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Ainhoa Larrabe Arnaiz

Alarmak piztu ditu joan den hila-
betean Mediterraneoan Aquarius
ontziarekin gertatutakoak: 629
migratzaile zeramatzan, eta ez
zioten utzi Catanian (Italia) portu-
ratzen. Hedabideetako izenbu-
ruetan gai nagusia izan zen kasua,
harik eta ontzia Valentzian (He-
rrialde Katalanak) lehorreratu
zen arte. Itsasoak zakar jarraitzen
du oraindik, ordea, Europako Ba-
tasuneko estatuek errefuxiatue-
kin duten jarrerari buruzko ezta-
baida berpiztu baitu Aquariuson-
tziarekin jazotakoak. Jaurlaritzak
eta Bizkaiko Foru Aldundiak on-
tzian zihoazen iheslariak hartze-
ko borondatea erakutsi zuten ha-
sieratik, eta zortzi migratzaile iri-
tsi ziren Bilbo, Gasteiz eta Tolosa-
ko (Gipuzkoa) hainbat etxetara,
ekainaren 26an. Bada, arazoak
gainezka egin du uztailean: Bilbo-
ra iristen diren errefuxiatuak ezin
artatu dabiltzala diote erakunde-
ek, eta Bizkaiko Ongi Etorri Erre-
fuxiatuak plataformako kideek
estali dute hutsunea.
Bizkaiko erakundeei erantzu-

kizuna eskatu diete horregatik.
Baina urrunago ere egingo dute:
gaur bertan, Mugak Zabalduz ka-
rabanaren hirugarren bidaia
abiatuko du Ongi Etorri Errefu-
xiatuak taldeak. Migratzaileei
portuak itxi dizkien herrialdera
doaz, Italiara, hango gobernua-
ren «politika xenofoboak» gai-
tzestera, eta, aurreratu dutenez,
porturatzeko jarritako mugak sa-
latzeko protesta egingo dute Ca-
tanian bertan.
Bien bitartean, Bilbora iritsita-

ko migratzaileak artatzeko mar-
txan jarritako behin-behineko
neurriak bertan behera utziko di-

tuela iragarri zuen Bizkaiko Ongi
Etorri Errefuxiatuak plataformak
igandean. «Administrazioek
hartutako konpromisoei jarrai-
pena egitea izango da gure egin-
kizuna». Aste hauetan platafor-
mako boluntarioak eta gobernuz
kanpoko beste hainbat erakun-
detako kideak arduratu dira Bil-
bora iritsi diren errefuxiatuei ha-
rrera egiteaz.
Gurutze Gorriak horiek arta-

tzeko tokirik ez eta, migratzaileak
kalean geratzen zirela ikusita, lo
egiteko tokiak egokitu zituzten
plataformako kideek. Ez hori ba-
karrik: elikagaiak eta oinarrizko
beharrak asetzeko neurriak ere
hartu zituzten boluntarioek. Sare
sozialetan egindako deiari eran-
tzunez, arropa, oinetakoak, elika-
gaiak eta bestelakoak bildu zituz-
ten. Laburrean: erakundeen ga-
bezien aurrean, Bizkaiko hiribu-
rura iritsi diren hainbat migra-
tzaileren oinarrizko beharrak ase
dituzte herritarrek, administra-
zioari dagozkion betebeharrak
bere gain hartuta. Protesta ere
egin dute horregatik.

Neurrien zain

Abelera horretan, egoerari aurrea
hartzeko neurri sorta bat adostu
dute Jaurlaritzak, aldundiak eta
Bilboko Udalak. Jakinarazi dute-
nez, ekainaren 29an martxan jarri
zuten «aterpea» mantenduko
dute —48 pertsona hartzeko gaita-
suna du; bi gau igarotzeko eskubi-
dea besterik ez zaie ematen erre-
fuxiatuei, eta dutxarik ere ez du-
te—, eta, horretaz gain, 40 pertso-
na gehiago hartuko dituen beste
bat zabaltzeko konpromisoa har-
tu dute hiru erakundeek. Orain-
goz, ez dute zehaztu non eta noiz
irekiko duten. Bai, ordea, nork fi-

nantzatuko duen: orotara 150.000
euroko aurrekontua izango duela
azaldu dute. Kopuru horretatik
100.000 euro Jaurlaritzak jarriko
ditu, 30.000 euro diputazioak, eta
20.000 euro udalak. Gurutze Go-
rriaren esku geratuko da baliabide
horiek kudeatzeko ardura.
Ongi Etorri Errefuxiatuak pla-

taformako kideek «tentuz» har-
tu dute neurri sorta hori, eta ger-
tutik aztertuko dute horregatik.
«Zer egingo dute hirugarren
gauean, kalean utziko dituzte?».
Igandean egin zuten taldeko ki-
deek agur afaria. Baina argi azal-
du dute pertsona guztiek eskubi-
de berak izan ditzaten lanean ja-
rraituko dutela, eta gogora ekarri
dute aurrera begira dauden egite-
koen zerrenda. «Oraindik ere,
gaua igarotzeko leku bakarra
dago, eta 40 tokiko bigarren az-
piegitura ere ez da martxan ja-
rri». Azaldu dutenez, errefuxiatu
askorentzat ez da nahikoa hiru
eguneko igaroaldia, eta aterpean
denbora luzeagoz egoteko esku-

Kanpoko
eta barneko
mugak
Bizkaira iritsitako errefuxiatuei egiten
zaien harrera jomugan jarri du Ongi
Etorri Errefuxiatuak plataformak azken
asteetan b Italiarako bidea hartuko du
gaur Mugak Zabalduz karabanak

KARABANA, ITALIARA 

Herritarren lekualdatzeen arra-

zoiei begira jarriko da Mugak

Zabalduz karabana aurten. Gaur

abiatuko dira Italiara, sei helburu

nagusirekin.

1
Ezagutu. Frantzia eta Italia

arteko mugan, Sizilian eta

Calabrian, Europako Bata-

suneko politikak sufritzen dituzten

errefuxiatuen eta migratzaileen

egoera ezagutu.

2
Ikasi. Italiako herrietako

errefuxiatuen auziaren jiran

antolatutako mugimendu

eta esperientzietatik ikasi.

3
Aldarrikatu. Europako

Batasuneko estatuei eta

enpresei Ekialde Hurbilean

eta Afrikan jazotzen diren gataz-

ketan duten erantzukizuna ikusa-

razi. Norabide horretan, gatazka

lur horietan natur baliabideak

ustiatzeko EBko estatu kideek

duten eredua ere salatuko dute,

Europako herrialdeen jarduera

hori baita, Mugak Zabalduz kara-

banaren arabera, Afrikan eta

Ekialde Hurbilean nagusi diren

gatazken oinarria.

4
Emakumeak. Migrazio

prozesuetan emakumeek

duten presentzia ikusarazi.

Emakume izateagatik jasaten du-

ten indarkeria «espezifikoa» age-

rian jarri eta subjektu politiko gisa

aitortu.

5
Harremanak estutu. Euro-

pako Batasunak errefuxiatu

eta migranteekin duen poli-

tika salatzen duten eragile eta nor-

banakoekin harremanak landu.

6
Sareak josi. Europako 

Batasunak hartutako era-

bakiei aurre egiteko erre-

sistentzia antolatu eta, era berean,

Europara iristen diren errefuxia-

tuentzat harrera estrategiak zehaz-

teko neurriak elkarlanean adostu.
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bidea izan beharko lukete, be-
raiek hala nahi izanez gero.
«Bakarrik eta haurrekin iritsi

diren emakumeen egoera azter-
tzeko plana adostu behar dute
erakundeek». Azkenik, azpima-
rratu dute elikagaiak, arropa eta
garbiketarako produktuez horni-
tzeko arazoak daudela oraindik.
«Egiturazko arazoari aterabide
integrala eman behar zaio; Bilbon
bizitza eraiki nahi dutenen oina-
rrizko harreratik harago, uste du-
gu beharrezkoa dela aldaketa es-
trukturalak eskatzen dituen poli-
tika eredu berri bat eraikitzea».

Zierbenako kanpamentua
Bilbon jarri da fokua azken astee-
tan. Baina, hiriburuan ez ezik,
Zierbenan ere lanean ari dira he-
rritarrak. Urtebete baino gehiago
da hainbat errefuxiatuk Bilboko
Portuaren inguruan kanpamentu
bat atondu zutela, eta bertan el-
kartzen jarraitzen dute oraindik
ere. Portsmouthera (Ingalaterra)
doan ferryan sartzea da gehienen

nahia, baina, lortu bitartean, ape-
nas baliabiderik gabe jarraitzen
duten ezkerraldeko kanpamen-
tuan. Ekainaren 26an bertan, zaz-
pi albaniar atxilotu zituen Espai-
niako Poliziak portuan, ferryra
igotzear zirela.
Bizkaiko Ongi Etorri Errefuxia-

tuak plataformako boluntarioak

hasieratik aritu dira Zierbenan
bildutakoak artatzen, eta, migra-
tzaileei laguntzeko, Zierbena Sa-
rean taldea ere sortu zuten. Kan-
pamentuan bildutakoen beha-
rrak asetzeko baliabide eske
dabiltza ordutik, eta azken hila-
beteetan erakundeek izan duten

jarrera salatu dute. «Jaurlaritza,
Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilbo
eta Santurtziko udalen zein alder-
di politiko guztien jarrera salatu
nahi dugu. Argi dago errefuxia-
tuak eta bidean dauden migra-
tzaileak ez zaizkizuela axola. Lo-
tsagarria da ikustea nola altxatu
zareten politikari guztiak Aqua-

rius ontziaren etorrera-
ren aurrean, gauza bera
esanez: ‘Hemen... he-
men!’, hedabideen au-
rrean elkartasunaren
abangoardia gisa azal-
tzen. Baina guk badakigu
zer egiten ari zareten.
Herritarrak eta eragile
sozialak gara egoerari
aurre egiten ari garenak.

Zierbenan, urte bat baino gehiago
daramagu erakundeen erantzu-
naren zain, baina ez da iristen.
Erantzun integrala ematea nahi
dugu, pertsonak aintzat hartuko
dituena. Utzi pertsonak balantza
batean jartzeari, eta jar itzazue
zuen interesen aurretik».

Erakundeen immobilismoaren
aurrean, lanean jarraituko dute
Zierbena Sarean plataformako ki-
deek. Material bilketa ere egingo
dute asteburuan, Bilboko BBK
Live jaialdian. Kanpadendak, lo
zakuak, burukoak, esterak, kol-
txonetak, edalontziak, sukaldeko
mahai tresnak eta janari ez-gal-
korrak eta ontziratuak bilduko
dituzte.

Mugak Zabalduz karabana
Bizkaiko erakundeek migratzai-
leei harrera egiteko dituzten mu-
gak agerian utzi dituzte azken as-
teetan, baina Europako Batasu-
neko estatuen politikak ere
agerian utziko dituzte datozen
egunetan. Izan ere, Bilbotik Italia-
ra bidea hartuko dute gaur hain-
bat herritarrek. Mugak Zabalduz
karabanak hara joko du aurten,
eta, astebetez, Europako Batasu-
nak eta, bereziki, Italiako Gober-
nuak errefuxiatuekin eta migra-
tzaileekin duten jarrera salatuko
dute han, Espainiako, Galiziako

eta Herrialde Katalanetako hain-
bat ekintzailerekin batera.
Jarrera baten abiapuntua izan

zen Aquarius ontziarena. Izan
ere, gaur-gaurkoz, Italiako por-
tuak itxita daude iheslariak
dakartzaten barkuentzat, eta
Mateo Salvini eskuin muturreko
Barne ministroak argi azaldu du
lurraldeak ez duela migratzaile
gehiago hartuko. Mediterraneo-
ko uretan ito ez daitezen lanean
ari diren gobernuz kanpoko era-
kundeen ontziei ere egin die oha-
rra: «Uda guztian portuak itxita
egongo dira GKE-etako ontzien-
tzat; Italia postal bidez soilik iku-
siko dute».
Italiako agintarien «jarrera xe-

nofoboak» salatzeaz gain, lurral-
dean dauden elkartasun espe-
rientziak ere ezagutuko dituzte;
tartean, Riace herriaren kasua.
1998tik, errefuxiatuak jasotzen
ari dira Calabria eskualdeko he-
rrixka txiki horretan, Mimmo Lu-
cano alkatearen gidaritzapean:
1.800 biztanle ditu gaur egun, eta
22 herrialdetatik joandako 400
migrantetik gora jaso ditu jada.
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1 Mugak Zabalduz karabana.

Hilaren 22ra bitarte izango dira Ita-

lian, hango politikak salatzen. 

MARISOL RAMIREZ / FOKU

2 Harrera errefuxiatuei.Bilbora

iritsitako migranteen harreraz ar-

duratu da Bizkaiko Ongi Etorri

Errefuxiatuak taldea azken astee-

tan. Hilaren 8an egin zuten azken

afaria. OEE BIZKAIA

3 Elkartasuna.Dozenaka bolun-

tario aritu dira errefuxiatuak lagun-

tzen. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Bizkaira iritsitako migranteen
harrera berma dadin, lanean
jarraituko du Ongi Etorri
Errefuxiatuak taldeak

Urtebete da hainbat
errefuxiatuk Zierbenan
kanpamentu bat antondu
zutela. Han daude oraindik

Informazio gehiago

bildu nahi izanez gero,

jo webgune honetara:

mugakzabalduz.eus

@
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Errefuxiatuak
Bizkaian

Iritsitakoen egoera



Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Larrialdietarako Udal Zerbitzuen
egoitzan bere txanda itxaron, eta
ia egunerokoak bihurtu zaizkion
tramiteak egin ondoren hartu du
Bizkaiko HitzaMamadou Barik
(Ginea Konakry, 1999). Egun ba-
tzuetarako otordu bat ziurtatuko
dion txartela lortu duela eta, gus-
tura dago. Baina biharamunean
itzuli beharko du ilarara. Lo egite-
ko lekua behar du, baina horreta-
rako txartelik ez diote eman. Eta
horixe da, hain zuzen, 19 urteko
gazteak okerren daramana: kale-
ko edozein bazterretan lo egin be-
harra. 
Zergatik atera zinen zure herri-

tik ihesi?

