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Plastikozko
azalak
Plastikoaren gehiegizko erabilerarekin kezkatuta, ‘Biluz ezazu fruta’ kanpaina abiatu dute herritarrek
b Bizkaiko Zero Zabor taldeak plastikoaren erabilera mugatzeko eskaera egin du hainbat udaletan 2-4
b
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Plastikoa
Gehiegizko ontziratzea

Erabilera bakarreko plastikoaren gehiegizko erabilera salatzeko kanpaina
abiatu dute nazioartean, eta Bizkaian ere egin dituzte protestak.

GREENPEACE

Fruta eta barazkien gehiegizko ontziratzea salatzeko protestak egin dituzte azken hilabeteetan
Bizkaiko hainbat saltokitan. Gero eta gehiago dira erabilera bakarreko plastikoak kentzearen aldeko
ahotsak, eta Zero Zabor Bizkaian plataformak lurraldeko udalei eskatu die neurri zehatzak hartzeko.

Zorroen ondorengo zorrak
Ainhoa Larrabe Arnaiz

eurriak hartuta ere, gero eta
plastiko gehiago sortzen da.
Datu soil bat:
munduan
orain arte ekoitzi den plastikoaren erdia baino gehiago azken hamabost urteetan sortu da. Bitxikeria gisa: National Geographic
aldizkarian gaiari buruz argitaratu berri duten erreportajearen
arabera, Coca-Cola enpresak soilik 128.000 milioi botila ekoizten
ditu urtean. Gainezka egin du
arazoak, eta irla forma hartuta
dabil ozeanoetan hara eta hona:
Iberiar penintsularen azalera hirukoizten duen 80.000 tonako
plastiko eremua dago, adibidez,
Ozeano Barean igerian. Tokiko
erakundeetan zein nazioartekoetan nabarmen areagotu da gaiarekiko dagoen kezka, eta plastikoaren erabilera mugatzeko
hainbat neurri proposatu dira az-
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ken urteetan. Erabilera bakarreko plastikozko baxerak, edateko
lastoak, kotoi zotzak eta puxikei
eusteko makilak debekatzeko
araudia egingo duela iragarri
zuen maiatzean Europako Batzordeak; eta, Espainiako Gobernuaren aginduz, plastikozko poltsen erabilera muga ezarri dute
Bizkaian uztailaren hasierarekin.
Neurriak neurri, gero eta plastiko geruza gehiago dituzte supermerkatuetako elikagaiek. Azpil batean jarrita eta plastikoz forratutako tipulak ohiko bihurtu
dira saltokietan, eta, dozena bat
madalenako poltsan, madalena
bakoitzak du bere plastikozko zorroa. Gehiegizko ontziratzea salatzeko, hainbat herritarrek Biluz
ezazu fruta izeneko kanpaina jarri dute abian nazioartean. Erosketak egin eta elikagaiak biltzen
dituzten zorro zein plastiko poltsak kendu eta supermerkatuen
atarian uzten dituzte protesta
gisa, kontsumitzen den plastiko
kopurua bistaratzeko.

Bizkaian, Sestaoko eta Bilboko
zenbait merkataritza gunetan
egin dituzte halako ekitaldiak.
Greenpeace ari da lan horretan
gehien eragiten, eta, Alba Garcia
elkarteko kidearen esanetan, be-

plastikoak kentzeko eskatu behar
diegu supermerkatuei».

Neurriak «motz»

Fruta zein barazkiak biltzeko
plastikoek denbora gutxi egiten
dute kontsumitzailearen
eskuetan: batez beste
15 minutu direla kalkulatu dute hainbat azterketak. Bada, desagertzeFruta zein barazkiei jartzen
ko, 450 urte baino gehiazaizkien erabilera bakarreko
go behar dituzte plastiko
plastikoak kentzeko eskatu
horiek. «Buruan sartu
behar diegu supermerkatuei»
digute higiene arraAlba Garcia
Greenpeace elkarteko kidea
zoiengatik plastikoan
bilduta egon behar direla
«Bizkaiko erakundeek
elikagaiak. Baina ahaztu
bere gain hartu behar dute
egiten dugu frutak zein
ardura, eta neurri zehatzak
barazkiek azala dutela,
proposatu behar dituzte»
eta ez dutela bestelako
Josetxo Alvarez
zorrorik behar».
Zero Zabor Bizkaian plataformako kidea
Kritiko azaldu da Garharrezkoa da saltokiei erantzuki- cia uztailaren 1etik aurrera plastizunak eskatzea. «Egoera uste kozko poltsen erabilera mugatzebaino larriagoa da, eta, kontsumi- ko ezarri berri den neurriarekin:
tzaile gisa, fruta eta barazkiei jar- «Motz gelditu da». Orain artean
tzen zaien erabilera bakarreko dendetan doan ematen ziren pol-

‘‘

tsak kobratzera derrigortuko dituzte saltokiak lege berriarekin.
Borondatezko neurria izan da
orain arte, eta hamabost mikra
baino txikiagoko poltsak bakarrik daude neurritik salbuetsita,
«higiene arrazoiengatik». Horiek ere galaraziko dituzte hiru
urte barru. «Berez, 2021ean erabat debekatuko dute plastikozko
poltsen erabilpena. Bide horretan, erdibideko urrats bat besterik ez da oraingoa. Toki askotan,
plastikozko poltsak kendu eta
konpostatu daitezkeenak jarri dituzte».
Biodegradagarritzat jotzen diren poltsen auzia engainagarria
dela iradoki du. «Mota horietako
poltsak konpostatu edo desegiteko oso baldintza bereziak behar
dira. Ez dira naturan desegiten,
berez. Areago, naturan bukatuz
gero, plastikozko poltsek adina
kalte egiten dute». Horregatik,
uste du bestelako neurriak hartu
behar direla. «Berrerabilgarriak
diren poltsen erabilera sustatu

PROPOSAMENAK
Zero Zabor Bizkaian taldeak
plastikoa murrizteko proposamenak biltzen dituen mozioa
aurkeztu du Bizkaiko hainbat
udalerritan. Bost proposamen
jaso dituzte.
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Konpromiso zehatzak
hartzea. 2030. urterako
plastikozko ontzi guztiak berrerabilgarriak izan daitezen proposatu du Europako
Batzordeak, eta neurri horrekin bat egin dezala eskatzen
dio Zero Zabor Bizkaia plataformak tokian tokiko udalari.
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Neurri zehatzak. Dagokion udalari, lau hilabeteko epean, plastikozko ontzien ekoizpena murrizteko proposamen zehatzak
adostea.
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Legeak. Eusko Jaurlaritzari plastikozko produktuen ekoizpena,
salmenta, erabilera eta birziklapena arautzeko urratsak
egin ditzala eskatu, eta, era
berean, erabilera bakarreko
plastikozko objektuen merkaturatzea debekatzea.
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Itsas hondakinak.
Jaurlaritzak Bizkaiko
portu eta itsasontzietan itsas hondakinak egoki biltzen eta kudeatzen direla ziurtatzeko neurriak hartzeko eskaera egitea.
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Berrerabilpena. Tokian tokiko udal gobernuari eta aldundiari
merkatuan dagoen plastikoa
berrerabil dadin berariazko
neurriak adostea eskatzen da.

behar da behingoz». Borondatea
egonez gero posiblea dela dio.
«Zergatik ez ditugu gaurdanik
paperezko edo ehunezko poltsak
jartzen, plastiko mota berri eta
biodegradagarrien aldeko apustua egin baino?».
Garciak egoeraren larritasuna
azpimarratu du, eta datu zerrenda eman du jarraian: munduan
orain arte ekoitzitako plastikoaren %9 birziklatu da; %12 erraustu egin da, eta %79 zabortegietan
edo naturguneetan geratu da.
«Ingurumenean atzeraezina den
kaltea sortzen ari gara». 550 itsas
animalia espeziek baino gehiagok plastikozko objektuak sabeleratzen dituzte, horrek dakarzkien ondorioekin. Gizakiengan
ere nabarmena da plastikoaren
eragina: uretan askatzen diren
mikroplastikoak kontsumitzaileengana bueltatzen baitira uraren
kontsumoaren bidez. «Ohartu
gara ume guztiek plastikoa dute-

la gernuan», aitortu zion iaz
Nicolas Olea Serrano Granadako
Ikerketa Biosanitarioko Institutuko zuzendariak BERRIAri.
Plastikoaren arazoa globala
dela jakinik, Josetxo Alvarez Zero
Zabor Bizkaian plataformako kideak uste du beharrezkoa dela tokian-tokian neurri zehatzak jartzea. «Beharrezkoa da plastikoarekin dugun arazoari heltzea.
Baina, irtenbide orokorrak bilatzea garrantzitsua den arren, beharrezkoa da lokalagoak diren
neurri zehatzak hartzea ». Bizkaian erabiltzen den plastiko kopurua murrizteko mozioa aurkeztu du plataformak azken hilabeteetan lurraldeko hainbat
udalerritan zein Bizkaiko Foru
Aldundian. Besteak beste, Barakaldo, Erandio eta Basauriko
udaletan aurkeztu dute proposamena. «Ahalik eta udalerri
gehienetan aurkeztuko dugu
mozioa».

Tokian tokiko neurriak
Plataformaren arabera, bizkaitarrek 31.000 tona hondakin plastiko sortu zuten 2016. urtean. Bilboko Udalak emandako datuen
arabera, iazko Aste Nagusian 5,5
tona hondakin batu ziren ibaitik.
Plastikoak, edalontziak, ontziak
eta kartoiak ziren gehiengoa.
Arazoari bizkar eman ordez, arduraz jokatu behar dela zehaztu
dute. «Gure eremu eta lurrean
dugun erantzukizuna argia da.
Bizkaiko erakundeek ere bere
gain hartu behar dute ardura, eta
neurri zehatzak proposatu behar
dituzte. Ezin gara zain egon Europako Batzordeak zer esango edo
zer erabakiko duen. Hemengo
erakundeek konpetentziak dituzte neurriak hartzeko».
Adibideak ere jarri ditu Alvarezek; tartean, Norvegiakoa. «Plastikozko ontzien %97 bueltatu egi-
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ten da, botilak itzultzeko politika
ezarrita dagoelako». Halako neurriak ezar litezke Bizkaian, Alvarezen arabera.
Plataformako kideak argi du
udalek ezin dutela plastikoaren
erabilera debekatu, «baina murrizteko neurriak hartzea beren
esku ere badago: udal gisa inguruko enpresa eta industriengan
eragin dezakezu. Berdin saltokietan ere. Plastikoa erabili ordez,
papera edo ehuna erabil dezaten
indar egin behar da. Jaurlaritzak
zergatik ez du hau guztia arautzeko legerik egiten?». Gipuzkoan
eraikitzen ari diren erraustegia aipatu du berehala. «Zabalgarbirekin nahikoa ez eta Zubietakoa
eraikitzen da orain. Birziklatzearen apustua egiten bada, nolatan
egiten ditugu erraustegiak? Ez
zaie komeni itzul daitezkeen ontzien sistema jartzea. Hondakin
guztia bildu, nahastu eta erreta,
eraikitako labeak elikatzen direlako».

