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Botila baino,
txorrota hobe
Gero eta ohitura handiagoa dago ura plastikozko botiletan kontsumitzeko b Txorrotako ura ona,
ekologikoagoa eta merkeagoa dela-eta, zuzenean iturrikoa erabiltzeko deia egin dute 2-3
b

%

Bizkaiko Hitza-k udako oporrak hartuko ditu, eta abuztuan ez da gehiago argitaratuko. Hurrengo zenbakia irailaren 7an publikatuko da, eta,
ordutik aurrera, astero izango da eskuragarri BERRIArekin eta Lea-Artibai, Mutriku eta Busturialdeko Hitza-rekin.
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eta abarretan ur pitxerrik ez da
erabiltzen, botila bat ur izaten du
hizlari bakoitzak. Diezek emandako datuei erreparatuta, eguneko menuak ematen dituen Leioako taberna batek hilean 30.000
botila ur baino gehiago saltzen
ditu.
Paradoxikoki, inkesta bete zutenen artean, gehienek uraren
kontsumoaren inguruan jarrera
ona zeukaten, baina errealitatea
gero oso bestelakoa da. Datuek
diote mundu mailan segundoko
20.000 botila ur saltzen direla,
horietatik denetatik %40 inguru
birziklatzen direla, eta birziklatzen diren horietatik denak ez direla berrerabilgarriak.
Ura negozio bilakatu dute, eta,
egoera iraultzeko, erabilera egokia eta kontzientea egiteaz gain,
erabiltzaileak eta agintariak hezi
behar direla uste du Diezek. Bizkaiak erregulazio sistema propioa
izateko aukera balu ere, egoera
horretara heltzea zaila ikusten du
EHUko irakasleak. Hala ere, galdera beste bat izan beharko litzatekeela azpimarratu du: «Urik ez
badago, geure buruari egiten diogun lehenengo galdera da ea nondik aterako dugun, eta hori da
gaizki egiten duguna. Edozein ka-

Botilako ura kontsumitzeko ohitura du jendeak, egunean
bat, batez beste. Hala ere, Bizkaian txorroteko ura
kalitatezkoa da, eta Eusko Jaurlaritzak egiten dituen
kontrol zorrotzak direla tarteko, kalitatezko ura
bermatzen dute Bizkaiko ur partzuergoek. Horrez
gainera, botilakoa baino askoz merkeagoa ere bada.

Osasuntsua
poltsikorako ere

Kalitatezko ura emateko
baliabide izugarriak ditu
Bizkaiak, eta oso
inbertsio handia egin da
berme guztiak zaintzeko

Tabernetan txorrotako ura ateratzeko
hainbat kanpaina egin izan dituzte. HITZA

Oihana Cabello Elorriaga Bilbo

ero eta ur gutxiago kontsumitzen da iturritik. Datuek
hori diote. Hala
ere, ur kontsumoa murriztu izana herritarren
kontzientzia maila handiagoak
bultzatu du.
Euskal Herriko Unibertsitateko
(EHU) irakaslea da Joserra Diez.
Bilboko Hezkuntza Fakultateko
irakaslea da, eta lehen hezkuntzako etorkizuneko irakasleak
hezten ditu, arlo zientifikoan. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza-

G

ko irakaslegaiak ere baditu ikasle.
Bere ezagutza biodibertsitatearen
kudeaketaren alorrera, ibaien lehengoratzera zein ekologiaren oinarrietara eta lurraldearen planifikaziora bideratu du.
Horietan guztietan ardatza beti
da ura. Diez bezala, EHUko irakasle dira Arantza Rico eta Iñaki
Antiguedad. Plastic Free Campuses (PFC) proiektuarekin bat egiteko asmoz, EHUn botilako uraren kontsumoa zenbaterainokoa
den jakin nahi zuten, eta ikerketa
bat egin zuten. Komunitate unibertsitarioaren pertzepzioa zein
zen, zer-nolako ohiturak zituzten, eta unibertsitateak berak bo-

tilako ura baztertzeko zituen aukerak aztertu zituzten. «Zergatik? Gurean txorrotako ura kalitate oso onekoa delako, eta osasun bermeak dituelako», azaldu
du Diezek. Abiapuntu hori hartuta, hainbat inkesta egin zituzten
irakasle, ikertzaile, ikasle eta administrazioko langileen artean.
«Batu genituen datuetatik ondorioztatu genuen jendeak botilako
ura kontsumitzen duela. Azterketa egitean, ez genuen alderatu
txorrotako uraren eta botilako
uraren kalitatea, baina ez da egia
botilakoa osasungarriagoa dela»,
dio irakasleak. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egunean birri-

tan egiten du etxeetara doan uraren analitika, eta datuak eskuragarri daude. Baliabide izugarriak
ditu Bizkaiak, eta oso inbertsio
handia egin da berme guztiak
zaintzeko. Gainera, kontsultatu
daiteke analitika horietako parametroetan irregulartasunik eman
den eta noiz.

Heziketa, ezinbestekoa
Hiru irakasleek egin zuten azterketaren arabera, jendeak, egunean, botila bat edo bi ur kontsumitzen ditu. Gela bakoitzean, ikasleen %60k daukate botila bat ur.
Unibertsitateko ekintzetan, tesien aurkezpenetan, hitzaldietan

sutan, lehenengo begiratu beharko genuke zenbat gastatzen dugun, nola gastatzen dugun eta zelan jokatu beharko genukeen
gure kontsumoak murrizteko eta
optimizatzeko», argitu du.
Ura modu iraunkorragoan erabiltzea litzateke onena, baina ez
da horren erraza. «Konplexua da,
zeren, ura esaten dugunean, lurraldeari buruz ari gara, lur antolamenduari edota sistema produktiboei buruz. Eta horri guztiari aurre egiteko ur nahikorik ez
dago Bizkaian. Ditugun azpiegiturak kanpoko ura ekartzeko
dira». Horregatik, irakasleon
kezka da nola egin Bizkaiko uren
kontsumo jasangarriago bat eta
nola hezi gizartea erabileran
praktika iraunkorragoak edukitzeko. «Ez gara sistemei buruz ari
bakarrik, erabiltzaileak hezita
egotea ere garrantzitsua da, eta
hori da gaur egun erronkarik
handiena», aipatu du.
Espainiako Estatuan, batez
beste, pertsona bakoitzak 138 litro ur kontsumitzen du eguneko.
Euskal Herrian, gainera, industriak ur asko kontsumitzen du;
«agian, ura behin eta berriro era-
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ZENBAT ALDIZ GEHIAGO
Taberna batean botilako ura
eskatuz gero, litroa 6.000 aldiz
gehiago ordaintzen dugu
etxeko kanilako uraren aldean.
0,000052 euro. Gaur egun,
batez beste, Bizkaiko etxeetan
erabiltzaileak 0,000052 euro
ordaintzen duen litroko.
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batzuetan uren galera %40 inguruan dago. «Beraz, gero eta ur gutxiago kontsumitzen dugu, baina,
aldi berean, ez dakigu zenbat galtzen dugun, ezta nondik ere».

Ardurak hartu

138
LITROAK EGUNEAN
Bizkaian pertsona bakoitzak,
batez beste, 138 litro ur
kontsumitzen du egunero
etxean.
%45-60. Pertsona batek egunero etxean kontsumitzen
duen ur kopurutik, %45-60
gastatzen duen dutxan.

biltzeko zirkuitu itxiak optimizatu beharko genituzke», aipatu du
Diezek. Kontsumoak izugarri
handiak dira, baina, kontsumo
handia izanik ere, ez da diru asko.
Hala ere, Diezek dio kontsumoa
kontrolatzeko ura garestitzea ez
dela bidea. «Batez bestekotik
gora kontsumitzen dena garestiago ordaintzen da gaur egun, baina
diru hori ez litzateke izan behar
agintariek gehiago kobratzeko,
gure baliabideak optimizatzeko
baizik».

Planifikazioa
Gaur egun, uraren hornidura
monopolio bat da. Baina ura denona da. Horregatik, ikerketa
egin duten irakasleek aldarrikatzen dutena da uraren zerbitzua
publikoa izan beharko litzatekeela, kalitatezkoa, eta ezinbestean
lotuta egon beharko litzatekeela
lurraldearekin eta lurraldearen
planifikazioarekin. Arazoa da,
Diezek dioenez, Bizkaian lursail
gehienak esku pribatuetan daudela. «Horregatik, erabiltzaileek
ura garestiago ordaindu behar
badute, izan dadila lurrak erosteko, arro hidrografikoetan oso
hausgarriak diren eremuak erosteko, denen artean».
Era berean, praktika onak ere
eskatu ditu Diezek: «Arbolak
mozteko eta ateratzeko baimenak ematean, izan dadila arau batzuk beteta. Baliabideak jarri beharko genituzke errentagarritasun bat bermatzeko, epe luze bati
begira uraren kantitatea eta kalitatea bermatzeko».
Inteligentziaz jokatzeko eskatzen dute, eta kudeaketa ere gardena izan dadila. «Ezjakintasun
handia dago, eta jendea informatuta eduki behar da. Inteligentzia
kolektiboa erabili beharko genuke, etorkizunean gure lobek ere
bertoko ura edan dezaten».