Oso egoera zaila dago han. Kri-
sialdi sakon-sakona dago ekono-
mikoki, sozialki eta politikoki.
Beste lurraldeetan krisiak izan
daitezke agian ekonomikoagoak
edo politikoagoak, baina Ginea
Konakryn nahastuta dago dena:
krisi sozial, politiko eta ekonomi-
koa batzen dira. Zaila egiten zait
azaltzea.
Zer dakar horrek? Nola eragiten

du egunerokoan?

Politikoki, adibidez, oso zaila da
egoera. Poliziak edozein manifes-
taziotan harrapatzen zaitu, eta
kartzelan sartzen zaitu. Nire lagu-
nak kartzelan daude. Zaila da ezer
egitea sistema politiko horretan.
Ama hil zitzaidan, aita ere bai.
Anai-arrebak bizi gara. Ama mer-
katari txikia zen, eta iraupen eko-
nomia horretan bizi ginen. Eta,
giro politiko nahasi horretan, beti
dena kolokan. Amama eta anai-
arrebak geratzen zaizkit. Baina
han zaila da jatea. Zaila da aurrera
egitea.
Nola hartzen da alde egiteko

erabakia?

Erabakia hartu nuen ikustean
arrebak eta batez ere amama es-
kasian zeudela, ni beste aho bat
gehiago nintzela, ez zegoela jate-
korik, eta ezin nuela ezertan la-
gundu. Pentsatu nuen: saiatuko
naiz zerbait egiten eta zerbaitetan
laguntzen beste leku batetik.
Nolakoa izan zen bidaia?

Irtetean, mugetatik egin behar
nuen bidaia. Maliko desertuan
harrapatu ninduten, eta itzuli be-
har izan nuen berriro diru bila. Bi-
garren saiakeran, Maliko muga
igaro eta lortu nuen Marokora
heltzea.
Eta nola iritsi zinen honaino?

Malagara iritsi nintzen. Itsas Sal-
bamenduak erreskatatu nin-
duen. Nazioarteko uretan galduta
geratu ginen, Itsas Salbamendu-
koek hartu gintuzten, eta Mala-
gara eraman gintuzten. Itsasoan
motorrarekin arazoak izan geni-

tuen, eta ez atzera ez aurrera egin
ezinik geratu ginen. Ur handitan
geunden, olatu handiak zeuden,
eta ezin genuen ezer egin. Itsas
Salbamendukoek eraman gin-
tuzten Malagara. 
Nola deskribatuko zenuke txa-

lupako bidaia?

Oso-oso zaila da. Ontzia hartu
ahal izateko, behin eta berriz
saihestu behar da Polizia; men-
dian zehar ibili behar da poliziarik
ez dagoen lekuak ikusteko eta
txalupa hartu ahal izateko. Mendi
eta haitz artean hiru ordu oinez
egin behar izan nituen lekua aur-
kitu eta txalupa hartu ahal izate-

ko. Egun hori baino lehen, hiru
egun egin nituen basoan sartuta,
ezkutuan, txalupa hartzeko au-
keraren bila. Gordeta. Txalupa bat
hartu ahal izateko momentua
aurkitzea da zailena Marokon. Ez-
kutuan ibili behar da. Txalupa ez-
kutuan hartzea lortu nuen, abiatu
ginen, eta gero, ur handitan, on-
tziko motorra apurtu zen, eta no-
raezean geratu ginen Itsas Salba-
mendukoak agertu eta erreskata-
tu gintuzten arte.
Halako txalupa bat hartzean,

ohartzen zara hiltzeko arriskua

duzula?

Hasieran, ontzia hartzean ez

dugu arriskurik ikusten. Itxaro-
pena da nagusi... Baina itsasoan
lau, bost ordu pasatzen direnean,
jendea negarrez hasten da. Bota-
ka, eta beldurrez, ikaratuta. Ekai-
tza izan genuen, motorrik gabe
geratu ginen, olatu handiak zeu-
den, eta beldurrak jota geunden.
Zein ideiarekin irten zinen zure

herritik, eta zer asmo duzu

orain?

Argi dut ez naizela etorri bizitza
ikustera. Hemen aurkitzen baldin
baditut bizi baldintzak, bizitzeko
aukerak, hemen geratuko nin-
tzateke. Leku polita da, atsegina,
mendia eta hondartza ditu... Bai-

na hemen ez nago denbora-pasa;
hori argi dut. Hemen aukerarik ez
badut, beste lekuren batera joan
beharko dut, bidaia jarraitu be-
harko dut. Hori bai, hemen gera-
tzeko aukera izango banu, gustu-
ra geratuko nintzateke. 

Zenbat denbora daramazu Biz-

kaian?

Hiru bat hilabete. Martxoan irten
nintzen handik.
Zer aurkitu duzu hemen? Espe-

ro zenuena aurkitu duzu?

Momentu honetan, egia esan, ez
dut aurkitu. Hizkuntza ikasi nahi
dut; hizkuntza menperatu beha-
rra dut komunikatzeko. Ikastaro
txiki bat hasi dut, eta, agian, hiz-
kuntza menperatzen dudanean,
dudan proiektua garatzea posible
izango da. Momentu honetan,
hastapenetan nago.
Hemen aurkitu duzun horretan,

zein da alderik onena, eta zein

txarrena?

Eskertzekoa da behintzat goserik
ez dudala pasatu. Gosea dudane-
an jatekoa izaten dut. Arazo la-
rriena lo egiteko lekuarena da.
Gogorra da gauean kalean gera-
tzea eta edozein bazterretan lo
egin behar izatea. Baina esker
oneko nago behintzat goserik ez
dudalako pasatu. 

Jendearen laguntza eskertu be-
harra dut. Jo eta ke laguntzen ari
direnei, aktibistei, nire esker on
guztia. Gurekin egoten dira egu-
nean hiru aldiz, egunero, kezka-
tzen dira gutaz, eta laguntzen di-
gute. Laguntza hori eskertu nahi
dut. Nik ez nuen ezer, ez arropa-
rik ez ezer, eta soinean ditudan
jertsea, elastikoa, prakak... eurek
eman didate dena. Benetan es-
kertzekoa da aktibisten lana. 
Bizi izandakoa bizi ondoren, be-

rriz ihes egingo zenuke?

Arreba barrez eta irribarretsu
ikusi nahi dut, eta momentu
hauetan ezinezkoa da hori. Beraz,
berriro egingo nuke egindakoa.
Hango egoera nik utzi nuen ber-
bera izango da, eta, hori aldatu
arte, ez naiz itzuliko.

«Beste aho bat nintzen,
jatekorik ez genuen, 
eta ezin nuen lagundu»

Mamadou Bari b Errefuxiatua

Premiak behartuta alde egin du Ginea Konakrytik, 19 urte dituela. 
Bizi ahal izateko baldintza bila ihes egin du, eta oraindik ez ditu aurkitu.
Aurrera egiteko «aktibisten» laguntza eskertu du, behin eta berriz.

MARISOL RAMIREZ / FOKU
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«Ur handitan ontziko
motorra apurtu zen, eta
noraezean geratu ginen.
Itsas Salbamendukoek
erreskatatu gintuzten»

«Arazo larriena lotarako
lekuarena da. Gogorra
da kalean geratzea eta
edozein bazterretan 
lo egin behar izatea»

«Hemen aukerarik 
ez badut, bidaia jarraitu
beharko dut. Hori bai,
aukera banu, gustura
geratuko nintzateke»
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ZIPRIZTINAK
Nerea Ibarzabal

Bet-i berandu

B
irika beltzak, umeen

hilkutxatxo zuriak, 

gizon bat ohe ertzean

bere hankarteari etsi-

penez begira, ahoko infekzio

beldurgarriak, hortz horituak…

Ezagun ditugu tabako paketee-

tako argazki mehatxatzaile gor-

dinak, letra beltz lodiz idatzitako

baieztapen ausartak, Heriotza

eragin dezake-tik Hiltzen du-ra.

Erretzeak sexy eta boteretsu egi-

ten zaituela zioten iragarkietatik

gatozela jakinda, pentsa zenbat

pertsonak gaixotu edo hil behar

izan duten egoerari honelako

buelta emateko, merkatuan

eskua sartzeko —behatz puntak

bakarrik, baina zerbait, behin-

tzat—.

Jakin nahi nuke urte gutxiren

buruan zer argazki dramatiko,

zer kanpaina asmatu beharko di-

tuzten gobernuek ludopatiaren

aurka. Zain nago, hain aurreikus-

garria denaren zain. Leku guztie-

tara iritsi dira iragarkiak: fron-

toietako errotuluetara, joko-ze-

laien ertzetako pantailetara, gure

lehen mailako futbol-taldeen ka-

misetetara ere bai orain. Apustu-

etxeen gorakada etengabeko hau

dirua egiten ari diren seinale da,

eta badakigu horrek zer dioen

gutaz: gero eta menpeko gehiago

daudela. 

Codere, BetWay, Retabet, 

BetFair, bet365 eta bethitzaren

beste hamaika mozorro eta alda-

era egongo dira eta etorriko dira.

Apustua eta kirola bizitzeko

modu dinamiko, azkar, erakar-

garri, maskulino bat marrazten

asmatu dute; hain modernoa eta

taberna guztietan onartua, non

ez baitugu geure burua lotzen

jokoarekin arazoak dituenaren

estereotipoarekin. Ez gerezi, ez

meloi, ez gizon bakarti; orain,

jende oso gaztea dago tartean,

taldeka ere jokatzen duena,

mutil kuadrila irribarretsu eta

lehiakorrak iragarkietan, eta

Arduraz jokatu dioen mezua

letra txikiz eta bi segundoz baka-

rrik, bilatu ezean ikusi ere ezin

dena egin.

Denok dakigu ez dela luzerako

izango, helduko dela garai bat

apustu etxeei publizitatea muga-

tuko zaiena nolabait, tabakoare-

kin eta alkoholarekin egin bezala

—oker ez banago, orain ezin dute

ezer iragarri haurrentzako ordu-

tegian—. Kontua da noiz, zer datu

larri kaleratu ostean. Eta beldur-

garria da nola bien bitartean zi-

rrikitu guztietatik sartzen uzten

zaien, azken lur zatia ere ustiatu

dezaten garai lehorragoak iritsi

aurretik. Gero eramango dituzte

eskuak burura, eta aipatuko da

ardura soziala, eta abar. 

Seguru kasu hori beste hainbat

iragarki eta menpekotasunekin

alderatu daitekeela, etengabe ar-

galtzera gonbidatzen gaituzten

pastilla edo hauts magikoekin,

adibidez. Merkatu librearen

oihanaren esku gaude, eta pre-

bentzio eta kontzientziazio kan-

painekin estali nahi dugu arazoa,

baina beti berandu, eta enpresa

pribatuei kili-kilirik ere egin

gabe, ahal dela. 

Nik jada ikus dezaket, lau urte

barru, iragarki sentsazionalista

bat ahots mehatxatzaile eta serio

batekin, euskaraz Kandido

Urangak egingo lukeena, Ez

jolastu jokoarekin-en antzerako

eslogan ustez burutsu bat hartu-

ta —gazteleraz No juegues con

fuego/juegohitz-jokoa erabil-

tzen saiatuko dira—. Edozer joka-

tuko nuke.

Apustua eta kirola
bizitzeko modu

azkar, erakargarri,
maskulino bat

marrazten asmatu
dute; modernoa eta

onartua, non ez
baitugu geure burua

lotzen jokoarekin
arazoak dituenaren
estereotipoarekin

BIZKAIKO HITZAk irakurleen

eskutitzak plazaratzen ditu. Ez di-

tuzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta BIZKAIKO HITZAk moz-

teko eskubidea du. Helbide ho-

netara bidali behar dira, izen-abi-

zenak eta herria adierazita:

Bizkaiko Hitza, Uribitarte kalea

18, 3-C, 48001 Bilbo. Eskutitzak

Internet bidez bidali nahi izateko-

tan, igorri helbide honetara:

bizkaia@hitza.eus.

%

Zorion Egileor
aktorea izango da
aurten pregoilaria

BILBO bBilbok aukeratu ditu

aurtengo txupinera eta pregoila-

ria. Zorion Egileor aktore eta mu-

sikaria izango da pregoilaria;

1977. urtean, irratiko esatari zela,

orduko jai eredu pribatua alda-

tzeko deia irratitik egin zuen:

«Zergatik ez dugu Bilbon jai ere-

du herrikoirik?», bota zuen.

Txupinera, berriz, Aixeberri kon-

partsako Saioa Dominguez Hor-

maetxe izango da.

Irudia b Bilbo

Ingeniaritza eskolan erori zen langilea hil egin da
Euskal Herriko Unibertsitateak Bilbon duen Ingeniaritza eskolan administrari lanetan aritzen zen emakume batek erorikoa izan zuen maiatzaren

21ean, eskolako eskaileretan. Buruan kolpea hartu zuen, eta larri eraman zuten ospitalera. Hilabete eta erdi koman egon ondoren, langilea hil egin da.