Erantzukizuna
Herritarrek, enpresek eta supermerkatuek. Denek jokatu behar
dute erantzukizunez, Garciaren
arabera. «Argi dago norbanako
bakoitzak neurriak hartu behar
dituela, eta, plastikozko poltsak
erabili beharrean, etxetik ehunezkoak eraman beharko lituzkeela. Baina plastikoaren arazoa
ezin da herritarren borondatearen gain utzi. Uste dut supermerkatuek, enpresek eta saltokiek
ardura erantsia dutela horretan,
eta neurriak har ditzatela eskatu
behar zaiela. Konpromiso eta
irtenbide eraginkorrak hartu
behar dituzte. Ezin dugu denbora
gehiago galdu, berandu gabiltzalako jada».
Ildo beretik jo du Alvarezek ere.
Azaldu du zerga sistemaren auziari helduko diola Zero Zabor
Bizkaian plataformak datorren
ikasturtean. «Gaiari buruz gogoetatzen aritu gara, eta neurri zehatzak proposatu nahi ditugu
orain. Hondakinei lotutako zerga
sistema norberaren praktikarekin lotuta egon beharko litzateke.
Zuk, zure zaborra ondo kudeatzen baduzu, zergatik ordainduko duzu gaizki kudeatzen duenak
bezainbeste?».
Ez dira horretara mugatuko,
ordea. Bizkaiko kostaldean biltzen den plastikoari begira ere jarriko dira. «Kontzientziak astintzen jarraituko dugu, eta herriz
herri egingo dugu lan». Izan ere,
hainbat ikerlariren arabera, urtero hamabi milioi tona plastiko
baino gehiagok bukatzen du itsasoan, eta hondakin horien %80k
lehorretik egiten du uretara.
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«Gaur egun errazegia
da koherentzia
bazter batean uztea»
Marion de la Porte b Sinplastico kooperatibako kidea
Plastikorik gabeko produktuak banatzen dituen Sinplastico
kooperatibako kideetako bat da De la Porte. Lau urte dira sareko denda
martxan jarri zutela, eta azken urteetan hazi eta hazi aritu da.
Ainhoa Larrabe Arnaiz

«Prozesua luzea da». Ahalik eta
bizitza jasangarriena izaten saiatzen da Marion de la Porte (Normandia, Frantzia, 1983). «Urte
dezente igaro dira plastikorik gabeko bizitza egin dudan arte».
Zailtasunez betetako bidea izan
dela dio, eta umorez aitortu du:
«Askotan, berriz erori, eta plastikoa duen zerbait eramaten dut
etxera». Lau urte dira Javier Barrios bazkidearekin batera plastikorik gabeko produktuen sareko
denda sortu zutela, Bilbon. Azken
urteetan dezente hazi direla azaldu du. «Gero eta kontzientzia
handiagoa dugu». Orotara, plastikorik gabeko 600 produktu baino gehiago saltzen dituzte
www.sinplastico.com webgunean. Egunerokoan erabiltzen ditugun tresnak dira gehienak.
Nondik nora sortu zen plastikorik gabeko produktuen denda
zabaltzeko ideia?
Duela lau urtetik dugu webgunea
martxan, baina sei urte inguru
dira ideia ernatzen hasi zela. Javier [Barrios] gaur egun nire bazkidea denaren ideia izan zen. Bakoitza bere aldetik, baina biek genuen kezka egunerokoan sortzen
ditugun hondakinen eta ingurumena zaintzearen inguruan, eta
ahalik eta produktu jasangarrienak erosten saiatu izan gara beti.
Konturatu ginen plastikorik gabeko produktuak aurkitzea oso
zaila zela, eta orduantxe egin genion galdera geure buruari: «Zergatik ez dugu sortzen guk geuk
erabiliko genukeen denda bat?».
Horixe izan zen abiapuntua, eta
konturatu gara zegoen hutsune
bat bete dugula, oso harrera ona
izan baikenuen eta baitugu.
Eredurik izan zenuten?
Ameriketako Estatu Batuetan badaude halako esperientziak, eta
baita Kanadan ere. Europan, ostera, ez daude horren hedatuta.

Guk Kanadako Life Without Plastic izeneko saltokia izan genuen
eredu gisa. Lanik handiena hasierakoa izan zen, ez baitzen batere
erraza izan plastikorik gabeko
produktuen hornitzaileak aurkitzea bertako erreferentziarik izan
gabe.
Erosketaren prozesu guztia
plastikorik gabe egiten duzue.
Guk ez dugu plastiko gabeko produktuak saltzen soilik; produktu
horiek guztiak guregana iristeko
prozesuan plastikorik ez erabiltzea eskatzen diegu banatzaileei,
ez baitu zentzurik plastikorik gabeko produktua erosi eta hura
etxera bidaltzeko plastiko zorroak erabiltzea. Nolanahi ere, banatzaileekin egiten dugun lana
erronka bat da, funtzionatzeko
modua aldatu behar izan baitute
enpresek. Askok kendu egin dute
plastikoa guk eskatuta, eta

ez pentsa erraza denik; gehienetan, bilaketa lan hori da konplexuena eta zailena.
Euskal Herrian plastikorik gabe
lan egiten duen ekoizle asko
dago?
Plastikorik gabeko produktu kosmetiko ugari egiten da Euskal Herrian, eta baita sukaldeko ontziteria ere. Altzairua asko lantzen da
hemen: lapikoak, zartaginak, sukaldeko tresneria... Beste hainbat
eremutan, zailtasunak izan ditugu. Ehungintzaren sektorean,
adibidez, oso zaila da plastiko gabeko produktuak eta ekoizleak
aurkitzea. Horregatik erabaki genuen aurtengo ikasturtearen hasieran poltsak ekoizten hastea.
Zuek sortzen dituzue?
Bai. Cartagenako (Murtzia, Espainia) emakume kooperatiba batekin jarri ginen harremanetan
ikasturtearen hasieran, eta, ordutik, elkarlan sare bat jarri
dugu martxan. Ehunez«Duela lau urte, ez zen gaiari
buruz horrenbeste hitz egiten. ko poltsak egunero erabiltzen ditugun objekPlastikorik gabeko bizitza
tuak dira, eta garrantziideia zoroa zen askorentzat»
tsua iruditzen zitzaigun
«Ez da erraza asko saltzen den behar hori betetzea.
produktu bat ez saltzen jakitea. Kooperatiba sortu zePlastikoarekin hori gertatzen
nutenetik hona aldakeda: oso merkea da»
ta nabaritu duzue herri«Guk ez dugu gezurrik esaten: tarren pentsamoldean?
Egitasmoa abiatu genueproduktuak saldu, eta, era
nean, bagenekien paberean, ingurumena zaintzen
zientziaz hartu behar gedugu gure praktikarekin»
nuela eta azalpenak
proiektu honen muina hori ere ematen eta pedagogia lana egiten
bada: kontzientziak astindu, eta igaroko genituela lehen urteak.
jendearen pentsamoldean alda- Izan ere, duela lau urte ez zen
gaiari buruz horrenbeste hitz egiketak eragiten ditugu.
Kooperatiba sortu zenutenetik ten. Plastikorik gabeko bizitza
hona asko zabaldu da zuen es- ideia zoroa zen orduan askorentzat.
kaintza.
Hasi ginenean, 200 produktu in- Plastikoaren gehiegizko erabiguru genituen, eta jendearen es- leraren gaia bolo-bolo dabil
kaeren arabera handitu dugu es- orain.
kaintza. 600 produktu baino Egoera asko aldatu da. Bizkaiko
gehiago ditugu salgai orain. Aha- hainbat udaletan plastikoaren
lik eta hurbilen dauden ekoizleen erabilera mugatzeko mozioak
lanak saltzea da gure nahia, baina aurkeztu dira azken hilabeteetan,

MARION DE LA PORTE

adibidez. Horrek asko laguntzen
du. Pixkanaka kontzientzia hartzen ari gara, eta jendea alternatiba bila ari da. Eraldaketa horrek
asko pozten gaitu. Beti diogu, baina irabazi ekonomikoak baino
poz handiagoa ematen digu pentsamendu aldaketa horrek. Gurea
enpresa txikia da, eta denda ez
dugu sortu aberasteko. Pertsona
bakar batek gurean zerbait eroste
hutsa lorpentzat hartzen dugu,
plastikorik gabeko erosketen eremuan aurrera urrats txiki bat egin
dugulako eta ingurumenari mesede txiki bat egin diogulako.
Zeintzuk dira aurrera begira dituzuen erronka nagusiak?
Enpresa gisa aurrera egitea bada
eguneroko erronka bat. Txikiak
gara, eta kontsumitzailearen eskaerak ahalik eta ondoen bete behar ditugu. Umiltasunez, zerbitzua eta produktuaren kalitatea
bermatu behar dugu egunerokoan. Nolanahi ere, esango nuke
dugun erronka nagusia egunero
geure buruarekin zorrotz jokatzen jakitea dela. Orokorra da
arazo hori, eta oso zaila da mantentzea. Zehatzago azalduko dut:
ez da erraza asko saltzen den pro-

duktu bat ez saltzen jakitea. Eta
hori da, oro har, plastikoarekin
gertatzen zaiguna: oso merkea da
eta erabilerraza. Hortaz, zertarako kendu?. Oso zaila da horri uko
egitea. Zaila da koherentea izatea.
Baina plastikoaren kasuan, esango nuke gaur egun errazegia dela
koherentzia bazter batean uztea.
Erosoegi bizi gara?
Marketin asko dago, eta gezur
asko esaten da. Plastikoak erosotasuna ematen du, eta sarritan ez
dugu hori hautsi nahi. Adibidez,
guri asko galdetzen digute saltzen
ditugun zartaginetan tortillak
itsatsi egiten diren. Bada, guk ezin
dugu ziurtatu plastikoa duten
zartaginekin egindako tortilla
bera egingo denik guk saltzen ditugunekin: ez dira plastikozkoak
bezain arinak, eta prestatzeko era
ere ezberdina da. Ohitzea da kontua. Guk ez dugu gezurrik esaten:
produktuak saldu, eta, era berean, ingurumena zaintzen saiatzen gara gure praktikaren bitartez. Hori da eskaintzen duguna:
ziurrenik erosotasun pixka bat
galduko duzu gure produktuekin, baina oinarri etikoagoekin
jokatuko duzu.

Iritzia
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Mundialaren
harira (II)

F

utbola, politika, morala.
Zintzotasun osoz diot:
futbolzalea izateak ez
du inor baliogabetzen
izateko gizartearekin kritiko, injustizien kontra solidario, ideologikoki grinatsu eta intelektualki
aktibo. Futbolaren kontrakoa
izateak inor gaitzen ez duen bezala. Egia da, hau ere zintzotasun
osoz diot, futbolaren ingurumarian topa daitezke egungo jendartearen gauzarik txarrenetako
batzuk: merkantilismoa, itxurakeria, indarkeria, matxismoa...
Baina, onestasun berarekin, ez al
da berdin gertatzen egungo giza
adierazpen orotan? Alegia, beste
hainbat kiroletan, artean, literaturan, zineman, musikan, hez-

kuntzan...? Eduardo Galeano
idazle uruguaitarrak idatzi zuen
legez, Peñarolen (Uruguaiko talde bat) garaipena ez da ezkerraren porroten erruduna. Galeanok
argi zeukan: jarraitzaileak errugabeak gara. Ala, zaleok, zale izate hutsagatik, kontrairaultzaren
aldera makurtu al gara? Ez, horixe. Handiagoa bota zuen Albert
Camusek, Aljerian jaiotako Nobel
saridun frantsesak esan zuenean:
Azkenean, futbolari zor diot moralari eta gizakiaren obligazioei
buruz ziurtasun handienaz dakidana.
Camus bezala, eta haren garaikide, Aljerian jaio zen Raxid
Mekhloufi jokalaria. Frantziarekin 1958ko Munduko Kopa joka-
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PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria

Nolatan egingo dut
bat gure etorkizun
politiko soziala
erabakitzeko
eskubidea ukatzen
digun estatuaren
kirol ordezkariekin?

tzekoa, bera zen talde hartako
izarretako bat. Bada, txapelketa
hasi aurretik desertatu egin zuen
eta beste kide batzuekin batera
Aljeriako Nazio Askapenerako
Frontearen futbol-taldea sortu
zuen. Galder Reguerak (Hijos
del fútbol) kontatzen du behin
Raxidekin egoteko aukera izan
zuela, eta galdetu ziola ea ez zen
damutzen Mundialera joan ez
izanaz, bera baino txarragoa zen
Just Fontaine baita, Munduko
Kopetan, historiako golegile nagusia. Raxiden erantzuna: «Historia? Aljeriako edozein kaletatik
nabilenean, gurasoek agurtzen
naute eta umeek eskuan musu
ematen didate; hori da historiara
pasatzea».
Bada, gaur, Munduko Kopan,
Frantzia-Uruguai. Final-laurdenak. Galeanoren (eta Pepe Mujicaren) Uruguairen hintxa bat
gehiago naiz gaur. Zergatik?
Bada, Jose Mari Pastorrek BERRIAn
iragan zapatuan idatzi zuena
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neure eginez, gaur futbola delako
denik eta baliabide indartsuena
nazio-estatuen aldeko sentimenduak batzeko eta horien kohesioa
sendotzeko. Nolatan egingo dut
bat gure etorkizun politiko soziala erabakitzeko eskubidea ukatzen digun estatuaren kirol ordezkariekin? Gaur Uruguairekin
noa, aurreko igandean Errusiarekin joan nintzen bezala. Eta niri
ere, Pastorri bezala, berdin dit
Frantziako selekzioan Didier
Deschamps baionarra izatea hautatzailea, Espainiakoan Kepa
Arrizabalaga Athleticeko atezaina egoteak berdin izan didan gisa
berean. Erraza da azaltzen. Nik,
Euskal Herriko selekzioa ez daukagun bitartean, Frantzia eta Espainiaren aurka jokatuko duten
talde guztien alde egingo dut beti,
hain zuzen ere, izateko eskubidea
ukatzen diguten horiek ordezkatzen dituztelako, besteak beste.
Gora Raxid Mekhloufi eta
Gora Uruguai!