Beraz, herritarrek ura modu
arduratsuagoan kontsumitzen
badute ere, Bizkaiko sistemetan
zer hobetu badago, kontsumo
datuek behera egin dezaten. Bestalde, erabilpen egokiak ura optimizatzea ekar dezakeela uste du
Diezek. «Gaur egun, ur garbiaren
heren bat ekoizpen prozesuetan
gastatzen da; enpresek erabiltzen
dute ur hori beren produkziorako, baina ez dute behar». Besteak
beste, kaleak garbitzeko makinek
darabilten ura ere garbia izaten
dela dio irakasleak, eta kalitatezko ura xahutzea dela deritzo.
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako
urak kudeatuko dituen partzuergo bakarra dute asmo agintariek.
Dekretua idatzita dagoela dio
Diezek, eta bateratu gura dutela.
Bizkaiko etxeetan txorrotako ura edateko ohitura dute erabiltzaileek. PXHERE
Teknifikazioa ekarriko du
Gutxinaka bada ere, aldatuz doaz ura kontsumitzeko ohiturak, eta
horrek, baina lekuan lekuko
aukerak galtzea. «Busturialdeak,
etxeetara heltzen diren fakturek diote gero eta gutxiago kontsumitzen
dela. Baina adituek diote oraindik nekez aurre egingo diogula ur eskasiari. kasurako, badu bere urak kudeatzeko eta baliatzeko aukera», dio.
Horixe da, hain zuzen, Bilbo Bizkaia Partzuergoaren barruan ez
dagoen eskualde bakarra.
Etorkizunean etor litekeen ur
eskasiari aurre egiteko modua
ikusten du Diezek tokian tokiko
urak kudeatzean, baina lehendabizi kontzientziazioa behar da.
Quebeceko eredua gogoan,
Aquaresponsabilty terminoa
batetik, norberak kontsumitzen erabili du. Inteligentzia kolektiegiten ditugu, eta edateko ur
O. Cabello Elorriaga Bilbo
duen ura, eta, bestetik, gure siste- boa zaintzea ere ezinbestekoa da,
bihurtu. Era berean, ur biltegiemen efizientzia askoz hobea dela- Diezen iritziz. Klima aldaketari
atu zehatzik ez bada- tan, antolamendu sarean eta konko. Erreka, urtegi edota akuifero- nola aurre egin jakiteko, adituen
go ere, etxeetan batez tsumitzaileen kaniletan ere konetatik hartzen dugun urean gale- laguntza beharrezkoa da, eta eraere txorrotako ura trolatzen du ura partzuergoak,
rak egon daitezke gure etxera bakiguneetan egon beharko lirakontsumitzen dela kalitatezkoa dela ziurtatzeko».
heldu bitartean. Batzuk ezagunak tekeela dio. «Nahitaez, badakigu
dio Bilbo Bizkaia Partzuergoko
dira edo neurketan aurreikus di- lehorte handiak, edo zaparrada
kudeatzaile Pedro Barreirok. Gai- Sistema efizienteak
tzakegu, baina beste batzuk ez izugarriak helduko direla, une
nera, eguneroko kontsumorako Bermeak handiak dira, baina bodaude kontrolpean, gure siste- batez bada ere gure ur bilketak
guztiz egokia dela azpimarratu tilako uraren kontsumoa orainhondatuko dituztenak.
du, «inolako zalantzarik gabe». dik ere handia da. Etxeetako konHori ikusirik, geure
Ohitura aldaketen eta
Bilbo Bizkaia Partzuergoak be- tsumoak behera egitea, hala ere,
buruari galdetu behar
kontzientziazio maila
rak kudeatzen dituen uren kalita- ez dago zuzenean botilako ura
diogu nola aurrea hartu
handiaren eraginez, behera
tea bermatzeko zuzentarau guz- edatearekin lotuta. Barreiro eta
egoera horri. Hori da
egin du etxeko kontsumoak
tiak betetzen dituela baieztatu du Diez bat datoz kontsumoa muinteligentzia kolektipartzuergoko kudeatzaileak, eta rriztu izana aldaketen eta konPartzuergo
bateratu
bat
boa», azaldu du.
uren kalitatea bermatzen dutela tzientziazio maila handiaren eraosatzeak teknifikazioa
Bi ardatz aipatu ditu
eguneko 24 orduetan, urtean 365 ginez gertatu dela.
ekarriko luke, baina tokian
EHUko irakasleak: azBarreirok azaldu duenez,
egunetan.
tokiko aukerak galduz
piegiturak eta baliabideEusko Jaurlaritzako Osasun «gaur egun etxeko tresna elektriak zaintzea batetik, eta
Sailak aztertzen ditu urak; Barrei- koak efizienteagoak dira, gutxiamak ura galdu egiten duelako, eta heziketa bestetik. Azken horrerok dio urtean 10.200 ur lagin era- go kontsumitzen dute, eta erabilez dakigu nondik. Sistema bat efi- tan, erabilera ez ezik, uraren kutzaileek ere uraren erabilpen
maten dituztela laborategira.
zientea dela diogu baldin eta deaketaren ardura dutenak hezBizkaiak, gehienbat, Zadorra- arduratsuagoa egiten dute
%18tik behera galtzen badu». tea ere ezinbestekoa dela dio.
tik (Araba) —%60— eta Orduntetik orain».
Hala ere, Bizkaiko zenbait leku- «Nazioarteko araudia ezagutzen
Iritzi berekoa da EHUko irakas(Burgos, Espainia) —%18— edaten
tan ur galerak prametro normale- dute? Hezita daude? Adituen pardu, eta ur horiek kontrolatzeko, le Joserra Diez. «Gero eta ur gutatik kanpo daudela dio Diezek. te hartzea bermatu behar da eraurtegietako eta ibai erroetako txiago kontsumitzen da iturritik;
Busturialdeko kasua ezagutzen bakiak hartzeko, eta erronka
uren kalitatea kontrolpean dutela datuek hori diote. Eta asko mudu, eta, hark dioenez, azpisistema handia da hori».
adierazi du Barreirok: «Tratatu rriztu da, batez ere, bi modutara:

Inteligentzia kolektiboa
kontsumoa bermatzeko

D
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Etxegabeak Errekaldeko frontoitik
kaleratu zituztenekoa
Tanta taldea
Manu Arrue eta beste
17 herritarren izenean
rrekaldeko frontoia behin eta berriz azaldu da
komunikabideetan. Guk ez dugu
eskatu horrelakorik, baina kaleratzeak gertatu
direla kontuan hartuta, hitz batzuk esan nahiko genituzke. Bizilagun baten esanetan, kaleratzeak sentimendu gazi-gozoa uzten
du. Baita guri ere. Norbera inplikatzen denean gehiago gozatu
eta sufritzen baitu.
Uretamendin bizi den migratzaile batek laguntza eskaini zien
frontoian lotan ikusi zituen pertsona batzuei. Ahal zuena egin
zuen, eta hor hasi zen guztia. Esnea eta salda beroa eraman zizkien, lotara joateko gorputza berotzeko aukera eskaintzeko asmoz. Berak ondo zekien zer zen
kanpoan lo egitea, iritsi zenean
gauza bera egin behar izan baitzuen. Eta bihotza martxan jarri
zion egoera hark. Geroago, beste
bizilagun batzuk batu ginen haren ekimenera. Abenduaren erdialderako taldea osatu genuen.
Hala, egunero zegoen pertsona

E

haiei laguntza emateko norbait.
Frontoiko gure lagunak zain izaten genituen. Eta gu ere une horren zain izaten ginen. Aurpegiei
izenak jarri genizkien. Entzun
egin genien, eta jakin genuen
zergatik zeuden egoera hartan:
batzuek lana galdu zuten, beste
batzuentzako igarobidea besterik
ez zen hura, beste batzuek lan
egin nahi zuten euren familiei dirua bidali ahal izateko... Bizitzan
aurrera egin ahal izateko ordaindu behar zuten prezioaren zati
bat zen kalean lo egin beharra.
Hori zen benetan garrantzitsua:
aurrera egin ahal izatea.
Denon artean irtenbideak bururatu zitzaizkigun. Gaztelera
ikas zezaten, erakunde sozialekin
harremanetan jartzea pentsatu
genuen, edo Lanbide-Heziketarako Ikastetxeak bilatzea lanbide
baten oinarrizko alderdiak ikas
zitzaten, edota enplegua bilatzeko
baliabideekin harremanetan jartzea. Gizarte-larrialdietako Udal
Zerbitzuarekin harremanetan
jartzea zen beste aukeretako bat,
aterpetxean lekua lortzeko saiakera egiteko, eta Munduko Medikuengana jotzea, osasun arazoak
artatzeko. Hemendik zihoazenen
bidaiak ordaintzeko diru apur bat
ere lortu genuen. Eta elkarbizitzari buruz hitz egiteko asanblada
bat egin genuen. Hainbat akordio

hitzartu genituen. Besteak beste,
frontoia garbi mantendu behar
zela, ordutegiak ezarri behar zirela, ezin zela gertatu borrokarik,
errespetua nagusitu behar zela...
Eta denak bete ziren.
Gizartearen eta administrazioaren norabide aldaketa eskatzen
duten egoerak ere antzeman genituen. Frontoira iristen ziren
gazteen bidez jakin genuen Aldundiak kalean uzten dituela
adingabeentzako zentroetatik
pasatzen diren gazte gehienak
18 urte betetzen dituztenean. Zer
egingo lukete gure seme-alabek
herrialde arrotz batean etxerik
gabe eta lana lortzeko aukerarik
gabe? Legezkoa bada ere, gizagabea da. Delitua eragiteko modua
da ia. Beharrezkoa eta premiazkoa da gazteentzako plan bat:
hasteko, heziketa landu beharko
luke adingabeentzako zentroetan dauden bitartean. Zentrootatik ateratzen direnean, gizarte
honetan murgiltzen trebatuko
dituen laguntza eta babesa eskaini behar zaie gero. Oinarrizko aldarrikapena da, eta beharrezkoa.
Hau bada administrazioari dagokion betebeharra.
Egoera honi irtenbidea emateko garaia iritsi zen. Zer-nola lor
genezakeen aterpetxe baten antzeko espazio bat gutxienez hogei
lagun hartzeko? Konponbidea

Irudia b Bilbo

udalaren, gizarte erakundeen,
auzotar talde antolatuen eta
frontoiaren ordezkari bilakatu
ginenon arteko akordioari esker
iritsi zen. Gauzak egitea badago,
hitz eginez eta konponbideak
proposatuz. Harribidek hamabost pertsona hartzeko konpromisoa hartu zuen. Eta hala egiten
ari da. Bizitegiko hezitzaileek gainerako pertsonekin hitz egiteari
ekin zioten, espazio bat lortu aldera: aterpetxea edo beste espazioren bat. Gazteei gaztelera ikasteko eskolak hartzeko proposatu
genien. Era horretan, erakundeekin harremanetan jartzen genituen; gero ere harreman horri
eusteko aukera emanez.
Frontoia itxi zutenean, bost
pertsona zeuden barruan, eta kaleratu egin zituzten. Bost horiek
ez zituzten hartu eskainitako formulak. Sentitzen dugu. Ez geneukan besterik eskaintzeko. Euren
telefono zenbakiak besterik ez
ditugu eurekin harremanetan
jarraitzeko.
Elikagaiak, dirua edota arropa
eman duten bizilagunei eta gauren batean gure ondoan egon direnei eskerrak ematea besterik ez
zaigu geratzen. Baita Errekaldeko
eskaut taldeari ere, gauero laguntzen aritu baitira. Eskerrak baita
ere elkarteetan antolatutako bizilagunen taldeari, eurekin batera

aritu baikara irtenbide bila. Tentsio uneak ere bizi ziren: sare sozialak eta gezurra baliatuta, Errekaldeko talde batek zabaldu zuen
etorkinak frontoian zeudenetik
lapurreta gehiago gertatzen ari
zirela. Herritarrak etxegabe
haien kontra jarri nahi izan zituzten. Udaltzaingoaren datuen arabera, ordea, etorkinak frontoian
egon diren urte honetan lapurreta gutxiago gertatu dira Errekalden. Udaltzaingoa gertu sentitu
dugu, laguntzeko prest. Berriz
ere tentsioa piztu zen aurpegia
estalita zeramaten batzuek frontoian lotan ari ziren etorkinei eraso egin zietenean. Komunikabideek horren berri ematean, eten
egin zituzten erasook.
Migratzaileen egoera ezagututa eta are gehiago ari direla iristen
ikusita, pertsona migratzaileak
eta errefuxiatuak hartzeko sistema publiko egonkor bat abiatzea
beharrezkoa dela deritzogu; gai
honetan gu baino jantziago dagoen Harresiak Apurtuz erakundeak ere eskaera hori egin du. Jatorrian bertan inbertsioak egitea
aztertzen hasteko unea iritsi da.
Hala, inor ez da izango bere herrialdea uztera behartua. Eta garaia da iparraldeko herrialdeek
azpigaratutakoei eman behar genien %0,7 ospetsu hura ahazmenetik ateratzeko ere.

Galdeketaren debekuaz ohartarazi zion
Usansolo Herriak Galdakaoko alkateari
GALDAKAO b Usansolo Herria plataformak salatu du Galdakaoko

alkateari ohartarazia ziola Espainiako Gobernuak ez ziola baimenduko zenbait auzori galdeketa egitea. Desanexio prozesuarekin bat
egin nahi zuten galdetu behar zien udalak. Ekinbide hori ez zela
legezkoa ohartarazi zion, behar bezala gauzatutako proposamen
teknikorik ez zuelako. Hala, desanexio prozesua luzatu nahia leporatu diote. Mugarriztatzeetarako foru araua betetzeko eskatu diote.

