alda daitekeela».

Horrek guztiorrek helburu na-

gusi bat du atzean: kalea berres-

kuratzea. Aldarrikapen hori ad-

ministrazio publikoari egin diote.

«Alde Zaharrean lekuak oso mu-

gatuta daude. Ez bakarrik Alde

Zaharrean, ordea; baita Santu-

txun eta Uribarrin ere. Alegia, in-

guruko langile auzoetan, batez

ere, kalea hartzeko lekuak oso

mugatuta daude».

Espazio aldetik pobre samarrak

dira leku horiek, baina, aniztasu-

nari dagokionez, aberatsak. «Iaz,

esaterako, Ongi Etorri Errefuxia-

tuak taldeak ere parte hartu zuen

gurean. Ikusarazi nahi dugu aniz-

tasun handiko leku batean bizi

garela eta aniztasun horren bar-

nean landu behar dugula gure

etorkizuna».

Auzoko umeek aniztasun hori

gertutik ezagutu eta bizi dezaten

lan egingo dute, betiere, bertako

kulturari leku nabarmena eskai-

nita. «Besteak beste, arratsaldeko

egitaraua bertso topaketa batek

osatzen du; inguruko ikastetxeek

parte hartuko dute. Beraz, euskal

kultura ere lotu nahi diegu jardu-

naldiei, Bilboko lekurik plurale-

nean ere euskara bultzatuz».

Jardueretan ez eze, jardunal-

diak babesten dituzten talde eta

eragileengan ere nabari da aniz-

tasun hori. Kartel beraren ingu-

ruan elkartuko dira Bilboko Uda-

la, 7 Katu gaztetxea, Lokomoto-

rak taldea, Maristas ikastetxea eta

Solokoetxe institutua, besteak

beste. Denen artean antolatu dute

Plaza Barrira musika, tailerrak,

ikuskizunak eta festa giroa era-

mango dituen egitaraua.

23 urteko ibilbidea

Hogei urtetik gora daramatza

Umeak Kalean elkarteak kaleko

espazioa ume eta gazteentzat be-

rreskuratzeko lanetan. Helbu-

ruak ez dituzte guztiz bete, baina

aurrerapausoak eman dituzte:

«Aisialdi alternatiboa ez da heda-

tu guk nahi genukeen beste. Hala

ere, Alde Zaharreko umeek bada-

kite badutela gazte gune bat,

Umeak Kalean existitzen dela eta

bertara hurbilduta denetariko

jarduerak egin ditzaketela. Beraz,

badakite nora jo behar duten ai-

sialdi alternatibo hori aurkitze-

ko». Harategi Zahar kaleko biga-

rren zenbakian du egoitza elkar-

teak. Asteazkenetik larunbatera

arteko arratsaldeetan izaten dute

zabalik. Asteburuetan ere hain-

bat jarduera antolatzen dituzte.

Gaur hasita, asteburua berezi

egingo dute jardunaldiek. Berta-

koak zein kanpokoak elkartzeko

gune bilakatuko dute Plaza Ba-

rria, eta, ordu batzuez bederen,

haur eta gazteek hartuko dituzte

kaleak.

Alde Zaharreko 23. Haur eta Gazte
Jardunaldiak ospatuko dituzte gaur eta bihar,
Bilboko Plaza Barrian. Ume eta gazteei aisialdi
alternatiboa eskainiko diete kalean aurten ere.

Umeek kalea

hartuko dute 

Plaza Barria haur eta gazteentzako jarduerez beteko dute gaur eta bihar. UMEAK KALEAN

Gaiak b 9
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JARDUNALDIAK 

Aurten, bi eguneko egitaraua an-

tolatu dute Umeak Kalean elkartea

osatzen duten Jatorrak eskaut tal-

deak, Bidegintza GKEak eta Ume-

ak Kalean taldeak. Plaza Barrian

egingo dituzte jarduera guztiak.

Gaur

17:30. Pregoia, Jatorrak eskaut 

taldearen eskutik. 25 urte bete ditu

aurten taldeak.

17:45. Eskolen arteko bertso topa-

keta. Solokoetxe BHI eta Maristak

ikastetxea ariko dira.

18:30. Perkusio tailerra haur eta

gazteentzat, Mustarekin.

Bihar

11:30. Kalejira: Triki-topaketa. 

Trikitiak eta panderoak eramateko

deia egin dute, Zazpikaleak giro-

tzeko asmoz.

11:30. Puzgarriak eta tailerrak.

13:30. Euskal dantzak, Bizi Nai 

taldearen eskutik.

14:00. Poxpo eta Lintxo pailazoak.

17:30. Familientzako ikuskizuna.

18:30. Txokolate jana.

19:00. Disko festa, ospakizunei

bukaera emateko.



Natalia Salazar Orbe Getxo

Getxoko biztanleen herenek 60
urtetik gora dauzkate, udalaren
datuen arabera. Errealitate ho-
rren aurrean udalaren jokabidea
kontraesanezkoa dela deritzo
Rafa Martinek (Malaga, Espainia,
1952), Itzubaltzetako Ibar Nagu-
sien Etxeko presidenteak. Etxe
hori hustu nahi du udalak, eta
adinekoak eta bertako zerbitzuak
kultur etxe berrira eraman. Era-
biltzaileak kontra daude.

Ibar Nagusien Etxea ixteko as-

moa du udalak. Zein da egoera?

Etxe hori mojen etxea eta ikaste-
txea izan zen. Eraikinaren 30. ur-
teurrena bete da [udalak eta foru
aldundiak erosi ostekoa]. Udalak
erabiltzaile guztiak pasatu nahi
ditu eraikin berrira, eta hau bota,
etxebizitzak egiteko. Duela ia 40
urte antzeko gatazka sortu zen.
Mojek bota egin nahi izan zuten.
Auzoan borroka ederra egin ge-
nuen, eta lortu genuen aldundiak
eta udalak eraikina erostea. Une

honetan, antzeko borroka dau-
kagu. Mugimenduak hasi ditu
udalak. Kultur etxe berriko hiru-
garren solairuko areto batean sar-
tu nahi gaitu. Hala gertatuko ba-
litz, oso espazio garrantzitsua gal-
duko genuke: egun daukagun
azaleraren laurdena izango genu-
ke. Ia 500 metro koadroko patioa
ere galduko genuke.
Zenbat jende elkartzen zarete

egoitzan?

Milatik gora gara. Batzuk karta jo-
koan aritzen dira, besteak mendi

irteerak prestatzeko etortzen
dira, gimnasia edo tai txi egiteko,
memoria tailerretan aritzeko...
Eraikinaren barruko bizitza oso
inportantea da, eta adinekoak oso
gustura egoten dira. Giro hori gal-
du egingo genuke eraikin berrian.
Hotza da. Guretzat ez da egokia.
Orain, gainera, jarduera gehienak
eraikineko beheko solairuan
dauzkagu. Eta, bestean, gauza ba-
tzuk hirugarren solairuan izango
genituzke, beste batzuk, bosga-
rrenean, egunkaria irakurtzeko

liburutegira joan beharra, kafe
bat hartzeko beheko solairura...
Ez da erosoa guretzat.
Zergatik atera nahi zaituzte?