Antonio Trueba
idazlea oroitzeko
ibilbidea, etzi
GALDAMES b Antonio Trueba

Galdamesko idazlea zenaren
omenez, ibilaldia antolatu dute
iganderako Trueba zentroak
eta Gurguxa eta Alen elkarteek.
Galdamesen hasiko dute bidea,
10:30ean. Han jaio zen idazlea.
Sopuertan bukatuko dute. Han
bizi izan zen 14 urte egin arte. Herri bazkaria ere egingo dute. Parte
hartzeko, izena eman behar da.

Reyes, Espainiako
Gobernuaren
Bizkaiko ordezkari
POLITIKA b Garraioak, Mugikor-

tasuna eta Lurralde Kohesioa
Sustatzeko diputatua izan den
Vicente Reyes Espainiako Gobernuaren Bizkaiko ordezkari izendatzeko erabakia hartu dute. Diputazioan utziko duen hutsunea
Miguel Angel Gomez Viar barakaldarrak beteko du. Datozen
egunetan hartuko dute kargua.

%
Errefuxiatuen harrerarako egoitza bat irekiko dute
Ahal duten bezala, gobernuz kanpoko erakundeen eta herritarren laguntzarekin igaro dituzte egunak eta gauak azken asteetan Bilbora iritsi diren
errefuxiatuek. Baliabide eske jo zuten Bilboko Udalera, baina ez zutela laguntzarik aurkitu salatu zuen Ongi Etorri Errefuxiatuak-ek. Asteazken gauean, udalaren jarrera salatzeko lehen mobilizazioa egiten ari zien unean –argazkian–, neurriak iragarri zituzten instituzioek. 48 errefuxiaturentzat prestatu dituzten lolekuez gain, beste 40 lagunentzako egoitza zabalduko dutela agindu dute, eta informazio gune bat jarriko dutela. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Bizkaiko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte
1.400 karaktere baino gehiago
izan behar, tarteak barne, eta
Bizkaiko Hitzak mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta
herria adierazita: Bizkaiko Hitza,
Uribitarte kalea 18-3.C, 48001 Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko aukera ere badago. Horretarako, ondoko helbidera idatzi behar da: bizkaia@berria.eus.
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Busturialdeko Ur Partzuergoko langileek protesta egin zuten joan den astean, Lumon, Gernika-Lumoko udalaren osoko bilkuran. ANE MARURI ARANSOLO

Ura kudeatzeko eredua, ezbaian
Busturialdeko Ur Partzuergoa pausoak ematen hasi da Bilbo Bizkaikoan integratzeko,
argudiatuta finantzaketa ezin duela bermatu b EH Bilduk gezurtatu egin ditu argudio horiek
Natalia Salazar Orbe Busturia

Zibilizazio guztiak, historian zehar, ur emariren batetik gertu
kokatu dira. Beharrezko natur
baliabideetatik hurbil. Lurraldeak garatu ahala, geroko azpiegituretan ere oinarri berari heldu
diote, baliabideon kudeaketa
errazte aldera. «Herritarrei uraren zerbitzu hurbila eta kalitate
onekoa eskaintzea dugu helburu». Hala dio Busturialdeko Ur
Partzuergoaren aurkezpen
orriak sarean. Baita kanpoko ura
ekarri beharrean herriaren ondarea den bertakoa baliatu eta
herriaren jabetzan mantentzen
duela ere. Aurkezpen gutun horrek jasotako oinarriak aldatzeko pausoak abiatu ditu, ordea,
erakundeak: azken asteetan zabaldutako usteak berretsi egin
dira, eta nahi duten udalerriek
Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoan
sartzeko beharrezko izapide eta
negoziazioak hasteko proposamena egin dio Busturialdeko Ur
Partzuergoko Batzorde Betearazleak bertako Kontseilu Orokorrari.

Iragarpena publiko egin aurretik ere iritsi dira kontrako iritziak.
EH Bilduk deritzo Busturialdeko
ura kudeatzen duen erakundeak
orain urrundu egin nahi duela
prozesu hori, eta bertako herriek
zeresanik izango ez duten Bilbo
Bizkaia Ur Partzuergoaren esku
utzi. Partzuergoak bide hori hartzeko arrazoiak gezurtatu ditu
Iratxe Arriola koalizioko kideak.
Urtero, sei milioi euroko aurrekontua kudeatzen du Busturialdeko Ur Partzuergoak, eta %16 inbertsioetarako izaten da. Erakundeak dio baliabide horiek ez direla
nahikoa azpiegituren mantentze
eta konponketa lanak finantzatzeko. «Ezta indarrean dagoen
araudia eta onartzeko daudenak
bete ahal izateko beharrezkoak
diren azpiegiturak ordaintzeko
ere». Hala azaldu du prentsa ohar
bidez.
Partzuergoaren kontuei erreparatuta, guztiz bestelako informazioa eman du Arriolak. 2011n
hartu zuen erakundearen presidentetza. Egoera ekonomikoa
txarra zen: «Hiru milioi euroko
zorra aurkitu nuen. Nik alde egin

niko eta ekonomiko nahikoa
duela baieztatu du.
Baliabide naturalean bertan ere
antzeman du gabezia Busturialdeko Ur Partzuergoak. Erakundeak berak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Jaurlaritzak egindako
Horniduraren Lurralde Ekintzako Planak «egiaztatu du UrdaiGakoa, interpretazioan
Europako zuzentarauaren inter- baiko arroa defizitarioa dela. Hori
pretazioan dago gakoa, Arriola- dela eta, eskualdeko mugez kanren ustez. «Kostuak berreskura- poko baliabideak behar ditu».
Uda sasoian hala gertatzen dela
tu beharra ezartzen du. Partzuergoa zuzentzen dutenek ulertzen aitortu du Arriolak. «Jende gehiadute tarifetan sartu behar dituz- go datorrelako, euri gutxiago egitela iraganean egindako azpiegi- ten duelako eta euria egiten duetura guztien inbertsioak eta etor- nean ura gordetzeko lekurik ez
dagoelako». Gutxi gorabehera, segundoko 100
Sei milioi euroko aurrekontua
litrokoa da defizit hidrikudeatzen du Busturialdeko
koa. Horretan ados dauUr Partzuergoak, urtero; %16
inbertsioetarako erabiltzen du de alde biak.
Arriolak, ordea, gogokizunean egingo direnenak. Ho- ra ekarri du horretarako konponrrek ez dauka zentzurik. Zer bideak aspaldi onartu zirela, eta
izango litzateke, gainerakoan, aldundiak dirua jartzea besterik
zerbitzu publikoa ematea?». ez dela falta. Gainera, azaldu du
Funtzionamendu hori enpresa zein den Horniduraren Lurralde
pribatu batena izango litzatekeela Ekintzako Planak jasotako lehen
arrazoitu du. Hala, ura bertatik puntua: Oizeko ura Busturialdera
bertara eramateko baliabide tek- daramaten hodiak konpontzea.
nuenean, 2015ean, milioi bat
euroko soberakina zegoen».
Hurrengo urteetan ere egoerak
antzera jarraitu duela dio. «Mantentze gastuetarako eta inbertsioak egiteko ez dauka inolako arazorik».

«Francoren garaiko hodiak dira,
eta zulo mordoa dute. Uraren
%40 galdu egiten da bidean. Berritzeko proiektua 2011n idatzi
zen». Lan horien finantzaketa aldundiak hartu behar du bere
gain, Arriolak dioenez.
«Edo Bilboko metropolia soilik
existitzen da beretzat? Beste guztiok zer gara? Ez al dugu beharrizanik?». Galdera horiek plazaratu ditu Arriolak. Izan ere, Bilbo
Bizkaia Ur Partzuergoarekin hitzarmena dauka aldundiak. «Urtero, 40 milioi euro inguru ematen dizkio». EH Bilduk behin baino gehiagotan salatu du itun hori.
Bilbo Bizkaia partzuergoari ekarpen handi horiek egiten dizkion
bitartean, gainerako partzuergoak edo inolako partzuergotan sartuta ez dauden herriak ekonomikoki «ito» egiten dituela diote,
«xantaia ekonomikoa baliatuta,
partzuergo horretan integratzera
behartuz». Mikel Kormenzana
batzarkideak Batzar Nagusietako
kontrol saio batean esandakoak
dira horiek: «Aldundiak erabaki
du Enkarterriko, Arratia Nerbioiko, Uribeko, Durangaldeko eta
Busturialdeko 31 herritan euro
bat ere ez inbertitzea».
Udalek dute uraren kudeaketaren inguruan azken hitza. Eurena da eskumena. Beraz, ikusteke
dago Busturialdeko Ur Partzuergoak abiatu eta iragarri duen prozesua zertan geratuko den. Etorkizunera begira pribatizazioaren
mamua ikusten du EH Bilduk.
«Pribatizatu, edo kolaborazio
publiko-pribatu batera pasatuko
dira. Azpiegitura guztiak eginda
daudenean kudeaketa enpresa
pribatuen esku uzteak ez dauka
zentzurik», salatu du Arriolak.

Langileen kezka
Oraingoz, beharginen kezka ere
sortu dute iragarri berri diren asmoek. «Informazio falta» salatu
dute. Euren etorkizunaz kezkatuta daude. Esaten dute ez dakitela
gaur egun %100 publikoa den
partzuergotik ateraz gero Bilbo
Bizkaikoan zer-nola egongo diren, zein egoera aurkituko duten.
1992an sortu zen Busturialdeko
Ur Partzuergoa, eskualdeko udal
gehienek hala erabakita. Helburu
argia zuen: Busturialdean uraren
kudeaketa eta zerbitzua egokia
izatea erakundeko parte diren
herri guztientzat. Gaur egun, hamasei herrik osatzen dute partzuergoa: Gautegiz-Arteaga, Ea,
Elantxobe, Gernika-Lumo, Forua, Ibarrangelu, Mendata, Murueta, Ajangiz, Muxika, Busturia,
Sukarrieta, Mundaka, Kortezubi,
Arratzu eta Bermeok. Ikustear da
zein pauso ematen duten.
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«Etxea eta lana dituen
jendea ere badago
bazterketa egoeran»
Lore Ibaibarriaga b Soziologoa
Zerbitzuak beharrizanetara egokitzeko asmoz, gizartetik baztertuta
daudenen profila aztertu du Ibaibarriagak aldundiarentzat. Ikerketaren
arabera, harremanetan eta gaitasun pertsonaletan dago gakoa.
Eider Mugartegi

