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Peru Azpillaga

B
erdea eta grisa.

Garapena eta

suntsiketa. Por-

lana eta lurra.

Egoera dialekti-

ko latzean irau-

ten dute egun gizakiak eta natu-

rak bizirik. Azken urteetan, alda-

keta handiak izan dira, eta hiri

proiektu berriek guztiz itxuralda-

tu dute Bizkaia. Eraikin berriek

estali egin dituzte aspaldiko soro-

ak; larre berdeak goizero busti-

tzen zituen ihintza hara eta hona

lanera doazen autoen kristaletan

sortzen da orain. Antzinako zo-

nalde industrialen aurpegi garbi-

ketak eragina izan du inguruko

herrietan ere. Porlanak aurrea

hartu die larre berdeei; horren

adibide garbia da Uribe Kostaren

egungo izaera.

Han jazo da, orain dela gutxi,

gizakiaren eta naturaren arteko

gatazkaren azken borroka: Ibar-

bengoako aparkalekua. Luze jo

du auziak. 2011. urtean eraiki zu-

ten Ibarbengoako metro geltokia;

aparkalekua egin arte, ordea, ez

da irekiko, eta, beraz, atzerape-

nak geltoki fantasma bilakatu du

gunea. Tosuko bizilagunek apar-

kalekuaren landa okupatu zuten,

eta, zazpi urte horietan zehar,

mota guztietako proiektuak, egi-

tasmoak eta tirabirak izan dira:

kanpaldiak, erresistentzia bake-

tsua, martxak, manifestazioak,

auzolana, nekazaritza... Urteetan

luzatu zen erresistentzia jardu-

nak, baina, ez zuen lortu bidea

egiterik, eta ostera ere porlana lu-

rrari gailendu zitzaion. 

Liskarraren zantzuak nabariak

dira oraindik ere. «Tosukoa, egia

esan, oso borroka aberasgarria

izan da, eta, bataila galdu dugun

arren, beste arlo batzuetan aurre-

rapauso handiak eman ditugu;

adibidez, jendearen arreta eta

txip aldaketa», azaldu du Hodei

Rodriguez Tosuko asanbladako

kideak. Haren esanetan, Tosuko

borrokaren ondorioz herritarrek

ulertu dute zeresana dutela

proiektu urbanistikoen aurrean

ere. Aparkalekuaren obrak jada

martxan daude, baina Rodrigue-

zek argi du oraindik ere asko du-

tela esateko. 

Horregatik, beste ekintza bat

jarri dute martxan: Tosutik Uribe

Kostara, porlan azpiko lurra

irauliz izeneko jardunaldiak.

«Fase aldaketak bultzatu gaitu

beste egitasmo mota bat egitera:

Tosuko borroka, hasieratik, es-

kualde osoko borrokatzat hartu

genuen, Ibarbengoako aparkale-

kua puntu estrategikoa zelako

haien urbanizazio planean Bilbo

Handiaren continuum urbano

hori sortzeko». Ez dute obrak gel-

diaraztea lortu, baina bai eskual-

de osoko jendea kezkatzea eta

mobilizatzen hastea. Hala, jardu-

naldi batzuk antolatzea erabaki

dute, haien borroka eskualde

osora zabaltzeko. «Urbanizazio-

aren inguruan nolabaiteko kezka

duten herri desberdinetako per-

tsonak batzea izan da helburua,

eskualde mailan, gure herrietan

ditugun arazoei buruz hausnartu

eta zer egin dezakegun plantea-

tzeko», argudiatu du. Jardunal-

dien ostean, martxa bat egingo

dute Erandiotik Gorlizera.

Egun pairatzen duten garapen

urbanistikoko prozesua aspaldi-

tik datorrela dio Rodriguezek, eta

2001. urteko BTA Baldintza Tek-

nikoen Agiriaren ondorioz area-

gotu zela: «Orain dela 40 urte-

edo, Bilbo metropoliaren arkitek-

turaren barruan, Uribe Kosta

bizitegi gune bilakatzea erabaki

zen; lo hiri erraldoi bat». Adierazi

du ordura arte Uribe Kosta tradi-

zionalki landaz josita zegoen ne-

kazaritza eremua zela. Baina,

denboraren poderioz, landa ho-

riek desagertuz joan dira. «BTAn

bertan jada planteatu egiten da

Bilbotik Plentziaraino conti-

nuum bat egiteko ideia, eta, kri-

siarekin moteldu bazen ere, argi

dago ez dutela gelditzeko asmo-

rik».

Proiektu urbanistiko horrek

haien eskualdea «arazoz josi»

duela erantsi du Rodriguezek, eta

jardunaldietako egitaraua horren

isla da. Sei ardatz nagusi izan

ditu, guztiak hirien garapenare-

kin eta urbanizazioarekin lotuak:

lotarako herriak, mugikortasu-

na, prozesu parte hartzaileak,

hazkundearen eta nekazaritza-

ren arteko talka, hiri udatiarren

problematika, eta zurikeria.

Herri bakoitzean arazo baten

inguruko hitzaldia egin dute.

Batzuk herri batzuen problema-

tika zehatzak dira, baina gehien-

goa eskualde osoak konpartitzen

dituen arazoak direla nabarmen-

du du Rodriguezek. «Arazoak

nahiko antzekoak dira eskualde

osoan, gauza batzuk zenbait

lekutan nabariagoak diren arren.

Hazkunde urbanistikoa da arazo

guztien arteko haria, eta, azken

urteetan argi ikusi dugunez,

horrek zurikeria dakar inplizitu-

ki». Hori ikusita, herriak zeresa-

na duela ulertarazi nahi dute.

LOTARAKO HERRIAK

Uribe Kostako eskualdean, etxe

ugari egin dira urteotan. Tosuko

asanbladak salatu duenez, haien

eskualdea Bilbo Handian eta Txo-

rierrin lan egiten duten pertso-

nentzako lotarako eskualde

bihurtu nahi dute, eta horrek

ondorio latzak ditu herritarren

bizi baldintzetan. «Hasteko,

jende gehienak egunero joan

behar du Bilbora edo Txorierrira;

mugikortasun eta kutsadura ara-

zoak areagotzen dira», adierazi

du. Lotarako herriak «toki mor-

tuak» direla salatu du, trantsizio-

rako pentsatuta daudelako.