Eraikina eraitsi eta etxebizitzak
egiteko. Aspaldiko planean jasota
dago hori. Orain artean eman ga-
bea zuten pauso handirik. Pixka-
naka aritu dira, baina orain mugi-
menduak hasi dituzte: tutoretza-
peko etxebizitza batzuk zeuden,
eta itxi egin dituzte; gure ondoan
euskaltegia eta kultur aretoa zeu-
den, eta horiek ere itxi dituzte.
Orain gu atera nahian ari dira,
eraikina hustu eta eraisteko.
Zeintzuk epe daude?

Ez dakigu. Euren asmoa da lehen-
dabizi hustea. Udal hauteskunde-
ak igaro ostean EAJk bere progra-
man sartu nahi zuen afera, eta
eraikina eraitsi. Beraz, datorren
urtea baino lehen ez dute botako.
Beste kontu bat da atera ahal
izango gaituzten edo ez.
Esana duzue zuen kabuz ez zare-

tela aterako.

Ez. Batzordeko kideok hor man-
tentzearen alde gaude. Galdeketa
ere egin genuen, eta %84 azaldu
ziren hor geratzearen alde. 
Mobilizaziorik egiteko asmorik

badaukazue?

Mugagabeko itxialdian gaude as-
teazken gauaz geroztik. Datorren
astean manifestazioa egiteko as-
moa ere badugu. 
Udalaren datuen arabera, han-

dia da hirugarren adineko herri-

tarren kopurua.

Kontraesana da gero eta adineko
herritar gehiago dagoela eta gure-
tzat dauzkagun ekipamenduak
gero eta txikiagoak direla. Horrek
ez dauka zentzurik.
Udalak esan du eraikin berrian

orain dauzkazuen zerbitzuak

izango dituzuela.

Zerbitzuak ia berberak izango
dira. Ile apaindegia eta fisiotera-
pia zerbitzua, kasurako, hara era-
mango dituzte, gurekin zuten
kontratua apurtuta. Han espazio
gutxiago dago. Eta ez da batere
erosoa. Imanol Landa alkatea eta
Amaia Agirre hurrengo alkate-
gaia historiara pasatuko dira Itzu-
baltzetan euren Gernika partiku-
larra egin dutenak bezala? Oso la-
rria iruditzen zaigu hau. 
Oraingoz, ez dute itxiko. Baina

gaur mugimenduak egongo

dira. Zer gertatuko da?

Zerbitzu batzuk kendu eta eraikin
berrira eramango dituzte. Baita
atezainak ere. Hala, beldurra sar-
tzen hasiko dira. Kontu horrekin
jokatzen ari dira: batetik, beldu-
rra sartzen digute ixteko proze-
suarekin, baina, bestetik, auzoa-
ren aurrean ez dute azaldu nahi
adinekoak eraikinetik ateratzen.
Joko maltzur horretan dabiltza.

«Mugagabeko itxialdian gaude
asteazken gauaz geroztik»

Rafa Martin b Itzubaltzetako Nagusien Etxeko presidentea

Eraikin berri batera lekuz aldatu nahi ditu udalak; adinekoentzat ez dela egokia dio Martinek.
Egun duten espazioak eta erosotasunak sortutako giro ona galduko luketela sinetsita dago.

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

BIZKAIKO HITZA
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Ohi baino biziago ibiliko da artea

egunotan Bilbon. Ohi baino aske

eta gertukoago. Gaur hasi eta hu-

rrengo asteko igandera arte, are-

toen itxitasunetik atera, eta, mu-

seoak zein galeriak ez ezik, kaleak

ere hartuko ditu arteak. Galeriek

ere ohi baino gehiago zabalduko

dituzte besoak, denetariko ikus-

leak jaso nahian. Ehun bat jar-

duerako programazioa gaur abia-

tuko du Bilbo Art District egitas-

moak; gaur hasiko da Arteen

Astea. Eta horrenbeste ekitaldi

sartzeko moduko astea sortu

dute: hamar egunekoa. Hilaren

27ra arte, mota guztietako era-

kusketak, topaketak, artistekiko

elkarrizketak, tailerrak, zuzene-

an egindako lan artistikoak, per-

formanceak eta bisita gidatuak

izango dira, besteak beste.

Bilboko Udalak sustatu, eta hi-

riburuko museo handien lagun-

tzarekin gauzatuko du jardunaldi

sorta: Guggenheimen, Arte Ede-

rren Museoaren eta Itsas Museoa-

ren babesarekin. Azkuna zentro-

aren laguntza ere badu, eta EHU-

ko Arte Ederren fakultatearena

eta BilboArte fundazioarena ere

bai. Baita arte galeria ugarirena

ere, eta artearen esparruko beste

hainbat eragilerena. Ekinbide pu-

bliko-pribatua da, beraz, artea

herritarrengana gerturatu eta ar-

tisten arteko zein artista eta herri-

tarren arteko harremana estutzea

helburu duena. «Hurrengo egu-

netan, herritar guztiei, kultura eta

sormen eragileei nahiz profesio-

nalei irekiko zaie», adierazi du

Nekane Alonso Bilboko kultura

zinegotziak; «biztanleak artearen

ekoizpen, erakusketa eta salmen-

ta guneetara hurbilduko dira».

Lore doinua, oinen metraila
Denetariko kultur ekitaldiak

egingo dira oso leku diferentee-

tan. Santiago Morilla artista plas-

tiko eta diseinatzaileak, esate ba-

terako, Inpaktuaren Sekuentzia

plazaratuko du: leku itxi batean,

berotegi moduko bat jarriko du

Arriaga plazan; bertako landare-

ek sentsoreak izango dituzte, eta,

ikusleen eskuek ukitzen dituzte-

nean, soinu zehatzak egingo di-

tuzte. Parte hartzaile bakoitzak

soinu esperientzia bat sortuko du,

hartara, errepikaezina izango

dena.

Christian Flores editore, musi-

kari eta youtuberra da. Hark egin-

dako Velaske yo soi wapabideo-

ak zazpi milioi bisitatik gora izan

ditu. Asteazkenean, hitzaldia

egingo du Arte Ederretako fakul-

tatean, eta, ostiralean, Art District

Topaketan parte hartuko du bere

bideoekin eta musikarekin. Itsas

museoaren zabalgunean izango

da hori.

Miriam Isasik Internazionala

ereserkiaren interpretazio bere-

zia aurkeztuko du, eta klake dan-

tzariek mugimendua eta soinua

gehituko diote. Dantzarien zapa-

tek dute bitxikeria handiena: ho-

rien zolak 1936ko gerrako metrai-

larekin landutakoak dira. Bihar

ikusi ahalko da, Azkuna zentro-

an, eta 26an, Areatzan.

Artea herritarrengana hurbildu

eta hiriburua erakusketa eta

ekoizpenerako gune bihur dadin,

11 arte esku hartze egingo dituzte

espazio publikoan: Arriaga pla-

zan, San Nicolaseko metro sarre-

ran, Bizkaia aretoan, Juan de Ga-

ray kalean eta zenbait publizitate

euskarritan. Eremu horietan,

protagonismo berezia izango du

itsasadarrak.

Lan artistikoen zati handia iku-

siko da itsasadarraren ertzetik:

Martzana kaian, XX. mendeko

Europako hiru iraultza erakusten

dituzten formatu handiko argaz-

kiak egongo dira; Areatzako eta

Salbeko zubietan zein Sendeja,

Ripa eta Printzipe kaleetan Bilbo-

ko gizartearen erakusgarri diren

horma irudiak jarriko dituzte;

Deustuko zubiaren etxolan, arte

instalazio bat. 