Gizartetik baztertuta dauden pertsonen bizi baldintzak hobetzea
helburu, Gizarte Bazterketaren
Balorazio eta Diagnostiko Zerbitzua jarri zuen martxan Bizkaiko
Foru Aldundiak 2015ean. Zerbitzu hori berregokitu eta sistema
eraginkor bat finkatzeko asmoz,
gizarte bazterketa egoeran daudenen profila zehaztu eta dituzten premiak identifikatu nahi
izan ditu erakundeak orain. Ikerketa bat egin du horretarako Lore
Ibaibarriaga soziologoak. Urtebeteko epean zerbitzu horretan ebaluatu dituzten pertsonen diagnostikoak aztertu ditu.
Zenbat pertsonaren txostenak
aztertu dituzue ikerketarako?
Guztira, 186 pertsona aztertu dituzte urtebetean, eta horietatik
bost inklusioan daudela ondorioztatu da. Hori dela eta, gizarte
bazterketan edo arriskuan dauden 181 pertsonaren ezaugarriak
aztertu ditugu. Zerbitzuan egin
dituzten txosten guztiak aztertu
eta datuz datu analizatu ditugu.
Ikerketa eginda, lortu dituzuen
datuen arabera, zein izango litzateke bazterketan edo bazterketa arriskuan dauden pertsonen profila?
Askotan uste da gizarte bazterketan edo arriskuan dagoena kalean dagoen jendea dela, baina,
datuek diotenez, erdiak besterik
ez dira kalean edo etxebizitza
kontsidera ezin daitezkeen
lekuetan bizi direnak: %49,7.
Erdiak kalean daude, baina beste
erdiak ez, eta, beraz, eskaintzen
diren zerbitzu guztiak ezin zaizkie kalean bizi direnei edo egoitzetan daudenei zuzendu; zerbitzuak sortu behar dira etxean bizi
den jendearentzat ere. Aztertu
ditugun kasuetatik %11,2 daude
zentroetan, %20,4 pisu partekatuetan edo pentsioetan daude, eta
%18,7 bere etxean bizi dira. Kopu-

ru handi bat dago etxea badaukana, eta beste arrazoi batzuk ditu
bazterketan egoteko.
Etxebizitza, beraz, ez da funtsezko faktorea.
Ikerketa honek argi eta garbi erakutsi du etxebizitza falta, osasun
egoera (mendekotasunak, gaixotasun mentalak...) eta diru falta
faktore oso garrantzitsuak direla,
baina ez direla erabakigarriak.
Etxerik ez daukan jendea edo
lanik ez duena badago bazterketa
egoeran, baina etxea daukana eta
lana duena ere bai. Pertsonek
dituzten babeserako harremanetan eta gaitasun pertsonaletan
dago gakoa. Ideia sinplea da:
etxea, dirua eta osasuna badituzu, baina ez badaukazu inongo
gaitasun pertsonalik, etxeak,
diruak edo osasunak huts egiten
dizunean bazterketan sartzeko

Zelan ematen da arrisku egoeratik bazterketarako aldaketa?
Arrisku mota bi daude. Lehenengo irizpidean sartzen dira gaitasun pertsonalak eta harremanak
ukituak dituztenak, eta bazterketara igarotzen dira etxebizitza
galtzen dutenean, diru sarrerak
amaitzen zaizkienean edo osasun
arazoak dituztenean. Bigarren
irizpidean sartzen dira, berriz,
etxebizitzarik ez daukatenak edo
diru sarreretan edo osasunean
arazoak dituztenak, baina oraindik harremanak edo gaitasun
pertsonalak dituztenak. Adibidez, pertsona batek buruko gaixotasun bat du, eta ez dauka diru
sarrerarik, baina familiak eusten
dio. Familiak gehiago ezin duenean igaro daiteke bazterketara.
Edo, adibidez, zaintza behar duen
pertsona nagusi batek ez badauka
familiarik, bazterketara
igaro daiteke.
«Gizarte bazterketan edo
Generoari dagozkion
arriskuan bizi den jendea
ezberdintasunak nabakalean dagoela uste da,
ritu dituzue?
baina erdiak besterik ez dira»
Antzerako ikerketak
«Herri txikietan harreman
egin ditugu Bilboko Udakomunitario gehiago dago, eta larentzat, eta horietan
askoz gaitzagoa da bazterketa argi ikusten da gizon eta
egoera batera heltzea»
emakumeak erdi eta erdi
direla. Kontua zera da:
arriskuan jausten zara. Alderan- zerbitzu honek ez ditu horrentziz, gaitasun pertsonalak eta beste urte, eta, gure ustez, mundu
harremanak edukita, nahiz eta guztia ez da ailegatu zerbitzura
beste dena galdu, eusteko aukera oraindik. Etxean daudenei beste
gehiago egoten da. Biak dira bide batzuetatik, mendekotasun
arrisku egoerak, eta biak falta zerbitzuetatik esaterako, lagundirenean esaten da bazterketa tzen zaie, baina guztiei baliabide
dagoela. Gaitasunak, harrema- hau pasatuz gero, erdi eta erdi
nak eta inguruaren babesa dau- izango lirateke.
kate kolokan aztertu ditugun Badago desberdintasunik herri
pertsona guztiek. %4,6k dituzte eta hirien artean?
bakarrik harreman eta lotura Alde handia dago. Oraindik, haafektiboak, %2,6k aurrera egite- rreman komunitario edo sozial
ko motibazioa, eta %1,3k gaitasun gehiago mantentzen dira herri
eta trebeziak aurrera eramateko txiki eta landa eremuetan, eta asbabesa. Ostera, diru sarrerei koz gaitzagoa da bazterketara
dagokienez, erdiak txarto daude, heltzea. Babes handiagoa eta lobaina beste erdiak, ondo; %44,7k tura gehiago dago, harreman sadirua dute, eta %51,7k, ez.
reak askoz indartsuagoak dira,

EIDER MUGARTEGI

beti lagunduko zaio aurretik.
Hala ere, horrek ez du esan nahi
bazterketa egoerarik ez dagoenik.
Bazterketan edo arriskuan daudenek zeintzuk beharrizan dituzte batez ere?
Harremanak edukitzeko beharrizana eta gaitasun pertsonala garatzeko beharrizana, alde batetik,
eta baliabide ekonomikoak, etxebizitza eta babes soziala, bestetik.
Lehen beharrizanetan bat egiten
dute denek; ondorioz, sortu behar den sareak horri erantzun behar dio. Gizarte zerbitzuen helburua harreman horiek birsortzea,
pertsonen gaitasunak sortzea
izan behar da, edo, ezin den kasuetan, ordezkatzea.
Adinak badauka zerikusirik?
Bazterketa egoeran edo arriskuan
daudenen adin tarterik zabalena
25 urtetik 64 bitartekoa da. Badago jende nagusia mendetasun
egoera batean, baina harreman
instituzionalak dauzka, eta, beraz, babestuago dago. %47,5 dira
45-64 urte bitartekoak. Gogorrena, hala ere, 18-24 adin tartekoak
21 izatea da %11,6.
Zeintzuk egoera dira larrienak?
Oso jende gutxi dago bazterketa

sozialean bakarrik; gehiengoa
bazterketa egoeran dago, eta
mendetasun bat dauka, edo buruko gaixotasun bat, edo ezgaitasun bat, edo babesgabetasunean
dago, edo ezaugarri horiek denak
batera ditu. Azken horiek dira larrienak, dena batzen dutenak.
Aztertu ditugun 181 pertsonetatik
37 dira bakarrik bazterketan daudenak; 107 bazterketa egoeran
daude, eta mendekotasunen bat
dute; bost bazterketan daude, eta
babesgabetasuna dute; eta 32k hirurak dituzte. Faktore ezberdinak
batzen direnean, kasu askotan,
pertsona hauentzako erantzunak
bilatzea ez da erraza izaten. Datu
oso gogorra da buruko gaixotasunei dagokiena ere. 181 pertsonetatik %70ek daukate diagnostikatuta buruko gaixotasunen bat.
Datuak eskuetan, neurriak hartzen hasiko dira orain?
Aldundia hasi da martxan: egoitzetako tokietara bideratuta ez
dauden zerbitzuak sortzen ari da.
Pertsona bere inguruan mantentzea, laguntza hezigarriak eskaintzea, harreman sareak sortzea eta
gaitasunak berreskuratzea dute
helburu.
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Eusko Jaurlaritzak Durangoko Udalari proposatu dion proiektuaren irudikapena. EUSKO JAURLARITZA

Etxeak eta parkeak Durangoko
trenbide zaharraren eremuan
Trenbidea lurperatzeak sortu zuen lursailean 550 bat etxebizitza egiteko plana aurkeztu
dute: salmenta libreko bost etxe orratz eta etxe babestuentzako eraikin bat biltzen ditu
Aitziber Laskibar Lizarribar

Sei eraikinetan banatuta, 550
etxebizitza inguru. Horietako
bost, hemezortzi solairura arteko
luzera izan dezaketen etxe orratzak. Salmenta librekoak. Beste
eraikina, altuera txikiagokoa,
zazpi solairura arte izan ahalko
dituena. Babes ofizialekoa. Parkeak, umeentzako jolasguneak
eta kirol kantxak. Hori proposatu
du Eusko Jaurlaritzak Durangoko

trenbide zaharra zegoen eremurako. Plan zehatza aurkeztu dio
Durangoko Udalari, eta pozarren
agertu da alkatea. Jaurlaritzaren
proiektua egia bihurtuko dela
adierazi du: beharrezko prozedura aurki abiatuko duela esan du,
eta proposamenak aurrera egiteko beste inoren beharrik ez duela
ohartarazi du; dekretu bidez onar
dezakeela proiektua.
«Hirigintza lanei esker, behin
betiko konponduko dira geltoki

berrirako sarbideak, eta geltokia
ingurunean integratuta geratuko
da, trenbide sarearen trazatu zaharrak eragiten zuen hesia desagerrarazita». Hitz horiekin aurkeztu ditu proiektuaren onurak
Jaurlaritzak. Trenbide zaharra
lurperatu ondoren gainazalean
geratu den lur eremuaren antolaketa zehazten duen proiektua da;
libre geratu zen 60.000 metro koadroko lur saila nola urbanizatu
proposatzen duena.

Gune berria parke jarraitu gisa
egituratu dela azaldu du Jaurlaritzak. Egungo haustura josi eta auzoak lotuko dituela, eta oinezkoek, bidegorriek eta gune berdeek
protagonismoa izango dutela.

Auzoen lotura
Proposamenaren oinarrietako
bat auzoen eta hirigunearen arteko lotura ahalbidetzea dela adierazi dute sustatzaileek; parkearen
bidez eta eremuaren bi muturre-

tan egongo diren bi plazaren bidez lortuko da lotura, eta «oinezkoen eta bizikleten arteko bizikidetza» landuko da, lehentasuna
oinezkoek izanda. Parkearen
ipar-mendebaldean autoentzat
zabalik egongo den errepidea
egongo da, proposamenaren arabera, orduko 20 kilometroko
abiadura mugarekin. Ekialdeko
muturrari, tren geltokiko sarreraren inguruari, intermodalitate
izaera eman nahi diote: autobusak eta taxiak geratzeko gunea
egokitzea aurreikusi dute.
Bestetik, «espazio ludikoak eta
harremanetarakoak» iragarri dituzte, eta aisia eta kirol jarduerak
aurrera eramateko guneak: bi
plaza, umeentzako jolas guneak,
jarduera bio-osasungarrirako gunea, jarduera dinamikorako gunea eta jarduera ludikorakoa.
Ez Jaurlaritzak ez Durangoko
Udalak ez dute etxeak eraikitzea
lehentasun gisa izendatu, baina
550 etxebizitza inguru egitea aurreikusten du proiektuak: salmenta librekoak izango diren bost
etxe orratz, eta etxebizitza babestuentzat izango den eraikin baxuago bat. Azken hori 4.354 metro
koadroko azaleran egingo da.
Gehienez, hemezortzi solairuko
garaiera izango dute bost eraikinek, eta 1.900 metro koadro inguruko azaleran egingo da bakoitza.

Zuzenketetarako aukera
Antonio Aiz Eusko Jaurlaritzako
Azpiegitura eta Garraio sailburuordeak nabarmendu du «inbertsio handia» egin duela Jaurlaritzak; «guztira, 250 milioi euro
baino gehiagokoa». Aitziber Irigoras Durangoko alkateak, ahalegin hori eskertu, eta proiektuaren onurak goratu ditu: «Trenbideak hartzen zuen espazioa
berreskuratzean eta urbanizatzean, Durangori birika berdea
emango zaio, biztanle guztientzako ekipamenduak eskainiz».
Faseka egingo dute proiektua;
10,9 milioi euroko aurrekontua
du, eta 32 hilabetean gauzatzea
espero dute. Aurrez, halere, onartu egin behar da plana. Udalak
bere teknikariekin aztertuko du
Jaurlaritzaren proposamena, lehenik, eta, gero, udaleko talde politikoekin. Hala ere, plana ez da
zertan osoko bilkurara eraman,
posible baita dekretu bidez onartzea. Proposamenak baiezko hori
jasotzean, jendaurrean erakutsiko dute proiektua, herritarrek
zein herriko elkarteek iradokizunak eta zuzenketak egin ditzaten.
Udal teknikariek aztertuko dituzte herritarren proposamen horiek, eta proiektuan txertatu edo
ez erabakiko dute.
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Hegoaldeko
saihesbidearen
aurkako martxa

Sarrera libre, baina tiketarekin

BILBO b Supersurraren luzape-

Gaztelugatxe bisitatzeko, txartel sistema jarri du aldundiak b Udalak bisita gidatuak antolatu ditu

nari ez plataformak antolatuta,
mendi martxa egingo dute igandean Pagasarrira. 10:00etan Zabalburutik abiatuko den ibilaldian salatuko dute, esaterako, luzapenak Bolintxu babes bereziko
eremuari kalte egingo diola. Pagasarrin erromeria egingo dute.