EHUko LAB, Steilas, CCOO, UGT eta ELA sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte Ingeniaritza eskolan bertan –argazkian– eta  Leioako, Gasteizko

zein Donostiako campusetan. Prebentzioa, formazioa eta lan segurtasuna eskatu dizkiete EHUri, eta heriotzaren arduradun egin dute. ECUADOR ETXEA
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200
MERKATARITZA ESKOLAK

BETE DITUEN URTEAK

Gaur EHUko Ekonomia eta Enpre-

sa Fakultatea dena Bilboko Mer-

kataritza Eskola gisa sortu zen,

duela 200 urte. Mundu osoan

merkataritza ikasketak eskaintzen

hasi zen lehen eskoletako bat izan

zen. Udaletxean egin zituen esko-

lak, Elkano kalera igaro zen arte.



Natalia Salazar Orbe Bilbo

Lantegi Batuak fundazioko langi-
leak eta haien senideak kalera
atera ziren larunbatean, bidezko
lan itun bat aldarrikatzeko. Emi-
lio Garriga ere (Basauri, 1972) han
izan zen. Fundazioak Basaurin
daukan lantegian egiten du lan.
Azaldu du kendu egin nahi diz-
kietela lan itunean jada jasota
dauzkaten eskubideak. Baldintza
prekarioenak elbarritasun inte-
lektuala duten 625 langilek eta es-
kulan zuzeneko 1.100 beharginek
dituztela dio.
Zergatik ari zarete protestan?

Zein dira Lantegi Batuak funda-

zioko langileen baldintzak? 

Langileen soldata izoztuta egon
da 2012tik 2014ra. Eta 2015etik
2017ra %1eko igoera izan dugu,
urtero. Lan itunari lotutako kate-
goria txikienek 12.637 euro jaso-
tzen dute urtean. Beraz, erosahal-
mena galdu dute; 320 eurokoa

izan da galera hori. Gainerako ka-
tegorietan %1 eta %2,5 artekoa
izan da galera, soldaten izoztea
eta %1eko igoera kontuan hartu-
ta. 2011tik 2017ra bitartean KPIa
%5,62 igo da, eta gure soldata, %3.
Baldintza prekarioenak elbarrita-
sun intelektuala duten 625 langi-
lek eta eskulan zuzeneko 1.100
langilek dituzte.
Zuzendaritzak proposamen bat

egin dizue. Zein?

Soldaten igoera fundazioaren
emaitzen araberakoa izatea pro-
posatu digute. Baina emaitza ho-
rien %25 soilik banatu nahi dituz-
te langileen artean: 2.200 langile
gara. Txarrena da orain arte
%2,5eko erosahalmen galera da-
ramagula. Enpresak %1eko igoera
proposatu digu kategoriarik txi-
kienentzat, eta %0,75ekoa kate-
goria handienentzat. Horrez gain,
Gabonetako eta Aste Santuko
oporrak ere murriztu nahi dizki-
gute. Izan ere, 31 opor egun dauz-

kagu: 22 uda garaian ezarrita
dauzkagu, eta gainerakoak Aste
Santuan eta Gabonetan hartzen
ditugu. Opor izendapena kendu,
eta lanaldia doitzeko ordu libre-
ak izendatu nahi dituzte azken bi
horiek. Hori kaltegarria izan dai-
teke. Izan ere, ez dakigu zer-nola
erabil ditzaketen lanaldia doitze-
ko orduak. Oporretan nagoela
gaixotuko banintz eta gaixo bai-
mena hartu beharko banu, opor

egunek beste izendapen hori iza-
nik, ez nuke izango eskubiderik
galdutako opor egunak berresku-
ratzeko. Beraz, lan itunean dago-
eneko jasota dauden eskubideak
kendu nahi dizkigute.
Zuek eskaera bat egin duzue.

Zeintzuk aldarrikapen dituzue?

Soldatak igotzeko berriz ere KPIa
erreferentziatzat hartzea eska-
tzen dugu. Horrez gain, urtero di-
ru kopuru finko bat berreskura-
tzeko eskaera ere egin dugu, orain
arte galdutako erosahalmena be-
rreskuratu ahal izateko. Eskatu
dugun kopuru hori desberdina da
soldata eskalaren arabera. Era ho-
rretan planteatu dugu, kategoria
batzuen eta besteen artean dau-
den soldaten aldeak murrizteko

asmoz. Horrez gain, sol-
daten eguneratzeak ere
eskatu ditugu, osagarri,
txanda edota jai egune-
tan aplikatzeko. Zortzi
orduko lanaldia ere nahi

dugu. Izan ere, udan lanaldi trin-
koa izateko, neguan zortzi ordu-
tik gora egiten dugu lan.
Eskaera horiek jasota, zer eran-

tzun dizue zuzendaritzak?

Diruari erreparatuta soilik balo-
ratzen du kontu guztia. Langile
batzordearen proposamena ez du

negoziatu nahi puntuz puntu.
Guk hala egin nahi dugu, ikusteko
zein ataletan gauden ados. Ez dute
nahi KPIa erreferentziatzat  hartu
soldaten igoerak ezartzeko.
Oraingoz negoziazio mahaian
gaude, baina ez dute ezer jakin
nahi eskatzen dugun KPIaren
araberako soldata igoerari buruz.
Langile batzordeak ez badu ikus-
ten zerbait sendoa mahai gainean,
ez da eseriko negoziatzera.
Zenbat langile zarete?

2.200 langile gara, denera. 1.750
elbarriak dira.
Zer sektoretan ari zarete?

Industriako sektore guztietan:
mekanizatuak eta muntatzeak,
elektronika, automozioa eta
muntatze elektrikoak. Zerbitzuen
sektorean ere ari gara: ostalaritza,
garbiketak, lorezaintza... Bizkai
inguruko enpresek merke azpi-
kontratatu nahi dituzten lan guz-
tiak egiteko, hor gaituzte gu. Ma-
nipulazio lan errazak zein lan oso
kualifikatuak egiten ditugu. Gero
eta makina aurreratuagoak era-
biltzen ditugu Bizkaian finkatuta-
ko industria sektoreko enpresei
zerbitzua emateko. Lanak egiteko
gero eta kualifikazio handiagoa
behar da, baina soldatak direnak
dira.
Langileek zer-nola bizi duzue

egoera hori?

Enpresaren proposamenarekin
engainatuta sentitzen gara, eta
gutxietsita. Elbarria izanik, indar-
tsuagoa bilakatzen zara arazoei
aurre egiteko. Baina hemen ari
garen elbarriok ez gara iristen hi-
laren bukaerara, eta horrek ez di-
gu laguntzen gure egunerokoari
aurre egiten. Familia asko mise-
rian daude: soldata asko oso txi-
kiak dira, hilean 800 eurokoak.
Mila eurora ere iristen ez direnak,
beraz. Asko gaizki pasatzen ari di-
ra. Urtea aurrera doa. 2017tik
%1eko igoerarekin gaude; urtarri-
laz geroztik ez da izan igoerarik;
eta, aldi berean, bizimodua gares-
tituz doa. Ahal duten bezala egi-
ten diote aurre egoerari, baina
gaizki pasatzen ari dira.
Aurrera begira, protestekin ja-

rraitzeko asmoa duzue?

Hilaren 19an elkarretaratzea
egingo dugu Boluetako hostela-
ren aurrealdean. Babesa eta la-
guntza eskatu nahi dizkiegu arra-
tsaldeko txandan ariko diren lan-
gileei, kontzentrazio horretara jo-
an daitezen. Egoera ez bada alda-
tzen, irailean berriz ekingo diegu
protestei, udako oporraldiaren
etenaren ostean. Hori guztia lan-
gile batzordeak erabakiko du.
Pentsatzen dut elkarretaratze eta
protestekin jarraituko duela en-
presak egoera beste era batera
planteatzen ez badu.

«Enpresak engainatuta
sentitzen gara, eta gutxietsita»

Emilio Garriga b Lantegi Batuak fundazioko langilea

Bi urtez soldatak izoztuta eduki dituztela salatu du Garrigak, eta azken urteetan %1eko igoera
besterik ez dutela izan, nahiz eta gero eta lan kualifikatuagoak egin. Protestak egiten ari dira.

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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«Bizkai inguruko enpresek
merke azpikontratatu 
nahi dituzten lan guztiak
egiteko, hor gaituzte gu»



Natalia Salazar Orbe Herria

Usansolo Bizkaiko 113. herria

bihur dezakeen prozesuak bulka-

da handia izan zuen 2016an. Hala

zirudien behintzat. Urteetan blo-

keatuta egon ostean, Galdakaoko

Udalak eta Usansolo Herriak bide

orria adostu zuten. Ordea, Usan-

solo Herria plataformak salatu du

azken hilabeteetan prozesua be-

rriz ere geldi dagoela. Haren gara-

pena oztopatzen aritzea leporatu

dio udalari. Besteak beste, Espai-

niako Gobernuari baimena eska-

tu nahi diolako Usansoloko auzo-

ek desanexio prozesua abiatu

nahi duten argitzeko galdeketa

egiteko. Udalak dio baimen hori

beharrezkoa dela; plataformak,

hori ez dela egia; Madrilen baime-

nik ez dela behar, alegia: ez herri-

tarrak prozesuarekin ados dau-

den jakiteko loteslea ez den galde-

keta egiteko, ezta desanexioari

berari buruzko galdeketa egiteko

ere. Bizkaiko foruak arautzen

ditu desanexio prozesuak. Hori

hala dela baieztatzen duten bi

epai aurkeztu ditu asteon plata-

formak.

Bata, Gipuzkoan Itsaso Ezkio-

tik bereizi eta udalerri bihurtzea

ahalbidetzen zuen foru dekretua-

ri babesa eman diona da. Bestea

Basauri erdigunea eraberritzeko

planari buruzko galdeketari da-

gokio. Horretan ere auzitegiek

herritarrei galdeketa egiteko es-

kumena aitortu diote udalari .

Juan Landa abokatuak eman

ditu sententzion xehetasunak.

1964an anexionatu zituen Fran-

cok Ezkio eta Itsaso. «Gipuzkoa-

ko foru arauak aukera ematen du

horrela anexionatutako udale-

rriak desanexionatzeko». Urtee-

tan eztabaidatan ibili ostean,

adostasuna lortu zuten Ezkiok eta

Itsasok, eta desanexioa tramitatu

zuten. «Tramitazio hori oinarri

hartuta, foru aldundiak foru de-

kretua atera zuen».

Estatuko administrazioak

dekretua inpugnatu zuen, ordea.

Auzitara jo zuen. «EAEko Auzi-

tegi Nagusiak apirilean eman

zuen ebazpena, eta esan du esta-

tuak ezin dezakeela hori inpug-

natu, ez duela legitimitaterik,

bertako araudia aplikatzen baita;

Gipuzkoakoa, alegia, ez estatu-

koa».

Landak azaldu du Bizkaiko fo-

ruak ere desanexioak ahalbide-

tzen dituela. Udalerri bihurtu

nahi duenak baldintza batzuk

bete behar ditu horretarako.

«Usansolok baldintza horiek be-

tetzen dituela frogatzeko lanean

ari gara, baina alkateak blokeatu-

ta dauka prozesua». Besteak bes-

te, arauak jasoa du udalerri berria

sortzeko bermatua izan behar

duela bideragarritasun ekonomi-

koa, zerbitzu publikoen kalitatea

mantendu behar duela eta lurral-

detasuna mugatuta izan behar

duela.

Hori horrela izanik, Monika

Mena Usansolo Herria platafor-

mako kideak dei zuzena egin dio

Ibon Uribe alkateari: «Utz ditzala

gezurrak alde batera, eutsi die-

zaiola konpromisoari eta batzor-

de mistora dei dezala behingoz,

ahalik eta azkarren hasteko iker-

ketak eta prozesua». 

Prozesua funtsean dago enkis-

tatuta . Ibon Uribe alkateak auzoz

auzo galdetu nahi du Usansolon

prozesuan parte hartu nahi du-

ten. Usansolo Herria taldekoek

diote nahi hori azaldua dutela as-

paldi: 2014an, 2.187 herritarrek

parte hartu zuten galdeketan,

1.964k egin zuten desanexioaren

alde; %90ek, alegia. 2017. urtea-

ren bukaeran desanexio proze-

suari babesa ematen zioten 1.995

herritarren sinadurak jaso zituz-

ten. «Alkateak egin nahi duen

galdeketaren helburua da gure

artean zatitzea eta konfrontazioa

bilatzea».

Baimen beharrik ez

Galdeketa hori egiteko, Galdaka-

oko Udala Madrilen oniritziaren

zain dago. Landa abokatuak esan

du ez duela behar horrelakorik.

Eta EAEko Auzitegi Nagusiak Ba-

sauriko kasuari buruz eman duen

epaiaren berri eman du hori argu-

diatzeko. 2016ko uztailean, herri-

gunea eraberritzeko planari bu-

ruzko galdeketa egitea onartu

zuen Basauriko udalbatzak, EAE-

ko Instituzio Lokalen Legeak au-

rreikusitako prozedurari jarraitu-

ta. Zenbait auzotan egin behar

zuen galdeketa. Estatuko admi-

nistrazioak inpugnatu egin zuen.

Epaitegiek arrazoia eman diote

oraintsu udalari: ez zuen Espai-

niako Gobernuaren baimenik be-

har. «Oraingo honetan ere alka-

teak Usansoloko auzo batzuei soi-

lik egin nahi die galdeketa. Beraz,

ez du baimenik eskatu behar».

Usansolo Herriak bi epai horien

berri eman zuen maiatzeko udal-

batzan, baina alkateak bereari

eutsi zion, Menak salatu duenez.