«Errepide handi eta ingurabide-

en ondorioz, herria isolatuta

geratzen da, eta lekuak, pixkana-

ka, zeukan bizitza guztia galtzen

du». Zerbitzuak ere oso urriak

direla azaldu du. «Apenas dago-

en aisiarako tokirik, eta, beraz,

autoa funtsezkoa da edozer gau-

zatarako: herrian ez dago ezer;

lursailak etxebizitzak eraikitzeko

erabiltzen dituzte, eta espazio

handiak erabiltzen dituzte; salto-

ki guneak eta denda handiak

baino ez dituzte eraikitzen».

Beraz, autoan oinarritzen dira bai

aisia eta baita bizitza ere, Rodri-

guezen esanetan, eta horrek

umeei eta zaharrei egiten die kal-

terik handiena.

MUGIKORTASUNA

Lotarako herri batean bizitzean,

mugikortasuna funtsezkoa bila-

katzen da egunerokoan. Autorik

gabe, adibidez, isolatuta geratzen

zara, Rodriguezek dioenez, eta

garraio publikoaren menpe. Uste

du, ordea, autoak arazoa direla

konponbidea baino gehiago.

Leioan, adibidez, Artatzako erre-

pideak herri osoa zeharkatzen du,

eta 100.000 auto igarotzen dira

egunean. «Zifra oso kezkagarriak

dira, megalomanoak». Gogoratu

‘Porlan azpiko lurra irauliz’ lelopean, zenbait jardunaldi
egin dituzte Uribe Kostan. Hitzaldiak egin dituzte zenbait
herritan, eskualdearen egoeraz hausnartu eta hiri ereduaren
inguruan antolatzen hasteko. Horren ostean, gaur hasi eta
igandera arte, martxa bat egingo dute Erandiotik Gorlizera.

Porlanaren azpian
ereindako haziak

Berangon eraiki berri duten merkataritza gunea. 

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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du, gainera, «supertunelaren

proposamena» mahai gainean

dagoela orain: «Konponbide bat

balitz bezala saltzen dute, baina

gure ustez ez da hala izango. Ez du

zentzurik autoaren erabilera are

gehiago bultzatzeak autoan oina-

rritutako mugikortasun arazo bat

konpontzeko». Rodriguezek dio-

enaren arabera, Uribe Kostan

«etxe mordoa» eraikitzen badi-

ra, eta Txorierrin, berriz, «indus-

trialde pila bat», azkenean jendea

egunero batetik bestera mugitze-

ra bultzatzen duzu, horrek dakar-

tzan arazo guztiekin. «Tokiko ga-

rapena sustatu beharrean, lanera

edo ikastera joateko edota beste

edozer gauza egiteko mugitu be-

har izatea sustatzen dute, eta ga-

rraio publikoaren eskasiak ga-

rraio pribatuaren menpe bizitze-

ra kondenatzen zaitu».

UDALAREN PARTE HARTZEA

Azken urteetan biztanleria txiki-

tu egin da Uribe Kostan, eta au-

rreikuspenek diote joera areagotu

egingo dela. Hala ere, Getxoko

Udalak zenbait etxebizitza eraiki-

ko ditu Algortako Andra Mari au-

zoan. 2013. urtean, HAPO Hiri-

gintza Antolamenduko Plan Oro-

korra berrikusteko, prozesu parte

hartzaile bat jarri zuen martxan

udalak. Bertan parte hartu zuten

herritar gehienek proposatu zu-

ten gehiago ez eraikitzea Andra

Marin, baina Getxoko Udalak ez

zuen proposamena kontuan har-

tu. «Horregatik egingo dugu ber-

ba prozesu parte hartzaileek da-

kartzaten tranpen inguruan. Izan

ere, instituzioek halako proze-

suak erabiltzen dituzte batzuetan

haien erabakiaren propaganda

egiteko edota nolabait justifika-

tzeko; eta, ateratzen dena ez ba-

dator bat haien iritziarekin, ez

dute kontuan hartzen», kexatu

da Rodriguez.

HIRI UDATIARRAK

Jardunaldietako arazorik «loka-

lenetarikoa» da; hots, estrategia

berari erantzuten dion arren, he-

rri batzuei soilik eragiten dien

arazo bakarrenetarikoa. Plentzia

eta Gorlizeko herriekin dago lotu-

ta batik bat; herri horiei izugarri

ugaritzen zaie biztanleria udan.

«Plentzia eta Gorlizen 5.000 per-

tsona inguru daude erroldatuta,

eta udan ia 20.000 egoten dira;

hau da, biztanleria laukoiztu egi-

ten da, eta horrek arazo asko da-

kartza». 

Horrekin batera, gazteentzat

etxebizitza aurkitzea «oso zaila»

dela salatu du: «Etxe asko hutsik

egoten dira urte osoan, beste herri

batean bizi eta udan soilik dato-

zen pertsonenak direlako». Gai-

nera, hark dioenez, eraikitzen di-

tuzten etxeak udatiarrengan pen-

tsatuta daude, eta ez dira batere

merkeak: «Etxebizitza garestiak

dira, igerilekua duten etxeak,

igual Neguriko gazteentzako ego-

kiak, baina besteontzat ez dira oso

baliagarriak».

EREDUEN ARTEKO TALKA

«Guk beti egin izan dugu nekaza-

ritzaren aldeko apustua, eta,

egun, gazteentzat ezinezkoa da

eremu horretan lanean hastea»,

nabarmendu du Rodriguezek.