Itsasadarretik begira
Lan horiek itsasadar ondotik edo

itsasadarretik bertatik ikusiko

dira ondoen. Eta, horiez hobeto

gozatzeko, itsasadarrean zehar

ibilbidea egiteko aukera egongo

da. Bisita gidatuak egingo dituzte

itsasontzian egingo diren bidaie-

tan, igandean eta hurrengo aste-

ko ostiralean. Horixe izango da

aurtengo berrikuntza nagusieta-

koa, arteari beste ikuspegi batetik

begiratu ahal izango baitzaio.

Itsas museoko zabalguneraino-

koa izango da ibilaldia, eta, ber-

tan, Maria Acuñaren Plastikozko

itsasoak lana ikusi ahal izango da;

industria edukiontzietan eginda-

ko artelana.

Bestelako bisita gidatuak ere

izango dira egunotan: La Taller,

SC Gallery eta Ederdi galerietara

bisitak antolatu dituzte, eta Kasil-

da parkeko eskultura publikoeta-

ra ere bai. Haurrak dituzten fami-

lientzako arte ibilbidea egingo

dute, Arriaga antzokiaren aurre-

tik abiatuta.

Beste jardun bat ere antolatu

dute haurrei begira: Taller 7m2

tailerra izango da hilaren 26an,

Rekalde aretoan, 3 eta 11 urte ar-

teko umeentzat. Ronda kaleko

Hemen estudioan, Natura hila-

ren alabak laborategi praktikoa

eskainiko dute parte hartu nahi

duten herritar guztientzat.

Bisita gidatuak zein tailerrak

euskaraz eta gazteleraz izango

dira; guztiak, doakoak. Baina,

bertan parte hartu ahal izateko,

izena eman behar da aurrez.

Arte galerien parte hartzea ere

handia izango da. Euren lan espa-

rruak erakutsi, eta topaketak an-

tolatu dituzte artistekin. Amaia

Garcia izango da gaur Martzana

gunean, eta, MH Art Gallery are-

toan, Juanma Reyes, Martin Ca-

rral, Joo Eun Bae eta Khalid el Be-

kay. Bihar, Nagore Amenabarro

izango da Juan Manuel Lumbre-

ras galerian. Gaur eta bihar haren

erakusketa bisitatzen dutenen ar-

tean, artistaren lan bat zozketatu-

ko dute. Bihar, Print Party-a

egingo dute La Taller galerian,

Raisa Alavarekin, eta etzi, Anna

Taratiel arituko da CA Galleryn.

Horrez gain, eztabaidarako hiru

jardunaldi antolatu ditu BilboAr-

te fundazioak.

Elkargunerik informalena, ha-

lere, 25ean izango da, Itsas muse-

oaren zabalgunean: Bilbo Art Dis-

trict Topaketa. Christian Floresek

bere ikus-entzunekoa erakutsiko

du; Sara Cuerdok, zorutik atera-

tzen diren garroen eskultura; eta

Karla Tobarrek, eskaneatutako

Bilboren emaitza.

Hamar eguneko astea sortu dute
galeriak eta kaleak artez janzteko
Herritarrak artera hurbiltzeko, ehun bat ekitaldi egingo dituzte bGaur hasiko da Bilbo Art District

Zapaten zolak 1936ko gerrako metrailarekin landuak dituzten klake dantzariak arituko dira Isasirekin. L. JAUREGIALTZO / FOKU

Gaiak b 11
BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2018ko maiatzaren 18a

Informazio gehiago

bildu nahi izanez gero,

jo webgune honetara:
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Peru Azpillaga 

K
aleak eta artea.

Ezingo litzate-

ke ulertu bata

bestea gabe.

Kalean ma-

rrazten da egu-

neroko bizitza eta arteak kolorez-

tatzen du bestela grisa eta hutsa

izango litzatekeen zirriborroa.

Gaur egun antzoki eta teatro han-

diekin lotzen dugun arren, artea

kalean jaio zen, eta badira orain-

dik ere beren jardun profesionala

bertan garatzen dutenak; aire za-

balean, hiritarrekin batera; elkar

elikatuz eta batak bestearengan-

dik ikasiz.

Horretarako sortu zen, hain zu-

zen ere, Leioako Umore Azoka,

Euskal Herrian kaleko arteari es-

kaintzen zaien jaialdi nagusietari-

ko bat. Hamaika konpainia ba-

tzen dira, eta kaleko artistek, hi-

riari maskara kentzen diote, eta

ezkutuan dagoen antzokia uzten

dute bistan. Hala, urtez urte, hiri-

ko kaleak umorez eta kolorez be-

tetzen dira, artearen espresio des-

berdinak nahastearen bidez.

Zirkua, magia, antzerkia, dan-

tza... egitasmoaren ezaugarri na-

gusietako bat da diziplenen arte-

ko oreka. Hori dela eta, Umore

Azokak denetarik biltzen du bere

programan, eta, aurten, hemere-

tzigarren edizio honetan, 100

emanaldi baino gehiago eskaini-

ko ditu. Horietako asko, gainera,

estreinaldiak izango dira. Estrei-

naldiak baitira aurtengo bereiz-

garri nagusietako bat. Guztira,

programazioaren %50 inguru:

batzuk Euskal Herrian lehen aldiz

ikusiko diren emanaldiak izango

dira, eta besteak, aurrez antzokie-

tan estreinatu baina kalean au-

rrenekoz erakutsiko direnak.

Horretarako, munduko toki

askotatik etorritako konpainiak

izango dira Leioan. Baina azokak

benetan nabarmentzekoa den

ezaugarriren bat badu, hori, eus-

kal konpainien presentzia eta ka-

litatea da. Hain zuzen ere, guztira

arituko diren 40 konpainietatik

21 Euskal Herriko hainbat txoko-

tatik etorritakoak dira. Besteak

beste, Ganso & Cia, Hortzmuga

Teatroa, Lasala, Pez Limbo edota

Proyecto Larrua.

Nazioarteko konpainiei dago-

kienez, adierazgarria izango da

konpainia katalanek izango du-

ten parte hartzea. Herrialde Kata-

lanetako sei talde izango dira

Umore Azokan, eta, horretaz gai-

nera, Txileko, Frantziako, Espai-

niako eta Herbehereetako lanak

ikusi ahal izango dira, besteak

beste.

Azkenik, Umore Azokak toki-

ko artisten alde ere apus-

tua egiten duela eraku-

tsiz, Leioako bertako

hiru antzerki eta dantza

konpainia bildu ditu

programako atal lokale-

an. Antolatzaileek adierazitakoa-

ren arabera, 500etik gora propo-

samen jaso dituzte, eta horien ar-

tean hautatu behar izan dute.

Hori egiteko, bi irizpide izan di-

tuzte oinarritzat batik bat: kalita-

tearen eta diziplinen arteko ore-

ka. Azokak, garrantzi handia

eman izan dio beti mota guztieta-

ko diziplinak batzeari, eta antzer-

kia, dantza eta musika ardatz na-

gusiak diren arren, umoreak, ma-

giak eta suak ere lekua izango

dute.

Umorea kaleetan barreiatuz
Umore Azokak irauten duen as-

teburuan zehar, Leioako kaleak

antzoki erraldoi bat bilakatzen

dira. Hamaika motatako antzerki

eta emanaldiek betetzen dute

egun osoko egitaraua, eta, horri

esker, noiznahi, algarak eta umo-

rea dira nagusi hiriko txokoetan.