«Mespretxuz aritu zen. Era ho-

rretako mozio gehiago ez zituela

onartuko esan zigun». Gainera,

plataformak uste du prozesua lu-

zatzeko beste aitzakia bat besterik

ez dela galdeketa: «Gure proze-

dura foru arauak gidatzen du, ez

Espainiako legediak. Eta hori

EAJk badaki».

Abokatuak argi du zein den de-

sanexio prozesuan jarraitu beha-

rreko bide orria: «Udalarekin ne-

goziazio prozesua abiatu behar

da, mugaketa adostu, erabaki

zein higiezin izango diren Usan-

solorentzat eta zein Galdakaoren-

tzat, eta diruarekin nola jokatu,

besteak beste. Akordioa lortuta,

galdeketa egiten da. Herritarrek

erabaki behar dute desanexioare-

kin ados dauden. Erantzuna

baiezkoa bada, Bizkaiko Foru Al-

dundira bidaltzen da. Handik,

Batzar Nagusietara bidaltzen dute

erabakia, eta bertan sortu behar

dute udalerri berria».

Desanexioa lortu eta Bizkaian

udalerri berri bihurtu den azkena

Bolibar izan da. 2004an lortu

zuen independentzia. Han ere,

Landa izan zen abokatu. «Usan-

solo eta Galdakaoren artekoa be-

zalako blokeo egoeran egon zen,

baina azkenean lortu genuen».

Usansolo Herria plataformako-

ek ez dute galdu itxaropenik. Itsa-

soko eta Basauriko ebazpenek

euren asmoei indarra eman dio-

tela sinetsita daude. Menak argi

esan du: «Ez dugu etsiko. Borro-

kan jarraituko dugu, eta beste

agintaldi batera ere aurkeztuko

gara. Gure desanexio prozesua ez

dadila izan EAJrentzako trukera-

ko elementua euren hauteskun-

deetan, erakutsi baitute ez dutela

borondate politikorik».

Usansolo Herriak
EAJri eskatu dio
ez oztopatzeko
sezesio prozesua  
Gezurretan ibiltzea leporatu dio Galdakaoko
Udalari b Prozesuaren garapenari bidea
zabaltzen dioten bi epai aurkeztu ditu taldeak

Usansolo Herria plataformak asteazkenean eman zuen Basauri eta Itsasori buruzko epaien berri. JUNE PRIETO / FOKU
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Zihara Jainaga Larrinaga

Bizkaiko Foru Aldundiaren as-

moen artean presente egon da

beti txirrindulari eta oinezkoen

aisialdirako azpiegitura eta zerbi-

tzuak zabaltzea. 1990eko hamar-

kadaren hasieran, Portugalete eta

Zierbenako Arena hondartza lo-

tzen zituen bidegorria izan zen

Bizkaian bizikletentzat zein oi-

nezkoentzat eraikitako lehen bi-

dea. Hamabi kilometroko luzera

izan zuen lehen zati hark. Hamar

urte geroago, lau kilometro luza-

tu zuten, Muskiz herriraino. Os-

tean, bidegorria Sestaora hedatu

zen, eta, duela gutxi, Barakaldora.

Hori horrela, Bilbo Ezkerraldea

eta Meatzaldea alde batetik beste-

ra ia osorik zeharka daiteke, gaur

egun, bizikletentzako espresuki

prestatutako bideetatik. 

Egun, Santurtzi da Arena hon-

dartzara doan bidegorrira lotura-

rik ez duen eskualdeko herri ba-

karra. Hiru kilometroko bizikle-

ten bide berri batekin, baina, Ez-

kerraldeko kostaldeko herri ho-

rrek Barakaldo eta Arena hondar-

tza lotzen dituen bidegorriaren

luzapen bat izango du laster. Ho-

rretarako, aldundiak bi milioi eu-

roko inbertsioa egingo duela

adierazi du. Era berean, espero

dute lanak 2019. urterako buka-

tuta egotea.  

Bizkaian eraikitako lehen bide-

gorria izateaz gain, herrialdean

gehien erabiltzen denetakoa ere

bada hori. Eskualdeko eta ingu-

ruetako milaka txirrindulari, ko-

rrikalari zein oinezko pasatzen

dira bertatik egunero. Kirola egi-

teko edo hondartzara joateko era-

biltzen dute gehienek. 

Bidegorria eraikitzearen hel-

buru nagusia herrien artean, dis-

tantzia labur eta ertainetan, auto-

en ibilbideen alternatiba izatea

da. Baita aisialdiko kirola susta-

tzea eta hondartzetarako sarreren

alternatiba eskaintzea ere. Bestal-

de, bidegorri berriaren hasiera

Metroaren Kabiezesko geltokitik

500 metro eskasera dago; era ho-

rretan, garraio publikoaren sare-

arekin lotuta egongo da. 

Bidegorriaren ezaugarriei da-

gokienez, norabide bikoitzeko bi-

dexka izango dela adierazi dute.

3,5 metroko zabalera izango du,

horietatik bi txirrindularientzat

izango dira, eta gainontzeko me-

tro eta erdia, oinezkoentzat. Zen-

bait tokitan, bihurgune itxietan

eta aldapa pikoetan, txirrindula-

rientzat abiadura muga orduko

20 kilometrokoa izango dela ze-

haztu dute.

Santurtziko Udalak eta Bizkai-

ko Foru Aldundiak 2011. urtean

hasi zituzten bidegorriaren

proiektua aurrera atera ahal iza-

teko elkarrizketak. Hainbat iker-

keta egin ostean, zazpi urteren

ondoren, santurtziarrak bizikle-

taz joan ahalko dira hondartzara

edota alboko herrietara. Zenbait

komunikabideren arabera, hiru

kilometroko bidegorri berriak,

zehazki, Santurtziko Villar auzoa

eta Abanton dagoen San Fuentes

lotuko ditu. Eta, bertan, egun

hondartzara iristen den bidego-

rriarekin elkartuko da.  

Lanak bi fasetan banatuko

dituztela adierazi dute agintariek.

Hasteko, Serantes mendiaren

magaletik, Villar auzotik, A-8

autobidearen beste aldean dago-

en Tocedo auzora eraikiko dute

bidea. Bigarren zatia, bestalde,

toki horretatik San Fuentesera-

koa izango da. Lehenengo fasea

bukatutakoan, bigarrena egin

bitarte, Santurtzi eta Arena hon-

dartza arteko bidea errazteko,

behin-behineko lotura ezarriko

dute Ortuellako Nocedal auzotik

igarotzen den hondartzarako

bidegorrira.

Lehenengo zatiari dagokionez,

milioi bat pasako kostua izango

dute lanek, eta, hein handi bate-

an, aurrez bazeuden bidexkak

aprobetxatuko dira bizikleten-

tzako bide berriak egiteko. Zen-

bait tokitan, aldapak leunduko

dituzte nabarmenki, eta, gehie-

nez ere, %8ko malda izango dute.

Horrez gain, beste ibilgailu ba-

tzuekin parteka daitezkeen trafi-

ko guneak ahalik eta gehien mu-

rriztuko dituzte. 

Santurtziko Villar auzoko ere-

mu garaienean, Pajares kalean

hasi, eta iparralderako bidea har-

tuko du lehen zatiak. A-8 autobi-

dera iristean, errepidea-

ren azpitik igaroko da bi-

degorria. Toki horretan

hainbat erabiltzaile el-

kartuko direla iragarri

dute, baina txirrindula-

riek eta oinezkoek izan-

go dutela lehentasuna. 

Bigarren fasean, bes-

talde, ia bi kilometroko

luzera izango du bidego-

rriak, eta haren kostua milioi bat

euro baino zerbait gutxiagokoa

izango dela aurreikusi dute. 

Autzaganeko bidegorria
Santurtzi eta Arena artean egingo

den bide zati hori kontuan izan

gabe, Bizkaian, guztira, errepide-

ko 300 kilometro ingurutan dago

lurra gorriz margotuta autoen bi-

deko eskuineko aldean. Azken

hamabost urteetan, aldundiak

67,2 milioi euro inbertitu ditu bi-

degorrien sarean. Sare horretara

batzen azkena Autzaganeko erre-

pidea izan da. Urdinbideko tune-

lak ireki eta bi hilabetera, errepi-

de zaharrak ia erabilerarik ez

duela baliatu du Bizkaiko Foru

Aldundiak txirrindulariei eta oi-

nezkoei lehentasuna emateko.

Bidegorria eraiki dute horretara-

ko. Aldundiak jakinarazi duenez,

725.000 euro inbertitu dituzte

1.600 metro dituen bidegorria

egiteko.

Santurtzira
iritsiko da
Bizkaian egin zen
lehen bidegorria
2019rako aurreikusi dute lanak bukatzea; 
bi milioi euroko kostua izango dute b Santurtzi
eta Zierbenako Arena hondartza lotuko ditu 

Biziz Bizik urteak daramatza bidegorriak aldarrikatzen. Irudian, Bilbotik Getxorako bidegorria eskatzeko martxa. C.MAZON
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Egun, Barakaldo eta Arena
hondartza lotzen dituen
bidegorria da herrialdean
gehien erabiltzen dena

Hiru kilometro luze izango da
bide berria; bi noranzkokoa
izango da, eta 3,5 metroko
zabalera izango du



Aitziber Laskibar Lizarribar 

Foruko erromatar herrixka izan

zenaren aztarna gehiago aurkitu

dituzte azken asteetan. Orain

arte, herrixkako hamalau eraiki-

nen arrastoak zeuden agerian, eta

hamabosgarrena aurkitu dute ar-

keologoek. Eraikin berezi baten

aztarnak dira, gainera: herrixka-

ko terma bainuenak. 

Ezustean egin dute aurkikun-

tza. Uraren Euskal Agentzia ko-

lektore bat eraikitzekotan da in-

guru horietan, eta, lanei ekin au-

rretik, zundaketak egin zituen.

Hain zuzen, herrixka erromata-

rraren aztarnak gertu daudenez

eta horiek kultur ondare izenda-

tuta daudenez, beharrezkoa da

inguruetan edozein esku hartze

egin aurretik aztarnarik ez dela

hondatuko ziurtatzea. Horrega-

tik egin ditu zundaketak Uraren

Agentziak. Arkeologoek lur azpia

aztertu dute, eta aurkikuntza ar-

keologiko handia egin dute. 

Proiektua aldatu behar izan du,

ondorioz, Uraren Agentziak. Ger-

nika eta Busturia artean eraiki-

tzen ari den saneamendu kolek-

torearen nolakotasuna aldatuko

du Foruko Elexalde auzoan. Ko-

lektorea bizpahiru metroko sako-

neran egiteko asmoa zuen agen-

tziak, baina, aztarna arkeologiko-

ak babesteko, zazpi-zortzi metro-

ko sakoneran egingo du sanea-

mendu sistema, zangak ireki

gabe. Kultur ondarea babesteko

arduradunek zehaztutakoari ja-

rraituta erabaki dute bost metro

sakonago egitea lanak. Gernika-

tik Busturirainoko hondakin

urak kolektoreen bidez batzea eta

horiek Lamiarango araztegira

eramatea da proiektuaren helbu-

rua. Bertan tratatuko dira ur ziki-

nak itsasora isuri aurretik. Izan

ere, araztu gabe isurtzen dira ur

zikin horiek, oraindik, itsasora.

Babestutako eremua
Beharrezkoak dira Uraren Euskal

Agentzia egiten ari den lanak; ur-

tetako eskaera, eta urtetan atze-

ratu dena. Baina Foruko herrixka

igarotzen den eremua bereziki

babestutako gunea da. Ikerketen

arabera, I. eta IV. mendeen artean

erromatarren bizileku izan zen,

eta oso ondo gorde dira haren

arrastoak.

Garai haietan ezohiko kokale-

kua izan zen, gainera, Forukoa,

adituen arabera. Herrixka itxu-

ran antolatua egon zen, baina iza-

era industriala izan zuen: burdina

jotzeko lantegiak zituen, ibai ga-

rraioari lotuta. Oso gertu

behar zuen ibaiak iker-

tzaileen esanetan. Gaur

egun ez du ibairik ingu-

ruan herrixka zenak. Ur-

tegien ezaugarriak di-

tuen eremu bat soilik ge-

ratzen da. 

Aztarnategia 1982. ur-

tean aurkitu zen, eta da-

goeneko hamabost gune

berezitu topatu dituzte. Baina in-

guruetan gehiago izango diren

ustea dute adituek. Foro edo erdi-

gunea ez dute oraindik aurkitu,

adibidez, eta hori gutxienez izan

izango dela ziurtzat dute. Horre-

gatik du babes berezia ingurune

osoak. Azken aurkikuntzari da-

gokionez, nolakotasuna ondo az-

tertu eta nola jardun erabaki be-

har du orain aldundiak.

Terma erromatar batzuen
aztarna arkeologikoak
aurkitu dituzte Foruan
Uraren Euskal Agentziak kolektore batzuk jartzeko helburuz 
egin dituen azterketen ondorioz egin dute aurkikuntza arkeologoek

Erromatar herrixkaren hainbat aztarna ikusgai daude Foruan. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Akordioa lortuta, greba bertan behera
utzi dute mediatekako langileek

BILBO bAzkuna zentroko mediatekako langileek amaitu dute hilabe-

te baino gehiago iraun duen greba. Akordioa egin dute langileek eta

horiek azpikontratatuta dauzkaten Odei SA eta Scanbit SL aldi bate-

rako enpresa elkarteek, eta, 38 eguneko protestaren ondoren, astear-

tean itzuli ziren lanera. Aurki lizitazio berria egitea eta kontratazioak

langileei dagozkien mailaren araberakoak izatea adostu dute.