Haren esanetan, lursailen birkali-

fikazioak ezinezko egin du gazte-

ek lur zati bat eskuratu ahal iza-

tea: «Jendeak oso garesti saltzen

ditu lursailak, espekulazioaren

ondorioz negozio on bat egiteko

aukera izango duten esperantza

dutelako edota haien lurrak jada

urbanizatu direlako». Horrez

gain, Rodriguezek dio eskualde-

ko landa eremu gehienak suntsi-

tu egin dituztela, errepideak,

etxebizitzak edota gune komer-

tzialak eraikitzeko.

Tosuko borroka landa eremua-

ren eta porlanaren arteko azken

liskarra izan da, bi ereduren arte-

ko azken talka. Rodriguezen hi-

tzetan, «lurrak espekulaziorako

objektu bilakatu dira; berdegune-

ak mozkinen izenean estaltzen

dituzte. Tosukoa horren aurka

sortutako borroka zehatza izan

zen, baina, arazoa orokorra iza-

nik, erantzunak ere halakoa izan

behar du orain, orokorra».

Jardunaldietan proposatu di-

tuzten saio guztietan hirigintza

ereduaren inguruko problemati-

ka landu dute. «Zerbait oso abs-

traktua iruditzen zaigu, eta asko-

tan esaten digute gauza neutroa

dela, interesik gabekoa; baina

gure analisia kontrakoa da», on-

dorioztatu du. Rodriguezek deri-

tzo urbanizazio prozesuetan ka-

pitalaren interesak gailentzen di-

rela, eta, beraz, «inposatutako»

hiri ereduak kapitalaren metake-

ta bultzatzea duela helburu.

«Guk horren aurka egin eta per-

tsonen beharrizanetan oinarritu-

tako eredu bat eraiki nahi dugu». 

Hori dela eta, jardunaldiokin

agerian utzi nahi dituzte haien

herrien eraldaketaren atzean

dauden interesak, eta bestelako

hiri eredu bat eraikitzeko bidean

antolatzen hasi. Jendearen gogo-

ak zein diren ikusi eta «zer egin

dezaketen» hausnartuko dute.

«Jendea prest badago, lanketa-

ren bat aurrera aterako da». Jada

saio guztiak eginak dituzte, eta

«oso arrakastatsuak» izan dira.

«Gutxi batzuen diru gosearen

mesederako urbanizazio neurri-

gabe eta zentzugabe batzuk da-

kartzan etorkizun grisa eragotzi

nahi badugu, ezin gara instituzio-

en zain geratu», adierazi du.
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Igor Elordui Etxebarria

Beldurra

B
eldurra hiltzeari, bel-
durra bakardadeari,
beldurra gaixotzeari,
beldurra gura dugun

norbaiten heriotzari, beldurra
maitemintzeari, beldurra des-
maitemintzeari, beldurra etorki-
zunari, beldurra porrotari, beldu-
rra aldaketari, beldurra kritikari,
beldurra ametsak ez betetzeari...
Guztiok izan gara, eta gara, gutxi
ala asko, zerbaiten beldur. Bur-
tsan kotizazioak bezala egiten du
beldurrak, gora eta behera, sa-
soiaren eta egoeraren arabera.
Oparo batzuetan, xumeago beste
batzuetan, baina balore segurua
da (balore, a zer paradoxa) gure
emozioen burtsako indizean.

Ez dakit oso ondo zein edadeta-
tik dugun gizakiok oroitzapenak
memoriaren biltegian gordetze-
ko kapazitatea, baina nire ume-
zaroko unerik estugarrietako bat
ondo gogoan daukat. Aitarekin
eta amarekin paseoan Areetako
kaitik nabilela zerbaitekin entre-
tenitu naiz. Burua altxatu duda-
nean ez daude, ez bata ez bestea,
nire ondoan. Ez ditut ikusten. Ez
daude. Hankak eta hankak ikus-
ten ditut hara eta hona, nire au-
rretik pasatzen, baina ez dira aita-
ren hankak eta ez dira amaren
hankak. Ez, ez daude. Bakarrik
nago. Beldurra.

Urteak geroago, familiaren ar-
gazki-albuma begiratzen, me-

mento hura argazki batean atze-
man nuen. Hantxe nago, garaiko
sepia koloreko argazki batean;
lauzpabost urteko mutikotxoa,
kaiko barandari esku batez hel-
duta, bakar-bakarrik eta izua be-
gietan. Polito nengoela eta argaz-
kia ateratzea otuko zitzaien gura-
soei. Ezer esan barik nigandik
aldendu eta, klik, argazkia atera
zidaten. Eta, klik, ordutik beldu-
rra zer den sentitzen hasi nintzen,
gaur artio.

Orain, harrezkero berrogei ur-
teak pasatxo, jada lehen lerroka-
dako zerrendako beldur guztiak,
halabeharrez, noiz edo noiz justi-
fikatzen direla ikasi, edo behinik
behin ikusi, dudanean, nire zazpi
urteko alabaren egunotako bel-
durrak kudeatzen saiatzen ari
naiz, gauero. Hala nola alabari
eragiten dioten beldur-indizea-
ren arabera, eta berak ezarritako
hurrenkeran: gerrari eta tsuna-
miei (hildakoak eragiten dituzte-

lako), lapurrei eta munstroei bel-
durra. Barrakei, hegazkinei, abia-
durari eta abarrei, lehen ez eta
orain bai beldurra ematen dida-
ten pitokeria horiei aparte, gauza
bati diot beldurra, beste ezeren
gainetik. Hain zuzen ere, bereak
eta nireak oso desberdinak izan
arren, alabak sufrituko lukeen
edozein gerra-tsunami-lapur-
munstrori. Alegia, alabari gertatu
ahal zaion edozein zorigaiztoari.
Horrek bai ematen dit, orain, bel-
durra. 

Beldurra gainditzea ala berare-
kin bizitzen ikastea beste erreme-
diorik ez dago, batere beldurrik
gabe bizitzea ezinezkoa denez
gero. Gainera, esaten dutenez,
ona da beldurra egoera arriskutsu
eta makurrei azkar eta eraginkor-
tasunez erantzuteko. Baita arra-
zoi objektiboak egon barik ere,
nahiz eta sortu antsietatea eta ezi-
negona. Eta zuk, zeri (ez) diozu
beldur?