Guztira, hamabi gune izango

dira, eta antolakuntzak, progra-

ma aurrera eramateko, hamabost

antzezleku atonduko ditu. Guz-

tiak, ordea, ez dira aire zabalean

egongo. Halaber, kalerik kale ibi-

Atzo hasi eta igandera arte iraungo du Leioako Umore Azokak; Euskal Herrian kaleko artistei
eskaintzen zaien jaialdi nagusietako bat da. Aurten, 19. edizioan, 40 konpainia izango dira, eta 
100 emanaldi baino gehiago aurkeztuko dituzte. Horietako asko, erabateko estreinaldiak dira.

Kaleak umorerako plaza

Arte diziplina guztietako emanaldiak izango dira Leioako Umore Azokan. Argazkian, Chapertons Comic Teatreren ‘Rodó’ ikuskizuna. LEIOAKO UMORE AZOKA

Euskal Herriko konpainiak
izango dira nagusi azokan, 
eta programa estreinaldiz
josita egongo da aurten



Proposamena b 13
BIZKAIKO HITZA

Ostirala, 2018ko maiatzaren 18a
NABARMENTZEKOAK 

‘Kale Gorrian’ / ‘El desahucio’

Cia. Barsanti.Estreinaldia. Osti-

ralean gazteleraz eta larunbate-

an euskaraz egingo dute ema-

naldia. Aitona-amona bikote bat

etxerik gabe geratzear dago. 

Ezkondu zirenetik bizi izan diren

etxe horretatiko kaleratzea bete-

tzeko prest dauden poliziez in-

guratuta dago. Aitonak ez du

etxetik joateko asmorik. Amona,

ordea, dena lehenbailehen

amaitzeko irrikitan dago.

‘Ozkol’

Larrua proiektua. Bi gorputzen

erreakzio fisikoen inguruan iker-

tzen jarraitu du Larrua proiek-

tuak, Umore Azokaren 2016ko

ikuskizun berririk onenaren saria

irabazi ostean. Fisikoaren eta

emozioaren artean mugitu eta

breakdance-a eta dantza garai-
kidea batzen dituzte.

‘Festamendua’

Tio Teronen Semeak.Estrei-

naldia. Lagun kuadrilla bati zori-

txarreko egoera batean elkar-

tzea egokitu zaio; hileta batean.

Egoera ahalik eta hoberen gain-

ditzen ahaleginduko dira, bai eta

buelta ematen ere. Hala, umo-

rea, dantza eta erritmo itsasko-

rrak erabiliko dituzte.

‘Boat’

Vincent de Rooij & Csilla 

Lakatos.Herbehereak. 9 minu-

tuko ikuskizun labur hau atzeko

partea eta hegalak faltan dituen

itsasontzi-hegazkin batean ger-

tatzen da. Bidaia absurdo eta

barregarria, antzerki-zirkuaren

esperientzia intimoa. Ikuskizun

eroa eta pertsonaia xelebreak.

Ez ahazteko moduko istorio ba-

rregarria.

‘Fuera’

Murmuyo.Txile. Estreinaldia.

Ikuskizunak erakusten du zer

zailtasun izaten dituzten pertso-

nek euren etxeetatik kaleratzen

dituztenean, eta horri aurre egi-

teko nola laguntzen dioten elka-

rri. Adiskidetasunaren goraipa-

mena da, dena denena den

ideia landuz hiriaren labirintoan

murgiltzen da, espazio publiko

eta pribatuetan zehar.

‘Envà’

Amer i Africa Circ Cia.Herrial-

de Katalanak. 250 kilo lastoren

eta 125 kiloko masaren artean, bi

pertsonak haririk gabe dihardu-

te giza ergelkeriari eta pertso-

nen arteko harremanari buruz.

Sinbolikoki islatzen dute artistek

giza izaeraren ergeltasuna eta

besteekin elkartzeko alferrik egi-

ten ditugun ekintza guztiak. 

liko diren konpainiak ere izango

dira, eta haien ikuskizuna gune-

tik gunera gauzatuko dute.

Iaz, 37.000 bisitari izan ziren

Leioako Umore Azokan, eta,

izandako arrakasta ikusita, bai

udalak eta bai Foru Aldundiak,

artearen alde egidako apustua be-

rretsi dute. Udalak, adibidez,

221.300 euroko inbertsioari eus-

tea erabaki du, Umore Azokaren

bidez, urtero, Leioa arteen hiribu-

ru bilakatzea lortzen dutelako.

Negozioetarako tartea
Aitzitik, Leioako Umore Azoka,

ekitaldi eta antzezlanetaz aparte,

erabateko azoka bat da. Beraz,

parte hartuko duten konpainien-

tzat erakusleiho izateaz gain,

negozioak eta kontratuak ixteko

beta ere izango dute artistek eta

programatzaileek. Leioako kale-

ak, beraz, tratuak egiteko gune

ere bilakatuko dira eta, antola-

tzaileek zehaztu dutenez, jada

200 programatzaile inguruk

eman dute izena Umore Azokan

egoteko.

Horretaz gain, arte eszenikoen

hainbat elkartek egun hauek bil-

tzarrak eta solasaldiak egiteko

baliatuko ditutze, horien artean,

Artekale elkarteak. Kultur Leioa-

ko erakusketa azoka, topaketa

profesionalerako gune bilakatu-

ko da, Artekale espazioaren bitar-

tez. Esparru horretan egingo dira,

beste jarduera batzuen artean,

umore meeting izeneko bilera az-

karrak; elkarrekintza eta ikuski-

zunen kontratazioa erraztea hel-

buru.

Artekale elkartea, kaleko artea

bultzatzen eta indartzen saiatzen

den elkartea da, eta, horretarako,

espazio publiko zein pribatuko

eragileak batzen ditu. Adierazi

dutenaren arabera, bi helburu

nagusi dituzte: kaleko arteei ba-

besa adieraztea eta merkatu artis-

tikoan eragitea. Halaber, kaleko

arteen mundua Euskal Herrian

izaten ari den gorakada nabar-

mendu dute. Horren adierazgarri

da, besteak beste, elkartearen

bazkide kopurua; gaur egun, ba-

dira 57 ere.

Leioako Umore Azokaren era-

giteko ahalmena ere azpimarratu

dute elkartekoek, «banaketara-

ko, inspiraziorako eta ikuskizu-

nen sorkuntzarako espazio» mo-

duan definitu dutena, eta, gaine-

ra, euskal konpainiei aukera

«paregabea» eskaintzen diena.

Umore Azokan artistek
eta programatzaileek
negozioak egiteko eta
kotratuak ixteko beta
ere izango dute

LEIOAKO UMORE AZOKA 

Gaur, ostirala

18:00ean.Hortzmuga Teatroaren

Jule,Errekalde plazan. Brunette
Bross konpainiaren Brunette Cir-
cus, Errotan. Ganso & Ciaren Babo
Royal,Aldapa auditorioan. 
18:30ean.Los Moñekos konpai-

niaren, We-ding!San Juan Bautista
plazan, eta Krego-Martin dantza

konpainiaren Moliendo café, 
Boulevardean.