312
BILBOKO UDALAK ESKAINIKO DITUEN LANPOSTUAK

Aurten lan eskaintza publikoa egingo duela iragarri du Bilboko Udalak.

Eskainiko dituen 312 postuetatik gehienak Udaltzaingoa indartzeko

izango dira: 150. Horrez gain, administrazio orokorreko zazpi teknikari

nahi ditu, lau arkitekto, hiru ingeniari, 19 suhiltzaile, liburutegiko zazpi la-

guntzaile, hiru erizain, lau mediku, kalitaterako zortzi teknikari, hiru eko-

nomialari, 11 delineatzaile, hiru arkitekto, sei ingeniari, zortzi gizarte lan-

gile, artxiboko lau laguntzaile, gizarte eta kultur arloko lau animatzaile eta

menpeko 50 langile, besteak beste. Lanpostuetatik 21 elbarritasunen

bat duten pertsonentzat gordeko dira.
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Gernika eta Busturia artean 
ur zikinak arazteko proiektua
aldatuko dute; bost metro
sakonago egingo dituzte lanak

Erromatarrek I. eta IV. mendeen
artean bizileku izan zuten
herrixkako hamabost gune
aurkitu dituzte aztarnategian



Zihara Jainaga Larrinaga  

Zalantzak izan dira nagusi azken

hilabeteotan Bilbo Basket saski-

baloi taldearen etorkizunaren in-

guruan. Kluba desagertuko zela

entzuteraino. Baina, oraingoz,

Retabet Bilbo Basket ez da desa-

gertuko. Beltzezko gizonentzat

etorkizuna iluna izango zela bazi-

rudien ere, oraingoz Bilbo eta Biz-

kaia ez dira saskibaloi talderik

gabe geldituko.

Egia da, hala ere, azkenaldian

Bilbo aldean ez dela giro. Kirol ar-

loari dagokionez, taldeak maila

nahiko «kaskarra» eman du az-

ken denboraldian jokatutako

partidetan. Ondorioz, Bilbo Bas-

ketek ACB maila galdu du, eta da-

torren sasoian Urrezko LEB mai-

lan lehiatuko da. Hori gutxi ez eta,

taldeak sei milioi euroko zor pila-

tua izaten jarraitzen du; horieta-

tik 4,5 epe motzean ordaindu be-

harrekoak dira. 

Azken asteetan, mugimendu

asko izan dira klubaren inguruan.

Zorra kontuan izanik, taldea ez

desagertzeko ahaleginean, klu-

bak erabaki bat hartu behar izan

du: hartzekodunen konkurtsoan

sartu da. Horrela, «lehentasu-

nezko hartzekodunekin» birne-

goziatu ahal izango du. 

Egoera berri horretan, admi-

nistrazio kontseiluko kideek es-

pero dute «akordio bat» lortzea

hartzekodun horiekin, hots, oga-

sunarekin, bankuekin eta jokala-

riekin. Carlos del Campo taldeko

diruzainaren esanetan, akordio-

rik ezean alde guztiak galtzen ate-

rako lirateke, guztiek galduko lu-

ketelako dirua. Aldundiari dago-

kionez, zuzendaritzak adierazi du

«harreman ona» dutela harekin

eta, egoera horretan, negoziatzen

has daitezkeela. Bizkaiko Ogasu-

narekin du taldeak zorrik handie-

na: 2,8 milioi euro. 

Hartzekodunen konkurtsoan

sartzearen ondorioz, aurreran-

tzean epaitegiak izendaturiko ad-

ministratzaile batek taldearen

erabaki guztiak gainbegiratuko

ditu. 

ACBra «garbi» itzultzeko le-

hen pauso bezala definitu dute

hartutako erabakia. Era berean,

Urrezko LEB ligan izena ematera-

koan Bilbo Basketek 1,6 milioi

euro jasoko ditu ACBko jaitsiera

funtsetik. Taldeak adierazi du  ne-

goziazioak aurrera eramaten la-

gunduko duela diru horrek. 

Taldeak hurrengo denboral-

dian izango duen aurrekontuari

dagokionez, zaleek ezinbesteko

zeregina izango dutela azpima-

rratu du Javier Barcala zuzendari

nagusi berriak. Aurrekontuaren

zati handiena abonamendu bidez

lortu nahi baitute. «5.000 zalek

berritzen badute batez beste 180

euroan, 900.000 euro izango di-

tugu», adierazi zuen Del Campok

aurreko astean egindako agerral-

dian. 

Bilboko taldea 2004. urtean igo

zen ACB ligara, eta, ordutik, ha-

malau denboralditan aritu da

maila gorenean. 2010-2011ko

denboraldian goia jo zuen talde-

ak: ACB ligako txapeldunorde

izatera iritsi ziren, 11,5 milioi eu-

roko aurrekontuarekin. Zazpi

urte geroago, baina, egoera zeha-

ro aldatu da. Joan den maiatzaren

13an, ACB maila galdu zuen Bas-

koniaren aurka Miribillako Bilbo

Arenan jokatutako partidan. 

Taldea zulotik aterako duen

bultzada bila joan nahi dute LEB

mailara. Inoiz utzi behar ez zuten

ACB Ligara itzultzea da klubaren

lehentasunezko helburua. Eta,

horretarako, talde egonkor eta

sendoa behar dute. 

Kirol azpiegitura berria
Ospakizunak eta zoriontasunak

aspaldi ahaztu ziren Bilboko zale-

en artean. Garai oparoak, parti-

dak jokatzeko Europan zeharre-

ko bidaiak, garaipenak eta ACB

mailako sailkapeneko lehen pos-

tuak atzean utzi, eta LEB mailari

begira jarri behar izan du klubak,

denborarik galdu gabe. Horreta-

rako, kirol azpiegitura «goitik be-

hera» aldatu, eta talde «merkea-

goa» egitea izan da haien helbu-

rua. Jokalarien maila egoera

horretara egokitu beharrean ger-

tatu dira. Halaber, diru arazo la-

rriak kontuan izanik, etxean aur-

kitu behar izan dute horretarako

konponbidea. 

Hasiera batean esan bazuten

ere azpiegitura berritzeko hauta-

gaiek ez dutela loturarik zorrare-

kin, azken asteotan baieztatu egin

da zurrumurru izandakoa. Alex

Mumbru taldeko jokalari mitikoa

izan denak hartuko du entrena-

tzaile kargua hurrengo denboral-

dian. Lau urterako akordioa sina-

tu du Bilboko taldearekin. Amai-

tu berri den denboraldira arte

taldeko kapitaina izan da katalu-

niarra, eta lehen aldia izango du

entrenatzaile lanetan. Urrezko

LEB ligan egingo du aulkietarako

jauzia. Bilbo Basketen partida

gehien jokatu duen jokalaria da

Mumbru, eta ongi ezagutzen du

taldea. 

Alboan izango du Jorge Elor-

dui, bigarren entrenatzailea izan-

go dena. Elorduik maila ezagu-

tzen duela azpimarratu du zuzen-

daritza taldeak, aurrez Melilla

taldea zuzendu baitzuen LEBen.

Horrez gain, Bilbo Basket LEB li-

gan egon zen azken aldian ere,

2003-04ko sasoian, taldean egon

zen. Azken denboraldia Gernikan

egin du.

Aulkian egin bezala, bulegoan

ere aldaketak egin dituzte admi-

nistrazio kontseiluko kideek.

Hori horrela, Rafa Pueyo izango

da kirol zuzendari berria. Eskar-

mentu handia du Pueyok Bilbo

Basketen. Hamahiru sasoitan tal-

deko bigarren entrenatzailea izan

zen, eta sasoi bat ere egin zuen le-

hen entrenatzaile postuan. 

Taldeko jokalarien inguruan

oraingoz ez dute ezer argitu. Ziu-

rrenik, asko jota pare bat jokala-

rik jarraituko dute. Ez du lan sa-

murra izango Pueyok ardura be-

rrian: zuzendaritzakoek adierazi

bezala asmoa 1,2 milioi euro ingu-

ruko aurrekontua izatea baita,

mailako handienetakoa. 

Bizirik irauteko saskiratzea

Bilbo Basket hartzekodunen konkurtsoan sartu da, sei milioi euroko zorra birnegoziatu
ahal izateko b Alex Mumbru jokalari ohia izango da entrenatzailea datorren denboraldian

Bilbo Basket klubaren historian partida gehien jokatu duen jokalaria da Alex Mumbru, eta berak zuzenduko du taldea LEB mailan. MARISOL RAMIREZ / FOKU

10 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2018ko uztailaren 13aGaiak

Bilbo Basketek 
ACB maila galdu du, 
eta datorren
denboraldian urrezko
LEB mailan lehiatuko da

Kirol azpiegitura «goitik
behera» aldatu eta talde
«merkeagoa» egitea da
administrazio
kontseiluaren helburua



Natalia Salazar Orbe Lemoiz

B
ob Marley eta The
Wailers taldeak
egin zituzten ospe-
tsu reggae bereiz-
garri egiten duten

doinuak. Jamaikan sortu, eta
mundu zabalera hedatu zituzten
artistok. 1960ko hamarkadan
sortutako estiloak bizirik dirau.
Horren adierazgarri, 1990az ge-
roztik Armintzan antolatzen du-
ten Txapel Reggae jaialdia. Reg-
gae doinuek Lemoizko auzoa
hartuko dute bihar. Aurten, ema-
kumez osatu dituzte agertoki na-
gusiko kontzertuak. 
Queen Omega aurkeztu dute

Txapel Reggaeko kartelburu gisa.
Trinidad eta Tobagon jaio zen,
1981ean, eta txiki-txikitatik hasi
zen kantuan. Bere herrialdeko
musika tradizionalaren eragina
izan zuen. Geroago, bestelako
eraginak izan ditu: Aretha Fran-
klin, Anita Baker, Whitney Hous-
ton eta jazzaren musika tradizio-
nalak. Reggae eta dancehall esti-
loak izan ditu beti pasio. 
Europan eta AEBetan zehar

eman ditu hainbat kontzertu, eta
Love your colour disko berria
lantzen ari da. BioBizz Portua Sta-
ge jaialdiko agertoki nagusitik ja-
rriko ditu dantzan ikusleak.
Leku berean ariko dira Awa

Fall, Ines Pardo, Caya eta Mad
Muasel artistak ere. Denak ema-
kumeak. Kartel nagusiko prota-
gonistak denak.
Sustrai senegaldar eta italiarrak

ditu lehenengoak. 22 urterekin,
Italiako reggae musikaren errefe-
rentziazko ahotsa bilakatu da
Awa Fall. 2010ean ekin zion soul,
blues eta reggae estiloak lantzea-
ri. Armintzan, The Soul Rebels
taldearekin batera igoko da ohol-
tza gainera.
Ines Pardo Kantabrian (Espai-

nia) sortu zen, abeslari eta musi-
kari familia batean. Musika tradi-
zionala eta klasikoa lantzen zuen
bitartean, areagotuz joan zen mu-
sika modernoko hainbat estilore-
kiko interesa. Besteak beste, sou-
larekikoa. Geroago zabaldu zuen
erregistroa reggae estilora. Bide
horri ekin dio azken urteetan.
Lone Ark taldearekin batera gra-
batu duen One Sisterdiskoa aur-

keztuko du Txapel Reggae jaial-
dian. 

Mad Muasel bilbotarra
Euskal Herriko ordezkaririk ez da
faltako portuko oholtza horretan.
Mad Muasel bilbotarra dancehall
estiloaren aitzindarietako bat da
Euskal Herrian. Uribe Kostako
Chalwa Band taldearekin batera
igoko da agertokira. Txapel Reg-
gaen ondo ezagutzen duten tal-
dea da azken hori; 2009an, jaial-
dirako abestia sortu zuen.
Sustraietako musika, reggaea

eta dub-a babestea. Horixe du be-
tebehar nagusi Erresuma Batutik
Armintzan lurreratuko den Caya
musikariak. Berdintasun, anizta-
sun eta musika justuan sinisten
dutenentzako plataforma bat da
Caya Soundsystem proiektua. El-
karlanean sortutako soinuaren
bidez inspirazioa eramango du
itsasondo horretara. Horixe ba-
liatzen baitu sound system-ak:
norberak eratutako soinu ekipo-
ak.
Hiru atal edo eremutan banatu

dute jaialdia. Kontzertu nagusiak
gauean egingo dituzte, BioBizz

Portua Stage agertoki horretan.
Eguneko topagunea, berriz, Dub
Stage agertokian kokatu dute. Ar-
mintzekaldes skate parkearen
ondoan ariko da nazioarteko
sound system kulturaren maisu
Jah Youth londrestarra, hauta-
tzaile lanetan. Harekin batera,
Empress Uwimana artista MC
gisa ariko da. Hirukotea Prince Li-
vijah bokalistak osatuko du.
1974az geroztik, soinu ekipo in-
dartsua muntatu du hainbat klub
eta jaialditan. Aitzindaria izan zen
bere sound systema Afrikara era-
maten. Kontinente osoan egin
ditu emanaldiak. Reggae estiloko
izen handiko artisten doinuak
entzun ahalko dira Armintzako
saioan. 
Bertako musikarien sormena

eta abilezia agerian utziko ditu
King Burning eta Bass Herri
Sound kolektiboak. Italia eta Eus-
kal Herriko kideek osatutako
proiektua eramango dute agerto-
kira. Herri Ahotsa kultur elkarte-
aren barruan sortuta, reggaea eta
Jamaikako musika nonahi heda-
tzeko helburua du. Jamaikarrek
eta Jamaikako etorkinek Erresu-

ma Batuan sortutako lehen sound
system sustraiak abiapuntu har-
tuta, esentzia mantentzen saia-
tzen da King Burning. Hori lortze-
ko, binilo musika eta ekoizpen
propioak eskaintzen saiatzen da.
Hori guztia, berak sortutako
8.000 watt potentziako ekipoak
indartuta.
Dantza egiteko eta gozatzeko

emanaldiaz gain, Roots Reggae
estiloari lotutako balio eta kultura
kotzienteak hedatzeko ikuskizu-
na izango da. Besteak beste, bata-
suna, aniztasunarekiko eta natu-
rarekiko errespetua, giza eskubi-
deen defentsa eta zapalkuntza
egoeren salaketa eramango ditu,
musikaren bidez, Dub Stage ager-
tokira.
BassHerri Sound System ko-

lektiboak hartuko dio lekukoa.
Lau bizkaitarrek sortutako kolek-
tibo horrek saltoka jarriko ditu
ikus-entzuleak. 
Euskal Herriko sound system

aktiboenetakoak osatuko du
agertoki horretako eskaintza.
Thunder Clap taldeak etengabe-
ko lana egin du Jamaikako musi-
ka tradizionala sustatzen. Hain-
bat artista ezagunekin jardunda-
koak dira, besteak beste, Classic
Wonders, Deadly Huntam Jan
Youths eta Channel Onerekin.
Eguerdi aldera hasiko da bero-

tzen Armintzako giroa. Batukale
Samba perkusio taldeak izango
du bibrazio onak ezaugarri dituen
jaialdiari hasiera emateko ardura. 