Beldurra gainditzea
ala berarekin

bizitzen ikastea beste
erremediorik ez

dago. Gainera, esaten
dutenez, ona da
beldurra egoera
arriskutsu eta

makurrei azkar eta
eraginkortasunez

erantzuteko

BIZKAIKO HITZAk irakurleen

eskutitzak plazaratzen ditu. Ez

dituzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak

barne, eta BIZKAIKO HITZAk

mozteko eskubidea izango du.

Helbide honetara bidali behar

dira gutunak, izen-abizenak 

eta herria adierazita: Bizkaiko

Hitza, Uribitarte kalea 18-3C,

48001 Bilbo. Eskutitzak 

Internet bidez bidaltzeko:

bizkaia@hitza.eus.
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Jacinto Sagarna
Gorbeiako artzaina
zendu da
ABADIÑO bZeanuritarra zen
jaiotzez, baina Abadiñon bizi zen
gaur egun Jacinto Sagarna, eta
han hil zen, joan zen larunbate-
an, 83 urte zituela. Gorbeiako ar-
tzaina gisa egin da ezagun Euskal
Herri osoan; batez ere, tenpore-
tan oinarrituta egiten zituen egu-
raldi iragarpenak zirela eta. Aste-
lehenean egin zioten hileta eliz-
kizuna, Abadiñon.

Ondarroako lan
istripua salatu dute
sindikatu guztiek
ONDARROA b46 urteko langile
bat hil zen Ondarroan aurreko
astean, konpontzen ari zen erai-
kineko 4. solairutik jausita.
Gipuzkoarra zen langilea, Sora-
luzekoa. Asteartean elkarretara-
tzea eginda salatu zuten sindika-
tu guztiek langilearen heriotza,
eta aspaldian etengabeak diren
istripuak amaitzeko neurriak
eskatu zituzten.

Irudia b Bilbo

Astebeteko musikaldia MTV galaren atarian
MTV telebista kateak urtero egiten duen sari banaketa Barakaldoko BECen izango da aurten, azaroaren 4an. Bezperan musika jaialdi handi bat egin-

go dutela iragarria dute. San Mamesen izango da kontzertua, eta nazioarteko goi mailako taldeak ariko direla agindu dute. Horien izenen berri ez

dute oraindik eman, baina bai aurreko astean Bizkaiko hainbat herritan izango direnenak. Music Week gisa izendatu duten astea urriaren 29an hasiko

da, eta azaroaren 3an amaitu. Barakaldon, Durangon, Getxon eta Bilbon jarriko dituzten agertokietan La Pegatina, Revolta Permanent, Wolf Alice,

Mala Rodriguez, Los Planetas eta Lori Meyers ariko dira, besteak beste. Kontzertu horiek guztiak doakoak izango dira. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Euren herrietatik ihesi egunero

Bilbora heltzen diren errefuxiatu

eta migratzaileak hartzeko insti-

tuzioek martxan dituzten baliabi-

deak ez dira nahikoa. Argi dute

hori Bilboko Harrera Auzoen Sa-

rean biltzen diren herritarrek.

Hain zuzen, sarearen existentzia

bera da horren frogarik argiena.

Lotarako lekurik gabe, kalean ge-

ratzen dira dozenaka pertsona,

egunero, Bilbon. Egoera hori iku-

sita ezin zutela beste aldera begi-

ratu sentituta, antolatzen hasi zi-

ren herritarrak. Ekain amaiera-

tik, ehunka pertsonari eman

diete lo lekua eta jatekoa Atxurin,

Bilbo Zaharrean, Santutxun. Da-

tozen egunotan utziko dute San-

tutxuko Karmela etorkinek, eta

beste harrera auzo batek hartuko

du lekukoa. «Baina hori ez da ir-

tenbidea». Hori argi dute batez

ere Afrikatik iristen direnei oina-

rrizko baliabideak eskaintzeko

lanean ari direnek: «Hori institu-

zioen lana da».

Instituzioekin bilera
Aurrez aurre esan diete hori Bil-

boko Udaleko, Bizkaiko Foru Al-

dundiko eta Eusko Jaurlaritzako

ordezkariei harrera sareko kide-

ek. Aurreko ostiralean bildu ziren

udaleko eta aldundiko gizarte

zerbitzuetarako teknikariekin eta

Jaurlaritzako Lanbide eta Gizarte

politiken saileko komunikazio

zuzendariarekin. Euren kezka

azaldu zieten hiru instituzioetako

ordezkariei. Udalak, aldundiak

eta Jaurlaritzak martxan dituzten

protokolo, plan eta programak ez

direla eraginkorrak, ez direla

nahikoa eta epe laburrera begira-

koak direla esan zieten. Eta orain

arte hartu dituzten neurriak zein

aurrera begirarako iragarri dituz-

tenak «garbiki eskasak» direla.

Ez direla nahikoa egoerari behar

bezala erantzuteko.

Harrera Auzoen Sarean biltzen

diren herritarrek egunero 150 la-

gun ingururi harrera egiten diete-

la ohartarazi dute. Instituzioen

baliabideak agortuta, kalean ge-

ratzen diren pertsonak artatzen

dituztela. Eta ez dela lan erraza

azaldu du Jokin Alberdik, Bilboko

Harrera Auzoen Sareko kideak:

«150 pertsona leku berean izatea

eta kudeatzea oso zaila da». Ilun-

tzean, 20:00etan joaten dira mi-

gratzaileak Karmelara. Etorkinek

beraiek eta auzokideek prestatu-

tako janaria afaldu, eta herrita-

rrek eramandako esterekin eta

mantekin babestuta egiten dute

lo, lurrean. Pare bat auzokidek

haiekin igarotzen dute gaua,

txandaka. Goizean, 08:00etarako

husten dute guztiek Karmela.

Kalean igarotzen dute eguna

etorkinek. Eta hori ez da batere

egokia Alberdiren hitzetan; «ma-

fiek harrapatzeko arriskua

dago». Arreta integrala aldarri-

katu du, hargatik. Harrera inte-

grala, eta zentro espezializatuak.