19:00etan.Pez Limbo konpainia-

ren, Óxido, humor corrosivo,Kultur
Leioan. Chey Juradoren Agua,
udaletxean. Vincent de Rooijen

Boateta Potato Omelette Band
konpainiaren Music Island, Pino-
solon. Eta Lucas Escobedoren 

Los Mañas, ibiltaria izango da.
19:30ean.Murmuyo konpainiaren

¡Fuera! Ikea Barrin. The Funes
Troupen AukerakAldapan. Iñaki
Mata Antzerkia konpainiaren 

Welcome! Ibiltaria izango da.
20:00etan.Markeliñeren Chef 
Natura, Errekalden. Vincent de 
Rooijen Boat, Pinosolon. Node
Akziona! taldearen Tria, Ondizen.
20:30ean.Kolektibo Baakai Ka-

tiuska konpainiaren eguRa, Boule-
vardean. Cia. Barsantiren Kale go-
rrian / Desahucio, Independentzia
kalean. Amico Teatroren Amico on
the beach, Boulevard Udondon.
Elirale Dantza konpainiaren

Bihotz2, Pinosolon. Amer i Africa
Circ konpainiaren Envà, Ondizen.
21:00etan. Brunette Brossen Bru-
nette Circus, Errotan. Hermanas
Gestringen Good Girl, udaletxean.
Eta Boat, Pinosolon.
21:30ean.Pez Limboren Óxido,
humor corrosivo, Kultur Leioan.
Amar & Cíaren Etxea/Casa/Home,
Boulevardean. Lasala konpainia-

ren Female, Ondizen.
22:00etan.Kolektiv Lapso Cirk

konpainiaren Ovvio, Boulevard
Udondon. Lasalaren I U, Ondizen.
22:30ean.Circ Panicen Mira’T,
Errekalde plazan. Chapertons 

Cómic Teatreren Rodó, Aldapa
Auditrioan. Erva Daninha Com-

panhiaren E-nxada, Ondizen.
23:30ean.Cie. Bilbobasso kon-

painiaren Amor, Boulevarden.

Bihar, larunbata

12:00etan.Manez eta Kobreak

konpainia. Ibiltaria.

13:00etan.Krego-Martín Danza-

ren Moliendo café, Boulevarden.
Boat, Pinosolon.
13:30ean.Murmuyoren ¡Fuera!,
Ikea Barrin.

14:00etan.Boat, Pinosolon.
18:00etan.Proyecto Larruaren

Ozkol, udaletxean. Cia Barsantiren
Kale Gorrian / Deshaucio, Inde-
pendentzia kalean. Vincent de 

Rooijen Boat, Pinosolon.

18:30ean.Potato Omelette Ban-

den Music Island, Pinosolon.
19:00etan.Markeliñeren Chef Na-
tura, Errekalde plazan. Hermanas
Gestringen, Good Girl, udaletxean.
Vincent de Rooijen Boat, Pinoso-
lon. Cia. Lucas Escobedoren Los
Mañas ibiltaria izango da.
19:30ean.Aimar & Ciaren

Etxea/Casa/Home, Boulevarden.
Leioako Musika Bandaren Classic
Wind Band, Pinosolon.
20:00etan.Tio Teronen Semeak

konpainiaren Festamentua, Erre-
kalde plazan. Chey Juradoren

Agua, udaletxean. Andoni Aresti
Dantza Eskola, Aldapa Auditorio-

an. Boat, Pinosolon.
20:30ean.Compañia Input Un. Y.
Dos, udaletxean. Manolo Caram-
bolasen Duo Fitness, Boulevarden.
Denis Santacanaren Encuentros,
Pinasolon. Amer i Africa Circ Cia

konpainiaren Envá, Ondizen,
21:00etan.Boat, Pinosolon.
21:30ean.Fundación Fidiasen 

Better together, Errekalde plazan.
Node Akzionaren Tria, Ondizen.
22:00etan.Kolektibo Baakai Ka-

tiuskaren eguRa, Boulevarden.
Chapertons Comic Teatreren Ro-
dó, Aldapa auditorioan. Organik
konpainiaren Malditas, Ondizen.
23:00etan.Cie. Bilbobasso kon-

painiaren Amor, Boulevarden.

Maiatzak 20, igandea

12:30ean.Fundacion Fidiasen Be-
tter Together, Jose Ramon Aketxe
plazan. Vincent de Rooijen Boat,
Pinosolon. Manez eta Kobreak ibil-
taria izango da.

13:00etan.Andoni Aresti Dantza

Eskola, Errekalde plazan. Vincent

de Rooijen Boat, Pinosolon.
13:30ean.Vincent de Rooijen 

Boat, Pinosolon.
13:45ean.Denis Santacanaren

Encuentros, Pinosolon.
14:00etan.Tio Teronen Semeen

Festamendua, Boulevarden. Vin-
cent de Rooijen Boat, Pinosolon.
14:15ean.Proyecto Larrua kopai-

niaren Ozkol, Pinosolon.
14:30ean.Vincent de Rooijen 

Boat, Pinosolon. 



MUSIKA

ABADIÑOGozategi.

bBihar, 18:00etan, Txanportan.

ABADIÑOThe Wilsons, Sumision

City Blues, Joseba B. Lenoir eta 

Willis Drummond.

bBihar, 21:30ean, Txanportan.

BARAKALDOMi Dulce Geisha.

bGaur, 18:30ean, Herriko plazan.

BARAKALDODistorsion Toxica.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOMorphium eta Sholl.

bGaur, 20:00etan, Mendigon.

BARAKALDOAle & the Hops.

bGaur, 20:30ean, Urkian.

BARAKALDO Jr. Lee.

bGaur, 21:30ean, Netxen.

BARAKALDOCowboy.

bGaur, 22:00etan, Remar gunean.

BARAKALDOReplikantes, 

Desidia, Oxidia eta Lindane.

bBihar, 18:30ean, Berrian.

BARAKALDOLomoken Hoboken.

bBihar, 20:00etan, Californian.

BARAKALDO Insaniam eta 

Dethlirium.

bBihar, 20:30ean, Mendigon.

BARAKALDODesastre.

bBihar, 21:00etan, Edaskan.

BARAKALDONorte Flamenco.

bBihar, 21:30ean, Netxen.

BASAURIUger, Marmol eta 

Krimen y Kastigo.

bGaur, 21:00etan, Txarraskan.

BASAURISin Mas, Lauzen, Astrid,

Voltium eta Rockarito Band.

bBihar, 21:00etan, Bentako jaietan.

BERMEOKobrazulo.

bGaur, 22:00etan, Beleza

Malandran.

BERMEOPaint Fumes.

bOstegunean, 20:30ean, Beleza

Malandran.

BERRIZAnteros.

bGaur, 22:00etan, kultur etxean.

BILBOLoop, Kulto Kultibo eta 

La Bandha del Patio.

bGaur, 19:00etan, Buiako aretoan.

BILBOAlbericola.

bGaur, 19:30ean, Bertendonan.

BILBORafa Aceves Trio.

bGaur, 19:30ean, La Riberan.

BILBOConfluence.

bGaur, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBOArraizpe, Andre Berri eta

Begoñako Sustraiak abesbatzak.

bGaur, 20:15ean, Abusuko elizan.

BILBOMushkum.

bGaur, 20:30ean, Hika Ateneon.

BILBOPez Mago.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOBerta Bittersweet eta 

The Beat Bwoays.

bGaur, 21:00etan, Bilborocken.

BILBOKurt Baker Combo.

bGaur, 21:00etan, Satelite T-n.

BILBOBanda Magnetica 

eta Colajets.

bGaur, 21:00etan, Shaken.