Erraldoi bi, klaustroan. EUSKAL MUSEOA

Aste Nagusiko
erraldoiak Euskal
Museoan dira
BILBO b Aste Nagusiko buruhan-

di eta erraldoiak Euskal Museoan
daude jada. Klaustroan ikusi ahal
izango dira irailaren 2ra bitartean. Aste Nagusian, gainera, sarrera doakoa izango da. Museotik irtengo dira, eta Zazpikaleetan barrena ibiliko. Iaz, Aste Nagusian,
23.000 bisita izan zituzten.

453
ZERGADUNEN ZORRA,
MILIOI EUROTAN
Ogasunarekin zor handia dutenen
zerrenda argitaratu du Foru Ogasunak: 2017ko abenduaren 31n
159 pertsonak pilatutako zorrek
453 milioi eurotik gorako multzoa
osatzen zuten. Milioi bat eurotik
gorakoa jotzen da zor handia.

Surf eta film jaialdia
gaur eta bihar,
Zierbenan
ZIERBENA b Gaur iluntzean hasi

eta bihar gauera arte, surf eta film
jaialdia egingo dute Arenako
hondartzan. Surfarekin lotutako
film laburrak eta film luzeak
proiektatuko dituzte, zuzeneko
musika emanaldiak egingo dituzte, eta ikastaroak ere bai, besteak beste. Merkatu txikia ere
izango da.

A. Laskibar - N. Salazar

Gaztelugatxera jotzen duen bisitari kopuruaren igoerak ez du
etenik. Game of Thrones telesailaren kapitulu batzuk han filmatu
zirenetik, etengabea da mundu
osotik iritsitako bisitarien joanetorria, eta opor garaietan kolapsoak ere ikusi dira. Duela oso gutxira arte lasaia zen inguru horrek
ia 400.000 bisitari izan zituen iaz,
ekain eta urri bitartean. Azken hilabeteetan, instituzio guztiek
azaldu dute biotopo babestua
zaintzeko antolatu beharra, eta
Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri
du neurriak hartuko dituela:
azaldu du ez duela sarrera mugatzeko asmorik, kobratzeko aukera baztertu egin du, baina, joanetorriak kontrolatu nahian, tiket
sistema bat jarri du martxan. Bermeoko Udalak elkarlana eskatu
dio aldundiari; kronograma eta
ekintza plan bat egitea, lankidetza bermatzea eta erakundeen arteko kudeaketa organoa eratzea.
Idurre Bideguren alkatea: «Ekimenak era koordinatu batean
egin behar dira erakundeen artean, ekimenok eraginkorrak izatea nahi badugu».
Gaztelugatxera joan nahi duenak lekua gorde beharko du Urizarretako eta Ermuko jaitsieren
hasieran jarri dituzten kontrol
guneetan. Aurrez ere hartu ahalko dira orduak, Internet bidez.
Aldundiaren webgunean Gaztelugatxe atalean sartu, eta bisita
zein egunetan eta ordutan egin
nahi den zehaztuta, sarrera gorde
ahalko da. Kontrol guneetan inprimatutako sarrera edota sakelakoan jasotako erreserba erakutsita egin ahalko da Gaztelugatxeko eskaileretan gorako bidea.

Turisten leku gogokoenetarikoa bihurtu da Gaztelugatxe. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Mugarik ez du jarri aldundiak
oraingoz, baina, bisitari gehiegi
pilatzen ari direla ikusiz gero, ez
du baztertu une batzuetan sarrera
eteteko aukera. Aste Santuan hasi
zen aldundia bisitarien artean tiketak banatzen, eta, orain, digitalki egiteko aukera ere eskaini
du. Orduak erreserbatzeko webgune horretan bertan, Gaztelugatxeri eta inguruari buruzko informazioa ere txertatu du.

Gaztelugatxeren historia
Bermeoko Udalak bisita gidatuak
eskainiko ditu, euskaraz eta gazteleraz, doan. Uztailaren 1etik
abuztuaren 31ra arte zabalduko
dute Gaztelugatxeko ermita, eta

bertan eskainiko dituzte informazio zerbitzua eta bisitok. Eremuaren funtsa ezagutarazi nahi
diete bisitariei: «Bere historia eta
istorioak, hari lotuta dauden tradizio, jai eta ohiturak, ingurumen
balio izugarria, eta itsasoarekin,
arrantzaleekin eta Bermeorekin
duen lotura ezagutzeko aukera
paregabea eskainiko zaie bisitariei». 11:00etatik 18:00etara izango dira bisitak; jaiegunetan,
11:00etatik 15:00etara.
Turistak Gaztelugatxera eroso
hel daitezen, zerbitzu publikoa
areagotu du aldundiak. Autoen
sarrera mugatua egonik eta garraio publikoa murritza izanik,
autobus zerbitzua zabaltzea era-

baki du. Bakio eta Bermeo lotzen
dituzten autobusek ordu erdiko
maiztasuna izango dute egunero,
uztail eta abuztuan; baita iraileko
larunbat eta igandeetan ere. Bakiotik Bermeorantz 06:45etik aurrera abiatuko dira, ordu erdiro,
21:15 arte, eta Bermeotik Bakiorantz, 07:40 eta 20:40 bitartean.
Administrazio bien arteko elkarlana beharrezkotzat jo du Bermeoko Udalak. Aldundiak Gaztelugatxe kudeatzeko egindako
proposamenari 50 alegazio baino
gehiago aurkeztu dizkio. Bidegurenek nabarmendu du biotopoa
bermeotarren «historia, tradizio,
hizkuntza eta izateko erarekin»
lotu behar duela plangintzak.
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Sopelan bederatzi lagun zigortu
dituzte ‘mozal legea’ ezarrita
Mural politikoen topaketetan horma irudiak egiten ari ziren lagunei 900 euroko isuna jarri diete
Uxue Gutierrez Lorenzo

Azken urteetako ohiturari helduz, mural politikoen topaketak
antolatu zituzten Sopelan maiatzaren 5ean, «horma gris isil asko
aldarrikapenez betetzeko» asmoz. Sei mural margotu zituzten
Arriatera-Atxabiribil hondartzako sarbideko horman, eta Ertzaintza bertaratu zen. Margoketak egiten ari zirela argudiatuta
bederatzi lagun identifikatu, eta
isunak ezarri zizkieten. Mozal legearen aplikazioaren bitartez
ezarritako zigorrak dira.
Gertakariari helduz, Tosu Betirakok, Aistak Sopelako Talde Feministak, Uribe Kostako Agroasanbladak eta Plaza Beltza kulturguneak sinaturiko oharrean,
identifikazioak eta isunak salatu
dituzte.
Ertzaintzak operazioan izandako jarrera eta moduak ere aipatu dituzte. Izan ere, sinatzaileen
esanetan, ahalik eta jende gehien
identifikatzen saiatu ziren, eta,
horrez gain, margoketetarako
erabilitako materiala kendu ere
egin zieten.
Adierazi dutenez, identifikatuek ez zuten konfrontaziorik bilatu, baina Ertzaintzaren jarrera
«mehatxagarria» izan zen.
Gertakari horretatik abiatuta,
handik bi egunera Sopelako Udalak muralak ezabatu zituen. Presa
handiz aritu izana leporatu diote
udalari, pareta horrek garbitu
gabe urteak daramatza eta. Erabakia «zentsura politikotzat» jo
dute, ezabaturiko muralen mezu
artistiko politikoa dela eta.
Mehatxuen beldur, momentuan erasoa ez salatzeko erabakia

Bi eraso matxista
eta homofobo bat
azken astean
LOIU b Loiuko jaietan, neska ba-

tek eraso sexista bat salatu du.
Sestaoko jaietan, berriz, gazte bat
ospitalean artatu dute eraso homofobo baten ondorioz. Algortan
gizonezko bat atxilotu dute bikotekide ohia bortxatzen saiatzea
egotzita. Loiun eta Sestaon elkarretaratzeak egin dituzte.

Pankarta eskegi dute zubitik. HITZA

«Egungo hiri
ereduaren»
aurkako protesta

Mural politikoen topaketan egindako bi hormairudi. PLAZA BELTZA KULTURGUNEA

BILBO b Red Bull Cliff Diving jau-

hartu zuten. Aste honetan iritsi
dira isunak, eta guztira 900 euroko zigorra ezarri diete parte hartzaileei. 100 eta 600 euro bitarteko zigor ekonomikoa duen falta
arintzat jo dute ekintza. Isuna jaso
dutenetako baten esanetan, dirua
biltzeko kanpaina abiatua zuten
jadanik, eta abokatuekin kontaktuan jarri dira, zigorrari helegitea
aurkezteko asmoz. Protestari ere
ekin diote: «zentsura» salatzeko
elkarretaratzea egin zuten larunbatean Sopelako jaietan.

Kaleak hartzeko beharra
Lau kolektiboek susmoa dute herri mugimendua «kriminalizatzeko» asmoz jarri dizkietela isunak, horrela euren jarduna oztopatuko dutelakoan. Mezuak

zabaltzeko espazioa kalean bilatzera «behartuta» ikusten dute
euren burua, «komunikabide
hegemonikoetatik at adierazpenak egiteko baliabide gisa». Hala
ere, euren jardunarekin jarraituko dutela jakinarazi dute, «zentsuraren aurrean erantzun egokiena» dela uste baitute.

riko muralek hainbat gai jorratu
dituzte: «Botere judizial patriarkalari sua» zioen Aistak-ek sinaturikoak; «Ez itzazue hondoratu
ozeano grisean geratzen zaizkigun uharte berdeak», Tosurenak.

Legearen aplikazio zabala

Mozal legea indarrean sartu zenetik hiru urte bete direla, 5.921 zigortu zenbatuHerriko lau eragilek
ta dituzte eragileek Biz«zentsura politikoa»
kaian. Lege zabal eta
salatu dute, eta mobilizazioa
zehaztapenik gabekoa
egin dute Sopelako jaietan
dela salatu izan dute;
Ezabaturiko muralen horme- izan ere, besteak beste, drogen
tan margoketa berriak agertu di- kontsumoa, polizien aginduak ez
ra: «Zergatik garbitu dozue hau betetzea edota kalean bilkurak
eta ez bestea?» eta «Artea politi- egitea zigortu dituzte eskubideen
koa denean ez duzue gustuko?» urraketatzat jo izan den lege hori
diotenak, besteak beste. Ezabatu- ezarrita.

zien egunean, Piztu Bilbo, Itzali
MTV plataformako kideek jauziak parodiatu eta pankarta bat
eskegi zuten. Hiri eredua salatzeko egin zuten protesta makroekitaldian. Guardia Zibilak eta Ertzaintzak identifikatu, eta mozal
legea aplikatu zien ekintzaileei.

70
UKRAINATIK ETORRITAKO
HAURRAK
Chernobil elkarteko Harrera Programaren barruan 70 haur heldu
dira Ukrainatik Bizkaira. Joan den
urtean baino bost haur gehiagok
igaroko dute uda Bizkaian, iaz baino astebete beranduago hasita.
Egonaldiak abuztuaren 28ra arte
iraungo du.