Txapel Reggae jaialdia iritsiko da, bihar, Armintzara. Emakumez osatu dute agertoki
nagusiko kartela. Han ariko dira, besteak beste, Queen Omega, Awa Fall eta Caya. 

Reggae maistrak oholtzan

Bihar, 22:30ean emango diete hasiera BioBizz Portua Stage agertoki nagusiko kontzertuei. Bertako kartelburua da Queen Omega. J. C. PHOTOGRAPHY
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TXAPEL REGGAE 

Hiru eremutan bereizi dute antola-

tzaileek jaialdia: perkusioa, kalerik

kale ibiliko dena; Dub Stage, egu-

neko kontzertuak hartuko dituena;

eta BioBizz Portua Stage, kontzer-

tu nagusien agertoki izango dena.

Perkusioa

12:00.Batukale Samba taldearen

eskutik, kalejira.

Dub Stage

16:00.Arratsaldean emango dute

kontzertua ondoko taldeek Armin-

tzekaldesko skate parkearen ingu-

ruan jarri duten agertokian: Jah

Youth, Empress Uwimana & Prin-

ce Livijah, King Burning, Basherri

Sound System eta Thunder Clap

Sound System.

BioBizz Portua Stage

22:30. Jaialdiko agertoki nagusian

ariko dira Queen Omega & The

Next Generation Family Band, 

Awa Fall & The Sound Rebels, Ines

Pardo & Lone Ark Riddim Force,

Caya, Mad Muasel eta Chalwa

Band.



Natalia Salazar Orbe Bilbo

J
aialdi handien artean

handia zen orain arte

ere. Are handiagoa

egin dute aurten. Ko-

betamendik eskain-

tzen dituen ingurune

eta ikuspegi ikusgarriak azken

tantaraino zukutu nahi ditu aur-

ten BBK Live jaialdiak. 96 taldez

osatutako egitaraua estreinatu

zuen atzo. Iaz, 70 izan ziren. Zazpi

agertoki atondu dituzte. XIII. edi-

zioaren estreina mailari eusteko

modukoa izan zen atzo. Besteak

beste, Florence & The Machine eta

Childish Gambinoren kontzer-

tuak ikusteko aukera izan zuten

jaialdira bildu zirenek. Gaur eta

bihar, uhinek atsedenik gabe as-

tinduko dute eremua.

30 artista baino gehiago elkar-

tuko dira gaurko saioetan. Horien

artean, nazioartean izen handia

duten hainbat: The Chemical

Brothers, The xx eta My Bloody

Valentine, besteak beste. 

Musika elektronikoaren zabal-

kundean zeresan handia izan

dute Tom Rowlands eta Ed Si-

mons artistek. The Chemical

Brothers bikotea eratzen dute

biek. Ohikoa duten legez, kon-

tzertu ikusgarria eskainiko duten

zain izango dituzte zaleak. Hey

Boy Hey Girl, Galvanize eta Let

Forever Beospetsuez gain, euren

errepertorioa osatzen duten beste

abesti asko taularatuko dituzte.

I see you azken diskoa iaz argi-

taratu ondoren iritsiko da Bilbora

The xx. Erresuma Batuan eta Eu-

ropako hainbat herrialdetan le-

hen postuetan kokatu zituen lan

horrek. Adierazgarri dituen indie

pop doinuz zipriztinduko ditu

Kobetamendiko inguruak.

Londresko hirukotearen norta-

sunak mundu osoko milaka ja-

rraitzaile erakarri zituen ia sorre-

ratik bertatik. Iragarkietan, tele-

sailetan, kirol ekitaldietan eta

beste hainbat tokitan erabili di-

tuzte haien kantak. Taldea zuze-

nean ikusi nahi dutenek aukera

aprobetxatu beharko dute, orain-

goz ez baitute beste kontzerturik

aurreikusi hemendik gertu. 

Urteen ostean, elkartuta
Dublinen sortu zen My Bloody

Valentine, 1983an. Post-punk,

rock esperimental eta rock alter-

natiboaren eraginek rock inde-

pendentearen banda gisa finkatu

zuten. 1991n Loveless argitaratu

zutenetik, ostera, indie-rockaren

eragin nagusienetako bat bilaka-

tu ziren.

Shoegazestiloa ere definitu zu-

ten. Musika taldeetako kideek

kontzertua lurrera begira emate-

ko hartu zuten ohitura izendatu

zuten shoegazhedabideek. Musi-

kariek ez zieten begiratzen ohol-

tza azpian gertu zituzten ikus-en-

tzuleei. 1990eko hamarkadan za-

baldu zuten ohitura hori Irlanda

eta Ingalaterrako zenbait taldek.

Nirvana eta Pearl Jam bezalako

taldeak agertu zirenean, ordea,

genero hori desagertuz joan zen. 

Hainbat urtez banandu eta My

Bloody Valentine bertan behera

Gora egin du BBK Live musika jaialdiak eskaintzen dituen artisten kopuruak: 96 musika talde
gonbidatu dituzte aurten; iaz, 70 izan ziren. Atzo eman zioten hasiera jaialdiari, eta gaur eta bihar ere
zazpi agertokitan ariko dira nazioarteko zein Euskal Herriko artistok, Kobetamendi girotzen.

Handietan handiago egin guran

Florence & The Machine aritu ziren atzo, besteak beste, Kobetamendiko agertokietan. DI BATISTE SAFONT
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BBK LIVE 

Zazpi agertoki egokitu dituzte

Kobetamendin, BBK Live jaial-

diaren barruan.

GAUR

Bilbo agertokia

18:25.Neuman.

20:40.King Gizzard & The Lizard

Wizard.

22:55.The xx.

01:45.The Chemical Brothers. 

Heineken agertokia

17:45.Hakima Flissi.

19:30.Porches.

21:50.My Bloody Valentine.

00:30.David Byrne.

Gora karpa

17:30.Pet Fennec.

19:15.Anteros.

21:30.Fat White Family.

03:00.Friendly Fires.

04:00.Hal9000.

05:30.Rock Nights.

Thunder Bitch agertokia

19:00.Nunatak.

21:00.Borrokan.

00:30.Meute.

02:00.Roosevelt.

Firestone agertokia

18:00.Carolina Durante.

20:00.Cecilia Payne.

22:05.Gengahr.

Basoa agertokia

17:00.DJ Fra.

19:00.Dekmantel Soundsystem.

22:00.Avalon Emerson.

01:00.Ben UFO.

04:00.Hunee.

Lasai agertokia

19:00. Ibon Errazkin.

21:00. Joe Goddard.

23:00.Slow Porn.

01:00.Sutsche.

03:00.Sophie DJ Set.

Akelarre. Kanpalekuan

17:00.Daniless eta Innmir. 

BIHAR

Bilbao agertokia.

18:25. Joe La Reina.

20:20.Benjamin Clementine.

22:55.Noel Gallagher’s High 

Flying Birds.

01:45.Gorillaz. 

Heineken agertokia

17:45.Aneguria.

19:15.Triangulo de Amor Bizarro.

21:35. James.

00:20. Jungle. 

Gora karpa

17:30.The Zephyr Bones.

19:15.Yonaka.

21:40.Young Fathers.

00:15.Fischerspooner.

03:00.Hot Chip Megamix. 

04:15.DJ Goo.

05:30.DJ Mato eta Daniless.

Thunder Bitch agertokia

19:30.eMe.

21:15.Cooper.

23:30.Bejo.

02:00.Ana Curra. 

Firestone agertokia

18:00.Greenclass.

20:20.Nilufer Yanya.

22:30.Las Odio.

Basoa agertokia

17:00.Daniel Baughman.

19:00.Samo DJ.

22:00.Anthony Naples.

01:00.Young Marco.

04:00. John Talabot . 

Lasai agertokia

19:00.Yy.

21:00.Olivia.

23:00.Magic Teapot Records.

01:00.Discodromo.

03:00.Tolouse Low Trax. 

Akelarre. Kanpalekuan

17:00.Yy eta Dark DJ. 
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utzi ondoren, berriz elkartu ziren

album bat grabatzeko. Orain, ma-

terial berria dutela iragarri dute.

BBK Liven ezagutaraziko dute.

Aukeran izango den eskaintza-

ren ale bakan batzuk besterik ez

dira horiek. Euskal artistei ere

egin diete lekua Kobetamendin.

Hasierako orduetan kokatu di-

tuzte horietako asko; egun argiz

egingo diren kontzertuetan. Bes-

teak beste, Hakima Filissi, Borro-

kan, Aneguria eta Cecilia Payne

ikusi ahalko dira gaur eta bihar.

Gorillaz eta Noel Gallagher

izango dira, besteak beste, bihar-

ko kontzertu nagusiak. Errealita-

tea eta fikzioa uztartzen ditu lehe-

nak. Damon Albarn eta Jamie

Hewlett musikariek sortu zuten,

1998an. Rock alternatiboa lantze-

ari ekin zioten biek eta marrazki

bizidunetako fikziozko beste lau

taldekidek. Aurtengo jaialdiko

zuzeneko bitxienetako bat eskai-

niko duten zalantzarik ez dute

antolatzaileek. Ordu txikietan es-

kainiko dute ikuskizuna.

Britainia Handian ospe handia

hartu zuen Oasis taldearen abesti-

rik ezagunenen sortzailea oholtza

berean izango da ordu batzuk le-

henago. Labetik atera berri duen

diskoarekin iritsiko da Noel Ga-

llagher Bilbora. High Flying Birds

taldearekin atera du: Who Built

The Moon aurkeztuko du. Kriti-

ken arabera, abestiak konposa-

tzeko Oasis talde ospetsuan era-

kutsi zuen gaitasunari eutsi dio.

Kontuan hartzekoak
Ikuskizun eta agertoki kopurue-

tan ez eze, funtzionamenduari

dagokionez ere berritasunak ditu

aurtengo jaialdiak. Kobetamen-

dira igo aurretik, sarrerak esku-

muturrekoengatik aldatu behar-

ko dituzte kontzertuetara sartu

nahi dutenek. Bihar arte, San Ma-

mes estadioaren zelai gunean eta

BEC erakustazokaren ondoan

prestatutako leku berezi banatan

jaso ahalko dituzte, 10:00etatik

02:00etara arte. Eskumuturrik ez

daramanari ez diote utziko sar-

tzen jaialdiaren eremuan, eta ber-

tarako doako autobusik ere ezin

izango dute hartu.

Kanpinerako sarrerarik ez due-

nak ere ezin izango du eskuratu;

amaituta baitaude. Kontzertuen

eremutik hiru kilometrora kan-

patzeko egokitu duten eremuaz

kanpo debekatuta dago kanpa-

tzea, gainera. Hala ohartarazi du

Bilboko Udalak.

Jaialdiaren esparrura kanpoko

janari eta edaririk ezin daiteke

sartu. Hala diote BBK Liven

arauek. Bada, Facua kontsumi-

tzaile elkarteak salatu egin du

jaialdia antolatzen duen enpresa,

Last Tour. Janaria eta edaria sal-

tzea oinarri duten festibaletan

arau hori onargarria litzatekeela

deritzo. Ez, ordea, musika jaialdi

batean. Janaria eta edaria ere

jaialdiko barne eremuan bertan

erostea du helburu neurri horrek.

Ostalaritza aukera zabala eskain-

tzen du-eta BBK Livek: 22 barra

eta 30 janari postu jarri dituzte.

Bigarren aldia da elkarte

horrek BBK Live jaialdiari salake-

ta jartzen diona. 2016an ere egin

zuen: ordainketak egiteko erabili

zuten eskumuturrekoan dirua

geratu zitzaien ikusle batzuei, eta

antolakuntzak ez zien itzuli,

dirua kopuru batetik gora itzuli-

ko zutela argudiatuta; aurten,

itzuli egingo dute.

BBK Live, hirigunean
Kobetamendi eremuko orain ar-

teko eskaintza zabala handitzeaz

gain, jaialdia Bilbo hirigunera

eramaten duen eskaintza ere

handitu dute aurten. Bi agertoki

berritan jasoko dute jaialdiaren

esentzia: Isozaki dorreetan eta

San Mames zelaiaren kanpoalde-

an. Hala, doako kontzertuak zaz-

pi agertokitara eramango dituzte:

aurretik azaldutako bietara ez

ezik, Albia lorategira, Areatzako

kioskora, Erriberara, itsasadarre-

ko itsasontzi batera eta BBK are-

toaren kanpo aldera. 