BILBOBely Basarte.

bGaur, 21:00etan, Stage Liven.

BILBOThe Beatles vs. The Rolling

Stones.

bGaur, 21:00etan, Rock Starren.

BILBOPrimeros Auxilios,

Perros con Asma eta Vomitando

Desperdicios.

bGaur, 21:00etan, Zorrotzako

gaztetxean.

BILBOMethexis Trio.

bGaur, 21:00etan, Hacerian.

BILBO James and Black.

bGaur, 21:30ean, Kremlinen.

BILBODoctor Deseo.

bGaur eta bihar, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOThe Slaver.

bGaur, 22:00etan, Azkenan.

BILBOLisker.

bGaur, 22:30ean, Zurbaranbarriko

jaietan.

BILBOL.A. Woman DJ.

bGaur, 22:30ean, Ambigun.

BILBORichard Sen eta 

Les Alborregach.

bGaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

BILBOK3.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOOLBE: Normaopera.

bBihar eta asteartean, 18:00etan,

Euskalduna jauregian.

BILBOLion Heart & Friends.

bBihar, 19:30ean, Stage Liven.

BILBOAndrea Motis & Joan 

Chamorro Group.

bBihar, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBOBudaSam eta Atasko.

bBihar, 20:15ean, Moman.

BILBOEmays, Mendi-Ona eta 

Mujeres de Sanfuentes abesbatzak.

bBihar, 20:15ean, Atxuriko

Enkarnazio elizan.

BILBO Janire Bermejo.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOMaryland eta Semejantes.

bBihar, 20:30ean, Shaken.

BILBOPuraposse, El Reno 

Renardo eta Josetxu Piperrak.

bBihar, 21:00etan, Zurbaranbarriko

jaietan.

BILBOArrano Pertxa eta 

Gorpuzking.

bBihar, 21:00etan, Zorrotzako

gaztetxean.

BILBOEmpty Files.

bBihar, 21:00etan, Itsas Museoan.

BILBOSensi Falam & Txo Braceras.

bBihar, 22:00etan, Via de Fugan.

BILBOTrebol Clan.

bBihar, 23:00etan, Santana 27n.

BILBOLos Coringas.

bBihar, 00:00etan, La Riberan.

BILBORocka Familian: AC/DC.

b Igandean, 12:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOAnita y los Peleles.

b Igandean, 12:00etan,

Otxarkoagako Ugarte plazan.

BILBOThe Muggs.

b Igandean, 12:00etan, 

Itsas Museoan.

BILBOElsa Garcia, Raul Sainz 

de Rozas eta Gorka Iraundegi.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBOThe Tubbercurry Tigers.

b Igandean, 13:30ean, Residencen.

BILBO Jake Labotz.

b Igandean, 20:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOColour Haze.

b Igandean, 20:00etan, Stage Liven.

BILBOLuis Miguel del Amargue

eta Alex Manza.

b Igandean, 21:00etan, 

Santana 27n.

BILBOElena Copons eta 

Ruben Fernandez Agirre.

bAstelehenean, 20:00etan,

Arriagan.

BILBOMarta Pereira da Costa.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

BBK aretoan.

BILBOFlavio Banterla.

bOstegunean, 19:00etan, Fnac-en.

BILBO Inun.

bOstegunean, 20:00etan,

Euskararen Etxean.

BILBOSonora Kilombo.

bOstegunean, 20:00etan, Shaken.

BILBOTxaranga Urretabizkaia.

bOstegunean, 20:00etan, Biran.

BILBOMississippi Queen.

bOstegunean, 20:00etan, 

BBK aretoan.

BILBOPomeray.

bOstegunean, 20:15ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOMarilia.

bOstegunean, 20:30ean, 

Cotton Cluben.

BILBO Jam Session: Gypsy Jazz.

bOstegunean, 21:00etan, 

Hika Ateneon.

BILBOAntilopez.

bOstegunean, 21:00etan, 

Rock Starren.

BILBOBroken Broothers Brass

Band.

bOstegunean, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOAl Selector.

bOstegunean, 01:00ean,

Kremlinen.

DURANGOCycle eta Skasti.

bBihar, 22:30ean, Plateruenan.

ELORRIOSilvia Palumbo: 

Concierto violeta.

bGaur, 22:30ean, Arriolan.

ELORRIOCecilia Payne 

eta Sei Urte.

bBihar, 22:30ean, Arriolan.

ERMUAVertigo Rock: Def Con

Dos, Parabellum, Rude Pride,

Blowfuse, The Wizards, Violets,

Bellako, We are Apes Hello eta

The Rockos.

bBihar, 20:00etan, Betiondon.

ETXEBARRIAne Guria, La Basu

eta Xabihoo.

bGaur, 20:00etan, Talka

gaztegunean.

GERNIKA-LUMOLibe, Violets 

eta Agoraphobia.

bGaur, 21:00etan, Iparragirren.

GERNIKA-LUMOLa Basu eta 

Aneguria.

bBihar, 21:00etan, Astran.

GERNIKA-LUMOTooth.

bBihar, 22:00etan, Trinkete

antitxokoan.

GERNIKA-LUMO Gu be zuek gara:

Oxabi Erremoria eta Lagunak.

b Igandean, 19:00etan,

Pasealekuan.

GETXOHit Me.

bGaur, 20:00etan, kirol portuan.

GETXOOskar Benas.

bBihar, 19:00etan, Ereagan.

GETXODebajo del Paraguas.

bBihar, 22:00etan, Zear Biden.

Gernika-Lumo b ’Gu be zuek gara’ maratoia

Minbizia duten haurrekin
Minbizia duten haurrekin lan egiten du La Cuadri del Hospik, eta elkarta-

sun maratoia egingo dute igandean, 10:00etatik iluntzera arte, Gernikan.

13:00etan, Oxabirekin batera kantari ariko dira Gatibu, Vendetta, Hesian,

Gozategi, Betagarri, ETS eta beste hainbat taldetako kideak. HITZA

BIZKAIKO HITZA

Ostirala, 2018ko maiatzaren 18a14 b Agenda
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GETXOLos Coringas.

b Igandean, 13:00etan, Ereagan.

GETXOX Lignum.

bOstegunean, 20:00etan,

Kandilejasen.

IURRETAHerri Maite akordeoi 

taldea.

bBihar, 18:00etan, Amatza auzoan.

KARRANTZADurangoko Orfeoia,

Pozalagua, Andra Mari Ikastola eta

Endesa abesbatzak.

bBihar, 20:00etan, Ahedoko 

San Migel elizan.

LEKEITIO Izaro.

bGaur, 20:30ean, Ikusgarrin.

LEKEITIOAzken Trena.

bGaur, 22:00etan, Dzapart-en.

LEKEITIOGatibu.

bBihar, 22:00etan, Ikusgarrin.

MAÑARIAKirikiño, Seber Altube

eta Iraunkor abesbatzak.

bBihar, 19:30ean, Andra Mari elizan.

MUNGIA4 Tragos.

bBihar, 22:00etan, Zubikoan.

ORTUELLAVendetta, Akerbeltz

eta DJ Txurru.

bGaur, 20:00etan, plazan.

ORTUELLALa Regadera eta 

Trikizio.

bBihar, 22:00etan, plazan.

PORTUGALETENievsky & The 
Raros.

bGaur, 22:00etan, Rock Volatinen.

PORTUGALETECondon Blues.
bBihar, 22:30ean, Rock Volatinen.