Pentsiodunen
protesta handia,
abuztuaren 20an
BILBO b Mobilizazioetan jarraitu-

ko dutela iragarri dute Bizkaiko
pentsiodunek. Eta, protesten
artean, handi bat prestatu dute:
Aste Nagusiaren hirugarren egunean manifestazio erraldoi bat
egin nahi dute. Astelehenetako
elkarretaratzeak udan mantentzeko asmoa ere badute.
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Jauregietan arnastutako bidaiak
Gaur hasiko da Musikaire, Elorrion: denetariko eta kalitatezko kultur eskaintzak aire zabalean plazaratzen dituen
programa b Agertokiek berezi egiten dute, itxita egoten diren jauregiak irekitzen baitituzte ikusleentzat
Aitziber Laskibar Lizarribar

Harrizko herria. Jauregi eta etxe
dotoreek zizelkatua. Berezia da
Elorrio, bisitariak liluratzen dituena. Eta are liluragarriago
bihurtzen da uztailean, kultur
haize epelek apaintzen dutenean.
Norbere mundu magikoan barneratzeko aukera ematen du; herritarrentzat itxita egoten diren
filmetako jauregi horien lorategietan hegan egitekoa. Musika
emanaldi, antzerki eta bestelako
kultur ikuskizun eskaintza zabalarekin dator Musikaire; gaur
hasi, eta uztaileko ostiral, larunbat eta igande gau guztiak argituko ditu.
Lariz jauregia izango da besoak
zabalduko dituen lehen palazioa:
Juan Ortiz piano jotzailearen taldea arituko da, gaur gauean,
Opus Deikoek atsedenerako gune
gisa erabiltzen duten eremu horretan. Jazza oinarri izanik, soularen, bluesaren, funkaren eta musika klasikoaren adarretara jauzi
egitea du gustuko Ortizen taldeak. Mugimendu handiagoa hartuko du lorategi berak bihar:
Morgan talde gaztearen doinu
freskoak hartuko ditu —pop-rock
intimista eta soula lantzen ditu—.
Etzi, ametsetara salto egitera gonbidatuko du Borja Ytuquepintas
taldearen Sueños de Arena ikuskizunak. Hondarrez egindako
marrazkiekin, munduko hainbat
tokitara eramango dute artistek
ikuslea, sentimenduei dei eginez.
Zirkua, zuzeneko musika, formatu handiko txotxongiloak eta pintura azkarra izango dituzte kontakizunetarako bidaia lagun.

Elliot Murphy, aurreko edizio batean, Tola jauregiaren lorategian. PATXI GRANADO

Hurrengo asteburuan, herriko
plaza izango da ikuskizunen kokalekua: perkusio dantzariak,
dantza garaikidea eta gitarra
elektrikoekin interpretatutako
musika klasikoa izango dira nagusi. Hilaren 20 eta 21ean, The
Primitals taldeak a capellakontatutako antzerki dibertigarria eta
soul-jazz orkestrak tropikalera
gidatutako bidaia izango dira.
Casa Jara jauregiak 22an zabalduko ditu ateak, igandearekin.

Urtean zehar itxita egoten den
jauretxe horren barruan, beheko
solairuko geletan eskainiko dira
antzerki laburrak, giro berezian.
Tola jauregiaren jabeek uztailaren 27tik 29ra utziko dute erabilgarri lorategia. Blues, swing, jazz,
folk eta country doinuak entzungo dira hor; hizkuntza gutxituak
dituzten kulturen kanta tradizionalak; eta Afrikako erritmo goxo
zein indartsuak. «Kultur mazedonia» ziurtatuta dago Elorrion.

tzerkia: Benditas, El gato de Schrodinger eta Tribulacioines de un gigolo. 19:30ean.

Plaza

Uztailak 14, larunbata. Sinfonity
Madrilgo taldearen kontzertua.
Musika klasikoaren eta modernoaren uztarketa. 22:30ean.
Uztailak 15, igandea. Dantza
Garaikidea Euskal Herriko Lasala,
Galiziako La Macana eta Kataluniako Compañia Moveo taldeen
eskutik. 19:30ean hasita.
Uztailak 20, ostirala. Yllana Madrilgo taldearen The Primitals ikuskizun musikala. 22:30ean.
Uztailak 21, larunbata. Kanadako
The Souljazz Orchestra. 22:30ean.

Uztailak 13, ostirala. Camut Band
Kataluniako konpainiaren Big
drums ikuskizuna. 22:30ean.

Uztailak 22, igandea. Mikroan-

EGITARAUA

Lariz jauregia
Gaur, ostirala. Juan Ortiz Tokyo
Quartet. Euskal Herriko eta Japoniako jazz taldea. 22:30ean.
Bihar, larunbata. Morgan. Madrilgo pop-rock taldea. 22:30ean.
Etzi, igandea. Kataluniako Borja
Ytuquepintas taldearen Sueños
de Arena ikuskizuna. 22:30ean.

Casa Jara jauregia

Tola jauregia
Uztailak 27, ostirala. Travellin’
Brothers Euskal Herriko blus alorreko talde familiarraren emankizuna. 22:30ean.
Uztailak 28, larunbata. Eskozia,
Galizia, Frisia, Gales, Kornualles,
Irlanda eta Euskal Herriko kideek
osatzen duten Tosta Banda orkestraren emanaldia. 22:30ean.
Uztailak 29, igandea. Kultur aniztasuna oinarri duen Enekora taldearen kontzertua. 22:30ean.
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Charenee Wade arduratu zen Jazzaldiari hasiera ematen. WEGOW

Abian da Getxoko Nazioarteko 42. Jazzaldia. Asteazkenean hasi zuten, eta, igandera bitartean,
hainbat kontzertu emango dituzte. Izen handiko artisten ondoan, proposamen berriak dakartzaten
gazteen saioak izango dira: besteak beste, Billy Hart, Chano Dominguez eta Michel Camilo ariko dira.

Indarra, oholtza gainean
Natalia Salazar Orbe Bilbo

istorian zehar
bereizi egin
dira herri musika eta musika
kultua. Herri
musikak ez du
izan musika kultuak besteko aitorpenik. Gaur egun ere hala gertatzen da, sarri asko. Batere aitorpenik ez zuten estilo batzuek, ordea, prestigioa lortu dute
urteekin. Jazzarena da adibiderik
argienetako bat. «Basatien musikaren itzulera» gisa deskribatu
zuen New York Times egunkari-

H

ko kazetari batek, 1924an. Handik hamarkada batzuetara, AEBetako Kongresuak «ohiz kanpoko altxor nazionaltzat» jo
zuen. Ibilbide oparo horretan aurrera egin du jazzak, eta mundu
osora zabaldu da. Euskal Herrian
ere sustraitu da. Bizkaian, erro
sendoak ditu Getxoko jaialdiak.
Han dute zaleek urteroko zita. Asteazkenaz geroztik martxan dute
Nazioarteko 42. Jazzaldia. Izen
handiko artistak igoko dira oholtzara. Gaurtik igandera bitartean
Algortako Biotz Alai plazan ikusi
ahalko dira Billy Hart, Chano Dominguez eta Michel Camilo.

«Aniztasuna eta kalitatea».
Horiek jasoko ditu jaialdiak, Iñaki
Saitua zuzendariak iragarri duenez. Jazz klasikoa, bokala, eta
afrolatindarra flamenko ukituz
bustita taularatuko dute. Gaur
«mundu osoan erreferentea den
bateria jotzailea» ikusteko aukera izango dute ikus-entzuleek.
Billy Hartek artistarik entzutetsuen ondoan ondu zuen bere karrera. Besteak beste, Miles Davis,
Joe Zawinul, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Pharoah Sanders eta
Herbie Hancockerren ondoan.
Bateria birtuosoari, berriz, flamenko doinuak aireratuko dituz-

ten piano ukituek emango diote
lekukoa. Bihar, Chano Dominguez flamenko-jazzaren irudi
handienetako baten txanda iritsiko da. Bi estiloak uztartzeko duen
abilezia agerian utziko du andaluziarrak agertokian.
Michel Camilo dominikar piano jotzaileak eta Tomatito gitarra
jotzaileak izango dute jaialdia bukatzeko egitekoa. Bi musika tresnon arteko bikotea ez da ondo
moldatu historian zehar. Hala
ere, sonoritate hori konbinatzeko
zailtasunei aurre egin zieten bi artistok, bikote mota hori ia kanon
bihurtzeraino. Duela 30 urte bai-

no gehiago hasi ziren elkartzen.
Igandean elkartuko dira, berriz
ere, oholtzan.

Belaunaldi berriak
Ibilbide luzea egin duten musikarien ondoan, belaunaldi berrien
proposamenak ere hartuko dituzte jaialdian. Bi eratan taularatuko dituzte eskaintzok. Batetik,
Taldeen Lehiaketako finalera iritsi diren taldeak ariko dira. Bestetik, Hirugarren Milurtekoa atalak
ere proiektu gazteentzako oholtza eskainiko du.
Gaur eta bihar, aurreko egunetan egin dutenari jarraituz, Talde-
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ARTISTETAKO BATZUK

Michel Camilo
Billy Hart
Bateria birtuosoa. Joshua Redman (saxoa), Ethan Iverson (pianoa) eta Ben Street (kontrabaxua) musikariekin batera igoko
da oholtzara Billy Hart bateria
birtuosoa. Hogei urterekin murgildu zen musikaren munduan,
eta, handik aurrera, bere abilezia
erakutsi du talde gidari gisa, izen
handien kolaboratzaile gisa zein
taldeetako kide moduan.

Tomatitorekin batera. Pianoa
eta gitarra uztartuko ditu Michel
Camilok eta Tomatitok osatutako bikoteak. Duela 30 urte baino
gehiago elkartu ziren, eta, harrezkero, modu orekatuan konbinatu dituzte latin jazza eta flamenkoa. Biek garatu dute gero
eta lengoaia sakonagoa, isilune
eta itxaronaldi handiagoekin,
bakoitzaren espazioak errespetatuz.

Trizak
Chano Dominguez
Piano jotzailea. Flamenko-jazz
estiloko figurarik handienetako
bat da Chano Dominguez. Beste
bost musikarik osatutako taldearekin emango du kontzertua.
Harekin batera ariko dira Javier
Colina (kontrabaxua), Guillermo
McGill (bateria), Blas Cordoba
(kantua eta txaloak), Ismael Suarez El Piraña (perkusioa) eta Tomasito (flamenko dantzaria).

Inprobisazioa landuz. Trizak
taldeak topagunea izan nahi du
taldeko kideek idatzitako musika jo ahal izateko, musika instrumentaletik abiatu eta beste eremu batzuetara zabaltzeko; betiere, inprobisazioaren bide
urratu gabeetan sartuta.

Atzo, Kenny Garrettek gidatzen duen boskoteak eman zuen kontzertua. JIMMY KATZ

en Lehiaketan parte hartzen ari
diren taldeek kontzertu nagusien
aurretik egingo dute emanaldia.
21:00etan igoko dira oholtza gainera, egun batean zein bestean.
Lehiaketa horren finalera iritsi diren taldeek zuzenean aritzeko aukera izango dute orduan. Horrek
Europako jazz gaztearen lanaz
gozatzeko aukera emango du.
Gaur, Alemanian sortutako Bilderband ariko da. Eta, bihar, azkenaldian hainbat sari eskuratu
dituen Alexey Leon Quartet taularatuko da Chano Dominguezen
aurretik. Igandean, lehiaketaren
irabazleari egokituko zaio kontzertu nagusien aurreko emanaldia egitea.
Algortako Geltokia plazan
egingo dituzte Hirugarren Milurtekoa ataleko emanaldiak. Horietan ere proiektu gazteen proposamenak ikusi ahalko dira. Sarrera
ez da ordaindu behar. Han ikusi
ahalko dira Euskal Herriko Trizak
taldea, Belgikatik iritsitako Martin Salemi hirukotea eta Madrilgo
(Espainia) Lucia Rey hirukotea
ere.
Musika estilo bat ez ulertzea ar-

gudiatzen dute askok gustatzen
zaien ala ez galdetzean. Musikarentzako entzumenik eza edo
prestaketa falta izaten dira beste
argudioetako batzuk. Adituek
argi dute: belarria trebatu egin
behar da. Alde egin behar da musika gustu subjektiboetatik, eta
ikasi egin behar da musika entzuten: haren ezaugarriak antzematen, identifikatzen eta ulertzen.
Horretarako, garrantzitsua da
txikitatik musika sentitzen eta

marrazki bizidunen filmetatik
ezagutzen dituzten abestiak interpretatuko dituzte: Aladdin,
Frozen eta Gru filmetako kanturik ezagunenak. Jazz estandarra
ere landuko dute bideo jokoen
kantuekin eta soinu banda ospetsuekin uztartuta. Interpretazioen artean azalpen arinak ere
emango dituzte, antzeztuta. Gaztetxoek eta helduek musikari buruz ikastea da helburua.
Jazzari zukua ateratzeko, jam
session saioek borobilduko dituzte emanaldiak.
Algortako Biotz Alai plazan
Gaur eta bihar egingo diikusi ahalko dira kontzertu
tuzte, Miguel Salvador
nagusiak eta belaunaldi
Qtren eskutik, Algortako
gazteen proposamenak
The Piper’s Irits pubean.
Musikaren gaineko ezagutza
bizi izaten irakastea, eta ikastea.
Musikarekin heztea eta arlo ho- zabaltzea. Estilo guztiei aukera
rretan trebatzea. Gero eta zabal- ematea. Entzun, barreneraino
duago dagoen hausnarketa da. iristeraino. Estilo guztiek merezi
Getxoko Jazzaldian ere etxeko duten arreta jarrita. Denak dira
txikienengan pentsatutako kon- artea, sormenaren astindua;
tzertua antolatu dute. Bihar egin- mezu bat edo sentimendu bat
go dute, Algortako Geltokia pla- transmititu nahi duten diziplizan. Madrilgo Jazz for Children nak. Getxoko jaialdiak agerian
konpainiak «kontzertu esponta- uzten du prestigioz, abileziaz eta
neoa, dibertigarria eta didakti- esanahiz betetako estiloa dela jazkoa» taularatuko du. Haurrek za.