Pozalagua kobazuloari buruzko
erakusketa hartuko du Bolsa eraikinak
BILBO b Pozalaguako kobazuloa aurkitu zuteneko 60. urteurrena bete

Taxi gidarien protestak, bertan behera
Taxi gidariak beldur dira aloka daitezkeen IG ibilgailu gidaridunen baimenek gora egin dezaketelako. Bartzelonako Udalak halakoak mugatu nahi izan zituen, eta auzitegiak erantzun zion eskumenik ez zuela. Bizkaiko taxilariek bat egin dute asteon protestarekin. Lanuzteak eta taxi karabanak egin dituzte. Madrilek IG baimenak mugatuko dituela edota erkidegoen esku utziko dituela hitzartu ostean, lanuztea amaitu dute. MARISOL RAMIREZ / FOKU

dela kontuan hartuta, Bilboko Bolsa eraikinean hari buruzko erakusketa egingo dute, bisitariak erakartzeko. Abuztuaren 28ra arte izango
da erakusketa han. Doan bisita daiteke, 08:30etik 13:45era.

%

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:
bizkaia@hitza.eus.
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Modu askotan salatu zuten errefuxiatuen egoera igandetik astelehenera arteko protestan; itsasoa ihesean zeharkatzen duten milaka pertsona itota hiltzen direla gogorarazi zuten. ECUADOR ETXEA

Herritarren babesa eta salaketa
areagotzen ari dira kalean

Igandea ere aldarrikapen eguna izan zen Bilbon. Ongi Etorri
Errefuxiatuak plataformak antolatuta, egun osoko protesta egin
zuten Arriaga plazan. Ekitaldiz
betetako 24 ordu. Euren auzoetan
aterpeak prestatu dituztenek euren esperientziak trukatu zituzten, nork bere ikuspuntua zabaldu zuen, eta euren herrietatik
ihesi txalupetan egiten dutenen
bidaia irudikatu zuten kartoizko
San Anton zubian. Inor ez da ile- ontzian dozenaka pertsona pilagala pankartaren atzean elkarre- tuta. Bidaia hori egin nahian itsakin abestu zuten kasik ereserki soan itota hil diren milaka pertsobihurtua duten oh-la-la oh-le-le nak gogoratu zituzten.
Gaua ere Arriaga plazan igaro
solidarité avec les sans-papiers.
Txalaparta doinuek hartu zi- zuten, errefuxiatuak kalean uzten
tuzten plazan, eta bertsoak ere ari direla salatu eta irtenbideak eskatzeko. Goizean, instituzioei eskatu zizkieten
Bilbo Zaharreko auzokideek
kontuak; Bilboko Udalari,
eta iritsi berriek elkarrekin
Bizkaiko Foru Aldundiari
afaldu, abestu eta dantzatu
eta Eusko Jaurlaritzari.
dute, elkartasun ekitaldian
Hiru erakundeen egoitzeentzun zituzten. Giro ederrean, tara kalejiran joan ziren goizean,
eurak ere animatu ziren mikroa- eta idazki bana utzi zieten.
ren aurrean jarri eta bat-batean
Harrera integralerako politika
aritzera. Kantuan ere jardun zu- eskatu diete erakundeei, eta iritsi
ten pozarren. Atzetik, talde bat eta berriek osasun laguntza, psikolobeste bat, abeslari bat eta beste gikoa eta juridikoa ere behar diuzbat, rap kantariak, musika, txalo- tela ohartarazi. Aterpe guztiak zaak eta dantza. Hangoak eta he- balik edukitzeko eta kalean inor
mengoak. Irribarreak eta algarak. ez uzteko eskatu diete. Eta pertsoHerri afarian 150 lagun inguru na guztien giza eskubideak betebildu ziren. Arroza, curry saltsan tzeko behar diren baliabideak jar
egindako oilasko paparrekin. Mi- ditzatela. «Inork ez du bere etxea
gratzaileek beraiek beraien erara uzten, hori ez bada marrazoaren
guztientzat prestatua.
ahoa».

Gurutze Gorriak migratzaileei lolekua bost gauez utziko diela jakinarazi dute, baina kalean
geratzen dira gero berriz b Bilbo Zaharreko auzokideek 70 bat lagun hartzen dituzte gauero
Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Hiru egunerako ez; bost egunerako emango die aterpe migratzaileei Gurutze Gorriak hemendik
aurrera. Hala jakinarazi dute egunotan. Eskaerak etengabeak zirenez, harrera egunak luzatzea
adostu dute instituzioek eta Gurutze Gorriak —hark kudeatzen
ditu harrera guneak—. Baina bost
egunen ondoren, berdin-berdin
geratuko dira kale gorrian Bizkaira iritsitako dozenaka lagun. Egoera hori ikusirik, eskaerak eta
protestak ez dira eten. Are, indar
hartzen ari direla ere esan liteke.
Herritarrek jarraitzen dute bizi
baldintza gogorretatik ihesi iritsitakoei oinarrizko laguntza ematen: arropa, manta, lo-zaku eta
esterak biltzen, egunean otordu
bat ziurtatzen, eta lotarako aterpea eskaintzen. Auzoek hartu
dute beren gain instituzioek ezin
dutela egin esaten dutena. «Nola
ezingo dute egin gurea bezalako

auzo txiki batek baliabiderik gabe
egin dezakeena?». Gero eta
gehiago errepikatzen den galdera
da. Laguntza ematen ari direnek
argi dute borondate kontua dela.

Beharrak eta txandak
Auzorik auzo dabiltza migratzaileak azken asteetan Bilbon.
Otxarkoaga, Santutxu eta Atxuritik igaro ondoren, Bilbo Zaharra
dute orain babesleku. Hamabost
bat egunez izango dute bertan lolekua, egoera denboran luzatzea
sostengaezina baita laguntzen ari
direnentzat. Txandetan antolatzen dira egunero auzokideak, eta
ez da erraza horrenbeste pertsonarentzat lo-zaku eta esterak batzea, adibidez. Azken asteetan, 70
lagunetik gora izan dituzte, ez
dira beti pertsona berak izaten,
eta bidaian jarraitzen dutenek zakua eraman nahi izaten dute.
Kale gorrian geratuko dira berriz,
eta ez dute izango estaltzeko ezer.
Badira Bizkaiko hiriburuan

hainbat aste daramatenak ere,
eta, hizkuntza elkar ulertzeko oztopo den arren, elkar ezagutzen
ari dira; migratzaileen beraien artean, eta bertakoekin ere bai. Elkarlana gero eta ohikoagoa da.
Oinarrizko baliabideak ziurtatzeko lana ez ezik, egun osoa kalean egonean egoten diren horiei
gustura egoteko momentua eskaintzeko apustua ere egiten dute
herritarrek. Larunbatekoa izan
zen horren erakusgarri.
Bilbo Zaharrean lo egiten dutenen artean, badira anaia pateran
euren ondoan hiltzen ikusi dutenak. Badira bahituta egon direnak eta bizi hobe baten bilako bidaian hiru urte daramatenak.
Gazteak denak; gehienak, hogei
bat urte ingurukoak. Bizitzen ari
diren egoera gogorrak une batez
ahantzarazi nahian, elkartasun
ekitaldia antolatu zieten Bilbo Zaharreko auzokideek, plazan.
Elkarretaratzean batu ziren, lehenik, azal zuri eta beltzekoak,
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Izurtzako Foseco lantegiak
42 behargin kaleratuko ditu
Langileek protestak egin dituzte, eta irailean ere jarraitzeko asmoa iragarri dute b Erandioko
Cables y Alambres enpresako langileek inbertsioei eta lanari eusteko eskatu dute
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Ezinegonez betetako udaldia pasatuko dute Bizkaiko industria
sektoreko hainbat enpresatako
langileek. Izurtzako Foseco enpresako beharginak mobilizazioak egiten ari dira: 42 langile kaleratuko ditu zuzendaritzak enplegua erregulatzeko espediente
baten bidez. Erandion, bestalde,
Cables y Alambres enpresako beharginek industria proiektua, enplegua, segurtasuna eta osasun
baldintza egokiak lortzeko protestak egin dituzte. Aurten, 25 lan
istripu izan dituzte, eta iazko irailean langile bat hil zen. Industria
sektorea babestu beharraz mintzatu dira bateko eta besteko langileen ordezkariak.
Fosecoko langileek greba egin
zuten joan den astean, zuzendaritzak enpresa deslokalizatzeko
duen asmoaren kontra. Alemaniara eraman nahi du produkzioa
Vesuvius talde multinazionalak.
Haren barruan dago Izurtzako
lantegia, eta Europako plantak
berregituratzen ari da. Astelehenean aurkeztu zieten modu ofizialean enplegua erregulatzeko
espedientea, eta beharginek lanuztea egin zuten harekin ados ez
daudela adierazteko.
Izurtzako lantegiak 93 langile
ditu. Egoitza hori itxi eta Igorreko
lantegia indartzeko asmoa iragarri du multinazionalak. Hura ere
enpresa berarena baita. Erregulazio espedienteaz gainera, negoziatzeko prest dagoen plan bat
aurkeztu die zuzendaritzak: 14
edo 16 pertsona beste lanpostu
batean jartzea aurreikusten du.
Fernando Alonso ELA sindikatuko ordezkariak azaldu duenez,
langileen birkokatze horiek Igorren edo Izurtzako biltegian egin
ditzakete. «Izurtzan, ekoizpen
lanez gainera, merkaturatu egiten dituzte horko zein beste lantegi batzuetako produktuak. Alemanian ekoitzi nahi dituztenak
ere hona itzuliko lirateke merkaturatze prozesurako». Horrez
gainera, enpresa prest azaldu da
aurretiko erretiroak eta kalte-ordainak ere negoziatzeko.
Sindikatuentzat proposamen
hori ez da nahikoa, «plan hori ez

da onargarria». Hori dela eta,
langileek mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri dute. Euren
aldarrikapena argia da: «Erregulazio espedientea atzera bota dezaten nahi dugu, eta lanpostuak
Izurtzan bertan mantentzea».
Joan den astean Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin batzartu ziren langileak. «Industria ehuna
pikutara doala esan genien. Gurea enpresa txikia da, baina 42 familia kontuan hartzekoak direla
uste dugu. Ekoizpena Izurtzan
mantentzeko lan egin nahi zutela
esan ziguten. Ikusiko dugu zertan
geratzen den kontua».
Oraingoz, irailaren 3ra arte ez
da ezer jakingo. Konpromiso hori
hartu du zuzendaritzak. Ordura
arte erabakirik eta neurririk ez
dutela hartuko baieztatu diete.
Bestalde, Fosecoko zuzendaritzak Europan lehiakortasuna hobetu eta modernizatzea helburu
duen plan baten barruan kokatu
ditu aldaketok. Ekoizpen zentro-

en optimizazioa du helburu. 4.0
industrian murgiltzeko prestatzen ari da enpresa. Hala azaldu
du ohar bidez.