Azken horretan eskainiko dute

ohiko ezusteko kontzertua. Eta

iragarria dute nortzuk izango di-

ren gainerako agertokietako pro-

tagonistak: D’Valentina, Izaro,

Bitches Deejays, Gengahr, Grises,

Joe Crepusculo, Meute, Neuman,

Parquet Courts eta Rural Zom-

bies, besteak beste.

Familiako kide guztiek musi-

kaz gozatu eta jolasteko aukera

emango du Play’N’Kids jaialdiak.

Areatzan kokatuko dute eremu

hori, bihar, 10:00etatik 18:00eta-

ra bitartean. Earth Song Project

proiektuak 40 emakume eta hau-

rrek eta rock talde batek osatzen

duten abesbatza eramango du

oholtzara. Led Zeppelin, Pink

Floyd eta Joe Cokerren abestiak

interpretatuta, belaunaldien ar-

teko topaguneak bilatuko ditu.

Eraso sexistarik ez
Bigarren urtez jarraian, Last Tour

enpresak eta udalak kanpaina bat

abiatu dute BBK Live jaialdirako,

eraso sexistei aurrea hartzeko. Ez

beti da ez leloa eta mezua abia-

puntu hartuta, informazio gida

batean jaso dute eraso sexistak

nola identifikatu eta horien ingu-

ruan zer egin behar den. Deskar-

gatzeko moduko bertsio digitale-

an dago gida eskuragai. 

Festa eremu txikiagoetan ez

bezala, jendetza biltzen duten

ekitaldietan era horretako eraso-

ak gertatzeko arriskua handiagoa

dela azaldu izan du mugimendu

feministak. Guztientzako eroso-

ak diren jai ereduak landu bitar-

tean, zenbait mezu zabaldu dituz-

te informazio gidan: besteak bes-

te, erasotzaileei erantzuteko

gomendatzen dute, euren jarre-

rak geldiarazteko. Argi utzi dute

erasoaren erantzukizuna eraso-

tzailearena dela. Eta lagun, eza-

gun zein ezezagunari babesa

emateko eta bakarrik ez uzteko

deia egin dute. Musikaz aske go-

zatzeko eskubidea denentzat ber-

matuko duen eremua izan dadin

BBK Live festibala.

The xx taldeak Bilbo agertokian emango du kontzertua, gaur. TUOMAS VITICAINEN

Informazio gehiago

nahi izanez gero, 

jo webgune honetara:

bilbaobbklive.com

@



MUSIKA

ABADIÑOAudience, Crim 

eta Txapito Guzman.

bGaur, 22:00etan, Mendiolan.

ARAKALDOGarilak 26.

bGaur, 23:00etan, plazan.

BAKIOThe Old Timey String Band.

bGaur, 20:00etan, Txakolingunean.

BAKIOMusikaren Astea.

bAstelehenetik ostegunera,

20:00etan, Andra Mari elizan.

BALMASEDAExtremopuro 

eta Ilargi Beltza.

bBihar, 23:30ean, San Severinon.

BARAKALDOChivo.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOCapitan Elefante.

bGaur, 22:00etan, Mendigon.

BARAKALDOLDH.

bBihar, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDONorthern Lions.

bBihar, 20:00etan, Riojana Rocken.

BARAKALDOSouthern Lights.

bBihar, 20:00etan, El Cuervon.

BARAKALDOAudiencia Nacional.

bBihar, 20:30ean, San Antolinen.

BARAKALDO Irantzu Rojo.

bBihar, 21:00etan, Azimut parean.

BARAKALDONegracalavera.

bBihar, 22:00etan, Mendigon.

BARAKALDOBerri Txarrak.

bBihar, 22:30ean, herriko plazan.

BARAKALDOMotorastola.

b Igandean, 13:30ean, El Tubon.

BARAKALDODeborah Riff.

b Igandean, 19:00etan, Txo’s-en,

eta astelehenean, 20:00etan, 

San Antolin kalean.

BARAKALDOCadillcats.

b Igandean, 20:00etan, Riojanan.

BARAKALDOSchola Cantorum,

Belen Artea eta Anne Amirola.

b Igandean, 20:00etan, 

San Bizente parrokian.

BARAKALDOWreck Totem.

b Igandean, 20:30ean, El Tubon.

BARAKALDOLos Retumbes.

bAstelehenean, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOFito y Fitipaldis 

taldeari gorazarre.

bAstelehenean, 20:00etan,

txosnetan.

BARAKALDOThe Barrenos.

bAstelehenean, 21:00etan,

Mendigon.

BARAKALDOThe Packets.

bAsteartean, 21:00etan, Mendigon.

BARAKALDO Indrid.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

El Tubon.

BARAKALDOSweaty Lovers.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

El Cuervon.

BARAKALDOKodigo Penal.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Argalarion.

BARAKALDOXpresidentX.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

San Antolin kalean.

BARAKALDOShock.

bAsteazkenean, 22:00etan,

Mendigon.

BARAKALDOMocedades.

bAsteazkenean, 22:30ean, plazan.

BARAKALDODesorden.

bOstegunean, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOCiudad Rayada.

bOstegunean, 20:00etan, 

El Cuervon.

BARAKALDOKartzarot.

bOstegunean, 20:00etan, 

San Antolin kalean.

BARAKALDOToni Metralla.

bOstegunean, 22:00etan, Mendigon.

BARAKALDORevolta Permanent

eta Glaukoma.

bOstegunean, 22:30ean, parkean.

BARAKALDOBlas Canto.

bOstegunean, 23:00etan, plazan.

BILBOBBK Live jaialdia.

bGaur eta bihar, Kobetamendin.

BILBOTxantxu: Nomadak.

bGaur, 19:00etan, Fnac-en.

BILBOAmigos del Swing.

bBihar, 18:00etan, Levante plazan.

BILBOGod is an Astronaut.

bBihar, 20:30ean, Stage Liven.

BILBOSabes Muy Bien.

bBihar, 21:00etan, Rockanrollan.

BILBOEzten Giro.

bBihar, 22:30ean, Santutxuko

jaietan, Basarrateko txosnetan.

BILBOOu Mama eta Zarzaparrilla.

b Igandean, 13:00etan, 

Bilbo Zaharreko plazan.

BILBOResidente.

bAsteartean, 19:30ean, Santana 27n.

BILBOVomitando Desperdicios,

Kartzarot, Mikel Uraken, Ostabe,

Larregi, Tame Mahuta, Ksus Belly

eta Gudazaleak.

bAsteartean, 20:00etan,

Santutxun, Basarrateko txosnetan.

BILBOAtazal.

bAsteazkenean, 22:30ean,

Santutxun, Basarrateko txosnetan.

BILBOPurple Vellocet eta 

Morgan River.

bOstegunean, 19:30ean, Shaken.

BILBOOGT.

bOstegunean, 22:00etan,

Santutxun, Basarrateko txosnetan.

DURANGOThe Cherry Boppers.

bAsteazkenean, 21:00etan,

Plateruenan.

EATrizak.

bBihar, 13:00etan, moilan.

EAMice.

bBihar, 22:30ean, Eskolapean.

EAeMe eta Oier Guillan.

b Igandean, 13:00etan, moilan.

EALa Basu: Ni naiz Izotz erregina.

b Igandean, 17:30ean, frontoian.

ELORRIOCamut Band: Big drums.

bGaur, 22:30ean, plazan.

ELORRIOSinfonity.

bBihar, 22:30ean, plazan.

ELORRIOBidelapurrak eta Pelax.

bOstegunean, 21:00etan,

Portalekuan.

ERANDIODJ Epsilon.

bGaur eta bihar, 00:00etan, Asuan.

ERANDIOUdal Musika Banda.

b Igandean, 12:30ean, Asuan.

ERMUASuufu Afrika.

bBihar, 18:00etan, Martxoaren 8a

plazan.

ERMUAHuntza.

bBihar, 23:30ean, Orbe plazan.

ERMUAEirband.

b Igandean, 20:00etan,

Martxoaren 8a plazan.

ERMUAD’Capricho.

bAstelehenean, 22:30ean,

Martxoaren 8a plazan.

ERMUABiren.

bOstegunean, 22:30ean,

Martxoaren 8a plazan.

GERNIKA-LUMOMiriam Inza.

bAsteazkenean, 20:00etan, Astran.

GETXO Joseba Irazoki.

b Igandean, 13:00etan, Ereagan.

GETXOThe Excitements eta 

The Blues Morning Singers.

bOstegunean, 20:00etan, 

Biotz Alai plazan.

GUEÑESGora Herria.
bBihar, 23:00etan, Eluberri auzoan.

KARRANTZABehotsik Orkestra.

bGaur, 20:30ean, Pozalaguan.

KARRANTZACaledonian Road.

bGaur, 22:30ean, Pozalaguan.

KARRANTZAMiren de Miguel.

bBihar, 22:30ean, Pozalaguan.

LEKEITIOYao.

bGaur, 21:00etan, Isuntza tabernan.

LEKEITIOMikel Urdangarin.

bOstegunean, 19:30ean, Malekoian.

LEMOIZTrikizio.
bGaur, 23:00etan, Armintzan.

LEMOIZTxapel Reggae.
bBihar, 22:30ean, Armintzan.

LEZAMADJ Xaibor.

bGaur, 21:30ean, Goitioltzan.

LEZAMAPatxi Ta Konpainia.

bBihar, 20:00etan, Goitioltzan.

LEZAMAEonian elektrotxaranga.

bBihar, 22:00etan, Goitioltzan.

MARKINA-XEMEINAzalera, 

Vendetta eta Zoo.

bGaur, 22:00etan, zelaian.

MARKINA-XEMEINGozategi.

bBihar, 22:00etan, zelaian.

MARKINA-XEMEINEmeki 

eta Kepa Junkera & Sorginak.

b Igandean, 22:00etan, Uni frontoian.

PORTUGALETEK7, Faltons Crew
eta Sweaty Lovers.

bGaur, 20:00etan,

Mateo Hernandez plazan.

SANTURTZI Itsas Alde txistulari
taldea eta Tolin.

bGaur, 23:00etan, arrantza portuan.

SANTURTZIMaremagnum Show.
bGaur, 00:15ean, pantalanetan.

SANTURTZINectar.
bBihar, 18:00etan, Parke Nagusian.

SANTURTZIAd Eternum, 
Donna Versus eta Subersion X.

bBihar, 22:30ean, arrantza portuan.

SANTURTZIOihan Vega DJ.
bBihar, 23:59an, pantalanetan.

SANTURTZIGalea.
b Igandean, 18:00etan, 

Parke Nagusian.

SANTURTZIUdal Musika Banda 
& Korrontzi.

b Igandean, 22:30ean, arrantza

portuan.

SANTURTZIAmigos del Swing.
bAstelehenean, 20:00etan, 

Parke Nagusian.

SANTURTZIEnkore eta Ze Esatek.
bAstelehenean, 22:30ean,

pantalanetan.

SANTURTZISergio Dalma.
bAstelehenean, 23:15ean, portuan.

Ea b Poesia Egunak

Poesia giroko asteburua
Gaurtik igandera, poesia, hitzaldiak, musika, dantza eta antzerkia izango

dira Eako Poesia Egunetan. Bihar, bi errezitaldi izango dira: 13:00etan,

Martin Bidaur eta Juanjo Olasagarre, Trizak-ekin; eta, 20:30ean, Josu

Landa, Gotzon Barandiaran, Itziar Castrillo eta Ane Garcia. METROKOADROKA
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SANTURTZIEtxando Pestes, 

Lo Puto Peor, Tradicion, Triton,

Desorden, Un Dia de Furia eta 

Difuntos Telaraña.

bAsteartean, 19:00etan, txosnetan.

SANTURTZILa Raiz.

bAsteartean, 23:00etan, arrantza

portuan.

SANTURTZIEn Tol Sarmiento.

bAsteazkenean, 23:00etan,

arrantza portuan.

SANTURTZIZoo eta Narco.

bOstegunean, 22:30etan,

pantalanetan.

SANTURTZIAlvaro Soler.

bOstegunean, 23:00etan, arrantza

portuan.

SOPELAThe Cheaters eta Busker

Juice.

bGaur, 21:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELA I Love 80.

bGaur, 23:30ean, Urgitxieta plazan.

SOPELADr. Sax eta Nubila.

bBihar, 21:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELAOxabi.

bBihar, 23:30ean, Urgitxieta plazan.

SOPELAGaupasa: bilbainadak.

b Igandean, 21:30etan, Iberrota

plazan.

SOPELAZipote Records eta Kop.

b Igandean, 23:00etan, Urgitxieta

plazan.

SOPELAGuillem Alba 

y La Marabunta.

bAstelehenean, 21:30ean,

Urgitxieta plazan.

SOPELAGuillem Alba 

y La Marabunta.

bOstegunean, 22:00etan, 

La Triangun.

ZORNOTZAAmnistia Eguna:

Zeinke, OGT eta Tres Piezas.

bBihar, 20:00etan, Ziztadan.

ZORNOTZADoctor Deseo.

bBihar, 22:30ean, Zubiondon.

ZORNOTZAZirkinik Bez.

bBihar, 00:30ean, Ixerbekoan.

ZORNOTZAReincidentes eta

Wicked Wizzard.

b Igandean, 22:00etan, Ixerbekoan.

ZORNOTZALos Panchos.

b Igandean, 23:00etan, Zubiondon.

ZORNOTZAAlain Concepcion.

bAstelehenean, 22:00etan,

Zubiondon.