Ez zaio horren konplexua irudi-

tzen. Herritarrak boluntarioki

egiten ari direna jartzen du ho-

rren adibide. Dagoeneko «espe-

zializatzen» ari direla dio. Ohartu

direla lotarako lekua eta janaria

baino gehiago behar dutela nora-

ezean dabiltzan horiek, eta herri-

tarrak ari direla urratsak egiten

bide horretan: boluntario talde

batek gaztelera ikasteko ikastaro-

ak ematen dizkie, beste talde ba-

tek osasun arreta bermatzeko tra-

miteak egiten laguntzen die, eta

aholkularitza juridikorako talde

bat ere badago. Horrez gain, den-

bora zerekin bete izan dezaten,

asteburuetarako ekintzak ere an-

tolatzen ari dira.

Arreta integrala
Alde horretatik, lolekua ematetik

harago, arreta integrala eskatu

diete instituzioei, eta horri begira-

ko zentro espezializatuak sortze-

ko. Egunez ere zabalik leudekeen

zentroak lirateke, osasun arreta

bermatuko luketenak, eta ikasta-

roak eta beste eskainiko lituzke-

tenak. Gaur egun hiru gau egon

daitezke, gehienez, instituzioek

egokitutako aterpeetan. Herrita-

rren sareak, sei hilabetera arteko

muga jartzeko proposatu du.

Deszentralizazio beharra ere

plazaratu du sareak. Instituzioei

herriek dituzten baliabideak az-

tertzeko eskatu diete, migranteei,

multzoka, harrera egokia egiteko.

Harrera sarea bera ere aukera

hori aztertzen ari da.

Instituzioetako ordezkariekin

bilera egin ondoren, erantzuna-

ren zain daude harrera taldekoak.

Eta, egiten ari diren lana ez dago-

kiela eurei badakiten arren, insti-

tuzioek egiten ez duten bitartean,

migratzaileei laguntzen jarraitu-

ko dutela ohartarazi dute. Bide

horretan, herritarrak egiten ari

diren lana ikusarazi eta Bilboko

Udalari «dagokion lana egin de-

zala» eskatzeko, kalejira zarata-

tsua egingo dute gaur, 19:00etan

Ritxi plazatik abiatuta.

Zentro espezializatuak eskatu ditu
Bilboko Harrera Auzoen Sareak
Instituzioen baliabideak ez direla nahikoa salatu dute migratzaileei harrera ematen ari direnek

Harrera Auzoen sareko kideek migratzaileekin egin zuten agerraldia igandean, Santutxuko Karmelo plazan. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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Aitziber Laskibar Lizarribar 

Mobilizazio eta protesta askoko

lan urtea izan zen aurrekoa Biz-

kaiko lantokietan, eta grebak

etengabeak izan ziren batean eta

bestean. Udako geldialdiaren on-

doren, protestei ekin diete, berri-

ro ere, hainbat tokitan. Gueñesko

kiroldegia, Sodupeko gaztegunea

eta Sodupeko, Zaramilloko eta

Gueñesko kultur etxeak, adibi-

dez, itxita daude astelehenetik,

bertako langileen greba dela eta.

Erandioko Sanitas Loramendi za-

har etxeko langileak ere lau ordu-

ko lanuzteak egiten ari dira aste-

lehenetik, egunero, euren esku-

bideak aldarrikatzeko bide gisa.

USOA zentroko langileek, bestal-

de, Sabin Etxearen aurrean elka-

rretaratzea egin zuten atzo, ados-

tua zuten hitzarmena gauzatzeko

orduan EAJk kudeatzen duen Ba-

rakaldoko Udala izaten ari den ja-

rrera salatzeko. Eta Bizkaiko me-

talgintzan mobilizazioak gogor-

tuko dituztela jakinarazi dute.

Udazken mugitua iragartzen

dute lan urtearen lehen egunek.

Gueñesen, Basori enpresak ku-

deatzen ditu aisia, gazteria eta

kultura alorrekin lotutako udal

zerbitzuak. 35 langile aritzen dira

bertan lanean, eta greban daude

astelehenaz gero. Langileek azal-

du dutenez, enpresak jakinaraz-

pen bat bidali zien abuztuaren

28an, enpresak irailaren 30ean

jarduna utziko zuela esanaz.

Gueñesko alkatetzara jo, eta ego-

eraren larritasunaz konturatu zi-

ren langileak:  esan zieten iraila-

ren 30erako beste enpresa bat

aurkitzea zaila izango zela eta,

konponbiderik ezean, aisiaren,

gazteriaren eta kulturaren udal

zerbitzuak itxi egingo zituztela

eta langile guztiak kalean geratu-

ko zirela.

Hori ikusirik, antolatzea eraba-

ki dute langileek. Erabakiak lan-

gileei ez ezik zerbitzu publikoari

ere eragingo diola ohartarazi

dute, eta udala egin dute gatazka

konpontzeko arduradun. Langi-

leek iragarri zuten grebara joko

zutela, eta orduantxe egin zituz-

ten adierazpenak udalak eta en-

presak. Basoriren kontratua hila-

bete eta erdi luzatzea proposatu

zuten, eta, denbora horretan,

«instalazioak irekitzeko ezinbes-

tean behar diren postuak» soilik

mantentzea. 

Langileek ez dute onartu pro-

posamena, haien esanetan hila-

bete eta erdi barru egoera

bera errepikatu daiteke-

elako, proposamenak ez

dituelako langile guztiak

kontuan hartzen eta pro-

gramatuta zeuden zerbi-

tzuak etenda herritarrei kalte

egingo litzaiekeelako. Hartara,

mobilizazioei ekin, eta akordioa

lortu arte greba egingo dutela ja-

kinarazi dute.