Cables y Alambres
Erandioko Cables y Alambres enpresako langileak ere mobilizatzen ari dira. Hango 130 beharginek joan den asteko ostegunean
egin zuten urteko azken elkarretaratzea. Vicinay Taldeak erosi
zuen konpainia 2015ean, Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Eusko
Jaurlaritzarekin eta akziodunekin lortutako akordioari esker.
Orain, zuzendaritzak enpresa
«heriotza goxo batera» daramala
salatu du Ebha Gonzalez LAB sindikatuko Industria Federazioko
kideak.
Hark aletu ditu langileen beharrak eta aldarrikapenak. Batetik,
zuzendaritzak beharrezko inbertsiorik ez duela egiten salatu du.
«Ondorioz, lan istripuak sarri
gertatzen dira, makinak eta insta-

lazioak oso egoera txarrean daudelako». Aurten, 25 lan istripu
gertatu dira, eta, iazko irailean,
langile bat hil zen.
Egoera horrek berak ekoizpenean ere badu eragina: «Berdin
dio beharginek ordu asko egitea
lan, ezarritako ekoizpen kopuru
zehatzak bete ahal izateko. Izan
ere, makinek, dauden egoeran,
ezin dute egin gehiago».
Damoklesen beste ezpata bat
ere badute gainean, gainera. Hiri
Antolamendurako Plan Orokorraren aurrerapenak lantegia
dagoen eremuko lurrei kalifikazioa aldatzea aurreikusten du.
Industrialdea etxebizitza gune
bihurtuko da ingurua, plan hori
onartzen badute. Lurren kalifikazio aldatzea eta enpresak sinatutako konpromisoen bukaera
epeak bat datozela azaldu du
Gonzalezek: 2020. urtera arteko
konpromisoa sinatu zuen zuzendaritzak.
Egoera horrek hainbat ondorio

Fosecok Izurtzan duen lantegiko beharginek hainbat protesta egin dituzte azken asteetan. ANBOTO

ditu langileen egunerokoan:
«Soldata atzerapenarekin jasotzen dute; bi hilabete zor dizkiete.
Gaur bertan [joan den astean] jaso
dute zor zizkieten soldatetako
bat».
Enpresa batzordea ez dago lurren kalifikazioaren kontra. Hala
ere, prozesu horrek baldintza batzuk bete behar dituela uste dute.
«Denok irabaztea ahalbidetuko
duten baldintzak ezarri behar
dira: Vicinayk orubearekin lotzen
duen plusbaliarekin lantegi berri
bat eraiki dezake eta industria
proiektua herriko beste eremu
batera eraman. Izan ere, jakin badakigu industriarako lurrak dituela Erandion bertan».
Akordioak, baina, zail dirudi:
«Vicinayk ez du inora mugitzeko
asmorik». Udalak euren planteamenduekaz ados dagoela esan
die. Hala ere, ez du konpromisorik hartu. Udalera ez ezik, Aldundira eta Eusko Jaurlaritzara ere jo
dute. Lehenengoari eskatu diote
merkatuaren analisia egin dezatela eta proiektua aurrera ateratzeko bideragarritasun aukeraren bat proposa dezatela. Eta
Jaurlaritzari, berriz, enpresak
hartutako konpromisoen jarraipena egin dezala; «ez baita ari betetzen».
Airean geratu dira orain eskaerok. Abuztuaren bukaeran itzuliko dira beharginak lanera, eta
erantzunak eskatuko dituzte.
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DEIALDIAK
Etxerat elkarteak iganderako deitu
du elkarretaratzeetara Euskal Herriko hondartzetan. Bizkaian hainbat lekutan egingo dituzte. Bestalde, biharko Itsas Martxa antolatu
dute Plentzian.
Bihar
12:00. Senideen elkarretaratzea
eta martxaren hasiera, Plentziako
Zubi Zurian.
12:30. Gazte Borraste itsas elektrotxaranga.
14:00. Kale animazioa eta pintxoak, Danontzat gaztetxean.
15:00. Herri bazkaria.
16:00. Bingo musikatua.
17:00. Umeentzako ikuskizuna
eta jokoak.
18:00. Kontzertua: La Tokokera.
20:00. Kontzertua: Akerjenbe
Sound System.
Egun osoan. Santiago
Sierraren erakusketa.
Etzi, igandea

Legea betetzeko eta giza eskubideak errespetatzeko aldarrikapenez beteko dituzte hainbat herritako kostaldeak. JON URBE / FOKU

Presoak hurbiltzeko eskatuko
dute itsasoan eta hondartzetan
Bihar, kostaldera ez ezik itsasora ere eramango dute aldarria, Plentzian b Etzi, Bizkaiko zortzi
hondartza beteko dira euskal presoen eta senideen eskubideen aldeko aldarrikapenez
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Oporrik ez dute izango aurten ere
euskal presoen senide eta lagunek. Ikasturte oste guztietan legez, uda honetan ere bidaia luzeak egingo dituzte; behartuta. Ez
atsedenerako oporraldiaz gozatzeko: euren senide edo lagun
presoak bisitatzeko baizik. Milaka kilometro egiten dituzte oraindik Espainiako eta Frantziako espetxeetan preso dituzten gertukoak bisitatzeko. Beste urtebetez,
kalera aterako dute eskubide
urraketa horri erantzuteko protesta: oporraldia eta giroa iradokitzen duten kostaldeko hondartza
eta itsas guneek hartuko dute,
beste behin, sakabanaketa eta
urruntzearen kontrako aldarria.
Bihar, azken bost urteetan lehorretik eta itsasotik gauzatzen duten Itsas Martxa egingo dute,
Plentzia eta Gorliz artean. Etzi,
hainbat hondartzatara zabalduko
dute eskaera.

Lehenengo hitzordua Plentzian jarri dute. Metro geltokiaren
parean elkartuko dira, 12:00etan.
Herriko Zubi Zurian emango
diote hasiera mobilizazioari. Han
egingo dute senideen elkarretaratzea, eta handik abiatuko da
martxa. Lurra eta itsasoa, biak
hartuko ditu euskal preso, iheslari eta deportatu politikoen aldeko
mobilizazioak. Aldarri horren
aldeko ikurrek beteko dituzte
kostaldeko eremuak.
Eguerditik aurrera, egun osoko
egitaraua prestatu dute: elektrotxaranga, kale animazioa, mokaduak eta baita bazkaria ere —
hamar euroren truk—. Danontzat
gaztetxean prestatuko dute otordua. Bazkalosterako, adin guztietako parte hartzaileentzako egitaraua
antolatu
dute,
umeentzako ikuskizun bat eta
jokoak barne. Kontzertuen eta
musikaren bidez bukatuko dute
eguna.
Horrez gain, egun osoan San-

tiago Serraren erakusketaz gozatu ahalko dute bertaratzen direnek. Presos políticos izeneko erakusketa zentsuratu zioten artista
madrildarrari, Arcon. Bihar Plentzian izango da ikusgai.

Igandean, hondartzetan
Etxerat elkarteak ere urteroko
deialdia egin du Euskal Herriko
hondartzetan euskal presoen eta
haien gertukoen egoeraren gordintasunaren berri emateko.
Sakabanaketa politikaren bukaera eskatuko dute, eta, preso eta
iheslariak «behingoz etxean eta
bizirik» nahi dituztelako, etziko
elkarretaratzeetan parte hartzera
deitu dituzte herritarrak. Horietan parte hartzeko «inoiz baino
arrazoi gehiago» daudela uste du
elkarteak.
Bakio, Ea, Ibarrangelu, Lekeitio, Mundaka, Muskiz eta Ondarroako hondartzetara iritsiko da
aldarrikapena. 12:00ak eta
13:00ak bitarterako egin dituzte

deialdiak. Bertako zein kanpoko
bisitariei eurek eta euren senide
eta gertukoek bizi duten «salbuespeneko kartzela politika»
eta horren ondorioak ezagutarazteko baliatuko dute eguna.
Asteburuero errepidera milaka
kilometro egitera ateratzen diren
herritarren errealitatea gerturatzen saiatuko dira.
29 urte bete dira presoen sakabanaketa eta urruntzea era sistematikoan martxan jarri zituztenetik. Foro Sozialak hainbat eragilerekin egindako bilerek
agerian utzi dute «adostasun
sendo eta zabala» dagoela presoen auziari dagokionez. Azken asteetan bilerak egin dituzte, besteak beste, Eusko Jaurlaritzarekin,
Nafarroako Parlamentuko presidente Ainhoa Aznarezekin, Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordeko presidente Ana
Oregirekin, arartekoarekin eta
EPPK Euskal Preso Politikoen
Kolektiboko ordezkariekin.

12:00. Elkarretaratzeak Muskiz,
Laida (Ibarrangelu), Laga (Ibarrangelu), Laidatxu (Mundaka), Lekeitio eta Ondarroan.
12:30. Elkarretaratzea Bakion.
13:00. Elkarretaratzea Ean.

Gai hori agendan kokatzeko
bidea egiten ari dira hainbat eragile. Hala ere, egoera zer larria
den ekarri du gogora Etxeratek.
Larri gaixo dauden 22 presok giltzapetuta jarraitzen dute oraindik. Zortzik anonimotasuna
gorde nahi dute, eta Etxeratek ez
du zabaldu haien daturik. Izenabizenez ezagutzen diren hamalauetatik lau bizkaitarrak dira. Bi
Curtis (A Coruña, Galiza) eta
Badajozeko (Extremadura,
Espainia) espetxeetan daude.
Beste biak, Zaballan eta Arrasateko Aita Menni ospitaleko Psikiatria Legaleko Unitatean.
Espetxe barruan graduz aldatzea ere eskatu dute presoek.
Hala ere, oraindik lehen graduan
daude gehienak. Legeak salbuespen neurri gisa planteatzen
duena ia modu orokortuan ezarri
zaie euskal presoei: 286 preso
daude guztira, eta 217 daude
lehen graduan. Asteburuan, gainera, senideen autobus bat harrikatu zuten Algecirasen.
Egoera horretan, mobilizazioen aldarrikapenak argiak dira:
euskal presoak Euskal Herriko
espetxeetara hurbiltzea eta gaixo
dauden presoak askatzea; Espainiako Estatuko kartzeletan lehen
gradutik bigarrenera pasatzea;
Frantziako kartzeletan betetako
zigor metaketa ezartzea eta espetxe eskumena transferitzea.
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ko eremua luzatu egingo dute
ipar-ekialderantz. Horretarako,
itsasoaren zati bat hartuko dute:
8.807 metro koadroko eremua.
Eta bertan bi eraikin egiteko
proiektua aurkeztu diete Bermeoko zein Mundakako alkateei.

Udalak aspaldi eskatuta

Ontziola eta beste bi enpresa txiki lekuz aldatzea aurreikusten du Eusko Jaiurlaritzak egindako proposamenak. OLAIA ZABALONDO

Bermeoko ontziolaren kokapena
aldatzeko tramiteak, abian
Eusko Jaurlaritzak iragarri du Portuko Plan Bereziaren aldaketa tramitatuko duela b Udalak
azaldu du aspaldi egin dioten eskaera dela, baina izapideok luze joko dutela
Natalia Salazar Orbe Bermeo

Bermeoko ontziola lekuz aldatzeko eskaera aspaldikoa da herrian.
Protesta eta aldarrikapen ugari
egin dituzte herritarrek. Herriaren sarreran dago, eta itsasoarekiko lotura gogorarazten duen
jardueretako bat dute han. Portuko Plan Bereziaren hirugarren al-

daketa tramitatuko duela iragarri
du orain Eusko Jaurlaritzak. Ontziolarentzako kokapen berria da
proposatu duten aldaketa nagusia. Horrez gain, moila berria egitea ere planteatu dute. Tramitazioak luze joko duela azaldu du
Bermeoko alkate Idurre Bidegurenek, asmoen planoa ezagutu
eta gero.