Martin Salemi Trio

Bilderband
Konposizio propioak nagusi.
Manheimen (Alemania) sortu
zuten Bilderband taldea hiriko
musika kontserbatorioko bost
ikaslek. Daniel Buch, Johannes
Mann, Antoine Spranger, lukas
Hatzis eta Tobias Frohnoher
musikariek osatzen dute.

Bidaia jazzaren historian zehar. Martin Salemi Trioren Short
Stories diskoak bidaia bat proposatzen du jazzaren historian
zehar. Baladak, swinga, groove
asimetrikoak eta beste erritmo
batzuk txandakatzen ditu. Taldeak azken tantaraino ateratzen
die zukua bere melodiei.

Lucia Rey

Alexey Leon Quartet
Originaltasuna ardatz. Alexey
Leon saxofoi eta txirula jotzailea
du gidari laukoteak. Ruben Carles, Iñigo Ruiz de Gordejuela eta
Rodrigo Ballesterosek osatzen
dute. Taldeak jada sari batzuk
irabaziak ditu .

Artista polifazetikoa. Lucia
Rey artista polifazetikoa da. Piano jotzaile eta konpositoreak
hainbat jaialditan hartu du parte,
mundu osoko artistekin. Horrez
gain, Hoy no me puedeo levantar
eta A quién le importa musikaletan aritutakoa da. Ricardo Alonso eta Fernando Lamasekin batera igoko da oholtzara.
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Bilbo b Night + Day jaialdia

b Ostegunean, 19:15ean,

AMOROTO Ost, Su Ta Gar

Kobetamendin, Thunder Bitch
agertokian.

eta Governors.
b Gaur, 22:30ean, frontoian.

BUSTURIA The Idems, The Riff

AMOROTO Trikizio.

Truckers eta Ilargi Beltza.
b Gaur, 22:00etan, jaigunean.

b Gaur, 02:30ean, plazan.

BUSTURIA Skasti, Gozategi

eta DJ Rober.
b Bihar, 22:30ean, jaigunean.

AMOROTO Sustrajah Band

eta Gora Herria.
b Bihar, 23:30ean, plazan.

DURANGO Buffalo.
BARAKALDO Haggish.

b Asteazkenean, 21:00etan,

b Bihar, 20:00etan, El Tubon.

Plateruenan.

BARAKALDO Radikal Hardcore.

DURANGO Mikel Gorosabel.

b Bihar, 21:00etan, Mendigon.

b Ostegunean, 21:00etan,

Intxaurre herriko tabernan.
BARRIKA Lomoken Hoboken.
b Bihar, 20:00etan, Golfo Norten.

EA Gaizka & Ruben Audience.
b Bihar, 21:30ean, Eskolondon.

BASAURI Fer Zapa.
b Gaur, 22:15ean, Baietz-Ezetzen.

ELORRIO Juan Ortiz Tokyo

BERMEO Indian Feathers.

Quartet.
b Gaur, 22:30ean, Lariz jauregian.

b Gaur, 19:30ean, Goiko Plazan.

ELORRIO Morgan.
b Bihar, 22:30ean, Lariz jauregian.

BERMEO DND Swing Band.
b Gaur, 20:30ean, Kafe Antzokian.

BERMEO Siracustica.
b Gaur, 22:00etan, Goiko Plazan.

BERMEO Marta Uriona.
b Bihar, 20:30ean, Goiko Plazan.

The xx taldea: musika, zinema eta jaia
Gaur hasi eta ostegunera arte, musika, zinema eta jai giroko ekitaldiak ekarriko ditu Bilbora The xx taldeak,
Night + Day jaialdiarekin. Zinegoak jaialdiarekin elkarlanean filmak emango dituzte Bilborocken, irrati emanaldi
bereziak egingo dituzte tokiko artistekin, eta hainbat musika emanaldi. Ekitaldi nagusia datorren asteazkenean
izango da, Guggenheim museoaren kanpoaldean: Jamie xx —argazkian—, eta askoz gehiago. CCO

BERMEO Cheaters Trio Country

Band.
b Bihar, 22:00etan, Goiko Plazan.

BILBO Crisolo.

BILBO Bilbo BBK Live: Lukiek,

Kilombo.
b Bihar, 21:30ean, Santana 27n.

b Igandean, 13:00etan, Satelite T-n.

Rural Zombies, Gaz Coombes,
Parquet Courts, Mount Kimbie,
Edu Anmu eta Innmir.
b Ostegunean, 17:30ean,
Kobetamendin, Gora agertokian.

BILBO De la Ghetto.

b Igandean, 13:00etan, Beleza

BILBO Pol Oñate eta Amaia

b Igandean, 22:00etan, Santana 27n.

Malandran.

Miranda.
b Bihar, 21:30ean, Shaken.

BILBO Grises.

BERMEO Elley.

BILBO Le Ginger Brass Experiment.

b Asteartean, 19:00etan, Fnac-en.

Kafe Antzokian.

b Asteartean, 20:00etan,
Kafe Antzokian.

BILBO Night + Day: Jamie xx and

BILBO Bilbo BBK Live: Melenas,

BILBO Negracalavera,

Doctor Deseo eta Buhameak.
b Bihar, 23:00etan, Errekaldeko
jaietan.

more: John Talabot, Honey Dijon,
Peggy Gou, Jayda G, Joy Orbison
B2b Jon Rust, Lorenzo Senni eta
Smerz.
b Asteazkenean, 17:00etatik
23:00etara, Guggenheim kanpoan.

BILBO Txuck Turner.
b Bihar, 00:00etan, La Riberan.

BILBO Omar Souleyman

b Gaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Juan Ortiz Tokyo Trio

eta Chavezito.
b Asteazkenean, 23:00etan,
BBK Live jaialdiko kanpalekuan.

BILBO Crazy Jazzers.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBO Arana eta Yo, Gerard.

eta Gianni Gagliardi.
b Bihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBO Jon Urrutia Trio.
b Bihar, 19:30ean, La Riberan.

BILBO Ed is Dead eta Javi Green.
BILBO Sugar Daddy and

b Ostegunean, 13:00etan,

The Cereal Killers.
b Igandean, 13:00etan,
Itsas Museoan.

BBK Live jaialdiko kanpalekuan.

BILBO Partchwork, Eritaturi

Ensenble eta Larvba, eta
Oholtza eta Zero performanceak.
b Bihar, 20:00etan, Le Larraskiton.

Salda Dago eta Cool eroak.
b Bihar, 21:45ean, plazan.
ETXEBARRIA Julen & Mikel eta

Keu Agirretxea.
b Bihar, 20:00etan, Ansotegin.

GERNIKA-LUMO Kicking & Alive.
b Asteazkenean, 20:00etan, Astran.

BILBO Entzi.

Los Retumbes.
b Gaur, 21:00etan, Shaken.

b Bihar, 23:30ean, Goiherrin.

b Bihar, 21:00etan, Geltokin.

BILBO The xx: Night + Day.

b Bihar, 22:00etan, Via de Fugan.

BILBO Heatwaves eta

ERANDIO Trikizio eta DJ Markelin.

GALDAMES Pink Factory Band.

b Bihar, 22:00etan,

BILBO Night + Day: Pional,

Marc Piñol eta Les Alsborregach.
b Gaur, 20:00etan, Bizkaia aretoan.

Portalekuan.

BILBO Bilbo BBK Live: Morgan,

Temples, Childish Gambino eta
Florence & The Machine.
b Ostegunean, 17:45ean,
Kobetamendin, Bilbo agertokian.

BILBO Patsy’s Rats.

b Gaur, 18:00etan eta 21:15ean,

Euskal Museoan.

b Ostegunean, 21:00etan,

ERMUA Tremeda Jauria,
BILBO Los Mirlos eta Sonora

BERMEO Patsy’s Rats.

b Igandean, 18:00etan, Goiko Plazan.

ELORRIO Serrulla.

BILBO Dropkick.
b Igandean, 13:00etan,
Crazy Horsen.

BILBO Bilbo BBK Live: Cora Novoa,

Skatebard, Optimo (Espacio),
Prosumer eta Modeselektor DJ Set.
b Ostegunean, 17:00etan,
Kobetamendin, Basoa agertokian.

GETXO Trizak.
b Gaur, 19:00etan, Algortako
Quentin Gas & Los Zingaros eta
Bad Sounds.
Geltokia plazan.
b Ostegunean, 18:00etan,
Kobetamendin, Firestone agertokian. GETXO Billy Hart Quartet ft.
Joshua Redman eta Bilderman.
b Gaur, 21:00etan, Biotz Alai plazan.
BILBO Bilbo BBK Live: Maria
Arnal i Marcel Bages, Cigarettes
After Sex, Alt-J eta Bomba Estereo. GETXO Jonathan Merino.
b Ostegunean, 18:40an,
b Gaur, 21:00etan, Arrigunagako
Kobetamendin, Heineken
Txiringitoan.
agertokian.
GETXO Miguel Salvador Quartet.
b Gaur eta bihar, 23:00etan,
BILBO Bilbo BBk Live: Young
Piper’s-en.
Turks DJs, Romy, Jay Glass Dubs,
Ramzi eta DJ Lilocox.
b Ostegunean, 19:00etan,
GETXO Noa Lur: Jazz for Children.
b Bihar, 13:00etan, Algortako
Kobetamendin, Lasai agertokian.
Geltokia plazan.
BILBO Bilbo BBK Live: Let’s Eat
Grandma, Ed is Dead, Bad Gyal
GETXO The Bilboes Three.
b Bihar, 18:00etan, Don Pepponen.
eta Iseo & Dodosound.
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GETXO Martin Salemi Trio.
b Bihar, 19:00etan, Algortako

BERTSOLARITZA

Ondarroa b Arnasa Eguna

GETXO Bertso Jaialdi Mundiala:

Geltokia plazan.

Maddalen Arzallus, Andoni Egaña,
Unai Iturriaga, Jon Maia, Fredi Paia
eta Jone Uria.
b Asteazkenean, 21:00etan,
Algortan, Biotz Alai plazan.

GETXO Mamagigi’s.
b Bihar, 19:00etan, Ereagako

tabernan.
GETXO Chano Dominguez & Calle

54 Sextet eta Rostov Jazz Quartet.
b Bihar, 21:00etan, Biotz Alai
plazan.

LEKEITIO Kopla txapelketa.

GETXO Coctail Riders.

MUNGIA Bertso bazkaria:

b Igandean, 12:00etan, Andres Isasi

Ibon Ajuriagojeaskoa eta
Arkaitz Estiballes.
b Gaur, 15:00etan, txosnetan;
eta 19:00etan, bertso-poteoa.

b Ostegunean, 20:00etan,

Galarrenean.

musika eskolan.
GETXO Juan Valls.
b Igandean, 13:00etan, Ereagako

ZALDIBAR Beñat Gaztelumendi,

tabernan.