SANTURTZIRotten XIII, Ultima 

Generacion eta Sasha Green.

bBihar, 20:00etan, La Kelon.

SOPELAAbereh eta Mikel Uraken.

bGaur, 21:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELANecrocake eta 

Toxic Waltz.

bBihar, 21:00etan, Plaza Beltzan.

URDUÑARafa Rueda.

bBihar, 10:30ean hasita, bisita,

bazkaria eta kontzertua Santa Clara

baserrian.

ZAMUDIOOrfeoi Jarrilleroa, 

Zamudioko Kamara Korala, Luis

Iruarrizaga eta Salus abesbatzak.

bBihar, 20:00etan, San Martin

elizan.

ZAMUDIOEsne Beltza, La Basu

eta Akerbeltz.

bBihar, 23:00etan, plazan.

ZORNOTZA Ilona Schneider &

Diego Caicedo.

bGaur, 20:00etan, Boroako 

San Pedro baselizan.

ZORNOTZAOrion Hirukotea.

bBihar, 20:00etan, Garitondoko

San Isidro baselizan.

ANTZERKIA

ABADIÑOBapatean: Baserriko

porrusalda.

bGaur, 17:00etan, Zeletabe kalean.

ABADIÑOAsaco: Tanque Gurugú.

bGaur, 18:30ean, San Trokazen.

ABADIÑODeabru Beltzak.

bGaur, 00:30ean, Ferialeku plazan.

ARRIGORRIAGAGari, Montxo 

eta Joselontxo: Supituki.

bGaur, 18:00etan, Abusu zentroan.

BARAKALDOZanguango Teatro:

Esto no me lo esperaba.

bGaur, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOVaiven: Sherezade 

y las capas de la cebolla.

bBihar, 20:00etan, Barakaldo

antzokian.

BASAURITeatro del Barrio: 
Masacre, una historia del 

capitalismo españo.

bBihar, 20:30ean, Social antzokian.

BASAURIPirritx, Porrotx eta 
Marimotots: Borobilean.

b Igandean, 16:45ean eta

19:00etan, Social antzokian.

BERANGOSutondoan: El caso 

de la señora estupenda.

bBihar, 19:00etan, antzokian.

BILBOParaiso: Txokolat.

bGaur, 09:30ean eta 11:15ean,

Azkuna zentroan.

BILBOBilbao 700: Lyceum Club.

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Pabilioi 6en.

BILBOZirkozaurre: Vademekum.

bBihar, 12:30ean, Otxarkoagako

Kepa Enbeita plazan.

BILBOEl Gran Rufus: Pink Impact.

bBihar, 17:30ean, Miribillako tren

geltokiko plazan; eta igandean,

18:30ean, Zurbaranbarrin.

BILBOZirika Zirkus: Tren geltokia.

bBihar, 18:30ean, Txurdinagako

Garai Lorategia plazan.

BILBOCirca : Opus.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Arriaga antzokian.

BILBOD. Caiña: El yonki del dinero.

b Igandean, 12:00etan, Pabilioi 6en.

BILBOArtebi: Un espíritu burlón.

b Igandean, 19:00etan, Hacerian.

BILBOHaur Antzerki Topaketak.

bAstelehenean eta asteartean,

18:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOCDN: Inconsolable.

bAsteazkenean eta ostegunean,

20:00etan, Arriaga antzokian.

BILBOTxikiren bakarrizketa.

bOstegunean, 20:00etan, Adaxka

kultur elkartean.

BILBOTeatro Laboratorio: Le jour

se lève.

bOstegunean, 20:00etan,

Fundicion aretoan.

BILBO Impro y Punto.

bOstegunean, 20:00etan, 

Luz de Gasen.

DURANGOKurutziaga: Zubi bi su.

bGaur, 22:00etan, eta bihar,

20:00etan, San Agustinen.

ERANDIOAtakados: Hoy, milagro.

bBihar, 20:00etan, Josu Murueta

kultur etxean.

ERMUALa Novena: Cuadros 

de humor y amor al fresco.

bGaur, 20:30ean, Ermua antzokian.

GERNIKA-LUMOGorakada: 

Ulisesen bidaia.

b Igandean, 17:00etan, Lizeoan.

GETXOTxalo: Ergela.

bBihar, 20:00etan, Andres Isasi

musika eskolan.

Ermua b Vertigo Rock jaialdia

Rockaren festa, musu truk
Def Con Dos—argazkian— eta Parabellum kartelburuekin batera, Rude

Pride, Blowfuse, The Wizards, Violets, Bellako, We are Apes Hello eta

The Rockos ariko dira, bihar, Ermuko Betiondo eremuan. Herriko hain-

bat musikariren ekimenez sortutako doako jaialdia da Vertigo Rock. HITZA

IURRETAGlu Glu: 13 y martes.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

LEIOAUmore Azoka.

bGaur, bihar eta igandean, 

herriko areto eta kaleetan.

MUNGIATxalo: Etxeko saltsak.

bBihar, 20:00etan, Olalde aretoan.

ONDARROADavid Guapo: 

#Quenonosfrunjanlafiesta2.

b Igandean, 19:30ean, Berikozinin.

SESTAOTxalo: Idiota.

bGaur, 20:00etan, Musika Eskolan.

URDULIZSalva Reina: Prohibido
echarle cacahuetes al mono.

bBihar, 21:00etan, kultur etxean.

DANTZA

BILBOBizkaiko Dantzari Eguna.

b Igandean, egun osoan, 

Kale Nagusian.

GERNIKA-LUMOErtza: Hariak.

bGaur, 20:30ean, Lizeo antzokian.

LEKEITIOBaigorriko Arrola eta

Lekeitioko Etorkizuna taldeen

emanaldia.

bBihar, 19:00etan, plazan.

BERTSOLARITZA

AREATZARegueifeiroak.

bBihar, 11:30ean, plazan.

AREATZABizkaiko Bertsolari 

Txapelketa: Asier Alcedo, Markel

Baroja, Xabier Iturraspe, Garikoitz

Sarriugarte, Naroa Torralba eta

Ander Uzelai.

bBihar, 17:30ean, udal aretoan.

BILBOHor konpon Marianton.

bBihar, 11:30ean, Begoñako

liburutegian.

BILBO Ibon Ajuriagojeaskoa,

Uxue Alberdi, Aitor Mendiluze 

eta Aitor Sarriegi.

bBihar, 13:00etan, Karmelo plazan.

ERANDIOBizkaiko Bertsolari 

Txapelketa: Imanol Arrutia, Eneko

Barruetabeña, Beñat Bilbao, 

Galder Bilbao, Julen Erezuma 

eta Paule Ixiar Loizaga.

b Igandean, 17:30ean, Astrabuduko

Josu Murueta kutlur etxean.

GERNIKA-LUMOUnai Agirre Pako,

Maialen Akizu, Ibai Amillategi, 

Josune Aramendi, Beñat Bilbao,

Unai Mendizabal, Garazi Navarro

eta Eli Pagola.

bGaur, 21:30ean, B-Lañon

elkartean. 19:00etan, trikipoteoa.

LEKEITIOSustrai Colina, 

Andoni Egaña, Igor Elortza 

eta Maialen Lujanbio.

b Igandean, 17:30etan, Ikusgarri

zineman.

ONDARROABertso pilota: 

Andoni Egaña eta Iratxe Ibarra.

bBihar, 17:00etan, .