Planaren aldaketaren helburu
nagusia da «gertuko hirigunearen ingurumen kalitatea hobetzeko aukera emango duten guneak lortzea». Hala azaldu du
Antonio Aiz Azpiegitura eta Garraio sailburuordeak. Horretarako, portuaren mendebaldean
itsasontziak armatzeko eta egiteko dauden jarduerak handik ken-

duko dituzte. Ontziolak eta beste
bi enpresa txikik gauzatzen dituzte jarduerok gaur egun. Eraikin berri bat egingo dute lekuan
bertan, eta ontziei konponketa
txikiak egiteko aukera izango da.
Herriaren sarreratik kendu
nahi dituzten enpresa horiek hartzeko kokaleku berria aurreikusi
dute: Erroxape-Mundaka izene-

Bermeoko Udalak «kautelaz»
hartu du Jaurlaritzaren iragarpena. Bidegurenek azaldu du oraingoz planoa besterik ez dietela aurkeztu. «Herriaren sarrera erakargarriago egiteko planteamendu
gisa aurkeztu ziguten. Ideiak
itxura ona du; baina ikusi beharko da zer-nola gauzatzen den».
Izan ere, behar bezala aztertu
behar diren hainbat afera oraindik zintzilik daudela iruditu zaio.
Besteak beste, moila berria egiteko baimenak. «Kosta Mugapeari
dagokio hori aztertzea. Era honetako tramiteak korapilatsuak izaten badira, moila berri bat egiteak
are gehiago korapilatzen du prozesua. Itsasoari zati bat kendu beharrak konplikazioak dakartza».
Beraz, argi du epe luzerako plana izango dela. Landu eta gauzatzen duten bitartean lanpostuak
kolokan jartzeko arriskuari erreparatu dio. «Bermatu egin behar
dira hor dauden lanpostuak, eta
enpresa horiei nolabaiteko segurtasuna eman». Gai horri buruz
oraindik ez dute hitz egin. Jaurlaritzak ematen ditu portuko jardueretarako kontzesioak, une
horretan indarrean dagoen planaren arabera. Horien etorkizuna
bermatu beharraz mintzatu da:
«Portuan dauden lanpostuak indartzea izan behar da gure apustua, ez murriztea».
2015az geroztik ari da udala
Jaurlaritzari Portuko Plan Bereziaren aldaketa azter dezan eskatzen. Planaren zehaztasunak helarazten dizkionean aztertuko du
afera behar bezala. Hala ere, planteamenduez harago, gauza daitezkeen proposamenak eskatu
ditu udalak: «Ontziolaren kokapen berria planteatzera doaz, baina hau errealitate bihurtu behar
da gero. Planteatzen dutena egingarria ez bada, berdin geratuko
gara. Ondo aztertu behar da».
Bestalde, herriko EAJk pozik
hartu du Jaurlaritzaren iragarpena. Txibitxaga, Santamañe eta
Kurtzio guneetako bizilagunek
luze egindako aldarrikapena
bada ere, udalerri osoarentzako
hobekuntzak ekarriko dituela sinetsita dago oposizioko alderdia.
Portuko elementuen antolamendu berriak bestelako jarduera
ekonomikoak erakartzea espero
du, baita ingurua eta toki garapena dinamizatzea ere.

Berbetan
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Azpiegitura gabezia agerikoa den
auzo batean, espazio handi bat
hutsik geratuko da aurki: Atxuriko tren geltokia eta trenbidearen
azpiegitura guztia. Milaka metro
koadro. Auzoari bizi berri bat
emateko aukera paregabetzat dute auzokideek, eta horretarako
batu dira Lokomotorak proiektuan. «Hor dugu ilusioa, eta horretan jarri ditugu indarrak», dio,
baikortasunez, Igor Uribek (Bilbo,
1981).
Zer da Lokomotorak proiektua?
Datorren urtetik aurrera, trenak
ez dira Atxuriko geltokira helduko. Hutsik geratuko da eremu hori, eta auzoan eztabaida sortu da
horren erabileraren inguruan.
Oso-oso handia da tren geltokia,
eta ez bakarrik eraikina; hor daude nasak, trenbide hondartza...
oso handia da. Gunea ibaira begira dago, Zazpikaleetatik oso gertu... aukera handiak ditu. Publikoa izango den eta auzoaren beharrizanak aseko dituen eremu
bat izatea nahi dugu. Aukera ederra da. Auzoan eztabaida prozesu
bat zabaltzea pentsatu genuen.
Batu ginen, eta tailer parte hartzaile batzuk prestatu genituen,
proposamenak egiteko eta guztion artean erabakitzeko zertarako erabili espazio handi hori. Horretan aritu gara azken hilabeteetan.
Nolakoa da gunea?
Oso handia da. Zati bat ondare gisa izendatua dago, eta babestua
dago. Eraikina duela 105 urte egin
zen; berezia da, eta ezin da ez bota,
ez moldatu. Barruko erabilera aldatu daiteke, baina eraikinaren
itxura ez. Beste eraikin berriago
bat du ondoan. Eta, gero, nasaketa ditu. Gune hori ere oso handia
da, eta ibaira begira dago.
Proiekturik ez dago zehaztuta
gune horretarako?
Udalak Hiri Antolaketarako Plan
Orokorra aurkeztu zuen iaz. Bertan zehazten denez, orain Atxurin
amaitzen den tranbia Boluetaraino helduko da, eta, ibaiaren ertzean pasealeku bat egiteko asmoa
dute. Urazurrutiara —ibaiaren
beste aldeko kaira— oinezkoentzako zubi bat egiteko nahia ere
azaldu zuten. Baina hori eginda
ere, metro asko geratuko dira libre trenbideen aldean, eta eraikinak ere bai. Udalak ez du gune horretarako proposamenik egin
oraingoz, eta horregatik egin nahi
dugu guk orain, auzokideen iritzia kontuan har dadin.
Izan duzue harremanik Bilboko
Udalarekin?
Bai, harremanetan gaude. Aitortu
digute auzoak ekipamendu gabe-

MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

«Auzoaren beharrak
asetzeko aukera da»
Igor Uribe b Lokomotorak proiektuko kidea
Atxuriko tren geltokia, Bilbon: 105 urte dituen ondarea, auzoaren izaera
baldintzatu duena. Tren gehiagorik ez du hartuko datorren urtetik aurrera.
Hutsik geratuko den eremua herritarrentzat nahi dute auzokideek.
zia handia duela eta eremu hori
aurrerantzean ere publikoa izatea
nahi dutela. Harremana badugu.
Irailean batuko gara berriz haiekin. Tailerretan bildu ditugun
ekarpenak borobildu, eta ideia
nagusiekin txosten bat egingo dugu. Hori aurkeztuko diogu udalari
irailean: herritarrek esan dutena.
Jende askok eta oso diferenteak
parte hartu du prozesuan.

Harreman ona duzue, beraz,
udalarekin?
Tira, hitz egiten ari gara behintzat, eta hori ona da. Gainera, aitortu ziguten Atxurin ekipamendu falta zegoela eta eremu publikoa izatea nahia dutela... Gero
ikusi beharko da horri eusten dioten, eta ikusi beharko da, era berean, nola ulertzen duten publikoa izatearena, zeren, beste espe-

rientzia batzuk ikusita, mesfidantza badugu. Kapitalaren aldetik
zein interes egon daitezkeen ere
ikusi beharko da. Oso gune tentagarria da: alde zaharra oso gertu
dago, San Anton zubia oinez bi
minutura, Bilbo Zaharra hiru minutura, Santutxu ere gertu... Oso
leku onean dago, eta egon daitezkeen bestelako interesek mesfidantza eragiten digute.
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Egitasmo pribaturen batek hartuko duen beldur zarete?
Tira, beldurra ez dakit, baina mesfidantza behintzat bai. Arriskua
ikusten dugu proiektu pribaturen
bat jartzeko edo diru publikoa erabilita beste interes batzuetarako
proiekturen bat sortzeko. Ondoan
dugu horren adibide bat: Erriberako merkatua publikoa zen, publikoa da oraindik, baina solairu
oso baten erdia turistentzako gastro-tabernaz bete dute. Behealdea
ere Last Tour enpresari eman zioten, taberna bat jartzeko...
Zeintzuk dira zuek bildu dituzuen proposamen nagusiak?
Gauza logikoak dira. Alde batetik,
eskolaren beharrizana dago. Juxtu ondoan Atxuriko eskola publikoa dago. Txiki geratu da, espazio
falta du, eta oso aukera ona da,
adibidez, euria egiten duenerako
patio itxi bat jartzeko. Eskolakoak
euren txosten propioa egiten ari
dira dituzten beharrizanekin. Liburutegia ere eskatu dute, auzo
zinema, biltzeko gelak, parke
itxiak bai nagusientzat, bai umeentzat... Inork ez du bota ideia esperpentikorik. Badakigu lekua
oso handia dela eta jende gehiago
egon daitekeela interesatua, baina, borondatea badago, denontzat dago lekua.
Parte hartze prozesua egin duzue orain arte, eta jende askok
parte hartu duela azaldu duzue.
Auzoan dauden ikuspuntu desberdinak biltzen saiatu gara, eta
oso erantzun ona izan dugu. Lehenengo bisita gidatua egin genuenean, ehun pertsonatik gora
etorri ziren. Hor ikusi genuen auzoan interes handia zegoela. Azken finean, geltokiak izaera eta
nortasun bat eman dio auzoari.
Askotariko jendeak parte hartu
du lehen fasean: eskolakoak hor
daude, erretiratuekin egon gara,
gazteekin ere bai, emakume tailerra egin dugu, umeekin, gizarte
eragileekin, Atxurikoekin, Zazpikaleetakoekin eta Bilbo Zaharrekoekin bildu gara... Orain guztia
laburbildu eta forma ematen ari
gara. Oinarri horrekin bilduko
gara udalekoekin, eta auzoarengana ere zuzenduko gara ondorioak azaltzeko. Antzeko prozesuak ezagutzeko mahai inguruak
ere egingo ditugu: Gernikako Astra, Deustuko Erriberako Bizinahi, Kataluniako autogestio esperientzia bat...
Ez dugu ikusle hutsak izan nahi
gure inguruko gauzekin. Parte
hartzaile aktiboak izan nahi
dugu, eta erabaki. Azken finean,
gu hemen bizi gara, eta inork ez
daki guk baino hobeto zer behar
ditugun. Espero dut elkarlan bat
behintzat lortuko dugula.
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daka arituko dira handik eta hemendik etorritako lau ornitologo.
Adituetako batek du hegaztiei
eraztunak ipintzeko ardura, eta
beste hirurek laguntzaile gisa jarduten dute. Era berean, hornigaiak hurbiltzeko lau txanda ere
prestatu dituzte, lehenbizikoa
etzi. Lotarako kanpin dendak
erabiltzen ari dira.
Azterketa bukatzean, ondorioen txostena plazaratu, datu estatistikoen eskema osatu eta entsegu zientifikoak idazteko asmoa
agertu dute antolatzaileek. Hegaztien migrazio patroirik balego,
horiek aurkitzeko baliagarria
izan daitekeela ondorioztatu dute
ikerlariek. Ez da antzeko kanpaina bati ekiten dioten lehen aldia,
Mediterraneo itsasoan bide luzea
egina du jada, 1988an jaio baitzen
proiektua Italian. Isurialde atlantikora ekarri nahi izan dute egitasmoa. Bereizgarri gisa, aurkako
migraldia hautatu dute. Izan ere,
Mediterraneoko azterketak udaberriko migraldian egiten dira;
hots, hegaztiak hegoaldetik iparraldera mugitzen diren garaian.
Izaroren kasuan, udazkeneko
migraldia aztertzen ari dira.