ZORNOTZAGuda Dantza eta 

Itaca Band.

bAsteartean, 22:00etan,

Zubiondon.

ZORNOTZARuper Ordorika.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Zelaieta parkean.

ZORNOTZAPuro Relajo.

bOstegunean, 22:30ean,

Zubiondon.

ANTZERKIA

BALMASEDATrapu Zaharra: 

Sefiní.

bBihar, 20:30ean, San Severinon.

BARAKALDOMaintomano: 

Ekilibua.

b Igandean, 19:30ean, Eskulturen

parkean.

BARAKALDOYllana: The Primitals.

b Igandean, 20:00etan, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOTutatis: Caballos de

Menorca.

b Igandean, 20:30ean, Bide Onera

plazatik Herriko Plazara.

BARAKALDODeabru Beltzak:

Tambours de Feu.

b Igandean, 00:00etan, plazan.

BARAKALDOEl Que Ma Queda:

Los secretos de Mr. Stromboli.

bAstelehenean, 19:30ean,

Eskulturen parkean.

BARAKALDOGoloka: Hamaika

Gaztaka.

bAsteartean, 12:30ean, Eskulturen

parkean.

BARAKALDOKanbahiota Trup:

La Coquette.

bAsteartean, 19:30ean, Eskulturen

parkean.

BARAKALDOAlodeya: Aware.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Eskulturen parkean.

BARAKALDOEl Pulmon de Gaia:

Dema proiektua.

bAsteazkenean, 19:30ean,

txosnetan.

BARAKALDOLa Nordika: 

Rojo estándar.

bOstegunean, 19:30ean,

Eskulturen parkean.

DURANGOMarkeliñe: Chef Nature.

bAstelehenean, 19:00etan, 

Aurora Abasolo parkean.

EAMatrokoadroka: Zanbuia!.

bBihar, 17:30ean, kalez kale.

ERMUAKarrika: Mu eta zu!.

bAsteartean, 17:30ean,

Martxoaren 8a plazan.

LEKEITIOTetes de Mules: 

L’Entresort.

bAsteazkenean eta ostegunean,

21:00etan, eskolan.

SANTURTZIErre Produkzioak:

Txikiringuito.

bBihar, 19:00etan, J.J. Mendizabal

plazan.

SANTURTZIHortzmuga: Jule.

b Igandean, 20:00etan, Oinezkoen

gunean.

SANTURTZITrotamundos: 

Historias de un bahúl.

b Igandean, 20:00etan, portuan.

Santurtzi b Karmengo jaiak

Prozesioa itsasadarrean
Hildako marinelen omenez, astelehenean prozesioa egingo dute Bilbo-

ko itsasadarrean, 30.000 herritarren begiradapean. Santurtziko Karmen

jaiak, baina, hori baino askoz gehiago dira, eta, kontzertu, dantza eta jai

giroko ekitaldietan, kuadrillen parte hartzea da gakoa. SANTURTZIKO UDALA

SANTURTZIGanso & Cia: Babo

Royal.

bAstelehenean, 20:00etan, 

J.J. Mendizabal plazan.

SANTURTZIBarsanti: Kale gorrian.

bAsteartean, 18:30ean, Casa Torre

jauregian.

SANTURTZIZirika: Egun on sikiera.

bAsteazkenean, 19:30ean,

pantalanetan.

SOPELADeabru Beltzak: 

Denbora dantzan.

bGaur, 20:30ean, Urgitxieta plazan.

SOPELAHortzmuga: Jule.

bBihar, 12:00etan, Urgitxieta plazan.

SOPELAMikel Martinez: 

Tabernaria. Instrukzioak 

botatzeko ondo bat kaña.

b Igandean, 19:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELATrapu zaharra: Sefiní.

b Igandean, 20:00etan, Iberrotan.

ZORNOTZAGanso & Cia: Babo

Royal.

bAsteartean, 19:00etan, 

Andra Mari plazan.

ZORNOTZATrapu Zaharra: Sefiní.

bOstegunean, 20:00etan, Gernika

plazan.

DANTZA

BARAKALDOMalaka dantza 

taldea eta Axarquia abesbatza.

b Igandean, 18:30ean, 

Clara Campoamor kultur etxean.

BARAKALDOLaguntasuna, 

Erreka-Ortu, Ibarra-Kaldu eta

Amaia taldeak.

b Igandean, 22:30ean, plazan.

BARAKALDODoces Lembranzas

dantza taldea eta O Noso Lar koroa.

bAsteartean, 19:00etan, 

Clara Campoamor kultur etxean.

BERANGOBerango 75 urtez 

dantzan.

bGaur, 19:00etan eta 20:00etan;

bihar, 12:30ean, 13:30ean, 19:30ean

eta 21:00etan; eta igandean,

12:00etan; Sabino Arana kalean.

DURANGOErtzaren Meeting point,

Doos Colectivoren El fin de las 

cosaseta Kukai & Brodasen Topa.

bBihar, 19:00etan, Ezkurdi plazan.

EAMizel Theret: Lekeitioak.

bGaur, 22:30ean, Eskolondon.

ELORRIOLasalaren Famele

eta I U, La Macanaren Veneta 

Moveoren Conseqüencies.

b Igandean, 19:30ean, plazan.

GALDAKAOFolklore Bizian: 

Goretz, Inyamibwa eta Andra Mari.

bAsteazkenean eta ostegunean,

20:30ean, Kurtzean.

KARRANTZAMikel del Valle: 

Un vasco en Sevilla.

bBihar, 20:30ean, Pozalaguan.

SANTURTZIDantza alardea.

bBihar, 19:00etan, Gernika parkean.

SOPELAAiko Taldea.

bBihar, 20:00etan, Urgitxieta plazan.

ZORNOTZAMaduixa: Mulïer.

bAsteartean, 22:30ean, plazan.

BERTSOLARITZA

ERMUAMaialen Akizu, Txaber 

Altube, Malen Amenabar, Aissa 

Intxausti, Gorka Pagonabarraga

eta Beñat Ugartetxea.

bAsteartean, 22:30ean,

Martxoaren 8a plazan.

MARKINA-XEMEINMiren Artetxe,

Xabat Galletebeitia, Oihana Iguaran

eta Unai Iturriaga.

bAstelehenean, 19:00etan,

Uhagon kulturgunean.

SANTURTZIBertso poteoa: 

Alaia Martin eta Julio Soto.

bAstelehenean, 19:00etan hasita.

ZORNOTZAMaddalen Arzallus,

Arkaitz Estiballes, Oihana Iguaran

eta Etxahun Lekue.

bAstelehenean, 21:30ean,

Udaletxe plazan.

HITZALDIAK

EAAmaia Elizalde: Jon Miranderen

(H)aur besoetakoa (1959-...), 

nondik eta nora?.

bGaur, 19:30ean, Eskolondon.

EA Ibai Atutxa: Bestelako lurralde,

intimitate eta euskal herritarrak

egungo literaturan.

bBihar, 11:00etan, Eskolondon.

EAMari Luz Esteban: Lurra, 

animaliak, emakumeak: 

desokupazio ariketa 5 ekitalditan.

b Igandean, 11:00etan, Eskolondon.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BERMEOGorefest Fantasiazko 

eta Beldurrezko Zinemaldia.

bGaur, 20:30ean, 

Nestor Basterretxea aretoan.

BESTELAKOAK

EAParrapeanerrezitaldia: 

Josu Landa, Gotzon Barandiaran,

Itziar Castrillo eta Ane Garcia.

bBihar, 20:30ean, Portusolon.
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BIZKAIA MAITE

Aintzina Monasterio Maguregi

Munitibar

B
izkaiko Begiratokia le-

gez ezaguna da asko-

rentzat Oiz mendia,

eta, kondairaren ara-

bera, bertan dago Mari euskal mi-

tologiako jainkosaren eta ama lu-

rraren pertsonifikazioaren bizile-

kuetako bat. 

Era berean, Bizkaiko Bost Deia-

dar Mendietako bat da. Foruen

garaian, bertatik egiten zuten Biz-

kaiko Jaurerriko Batzar Nagusie-

tan batzeko deia, adar hotsez. Soi-

nu eta argi seinaleen bitartez ira-

gartzen zuten batzarra.

Adarra erabiliz abisua ematen

zuen lehenengo mendia Gorbeia

zen, eta, ondoren, Oiz, Sollube,

Ganekogorta eta Kolitza mendie-

tako tontorretatik erantzuten zu-

ten. Inguruko herritarrek parte

hartzeko deia jasotzen zuten ho-

rrela, eta bazekiten hurrengo ilar-

gi aldaketan Batzar Nagusiak

izango zirela.

Alabaina, Busturialdea, Lea-

Artibai eta Durangaldea batzen

dituen gailurrak ospea ondo me-

rezita dauka, 1.026 metro izanda

inguruko mendi garaiena izatea-

gatik, edota bere paisaiagatik zein

eskaintzen duen ikuspegi pribile-

giatuagatik. 

San Kristobal ermita dago ber-

tan, eta meza ematen dute san-

tuaren egunean. Hantxe elkar-

tzen dira ahal duten inguruko bi-

zilagunak, baina batez ere

hurrengo domeka hitzordu bere-

zia izaten da mendiaren magale-

an dauden udalerrietako bizila-

gunentzat. Sankristobaletako

erromeriak plan ederra eskain-

tzen du familia giroan eguna pa-

satzeko. 

Belaunaldien lekuko isila
Orain dela 20-30 urte, jende as-

kok oinez igotzen zuen. Gaur

egun ia denak ibilgailuetan hur-

biltzen dira, baina hamarkadaz

hamarkada sendo eutsiko diote

aspaldiko tradizio horri .

Jai edo erromeria herrikoia izan

da beti. Hala ere, Munitibarko na-

gusienek gogoan dute garai bate-

an «autoritateak» gonbidatzen

zituztela. Alkateak, abadeak,

guardia zibilak eta antzeko kar-

gudunek leku pribilegiatua izaten

zuten ospakizunean. 

Garaiak asko aldatu dira, eta

gaur egun ez da halako bereizke-

tarik. Orduan legez, orain ere

erromeriagaz gorputzak ederki

astintzen dituzte ume, gazte zein

helduek San Kristobal ermitaren

inguruetan. Esteibar eta Obieta

trikitilarien doinuekin nekatu

arte kantuan eta dantzan aritzen

dira.

Ez dakite zehatz noiz hasi ziren

ospatzen baselizaren in-

guruko jaia, baina bada-

kite 1936ko gerraren au-

rretik ere San Kristobal

egunez bertan batzen zi-

rela. Gipuzkoako Foru

Aldundiaren artxiboan sankris-

tobaletako erromeriaren hainbat

argazki daude, tartean 1934koak.

Herritarrek herritarrentzat an-

tolatzen duten jaia da. Egun, Txo-

pitturri Guraso Elkarteak presta-

tzen du, eta herrian ekintzak an-

tolatzeko gastuetara bideratzen

dute bildutako dirua. «Frankis-

mo garaian, 60ko hamarkadatik

aurrera, urte batzuetan ez zen jai-

rik egon. Gure elkarteak 1995. ur-

tean hartu zuen jaia antolatzeko

ardura».

Aurretik, 80ko hamarkadan,

Gerrikaitzeko Kantokoa txokoko

bazkideek berreskuratu zuten os-

pakizuna. «Mutilzaharrak dei-

tzen zieten, eta haiek hasi ziren

berriro ere jaia antolatzen». Ho-

riek 90eko hamarkadara arte ari-

tu ziren zeregin horretan.

Bestalde, inguruko bizilagunek

gogoan dute Oiz mendiaren his-

toriaren zatirik ilunena: 1985eko

otsailaren 19an izandako hegaz-

kin istripua. Iberia konpainiaren

Boeing 727ak ETBko antenaren

kontra jo zuen Madril eta Bilbo ar-

teko bidaian, eta 148 bidaiari hil

ziren. Inguruko bizilagun asko

joan ziren ahal zuten guztian la-

guntzera.

Vueltaren Bizkaiko etapa
Baina ezbehar latz hura alboratu-

ta, bizitasun handia daukan ingu-

rune zoragarria da Oiz. Lekurik

kuttunenetakoa da inguruko

mendigoizaleen artean. Aurten,

gainera, txirrindularitzaren zale-

en arreta ere bereganatu du.

Izan ere, Espainiako Vueltaren

Bizkaiko etapa Getxoko kirol por-

tuan hasi eta bertan amaituko da.

Oihartzun itzela izan du horrek,

eta zeresana eman du. Irailaren

12an izango da 17. etapa, 166,4 ki-

lometrokoa, eta bizikletazaleek

argi dute irudi ikusgarriak utziko

dituela.

Gainera, kostaldetik helduko

da Busturialdera, eta, Oizera iritsi

aurretik, beste leku miresgarri

bezain magikotik ere pasatuko

da. Hain zuzen, txirrindulariak

Gaztelugatxeko Doniene paretik

pasatuko dira.

Giro ederrean egun-pasa egiteko elkartzen dira San Kristobal egunaren hurrengo
domekan, Oizeko ermitaren inguruan. Garai batean legez, erromeria egiten dute.  

Oiz mendira sankristobaletan

Erromeria noiz egiten hasi ziren zehatz ez badakite ere, guregipuzkoa webgunean zuri-beltzezko hainbat argazki zahar daude.  GURE GIPUZKOA

1985eko otsailaren 19an,
hegazkin istripu larri bat 
izan zen antenaren inguruan,
eta 148 pertsona hil ziren

Gaur egun, Munitibarko guraso elkarteak antolatzen du Oizeko jaia, San Kristobal hurrengo domekan. PLUGIN ESTUDIOA
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