Egoitzen sektorea guztiz femi-

nizatua dagoela eta lan baldintzak

bereziki prekarizatuak dituztela

salatu dute Sanitas Loramendi za-

har etxeko langileek. Egoitza han-

dituz joan dela azaldu dute, gela

gehiago zabaldu dituztela azken

urteetan, eta ondorioz lanak ere

areagotu egin direla. Baina horiek

egiteko denbora ez zaie gehitu:

«Gero eta ataza gehiago gure gain

erori arren, berauek betetzeko

denbora bera daukagu». Horren

ondorioak osasunean nabaritzen

ari direla ohartarazi dute.

Hamahiru langilek lanaldi mu-

rriztua dute. Guztiak dira emaku-

meak. Eta lanaldi osoa eskatzen

duten eginbeharrak dituzte. Ho-

rixe eskatu dute, hain zuzen, be-

harginek: lanaldi osoak izan di-

tzatela, eginbeharrak behar beza-

la egin eta erabiltzaileak behar

bezala artatzeko. «Pertsonekin

lan egiten dugu», nabarmendu

dute. Hain zuzen, lanaldiak han-

ditzearen truke zenbait onura

ekonomikori uko egitea ere pro-

posatu zuten langileek, haien es-

kariak bideragarriak izan zitezen.

Enpresak ez du, ordea, erantzu-

nik eman. Horiek horrela, protes-

tei ekin diete. Egunero lau orduko

lanuzteak egiten dituzte, eta ego-

era konpondu arte hala segituko

dutela adierazi dute.

Bestalde, Bizkaiko metalgin-

tzan, sektoreko hitzarmena lor-

tzeko ahaleginean jarraitzen dute

sindikatuek. Negoziazio mahaiak

hamargarren bilera egin du aste-

on, baina patronalak mugitu gabe

jarraitzen duela salatu dute sindi-

katuek. Areago, patronala mahai

horren bueltan «eroso» zegoela

eta horrela ez zela mugiaraztea

lortuko sinetsita, mahaia utzita

dago LAB. Bai LABek eta bai ELAk

antolatu, mobilizatu eta borroka-

tzeko deia egin dute.

Amaitu dute greba Fosecon
Enpresarekin negoziazioa lortu

ondoren, Fosecoko langileek ber-

tan behera utzi dute egiten ari zi-

ren greba, hamar egunen ondo-

ren. Enpresak enplegu erregula-

zio espedientea aurkeztu zuelako

abiatu zuten greba Izurtzan eta

Igorren lantegiak dituen enpresa-

ko langile guztiek. Zuzendaritzak

produkzioa Alemaniara eramate-

ko asmoa azaldu, eta Bizkaiko

lantegietan aritzen diren 93 langi-

letik 42ri eragiten zien espedien-

tea aurkeztu zuen. 

Langileek egindako grebaren

ondorioz, neurriak negoziatzea

lortu dute: hamasei pertsonari

enpresa barruan beste lan bat

emango diete, bi langilek erretiro

aurreratua hartuko dute, eta 24

langilerentzat borondatezko irte-

era adostuko dute.

Protestei heldu
diete, berriro
ere, Bizkaiko
hainbat
lantokitan
Gueñesko Udaleko aisia, gazteria eta
kultura zerbitzuetako beharginak greban
daude b Erandioko Sanitas Loramendin 
lau orduko lanuzteak egiten ari dira egunero

Loramendi egoitzako langileak egunero ari dira egiten lanuzteak eta mobilizazioak. LAB

Patronalak metalgintzako
negoziazio mahaian duen
jarrera dela eta, mobilizazioak
iragarri dituzte sindikatuek
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aldaketa eragin zuen bonbarda-

ketaren suntsiketak Gernikan.

Hura ez zen zibilen aurkako

lehen bonbardaketa izan, baina

bai horrenbesteko planifikazioa

izan zuen suntsiketa masiboa»,

azaldu du Schafterrek. Gerra ger-

tatu aurretik, errepublika

garaian, gizartean egon ziren ide-

ologia ezberdinak lantzea ere

ezinbestekotzat ikusten du koor-

dinatzaileak. Gizartean zelako

planteamenduak egon ziren

ikustea, eta gaur egungo gizarte

ereduekin alderatzea beharrez-

koa da; hainbat antzekotasun

daude lehengoaren eta gaur

egungoaren artean. 

«Krisi garaian bizi gara, eta gi-

zartean sortzen diren mugimen-

duak ia-ia berdinak dira lehen eta

orain. Beraz, gerra aurretik izan

ziren gizarte planteamenduak

ezagutu behar ditugu. Zer egin

behar dugu hemendik aurrera?

Zelan saihestuko dugu hori? Eta

zelan egingo dugu? Galdera ho-

riek erantzutea beharrezkoa da.

Inplikazioa aurkitu behar da ho-

rrelako gertaerak berriro gerta ez

daitezen», esan du Schafterrek. 

Hausnarketa
Munduan zehar dauden gatazken

oinarrian hainbat gizarte plante-

amendu daude, eta horiek nola

erauzi behar diren ikusteko auke-

ra izango dute gazteek programa

honen bitartez. «Gerra zibilaren

krisi garaitik gaur egungo gizarte-

ra zubi bat eraikiko dugu. Gaur

egun ere, gerrak eta bonbardake-

tak dauzkagu munduan zehar,

eta horiek bultzatu dituzten arra-

zoiak antzekoak dira. Gerren on-

dorioak beti izan ohi dira berdi-

nak, eta herritarrentzat inoiz ez

dira onak izan». 

Hausnarketara bideratutako

tailer hauek, hain zuzen, gatazka

garaian Gernika-Lumon hain

esanguratsua izan zen Astran

emango dituzte. «Zer izatetik zer

izatera hel gaitezkeen ikusteko

leku paregabea da Astra. Arma fa-

brika zena zentro kulturala da

orain; esanguratsua».

Programan zehaztutako ildoak

ez dira itxiak, eta ikastetxeen be-

harrizan eta denboretara egokitu

daitezke. «Ideia Gernika-Lumo

bisitatzea da, baina baita tailerra

egitea eta landutako gaiei buruz-

ko hausnarketa sakona egitea

ere». Schafterrek uste du beha-

rrezkoa dela gazteen ikuspegia

lantzea, baina adierazi du lanketa

hori «parte hartzailea eta dina-

mikoa» izango dela. «Kontraesa-

nak mahai gainean jarri behar

dira. Lanketa horietatik ateratzen

baitira benetako gogoeta pertso-

nalak».