Alaia Martin eta Julio Soto: bertsosaio musikatua.
b Igandean, 18:00etan, Zaldua
plazan.

GETXO Lucia Rey Trio.
b Igandean, 19:00etan, Algortako

Geltokia plazan.

HITZALDIAK

GETXO Michel Camilo & Tomatito.
b Igandean, 21:00etan, Biotz Alai

plazan.
GORDEXOLA Detroit eta Tucson.
b Bihar, 23:00etan,

Zalduako jaietan.

Gaitzari aurre egiteko arnasa, jai giroan
Urteak dira Gipuzkoako fibrosi kistikoaren elkarteak Ondarroan Arnasa eguna antolatzen duela, aldarrikapena
eta jai giroa uztartuz. Bihar dute aurtengo aldia, eta 11:30ean hasita Alamedan bilduko dira kalejiran. Jaia
12:00etan hasiko dute, dantza aereoko tailerra, eta Asisko Urmenetaren karikaturak haurren entretenigarri, eta
arratsaldean Musika Plazan eta Alde Zaharrean jarraituko du jaiak. ASIER ALKORTA / LEA ARTIBAI ETA BUSTURIALDEKO HITZA

MUNDAKA Alberto Uriona:

Periodismo critico en el contexto
de Urdaibai.
b Gaur, 19:00etan, Tribisarrospe
kultur etxean.

ERAKUSKETAK

LEKEITIO The Bilus Moon.
b Ostegunean, 19:30ean,

Malekoia Txiringitoan.

PORTUGALETE Black Nights:

BILBO Zirkus Morsa konpainia:

ELORRIO Borja Ytuquepintas:

BILBO Jorge Oteizaren lanak.

MUNGIA Zea Mays.

La fin demain.
b Gaur, 19:30ean eta 22:45ean,
Areatzan.

Hondarrezko ametsak.
b Igandean, 22:30ean,
Lariz jauregian.

b Uztailaren 27ra arte,
Michel Mejuto galerian.

b Gaur, 00:00etan, txosnetan.

Q & The Moonstones.
b Bihar, 21:00etan, Santa Klara
kultur etxean.

MUNGIA Asla.

PORTUGALETE Parabellum

BILBO Aller-Retour Cie: Journal

GETXO Shakti Olaizola: Baldin

euskal artea: Arte Pride.

b Bihar, 22:00etan, Zubikoan.

eta The Barrenos.
b Bihar, 22:30ean, Errepelagako
jaietan, Martinez de las Rivas plazan.

de nos corps.
b Gaur, 20:15ean, Plaza Barrian.

bada.
b Gaur, 18:30ean, Neguriko
Gernika parkean.

b Uztailaren 28ra arte, Bizkaiko

BILBO Sexu aniztasunaren aldeko

MUNGIA Areatzako Banda.

BILBO Tetes de Mules: L’Entresort.

b Bihar, 22:30ean, Matxin plazan.

MUNGIA Revolta Permanent.

BILBO Paisaiak: zilarretik pixelera

SANTURTZI Koalaz.

b Gaur eta bihar, 21:15ean,

GORLIZ Tartean: Ez Dok Hiru.

b Gaur, 20:00etan, Artzo tabernan.

Casilda Iturrizar parkean.

b Gaur, 22:00etan, Dastatuarten.

ZALDIBAR Bultz, Koban eta Storm.

BILBO Hika & Oinkari: Sagartu.

GORLIZ Mikel Martinez:

b Gaur, 22:30ean, txosnetan.

b Gaur, 23:30ean, Areatzako kaian.

ZALDIBAR Urrats.

BILBO Eccentrici Dadaro:

Tabernaria. Instrukzioak
botatzeko ondo bat kaña.
b Bihar, 19:00etan, zahar etxean.

b Bihar, 00:00etan, txosnetan.

Operativiti!.
b Bihar, 18:15ean eta 20:30ean,
Plaza Barrian.

b Bihar, 00:00etan, txosnetan.

MUXIKA Back Yard topaketa:

Delirius, Kino Internacional,
Eddie Mae, Les Alborregach,
Balza, Katza eta Phönix.
b Bihar, 12:00etan, Eleizalden.

ZEBERIO Benito Lertxundi.
ONDARROA Ez Dabil eta Lau P4.

BILBO Pudding Theatre: Géopolis.

b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

PORTUGALETE Sumision

City Blues, Toni Metralla y los
Antibalas, Etxando Pestes,
Puraposse, Desorden eta
Turbofuckers.
b Gaur, 19:00etan, Errepelagako
jaietan.
PORTUGALETE Black Nights:

ZIERBENA Surf Film Festival: Nafi

b Bihar, 22:30ean, Arriaga plazan.

Reverb, The Longboards eta Ellas.
b Bihar, 17:00etatik aurrera,
Arenako hondartzan.

BILBO Zo-Zongo: Psycho-Clown.

ondoren: Munduaren antzerkia.
b Irailaren 23ra arte, Guggenheim
museoan.
GERNIKA-LUMO Harrizko eta

point.
b Bihar, 18:00etan eta 20:15ean,
Arriaga antzokiaren alboan.

altzairuzko oroimenak, gerra zibilak
eta frankismoak Euskadin utzitako
biktimen omenezko monumentuak.
b Irailaren 16ra arte, Bakearen
Museoan.

BUSTURIA Irrintzi Alai taldea.

kaian.

b Asteartean, 13:00etan, jaigunean.

LEIOA Arte, artisautza eta

DURANGO Markeliñe: Chef Nature.

MARKINA-XEMEIN Zerutxu taldea.

sorkuntza tailerren erakusketa.
b Uztailaren 22ra arte, Kultur Leioan.

BILBO Barada Street.

b Gaur, 19:00etan, Aurora Abasolo

b Igandean, 20:00etan, Uni

b Gaur, 18:45ean eta 22:00etan,

parkean.

frontoian.

ELORRIO El Mono Habitadoren

MUNGIA Amilotx taldea.

PLENTZIA Fashion in green:

Benditas, Anodinoren El Gato de
Schrodinger eta La Farandularen
Tribulaciones de un gigolo.
b Gaur, 22:30ean, Casa Jara
jauregian.

b Gaur, 22:30ean, Matxin plazan.

moda eta jasangarritasuna.
b Bihar, 13:00etatik 21:00etara,
Boutique Bahia hotelean. 09:30etik
13:00etara, ibaia garbitzeko lanak
kayakean.

ANTZERKIA

BESTELAKOAK

Arriaga antzokiaren ondoan.

Travellin’ Brothers & Ian Siegal.
BILBO Le Chapito de Nouvelle

kultur etxean.

Caledonie: Caillasse.
b Gaur, 19:00etan, Epalza kalean;
eta bihar, 19:15ean eta 21:30ean,
Areatzan.

b Gaur, 22:00etan, Rock Volatinen.

BILBO Artea eta Txina 1989

b Bihar, 00:00etan, Areatzako

b Gaur, 21:00etan, Santa Klara

PORTUGALETE Kaixton & Indix.

argazki erakusketa kolektiboa.
b Abuztuaren 6ra arte, BilboArteko
erakusketa aretoan.

DANTZA
BILBO Ertza konpainia: Meeting

b Bihar, 22:00etan, frontoian.

Batzar Nagusiko erakusketa gelan.

MUNGIA La Nordika konpainia:

Rojo estándar.
b Bihar, 19:30ean, Matxin plazan.
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s
oro harrapatzen zuen lamiñakuak, eta desagertu egiten zen.
Begi bakarra zuen bekokian izaki
hark, eta arrain buztana, sirenen
antzera. Lihoa iruten zuen urrezko goru batean.
Berehala atera zitzaion lamiñakua Elantxobeko bizilagunari.
Haitzuloan sartu aurretik, lihoaren penak kontatuko zizkiola
esan zion orduan hark. Horrek,
jakin-minez, onartu egin zuen,
eta entzuteari ekin zion. «Haste-

BIZKAIA MAITE

Ogoño baliatzen dute
batzuek parapentea
hartu eta inguruak
txorien begietatik
ikuskatzeko

Ogoño lurmuturrak ematen dio babesa Lagako hondartzari. BELTXO84

Kantauri itsasora zabalik dagoen hondartza da Laga. Surfa, piragua, bela eta halako
kirolez gain, eskalada eta ‘coastering’ saioak egiteko aukera ere badago eremuan.

Kirol eta kondairen agertokia
Natalia Salazar Orbe Ibarrangelu

antauri itsasora
zabalik. Ur handiek kostaldea laztanduta lurrari lapurtutako eremua. Negu luzeak bakardade
gordinean utzi duen arren, hasiak
dira betetzen haren eremu guztiak. Eguzki gosea ase guran, haren azal horixka gainean etzatera
gerturatzen ari dira bertako zein
kanpoko bisitariak. Bizkaiko kostaldeko hondartzarik ederrenetakotzat jotzen dute askok. Itsasoaren indarraren arabera bare edo
basati azaltzen dena. Lagako hondartza da.
Ibarrangelu herria itsasoari begira jartzeko kokagunea eskaintzen du Lagak. 640 biztanle ditu
herriak, eta bi hondartza ditu:
Laga bera, eta Laida. Agertokia
paregabea da. Itsasoa, batetik. Eta
Ogoño lurmuturra ekialdean,
bestetik.
574 metroko luzera hartzen du
urre koloreko haren hondar fi-

K

nak. Olatuen indarrak astindutako haitzak txikitutako apurrek
tinko eusten diete uraren zaplaztekoei.
Hala eutsi dio hondartza babesten duen lurmuturrak ere. Behe
Kretazeoan sortutako Ogoñok
irmo jarraitu du mendeetan. Baina urak, haizearen laguntzarekin, hainbat sargune, haitzulo eta
sifoi zizelkatu ditu haren hormetan.
Zulo eta sargune horiek guztiek
herritarren irudimena askatzeko
bidea eman dute hainbat garaitan. Eta gaur egunera arte bizirik
iritsi diren ele zaharrak sorrarazi
dituzte.
Kostaldeko zein erreka ondoko
Euskal Herriko hainbat lekutan
lamina eta lamiñakuei buruzko
kondairak sortu ziren antzina.
Baita Laga inguruan ere. Hala dio
inguru hartan zabaldutako batek:
Elantxobeko herritar batek apustu egin omen zuen lamiñakua bizi
zen Ogoñoko haitzulo aurretik
pasatuko zela. Gauerditik aurrera
haitzulo aurretik pasatzen zen
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ko, lihoa atera egin behar da;
gero, lehortu; gero, putzuan bigundu; gero, berriz lehortu....».
Hala eman zuen gaua oilarrak
kantu egin zuen arte. Eta hala irabazi zuen apustua ere.
Inguru haietan eta Bizkaiko
txoko ugaritan badira lamien
presentziarekin identifikatzen diren hainbat eremu. Izaki bihozbera gisa identifikatzen ziren
gehienak, zintzotasunaren defendatzaile gisa.

Kirolarien erakargarri
Antzinako istorioek erakarrita
zein atsedena hartu eta erlaxatzeko leku aparta bilatzen dutenentzako agertoki izateaz gain, kirolerako aukera asko ere eskaintzen
dituzte hondartzak eta haren inguruek. Surflari ugari erakartzen
dituzte haren olatuek. Itsasoaren
indar hori taula gainean baliatu
nahi dutenentzat ez ezik, bestelako kirolak praktikatzen dituztenentzako topalekua ere bada.
Bela edo piragua gainean zeharkatzen dituzte askok Kantauri
itsasoak Lagara daramatzan urak.
Ogoño baliatzen dute batzuek
parapentea hartu eta txorien begiradatik ingurunea ikuskatzeko.
Uraren gainean hegan. Gizakiak
garaitu eta gainditu nahi izan
duen beste erronka bat da Ogoño
gaina konkistatzea. Eskalada zaleek ahal duten guztietan ekiten
diete gailurra egiteko bideei. Itsaso paretik abiatuta menderatzen
dute harritzarra.
Itsasoa eta lurra elkartzen diren
muga baliatzen dute beste batzuek ingurune naturala bertatik
bertara ezagutzeko. Coastering
irteerak egiten dituzte Laida hondartzatik abiatuta. Ur arrasetik
egindako bidean Urdaibaiko natur elementu adierazgarrienetako batzuk geratzen dira agerian.
Besteak beste, Mundakako olatua
eta Izaro irla.