Picole Isole
Ikerlari taldea Izaro irlan, hegaztien ibilbideari buruzko azterketa bat egitera doala. URDAIBAI BIRD CENTER

Bidaia luzeetako atsedengune
Hegaztien migrazioak aztertzeko proiektua jarri dute martxan Izaro irlan b Aitzindaria da
isurialde atlantikoan b Ikerlariek hilabete igaroko dute irlan, lauko taldeetan, txandaka
Uxue Gutierrez Lorenzo

Irlek geltoki funtzioa betetzen
dute hegazti migratzaileen bidaia
luzeetan. Premisa horri helduta
abiatu dute ikerketa Aranzadi
zientzia elkarteko eta Urdaibai
Bird Centerreko kideek. Elkarlanean aritu dira Bermeoko Udalarekin, Ingurumen saileko kideekin bereziki. Aste honetan hasita,
lau ornitologok hilabete emango
dute Bermeoko Izaro irlan, atseden hartzera geratzen diren hegaztiekin lan egiteko asmoz.
Lagina, negua Afrika tropikalean igarotzera doazen espezieak
dira; hau da, udazkeneko migrazioan dabiltzanak. Ibilbide horretan, hegoaldera bidean aurkitzen
dituzten lehen lur zatiak Kantauri
itsasoko irlak izan ohi dira; tartean, Izaro. Hegazti askok hamar
egun inguru eman ohi dituzte hegan, gelditu barik. Hori dela eta,
ezinbesteko geraleku bihurtzen
dira uharteak. Oro har, hamar-

hamabi gramo inguru pisatzen
duten espezie txikiak dira gehienbat; hala nola euli txoriak, buztanzuriak edo txio horiak, besteak beste.
Metodologiari dagokionez,
eraztunketen bitartez jasotzen ari
dira hegaztien datuak. Edorta
Unamuno proiektuko kideak jakinarazi duenez, metodoa ez da
«batere mingarria» animalientzat, eta eraztunak hegaztien
«identifikatzaile» gisa hartzen
dira: hegaztien nortasun agiria
balira bezala erabiltzen dituzte.
Txoriak laino sareetan harrapatu,
eta berehala ekin diote euren datuak jasotzeari. Pisua, hegalen
neurria, adina eta abar zehazten
dituzte horrela. Neurketa hori
dela medio, hegazti bakoitzaren
geldialdiaren ezaugarriak zehaztu, eta, patroirik balego, sailkapena egingo dute. Datuok jaso ostean, hegaztiak askatu, eta bidean
aurrera egiten uzten diete, migrazio prozesua oztopatu gabe. Hel-

Txio horia, eraztuna hankari lotua duela. URDAIBAI BIRD CENTER

burua da hegaztiek ahalik eta
denbora gutxiena pasatzea gatibu, eta, horretarako, jarduera
protokoloak zehaztuak dituzte.
Metodo hori oro har lurreko
beste azterketa batzuetan ere erabili ohi dutela azaldu du Unamunok. Datuak konparatzea helbu-

ru, irlan egiten ari diren eraztunketa saio bertsuak egiten ari dira
kostaldeko lurretan. Unamunoren aurreikuspenen arabera,
emaitzak «oso desberdinak»
izango dira. Asteazkenean abiatu
zuten ikerlana, eta asmoa da hilaren 31ra bitartean irautea. Txan-

Euskaraz, irla txikiak. Izenari
men eginez, orain 30 urte jarri zuten marxan Picole Isole proiektua, Italian. Hegaztien migraldietan garrantzirik handiena duten
eremuak zehazteko prozedura
gisa sortu zuen ISPRAk (Istituto
Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale) ikerketa.
Eraztunketaren bitartez, patroiak
bilatzen dituzte horrela. Udaberriko migraldia izan da ardatza
orain arte, eta Mediterraneo itsasoko irlak aztergaia. Gaur egun,
berrogei eraztunketa geltokitik
gora dira proiektuaren parte, Mediterraneoko bederatzi herrialdetan. Hegaztien datu demografikoak, fisiologikoak eta biologikoak eskaintzeaz gain, espezieen
iraupenerako gakoak ematen
ditu azterketak.
Oporretako auto bidaia luzeetan geldialdiak egiten diren bezalaxe, animaliek euren bidaietan
atseden hartzeko inguruak behar
dituzte. Atsedengune horietako
bat da Izaro irla hegazti migratzaileentzat. Herriko ikur da Izaro
eta irlaren garrantzia arlo askotan
da nabaria. «Izaro sinbolo bat da
Bermeon: kulturalki, historikoki... eta orain irlari balio erantsi
bat aurkitu diogu, osatzeko»,
azaldu du Unamunok. Kaioak
bakarrik ez, beste hainbat hegazti
bertaratzen direla erakutsi nahi
dute. Bere txikitasunean irla handia da Izaro.
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Hamazazpi megalito multzo aurkitu
dira Bizkaian orain arte, eta, orotara,
135 monumentu baino gehiago biltzen
dituzte. Duela 6.000 urte inguru eraiki
zituzten, eta, gaur egun horiek
identifikatzea zaila den arren, hainbat
ibilbide egokitu dituzte aztarnetatik.

Larreetan
ahaztuta
daudenak
Ainhoa Larrabe Arnaiz

rkitekturaren
lehen zantzutzat hartzen
dira monumentu megalitikoak. Hitzaren etimologiak berak dio zeri
egiten dion erreferentzia, «harri
handiak» esanahia ematen baitiote mega eta litos grezierazko
berbek. Duela 6.000 urteko gizakiek eraiki zituzten, eta hildakoak
ehorzteko sortzen zituztela diote
aditu gehienek. Eztabaida dago,
hala ere. Hainbat ikerlariren arabera, lurradeen arteko mugak
markatzeko ere erabiltzen zituzten monumentuak. Funtzio geografikoez gainera, astronomikoak ere eman zaizkie. Herritarrek,
usadio zaharrekin eta kondaira
mitologikoekin ere lotu dituzte
mendi horietan dauden azpiegiturak.
Denborak eta gizakiaren jardunak higatu dituzte harritzar
gehienak, eta monumentu megalitikoak direla asmatzea zaila litzateke, inguruan hala azaltzen
duten seinalerik egongo ez balitz.
Euskal Herriko Atlas Megalitikoan 3.797 monumentu inguru daude jasota. Nafarroan daude erdiak
baino gehiago, eta Bizkaian 135
identifikatu dituzte. Sasiek estalita eta hautsita ageri ohi dira. Horregatik, ez litzateke harritzekoa
izango datozen hamarkadetan
aztarna gehiago aurkitzea.
Ingalaterrakoak eta Irlandakoak dira ikusgarrienak eta ondoen

A
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kontserbatu direnak, baina Bizkaia ere aberatsa da monumentu
megalitikoei dagokienez. Orain
arte, 17 megalito multzo aurkitu
dira lurraldean zehar barreiatuta,
eta, guztiak babestu eta ezagutzera emateko asmoz, ondare izendatu zituen Jaurlaritzak.

Multzoka banatuta
Neolito eta Brontze Arokoak dira
Bizkaian aurkitutako monumentu gehienak eta lau multzo nagusitan banatu daitezke: trikuharriak, tumuluak, harrespilak eta
menhirrak. Etxola forma duten
trikuharrien irudia ezagutzen da
gehien, baina gutxi dira zutik dirautenak, eta, are gutxiago, estalki eta guzti kontserbatzen dituztenak. Milaka urte igaro dira eraiki zituztenetik, eta gutxi zaindu
dira ordutik. Horixe da, hain zuzen, monumentuak ondare historiko izendatzearen arrazoi nagusietako bat.
Tokian-tokian, ibilbideak egokitu dituzte aztarna megalitikoetatik, eta herrialdeko historiaurrea edota naturguneak
ezagutzeko parada eskaintzen
dute ibilaldiek. Jentilekin lotu
izan dira monumentu megalitikoak Bizkaian, eta horregatik,
jentil-harri izena hartzen dute,
hainbat tokitan, trikuharriek; eta
jentil baratze izena, aldiz, harrespilek.
Bizkaian, Enkarterrikoa da historiaurreko aztarnategi gehien
biltzen dituen eskualdea; eta, megalitoen kasuan ere, hantxe daude Bizkaiko estazio gehienak. Sei
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multzo handi daude: Aioz, Alene,
Armañon, Balgerri, Eretza eta
Hormatza. Nolanahi ere, herrialdeko eskualde ia guztiek dute
monumentu megalitikoren bat
bisitatzeko.
AIOZKO ESTAZIOA

Bizkaia eta Burgos arteko haranean dago Aiozko estazio megalitikoa, Karrantzako lurretan. Herrialdean dagoen multzorik handienetakoa da, orotara, 26
monumentu baititu: 16 trikuharri, 9 tumulu eta menhir bat. Bernia eta Aiozko mendiguneetan
daude arrasto gehienak, eta horrexek ematen dio izena estazio
megalitiko osoari.

Aztarna guztien artean, Fuentellano izeneko trikuharria da
ikusgarriena, estalki eta guzti baitirau zutik, eta eskualdeko ingurunea ikuskatzeko talaia ezin hobea eskaintzen du haren kokalekuak.
Monumentu gehienetan indusketa arkeologikoak egin dituzte, eta azpiegituren inguruan
aurkitutako elementuak zein garaitakoak diren zehazteko eta
gehiago ezagutzeko balio izan
dute azterketek.
ALENGO ESTAZIOA

Kantabriarekin (Espainia) egiten
du muga Alengo megalito guneak, eta Artzentales, Sopuerta eta

Turtziozko udalerrietako lurretan barreiatuta daude estazioa
osatzen duten 21 monumentuak.
Enkarterri ingurunea meategien
ustiapenarekin lotzen bada ere,
udalerrietako mendiguneetan
badira zaharragoak diren gizakien aztarnak ere. 10 tumulu, 9
trikuharri, zutarri bat eta harrespila batek osatzen dute multzoa.
Perutxote izeneko harrespila
izan daiteke Alengo multzoko
elementuen artean bereziena
dena. Sei harrik osatzen dute egitura borobila, eta metro inguru
garai da handiena. Izen bera duen
menhirra du alboan, eta haraneko ikuspegia eskaintzen duen
Herrerako larreetan dago.
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ERETZAKO ESTAZIOA

Galdames eta Gueñes artean dago
Eretzako multzoa, eta sei monumentu megalitiko biltzen ditu,
orotara: hiru trikuharri, bi tumulo eta harrespila. Eretza mendiak
ematen dio estazioari izena,
hantxe baitago azpiegituretako
bat.
KALAMUAKO ESTAZIOA

Hiru trikuharri daude Bizkaia
eta Gipuzkoa arteko Kalamua
mendian. Duela hamarkada bat,
Diruzulo tumuloa suntsitu zuten
inguruan egindako lanek. Diruzuloko tumuloa Jose Migel Barandiaran arkeologoak katalogatu
zuen trikuharri gisa 1934an Kalamuara egindako bisitaldi batzuetan, inguruko beste megalitoekin
batera.
MUNARRIKO ESTAZIOA
2

Ia itsasoaren mailan dago Munarriko landako megalito multzoa.
Sopela, Berango eta Urduliz artean banatzen dira estazioak biltzen dituen 7 egiturak. Kostaldeko herritetatik gertu egonik
lurraldean dauden gainontzeko
aztarnak baino egoera okerragoan daude, eta horiek babesteko
neurri bereziak hartu dituzte
horregatik.
OIZKO ESTAZIOA

Oiz mendia Bizkaiko begiratokia
dela esan ohi da, eta deiadar
mendietako bat izateak berezi
egiten du tontorra. Parke eolikoa
jarri ziotenetik, lurraldeko mendiguneen artean gehiago bereizten da. Sei monumentu daude
Oizen eta horietako bi dira trikuharriak.
SOLLUBEKO ESTAZIOA
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ARMAÑONGO ESTAZIOA

Karrantza haranean eta Turtziozen dago Armañongo estazio
megalitikoa, izena ematen dion
mendigunean, hain zuzen. 14 elementu ditu, eta trikuharriak dira
horien erdiak eta tumuluak dira
beste erdiak. Kareharriz osatutako mendigunea da Armañon, eta,
horregatik, zaila da harriz osatutako monumentu megalitikoak
berezko paisaitik bereiztea. Nolaahi ere, ingurune berezian dago
Armañongo multzo megalitikoa,
200 haitzulo baino gehiago baitaude han, tartean, Torka del
Karlista izenekoa: Europako leizerik handienetakoen artean
dagoena.