Ane Maruri Aransolo 

Gernika-Lumo

H
itz konplexuak

dira bakea, gerra,

giza eskubideak

eta memoria his-

torikoa. Erraz de-

fini daitezke, baina horiei buruz-

ko hausnarketa pertsonala egitea

ez da horren gauza erraza izaten.

Askok diote bakearen alde egin

behar dela, bai eta giza eskubide-

ak errespetatu egin behar direla

ere. Baina ez da ohikoa izaten

gaur egungo gertaerei buruzko

hausnarketa sakona egitea.

Horregatik, eta leku historiko

bezain garrantzitsua lekuko har-

tuta, bakeari buruz hausnartzeko

programa hezitzaile bat aurkeztu

du aurten, lehenengoz, Gernika

Gogoratuz elkarteak. Herria ere-

du bihurtuta, eta bertan gertatu-

takoa aintzat hartuta, bakearen

garrantziaz ariko dira. Eusko

Jaurlaritzaren laguntzarekin bul-

tzatu du elkarteak ideia, eta Eus-

kal Herriko ikastetxe orok parte

har dezake bertan. Giza eskubi-

deen trataera lantzeko aukera ere

eskaintzen du proiektuak; izan

ere, giza eskubideen tokiko ere-

duak eta eredu globalak landuko

dituzte.

Demokrazia, gizartea, gatazka

edota artea lot daitezke bakeare-

kin. Hainbat dira ikastetxeetako

ikasleek programaren bitartez

landu ditzaketen gaiak. Gizartea,

izen moduan, euskaraz oso esan-

guratsua dela deritzo Andreas

Schafter heziketa programaren

koordinatzaileak. Benetako giza-

artebatean gauden, edo giza ba-

naketa sufritzen ari garen galde-

tzen dio bere buruari. «Gizartea

guztiok gara, eta gure jarrerare-

kin eraldatzen dugu. Edozein hitz

edo jarrerak eragina dauka». 

Bost ildo nagusi ditu progra-

mak, eta horietatik nahi dutena

aukeratu ahal izango dute ikaste-

txeek. Memoria historikoa lan-

tzearen garrantziaz jarduteko au-

kera izango dute, baita gerraren

eta miseriaren ondorioez ere. Gai-

nera, demokrazia garaian herri-

tarrek dituzten eskubide eta bete-

beharrez aritzeko aukera ere

izango dute ikasleek. Artea bake-

aren pedagogiarako tresna izan

daitekeela ere har dezakete haus-

narketaren oinarritzat. Eta, azke-

nik, gatazkak eraldatzearen be-

harraz jardun ahal izango dute

parte hartzaileek.

Kultura eta bakearen hiria ize-

narekin da ezaguna Gernika-

Lumo, eta, 1937ko bonbardaketa

gertatu eta gero, hainbat dira ber-

tan urtez urte bakearen alde egin

diren ekintza eta jarduerak. Pro-

grama berri honen bitartez, Ger-

nika-Lumo bisitatzen duten ikas-

leek bisita «sakona» jasoko dute.

«Urte osoan talde ugari etortzen

dira Gernikara, bai Euskal Herri-

tik eta bai Frantziatik. Egun sei-

nalatuetan etortzen dira herrira,

Gernika Gogoratuz elkarteak, lehenengoz, heziketa programa bat aurkeztu du, zeinak  
Gernika-Lumo ezagutaraztea eta bakeari buruzko gogoeta bultzatzea dituen helburu.

Gogora ekarri eta elkarri eragin

Iaz Gernika Gogoratuz elkarteak antolaturiko tailerretako bat, Astran. GERNIKA GOGORATUZ

eta ikuspegi orokorra besterik ez

dute jasotzen. Herriko leku esan-

guratsuak bisitatzen dituzte, bai-

na ez dute bertan gertatutakoari

buruz sakontzen, ez eta gertaeren

aurrekariei buruz ere», adierazi

du Schafterrek.

Tokiko eredutik abiatuta, XXI.

mendeko bakeari buruzko hiru

ikuspegi planteatzen ditu progra-

mak. Zer gertatu den gogoraraz-

tea, bakea zertarako bultzatu be-

har den hausnartzea, eta zer egin

daitekeen ikustea.

Schafterren berbetan, Gerni-

ka-Lumo eta haren historia eza-

gutaraztea da, hein handi batean,

programaren helburu nagusia:

«Leku oso garrantzitsua da; gerra

garaian leku esanguratsua izan

zen udalerria, eta oraindik ere

bada. Gure ikuspegitik bisitariei

ikusarazi nahi diegu bertan gerta-

tutakoa». Udalerrian gertatuta-

koa etorkizunean ez gertatzea da,

beraz, landu nahi duten alorreta-

ko bat. 

Horretarako, beharrezkoa da

zer gertatu zen jakitea. «Garai

Zehaztuta dauden 
bost ildo nagusiak 
ez dira itxiak, zentroen
beharrizanen arabera
egokitu ahal dira
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Teknologia berriei buruzko ikas-
taroak antolatu dituzte Azkue
fundazioak eta Talaios kooperati-
bak, elkarlanean, euskaraz eta
doan. Gorka Julio (Andoain, Gi-
puzkoa, 1982) izango da irakaslea.
Lau ikastaro trinko emango ditu,
bakoitza 12 ordukoa, Euskararen
Etxean. Izena Azkue fundazioa-
ren webgunean eman behar da,
Ikastaro teknologikoak loturan.
Zein asmo dituzte Sartu gurekin

teknologiaren ur handitan ikas-

taroek?

Helburua da teknologia euskaraz
normalean egiten ez den moduan
lantzea. Asmoa da teknologiaren
errora joatea eta horren ikuspun-
tu sakonagoa izatea, edozein ja-
kintza eremutik abiatuta. Ez da
zertan aditu bat izan, baina bai gai
honetan sakontzeko interesa
izan. 
Norentzat dira?