ZEANURIBertso afaria: 
Jon Maia eta Aitor Mendiluze.

bBihar, 21:30ean, zahar etxean.

HITZALDIAK

MARKINA-XEMEINElena Altuna,

Ina Robles eta Antonio Escalante:

Ez Harresirik Ez Armarik EHn.

bGaur, 19:00etan, Uhagonen.

ONDARROADaniel Lasa 

Etxegoien: Sorkuntza eta zientzia,

sukalderako bidelagunak.

bGaur, 18:30ean, Beikozinin.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

MARKINA-XEMEINSuargi

laburmetraia eta solasaldia.

bBihar, 19:00etan, gaztetxean.

MARKINA-XEMEINEl negocio 

de la guerra laburmetraia eta La

pesadilla de Darwindokumentala.

b Igandean, 18:00etan, Uhagonen.

BESTELAKOAK

BERANGOErdi Aroko Azoka.

bGaurtik igandera, herrian.

BERMEOXXIV. Arrain Azoka.

bGaurtik igandera, Lameran.

DIMA Jentilak Diman Mitologia

Astea: Sugoi ikuskizuna.

bBihar, 22:00etan, frontoian.
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BIZKAIA MAITE

Eider Mugartegi 

B
izilagunek auzoari bi-

zitza ematen dioten

eredu garbia da Bari-

naga. Herri txiki edo

auzo askotan gertatu den bezala,

Barinagak gainbehera izan zuen,

eta auzotarrek egoera horri buelta

ematen asmatu dute, auzo txu-

kun eta atsegin bat bihurtuz.

Herrigunetik bost kilometrora

dago Markina-Xemeingo auzoa,

Gipuzkoako mugan. Kalamua eta

Urko mendiez inguratuta, Eibar,

Etxebarria eta Iturreta auzoa ditu

ondoan. Garai batean bisitari

asko etortzen ziren inguru horie-

tatik auzora, ezkailu eske. Barina-

gako arrain horiek entzute handi-

koak ziren, eta San Pedroren pa-

rrokiaren alboan zeuden taberna

eta jatetxe biek bazekiten ondo

ematen. Hala, ezkailuek erakarri-

ta eta Barinaga Eibar aldekoen-

tzat hondartzarako igarobidea

zenez, auzoan mugimendua ego-

ten zen.

Baina orain dela 25 urte inguru

itxi zuten lehenengo jatetxea, eta

duela 15 urte inguru bigarrena.

Gaur egun, Kontzeju Zaharra bes-

terik ez da gelditzen; auzotarrek

taberna baten premian sortuta-

koa. Hala ere, ezkailu guztiak ez

dira desagertu auzotik, Barinaga-

ko Auzo Elkarteak zigilu bezala

erabiltzen baitu haien irudia.

Ezkailuak ez dira izan auzoa

ezagun egin duten bakarrak. On

Benito Ansola abadeak, Lekeitio-

ko Euskal Zine Bileraren sortzai-

leak, zinema bat zabaldu zuen pa-

rrokia ostean zegoen abade-etxe-

aren azpian, Lekeitiora joan

aurretik Barinagan apaiz egon ze-

nean.

1957tik 1965era pelikula entzu-

tetsuak ematen zituzten domeka

eta jaiegunetan. Dramatikoak,

abenturazkoak, komediak, wes-

ternak, musikalak... Garaiko eza-

gunenak. Hara joaten ziren ingu-

ruko hainbat gazte, baita herrigu-

nekoak ere. Ehun bat lagun

sartzen ziren aretoan, jarrita eta

zutik, eta beti egoten zen beteta. 

Baina garaiak aldatu egiten

dira, eta jendeak auzo eta herri

handietara joateko joera hartu

zuen. Gainera, On Benito lekuz

aldatu zuten, eta, horrela, zortzi

urte geroago, zinemak ateak itxi

zituen.

Horrela, 1994an, auzoaz kezka-

tuta, barinagarrak lanean hasi zi-

ren ingurua eta auzotarren bizi

kalitatea hobetzeko. Landa gara-

pen programa batean sartu ziren,

eta Barinaga Auzo Elkartea sortu

zuten. Proiektu horren emaitza

dira 2007ko San Pedro jaietan

inauguratu zituzten pilotalekua

eta probalekua.

Lehenengo pausoa baserrieta-

ko bideak berritzea izan zen.

Horregaz batera, Iturritxu elkar-

teko lokalak sortu zituzten, eta

ikerketa soziologiko bat egin

zuten auzotarren premia eta

beharrizanak jakiteko. Ikerketari

erantzuna eman nahian, hilerri-

ko bidea egin zuten, ferratokia

berriztatu, bolatokia egin, Kon-

tseju Zahar museo-taberna-

denda zabaldu, eliza berritu, On

Benitok zinea ematen zuen lekua

txukundu eta kirolgunea egin

zuten, pilotaleku, probaleku eta

aisialdi guneagaz. Azken horre-

tan bost urte luzez jardun ziren

lanean, lortu ahal zituzten diru

laguntzen arabera zatika egin

behar izan zuten-eta lanak, apur-

ka-apurka.

Baina lortu zuten; asmatu zu-

ten auzoa eraberritzen, eta gaur

egun asko dira Buztinegi kirolgu-

ne eta aisialdirako guneagaz go-

zatzera joaten diren bisitariak.

Berdegune ederra dauka lasai

egoteko, errekaren ondoan, ma-

hai, eserleku eta erretegiekin, eta

jolaserako aukera ematen duen

frontoi estalia, bolatokia eta pro-

balekua.

Arizmendiarrieta

Datozen asteetan, auzoa zineman

ere ikusi ahalko da. Izan ere, Bari-

nagako Iturbe baserrian jaio zen,

1915ean, Jose Maria Arizmendia-

rrieta Euskal Herriko mugimendu

kooperatibistaren sortzailea, eta

haren bizitza pantailaratu du

Gaizka Urresti zinemagileak.

Arizmendiarrieta. El hombre co-

operativo film dokumentala Eus-

kal Herrian eta Erroman filmatu

da, tartean bere jaioterrian, Bari-

nagan. 

Zelan ez, auzotar ezagunena-

ren eskultura dago auzoaren

erdian. Aitaren omenaldiaMikel

Lertxundik eta Lorenzo Askasi-

barrek Arrasateko kooperatiben

sortzailearen omenez egindako

obra da. 1992 urtean egin zuten,

eta uztailaren 14an inauguratu.

Monumentua bi zatiz osatuta

dago. Brontzezko burua Lorenzo

Askasibar bergararrak egin zuen;

sinatuta dago, eta 1980. urtekoa

da. Beste elementuak Mikel Ler-

txundi eskultore berriatuarrare-

nak dira. Artistak harria, egurra

eta altzairu herdoilgaitza erabili

zituen, oinpekoa, iturria eta guz-

tia lotzen duen markoa sortzeko.

Txikia izan arren, Markina-Xemeingo Barinaga auzoak
aisialdi gune ederra du. Auzotarren ekimenez, ferratokia,
bolatokia, probalekua, pilotalekua eta askaldegia dituzte.

Elkartasunean

eraikitako auzoa

Barinagako frontoia eta errekaren ondoan dagoen aisialdi gunearen ikuspegia. EIDER MUGARTEGI URIZARBARRENA

Jose Maria Arizmendiarrietaren omenez egindako monumentua. E. MUGARTEGI