HORMATZA ESTAZIOA

Armañongo estazioaren jarraipena da. Turtzioz herriaren mugan
dago Eskitzako mendatetik abiatu ezkero, eta 9 azpiegituraz osatuta dago. Elementu gehienak
hautsita daude, eta nekez bereiz
daitezke aztarnak.
BALGERRIKO ESTAZIOA

Zortzi monumentuk osatzen dute
Ordunte inguruan dagoen Balgerriko multzoa: bi trikuharri eta
zazpi tumulo daude. Aipatutako
elementu horiez gainera, bestelako azpiegiturak ere baditu estazioak inguruan, baina oraindik
frogatu gabe dago zein garaitakoak diren. Inguruan egin diren in-

dusketa arkeologikoetan, silexa
aurkitu da, historiaurreko gizakiek erabilitakoa.
GORBEIAKO ESTAZIOA

Arabarekin muga egiten du Gorbeiako parke naturalak, eta, herrialde batean zein bestean, ugariak dira historiaurreko aztarnak.
Bizkaikoan 21 monumentu daude. Gutxi aztertu da eskualdea,
Arabakoarekin alderatuz gero.
Jaurlaritzak emandako datuen
arabera, mendizaleek eta
Gorbeiako parkea bisitatzen dutenen ibilbideetatik gertu daude
aurkitu direnak, eta ibilbide horietatik kanpo ere izango direla
uste da.

Sollubeko estazio megalitikoan
dauden 8 monumentuak ezagutzeko ibilbideak egokitu dituzte
eskualdean: 21,5 kilometrokoa
bat, eta 6,7 kilometrokoa bestea.
Biek ala biek Urdaibaiko itsasadarreko ezkerraldeko herriak lotzen
dituzte: Bermeo, Mundaka, Sukarrieta eta Busturia.
Azken hamarkadan, hainbat
azterketa arkeologiko egin dituzte, bai eta historiaurreko hainbat
pieza aurkitu ere: tartean, apaindutako hainbat objektu eta gezi
puntak. Duela 3.000 urte egin zituztela ondorioztatu dute azterketek.
ANESKO ESTAZIOA

Elementu bakarra du Anesko
estazioak: izena ematen dion trikuharria, hain zuzen. Berezitasunen bat badu, dagoen kokagunea
da, hiru lurralde batzen diren
eremuan baitago: Burgosko

1 Gorbeiako tumulua. Suntsituta daude aztarna gehienak.
2 Aztarna gehien dagoen
lurraldea. Karrantzan daude
Bizkaiko monumentu megalitiko gehienak. Irudian, Fuentellano izeneko trikuharria.
3 Bizkaiko talaia. Irudian,
Oizko trikuharria.
4 Haranik aberatsenean.
Karrantzako Aizkoko multzoko monumentua.
ARGAZKIAK: JAURLARITZA,
MIGUEL SABINO, KEPA CASTRO

Mena harana, Arabako Aiara eta
Bizkaiko Urduña udalerrien artean dago.
LARRAZABAL TUMULUA

2001. urteean aurkitu zuten Zamudion dagoen tumulua, eta,
historiaurreko monumentua zela
argitzeko egin zituzten azterketen ondorioz, 2003. urtean sartu
zuten Txorierriko ibarrean dagoen egitura monumentu megalitikoen multzoan. Txorierri eta
Mungiako haranaren artean dago
Larrazabal tumulua, eta megalito
multzoaren inguruan egindako
azterketetan historiaurreko gizakiek erabilitako harrizko tresneria ere aurkitu da. Horregatik uste
dute adituek historiaurreko gizakien bizitokia izan zela eskualde
hori.
Nolanahi ere, gutxi aztertu da
Txorierri eta Mungia inguruko
ibarra, eta aztarna gehiago aurkituko dituztelakoan, ikerketa
gehiago egingo dituzte eskualdean.
MUNJOZURIKO TRIKUHARRIA

Zamudioko tumuluaren antzera,
bakarrik dago Munjozuri trikuharria ere. Nabarniz eta Ereño
arteko Illuntzar mendikatean
dago, Urdaibaiko ibarraren
eskuinaldeko mendigunean.
1990ko hamarkadan egin zuten
topo megalitoarekin eta ordutik
hainbat lan arkeologiko egin dituzte eskualdean. Egindako lanei
esker, historiaurreko gizakiek
erabilitako silexa eta bestelako
harrizko materialak aurkitu dituzte, besteak beste.
PAGOTXUETAKO TUMULUA

Urkiolan dago Pagotxuetako
tumulua, Abadiño eta Lemoa
artean. Siputzuetako trikuharria
du aldamenean. Urkiolako ingurunea oso gutxi aztertu da,
eta etorkizunean azpiegitura
gehiago aurkitzea aurreikusten
da.
ASPURUKO TUMULUA

Artxanda eta Galdakao artean
dago tumulua, baina ez da nahi
bezain ondo kontserbatu eta
aztarnari buruzko informazio
gutxi dago.
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Erandio b Astrabuduko jaiak

ABADIÑO Puro Relajo.
b Gaur, 22:30ean, Salbatoreko

jaietan.
ABADIÑO Luhartz.
b Bihar, 00:00etan, Salbatoreko

jaietan.
ABADIÑO Ansorregi eta Larrañaga.
b Igandean, 20:30ean, Salbatoreko

jaietan.
ARRATZU Sonia Sempere

eta Emmanuel Pelaprat.
b Bihar, 20:00etan, San Tomas
elizan.
BARRIKA Fantabulous & Furry

R’n’R Revival.
b Bihar, 19:00etan, Golfo Norten.
BERANGO Beti Martxan.
b Gaur, 20:30ean, El Molino

garagardotegian.
BERANGO Los Zopilotes Txirriaos,

Gora Herria eta DJ Disko Sound.
b Gaur, 22:00etan, Elexalden.
BERANGO Guda Dantza

eta Trikizio.
b Bihar, 23:00etan, Elexalden.

Jaia etenik gabe, Ulpianori azken agurra eman arte

BERANGO Los Txikis, bilbainadak.

Datorren asteazkenetik igandera arte ospatuko dituzte San Lorentzo jaiak Astrabuduan, baina gaurtik bertatik musikak hartuko ditu Erandioko auzo
horretako bazterrak. Asteazken arratsaldean, kuadrillen jaitsierarekin eta txupinazoarekin hasiko dira ofizialki Astrabuduko jaiak, eta, abuztuaren 12
gauean Ulpianori azken agurra eman arte, jai giroko ekitaldiak etenik gabe izango dira. Musika eskaintza zabalean, nabarmentzekoa da bihar zortzi
Skasti taldeak emango duen kontzertua; egun berean, The Locos eta Urrats taldeak ere ariko dira Astrabuduko jaietan. HITZA

b Igandean, 19:00etan, Elexalden.

BERANGO The Old Timey String

Band.
b Igandean, 21:00etan, Elexalden.
BERMEO Oilo Pop Jaialdia:

Xio Mara, Raimy Soul Food,
Aiama, Aguxtin Alkhat eta
Ziztada & Rlantz.
b Bihar, 13:00etan, Talako kantinan.

BILBO Gau maltzurrak: Azunak,

ERANDIO Virginia y los Machines.

FRUIZ Lamiñe abesbatza.

GETXO Lomoken Hoboken.

Dao, Lokacus, Nebelmeer eta
Valklek.
b Bihar, 20:00etan, Le Larraskito
klubean.

b Gaur, 19:30ean, Astrabuduko

b Astelehenean, 12:30ean,

b Bihar, 21:00etan, Baste tabernan.

Beltzez-en.

plazan.

ERANDIO Siracustica.

FRUIZ Hobaneuke.

b Gaur, 21:30ean, Astrabuduko

b Astelehenean, 18:00etan,

Stop-en.

plazan.

eta Su Ta Gar.
b Bihar, 00:00etan, Erromoko
txosnetan.

BUSTURIA Eingo.
BERMEO Kontzertu Lirikoa:

Olatz Saitua, Beñat Egiarte
eta Elena Cadierno.
b Astelehenean, 20:00etan,
Santa Maria elizan.

GETXO The Descent

b Bihar, 21:30ean, Paresiko jaietan.

ERANDIO Bajo Axpe.

FRUIZ Musika eguna.

GETXO Par Avion eta

BUSTURIA Gauargi.

b Bihar, 19:30ean, Astrabuduko

b Ostegunean, 21:00etan,

b Igandean, 21:00etan, Paresiko

Coppi-Etxegorrin.

txosnetan.

The Longboards Surf Band.
b Igandean, 13:30ean, Ereagako
tabernan.

jaietan.
ERANDIO Swing Bullets.

GETXO Yao.

BERMEO Alberto Urretxo tronboi

DERIO Five Direction.

b Bihar, 21:30ean, Astrabuduko

b Gaur, 20:30ean, Andros pubean.

jolea, Itxaso Sainz de la Maza piano jolea, Adriana Grigorase biola
jolea eta Jone Martinez abeslaria:
Soinuaren Bidaia.
b Asteartean, 20:00etan,
Santa Maria elizan.

b Gaur, 20:00etan, Aldekoneko

Novak-en.

b Igandean, 18:30ean, Erromoko

GETXO Brailarians, Wild Man

jaietan.
ERANDIO Project Show.
EA The Riff Truckers.

b Asteazkenean, 23:00etan,

b Ostegunean, 21:30ean,

Astrabuduko jaietan.

Eskolondo arkupean.

GETXO Gaupasa, bilbainadak.

Riddim, Gramophone Allstars
Big Band eta Mr. Pongo Band.
b Gaur, 21:30ean, Erromoko
txosnetan.

txosnetan.
GORLIZ Trio Veracruz.
b Gaur, 20:00etan, Andra Mari

auzoan.

ERANDIO Triscando en la Hierba,
BERMEO Euskal Herriko Kammer-

ELORRIO Kaixo.

philarmoniako bakarlariak.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Santa Maria elizan.

b Gaur, 22:30ean, Argiñetako

jaietan.

Los Plateros eta Bribriblibli: Hay
poco rock and roll.
b Ostegunean, 00:00etan,
Astrabuduko Mendiguren plazan.

ELORRIO Eingo taldea.

GETXO DJ Kurloi.

GORLIZ Akerbeltz.

b Gaur, 00:00etan, Erromoko

b Gaur, 23:30ean, Andra Mari

Dolores Ibarruri plazan.

auzoan.

GETXO Trio Amigos del Swing.

GORLIZ Los Zopilotes Txirriaos.

BILBO Gau maltzurrak: Black Earth

b Bihar, 22:30ean, Argiñetako

FRUIZ Belatz, Akelarre eta

b Bihar, 20:00etan, Erromoko

b Bihar, 23:30ean, Andra Mari

performed by Xedh, Paezur, Tube
Tentacles & Garazi Gorostiaga,
Guzural eta Chapa Ondulada.
b Gaur, 20:00etan, Le Larraskito
klubean.

jaietan.

DJ Jotatxo.
b Gaur, 22:30ean, plazan.

Ganeta plazan.

auzoan.

ELORRIO DJ Mariskal.

GETXO The Big Flyers.

GORLIZ Zootropes eta Duobite.

b Astelehenean, 22:30etan,

FRUIZ Joxe Mendizabal.

b Bihar, 20:30ean, Erromoko

b Ostegunean, 21:00etan, Xurrut

Argiñetako jaietan.

b Bihr, 21:30ean, plazan.

Gobelondo kalean.

tabernan.
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IBARRANGELU Charlie Cosh &

Bermeo b Nazioarteko 33. Musika Astea

Mikel Gaztañaga.
b Bihar, 22:30ean, Mar Mar Laidan.
LEKEITIO MG Banda.
b Ostegunean, 19:30ean, Isuntza

hondartzan.
MENDEXA Serrulla.
b Bihar, 19:30ean, Laperrin.

MENDEXA Sunsukordan.
b Asteartean, 19:30ean, Laperrin.

MENDEXA Xabi Solano

eta Zigor DZ.
b Ostegunean, 22:00etan, Laperrin.
MUNGIA Gora Herria.
b Bihar, 22:30ean, Birleko jaietan.

MUNGIA DJ Markelin.
b Igandean, 22:30ean, Birleko

jaietan.
PLENTZIA La Tokokera.
b Bihar, 22:00etan, Danontzat

gaztetxean.
PORTUGALETE Fraktura.
b Gaur, 22:00etan, Rock Volatinen.

PORTUGALETE Attic eta Redimo-

ni.
b Ostegunean, 20:00etan,
Grooven.
SANTURTZI Neura eta Arrotzak.
b Asteazkenean, 20:00etan, La

Musika festa Santa Maria elizan eta Kafe Antzokian
Jazzber jaialdia amaitu berritan, musikak hartuko ditu berriro Bermeoko bazterrak, Nazioarteko 33. Musika Astearekin. Datorren astelehenean hasi
eta ostegunera arte, doako lau emanaldi izango dira Santa Maria elizan, 20:00etan: Olatz Saitua, Beñat Egiarte eta Elena Cadiernoren kontzertu lirikoa, Soinuaren Bidaia, Euskal Herriko Kammerphilarmoniako bakarlariak —argazkian— eta Duo Antwerp. Eta, Musika Astea amaitzeko, The Old Timey String Band ariko da hurrengo ostiralean Bermeoko Kafe Antzokian. Azken kasu horretan, 6 euro ordaindu beharko da sarrera. HITZA

Kelo gaztetxean.
SONDIKA Charlie Cosh & Mikel

DERIO Ameztu Taldea: Skratx

GETXO Zasi Eskla: dantza plaza.

ZIORTZA-BOLIBAR Bertso afaria:

BILBO 110 urte, 110 obra.

Gaztañaga.
b Gaur, 21:00etan, Cris tabernan.

antzezlana.
b Gaur, 18:00etan, Aldekoneko
jaietan.

b Igandean, 16:30ean, Erromoko

Josune Aramendi, Eneko Arrate
eta Nerea Ibartzabal.
b Bihar, 21:30ean, Iruzubietako
jaietan.

b Irailaren 17ra arte, Arte Eder
museoan.

SOPELA Par Avion eta The Long-

boards.
b Bihar, 19:30ean, Gardokiko
Atalaian.
ZIERBENA Los Chichos.
b Gaur, 23:00etan, San Mamesko

Gobelondo kalean.
GORLIZ Itxas Eder taldea.

DANTZA

b Bihar, 12:00etan, Andra Marin.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
ABADIÑO Aurreskua eta

GORLIZ Ohorezko aurreskua

atzeskua.
b Astelehenean, 12:45ean,
Salbatoreko jaietan.

eta Aratz taldearen emanaldia.
b Igandean, 12:00etan,
Andra Marin.

BERANGO Otxandategi dantza

MUNGIA Patata dantza.

taldea.
b Gaur, 20:00etan, Elexalden.

b Astelehenean, 23:00etan, Birlen.

jaietan.
ZIERBENA Sonia Madoc eta

DJ Varis.
b Biha, 23:00etan, San Mamesko
jaietan.

BERANGO Otxandategi taldeko

ZIORTZA-BOLIBAR Laja II.a eta

haurrak.
b Bihar, 13:00etan, Elexalden.

Lutxurdio.
b Bihar, 20:00etan eta 23:00etan,
Iruzubietako jaietan.

BERTSOLARITZA

BUSTURIA Irrintzi Alai taldea.
b Igandean, 13:15ean, Paresiko

ABADIÑO Salbatoreko jaiak:

Amets Arzallus, Andoni Egaña,
Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio.
b Bihar, 22:30ean, Gerediaga
auzoan.

b Igandean, 22:00etan,
Iruzubietako jaietan.

ANTZERKIA

zaharrak.
b Igandean, 13:00etan, Argiñetako
jaietan.

BERANGO Shakti Olaizola:

ERANDIO Larrain dantza.

Irakurriz.

b Asteazkenean, 20:45ean,
Astrabuduko jaietan.

b Igandean, 18:00etan, Elexalden.

laburmetraien lehiaketa.
b Ostegunean, 11:00etan,
Astrabuduko jaietan.

ERAKUSKETAK
BILBO Paisaiak: zidarretik pixelera
argazki erakusketa kolektiboa.
b Astelehenera arte, Bilbo Arteko
erakusketa aretoan.

Estiballes eta Etxahun Lekue.
b Bihar, 11:30ean, Arbolantzan.
ELORRIO Bertso-kantu afaria:

Miren Amuriza eta Jon Maia, Beñat
Aiartza eta Ugaitz Catalanekin.
b Igandean, 20:30ean, Argiñetako
jaietan.

BILBO Glutinum mundi, Jose

Ramon Amondarain artisteak
koordinautako erakusketa.
b Urriaren 14ra arte, Rekalde
aretoan.
GARAI Amaia Asategiren

ilustrazioak.
b Igandera arte, Elizabarrin.
GERNIKA-LUMO Harrizko eta

BILBO Sahatsa Jauregiren lanak.
b Irailaren 17ra arte,

BILBO Baserrietako jaia: Arkaitz
ELORRIO Argiñetako dantza

ondoren: Munduaren antzerkia.
b Irailaren 23ra arte, Guggenheim
museoan.

ERANDIO Sorpresa Kaxa

Anti liburudendan.

jaietan.
ZIORTZA-BOLIBAR Luhartz.

BILBO Artea eta Txina 1989

BILBO Chagall. Urte erabakigarriak,
1911-1919.
b Irailaren 2ra arte, Guggenheim
museoan.
BILBO Maria Ipiñaren lanen

erakusketa.
b Irailaren 2ra arte, Melia Hotelean.

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

eta argazkilaritza, 125 urte
harremanetan.
b Azaroaren 11ra arte, Rialia
museoan.
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s
zituzten. Urteak ere pasatu dira
harri eta bideetatik, eta sastraka
artean ezkutatzen hasi da eraikin
xarmagarria.
Bisitariarentzat, ordea, bidea
topatzea ez da lan zaila izango.
Pagasarrirako ohiko igoerak
markatzen du norabidea, autoentzako muga gisa erabilitako hesian. Haraino iristeko, hiriburutik
irteten den ibilbiderik ohikoena
egin daiteke. Zabalburu plazatik
gora, Buia auzotik aldapan gora.

BIZKAIA MAITE

Bilbo astindu zuen
kolera izurriteari aurre
egiteko eraiki zuten
baseliza, eta izurridunen
patroiaren izena ipini

Paraje ederrean dago San Roke baseliza; Bolintxu behealdean duela, eta Pagasarri gainaldean. KEPA ESCUDERO

San Roke baseliza 1575ean eraiki zuten, izurridunen patroiaren omenez. Kolera
izurrite latz batek astindu zuen hiribildua, eta hari aurre egiteko altxatu zuten.

Gaitzei aurre egiteko botika
Uxue Gutierrez Lorenzo Bilbo

zbehar handien
atzean istorio politak
ere ezkutatu ohi dira
askotan. Horma
zaharrek gordeta
dauzkate urteetan isildutako
oinazeen arrastoak. Bost mende
atzera egin behar dugu Bilboko
Pagasarri mendiaren magaleko
ermitaren historia ezagutzeko.
Laino beltz batek estali zuen
orduan Bizkaia, burdinaren eta
artilearen itsas merkataritzan
murgildutako Bilbo barne. Kaosa
eta beldurra, izua hedatu zen
nonahi. Kolera izurrite batek
eraso zion herrialdeari, eta hura
eten beharra zegoen. XVI. mendean Bilbon erlijioak zuen indar
ukaezina kontuan izanik uler
daiteke bilbotarren erabakia:
baseliza bat eraiki zuten Pagasarri mendiaren magalean, garai
hartan Abandoko Udala zenaren
aginduz. San Roke baseliza izena
jarri zioten, izurridunen patroiaren omenez.
Istorioak istorio, sendagaiak
eragina izan zuen nonbait: kolera
ibitzen hasi zen, ia desagertzeraino. Ordutik, abuztuaren 16an

E

erromeria antolatzen da ermitan,
San Roke eta haren egintza
omendu nahian.
1575ean eraiki zuten baseliza,
aro modernoaren hastapenetan.
Arteari dagokionez, estilo gotiko
eta errenazentistaren garaia da.
Argiak eta altuerak ezaugarritzen
dituzte garaiok, baina baselizaren
estilo ospela oso urrun dago garai
argitsuetatik. Arkitektura erromanikoaren azken arrastoak nabari dira, eraikina babeslekua izatea nahi zuten eta. Argiak nekez
iragaz ditzake horma eta zutabe
sendoak; leiho eskas eta txikietan
bilatzen ditu zirrikituak. Apaingarri eskasak. Hura altxatzeko
arrazoia nabaria da eraikuntzaren estiloan, sasoi ilunetan lubaki. Kaosetik ihes egiteko balio
izan zuen baselizak, eromen beltzetik belardi berdera.
Naturaren lasaitasunean isiltasuna da nagusi inguruetan. Astigarrek, haritzek, lizarrek eta gaztainondoek osatzen dute parajea,
behin izandako baso emankorren
azken aztarnak. Bilbo zaharreko
ontziolek eta burdinolek, eta garai karlistetan pairatutako suteek, behinola mazeletan izandako
oihan hostotsuak desagerrarazi

Arkitektura erromaniko berezia eta horma sendoak ditu ermitak. KEPA ESCUDERO

Legarrez hornitutako bideari jarrai diezaioke bisitariak hortik
aurrera. Larraskitu auzoa atzean
utziz, bihurguneetan gora, hesiarekin topo egin arte kasik. Ezkerretara desbideratzen den bidezidorrari jarraituz agertuko da baseliza, apal bezain eder.

San Roke
Ez dago adostasunik San Rokeren
jaiotzaren inguruan, baina XIII
eta XIV. mendeen inguruan kokatzen dute gehienek. Montpellierren (Frantzia) jaio zen izurriteen patroi izendatu zutena. Bizirik zirauen bitartean izurri
beltzak jo zuen eta egindako erromesaldi ugariek gurtua izan da.
Txakur batekin irudikatua izan
ohi da, eta, esaten denaren arabera, hura izan zen Rokeren gaixotasuna sendatu zuena. Era berean, pobrezia botoari men eginez
Erromara lekualdatu zen erromesaldian. Ordutik, Italia osotik ibili
zen hara eta hona, laguntza behar
zuen oro artatuz. Arreta berezia
jarri zuen izurriak jotako gaixoetan, berak ere pairatu zuen eta.
Herriz herri egindako bidaietan
gaixoak bilatu, artatu eta bere bideari jarraitzen zion. Sendabideak eragina izan omen zuen seinale, herri askotan aurki ditzakegu
haren omenez eraikitako elizak,
kaperak eta baselizak. Ezagunena, Parisen dagoena, Luis
XIV.aren aginduz 1653. urtean
eraiki zena.
Aurten ere udako gaitzei aurre
egiteko plan polita izango da
abuztuaren 16an. Botikarik
onena hirigunetik kanpo arnasa
hartzea izan daiteke, Botxoaren
inguruko mendialdean. Hamaiketako mezarekin hasi ohi da jai
eguna. Dantzaldiak, jana eta
musika ere eguneko protagonista
bihurtu dira. Indarrez geratu da
San Rokeren irudia bilbotarren
inguru kutunetarikoenean.