Interesa daukan edonorentzat.
Batzuk erabiltzaile arruntentzat
dira: sakelako bat denok dauka-
gu. Pribatutasunarekiko ardura
edo Interneten zer-nola ibili sa-
konago jakin nahi duenarentzat
dira. Beste batzuk, aldiz, sortzai-
leagoa den pertsona bati suerta
dakizkioke interesgarriago: web
teknologiak edo webguneak egi-
teko orduan atzean dauden tri-

pak edo nola egiten den web sin-
ple bat jakin nahi duenarentzat.
Eta beste batzuk aproposak dira
talde dinamiketan, elkarteetan,
kolektiboetan edota enpresetan
dabilen jendearentzat; komuni-
kazioa hobetu nahi dutenentzat.
Hezkuntzari lotuta daudenak ere
badaude; hezkuntza gehiago uki-
tzen dutenak. Hala ere, aro digita-
lean gaudenez, edozeinentzat ba-
lio dute denek.
Iragarri duzuenez, oinarrizko

gauzak landuko dituzue ikus-

puntu kritiko batetik. Zer-nola

gorpuztuko da hori?

Beste ikastaro batzuekin aldera-
tuz, erroan sakonduko dugu
gehiago. Teknologiaren atzean
dauden logikak ikusiko ditugu.
Teoria eta praktika uztartuko di-
tugu, une oro azaldutakoa prakti-
kan jarriz. Bestalde, teknologieki-
ko irakurketa kritikoa susta deza-
keten gaiak ere landuko ditugu.
Besteak beste, software librea;
pribatutasuna; segurtasuna; sor-
kuntzari dagokionez, atzean da-
goen lengoaiak ezagutzeko auke-
ra; eta komunikazioari begira,
kontuan hartuko ditugu dauden
tresnak. Esaterako, berehalako
mezularitza edota Twitter. Ho-
rien alternatibak ere emango di-
tugu, eta nolabaiteko ikuspuntu
kritikoa landuko da, arrazoituz
zergatik erabiltzen diren edo nola

erabil ditzakegun. Zein beste al-
ternatiba edo egiteko beste era
dagoen ere azalduko dugu. Azken
batean, aukerak irekitzea da pro-
posatzen duguna. Izan ere, ezeza-
gutza dagoenean edo jendea ahal-
dunduta ez dagoenean, ematen
zaiguna onartzen dugu, eta ez
dugu jartzen zalantzan. Gutxie-
nez, zalantzan jartzeko gaitasuna
lortu nahi dugu, gero norberak
erabaki ahal izateko. Esaterako,
sare sozialetan, zein jarrera izan
behar dugu? Ikastaroetako bate-
an talde komunikazioko tresnen
artean Twitter landuko dugu. Ha-
ren dinamikak ezagutuko ditugu
gero erabakiak norberak har di-
tzan. Batek erabaki dezake erabil-
tzea; beste batek, era zehatz ba-
tzuetan egitea; eta beste batek,
erabiltzea modu kontzientean,
eta, gainera, erabilpen oso akti-
boa egitea. 
Burujabetza teknologikoa: as-

katasuna eta pribatutasuna sa-

rean izenburupean datorren as-

tean egingo duzuen lehen ikas-

taroan, zer landuko duzue?

Helburua da ordenagailu baten
tripak aztertzen hastea. Zalan-
tzan jarriko dugu kontzeptua
bera ere: zer den prozesadorea,
zer memoria.... Sarri asko, gai-
luak erosten ditugu, baina ez da-
kigu zergatik. Horrez gain, soft-
ware librea, pribatutasuna eta ia
gure gorputzeko atal bihurtu di-
ren sakelakoak aztertuko ditugu.
Horiek ezagutu eta teknologiak
gure bizitzetan nola eragiten
duen landuko dugu. Baloratu. Eta
horien guztien erabilerak sortzen
digun jakintza edo ezjakintasuna
aztertu. Horretan murgildu nahi
dugu gure jakintza teknologikoa.
Hori guztia, egunerokotasunetik
abiatuta. Ustez dakizkigun baina
behar bada ez dakizkigun jakin-
tzetatik. 
Bigarrena urrian egingo duzue.

Sormena eta web teknologiko-

ak izango ditu ardatz. Zer-nola

planteatuko duzue?

Webak asko erabiltzen ditugu,
baina bakarrik erabiltzaile bezala.
Beldur hori kentzeko, Mozilla
fundazioak baditu hainbat tres-
na, eta horiek baliatuz oso modu
errazean sor daiteke web sinple
bat, web komiki bat, posta-txar-
tel web interaktibo bat... Alegia,
programazioa pixka bat landuta.
Asmoa da jendeari erakustea tek-
nologia horiek hor daudela guk
erabiltzeko. HTMLa eta bestelako
kontzeptu arraroak daude. Era
sinple batean azalduta, ikus dai-
teke zer egiteko aukera ematen
duten.
Komunikazio tresnak eta infor-

mazio kudeaketa landuko ditu-

zue hirugarrenean. Zer aztertu-

ko duzue?

Komunikazioak duen garrantzia
eta interesa bistakoak dira asko-
rentzat. Edozein eremutan: esko-
lan, talde politiko batean zein en-
presan, talde komunikazioa oso
beharrezkoa da. Bereziki hiru
tresna multzo aztertuko ditugu:
posta zerrendak edo buletinak,
berehalako mezularitza, eta sare
sozialen erabilera. Talde komuni-
kazioaren barruan egon daitez-
keen aukerak edota erronkak az-
tertzea da asmoa.
Azken ikastaroa ere edonoren-

tzat zabalik dagoen arren, bere-

ziki interesgarritzat jo duzue

hezkuntzari lotuta daudenen-

tzat.

«Teknologiaren atzean
dauden logikak ikusiko
ditugu ikastaroetan»

Gorka Julio b Talaios kooperatibako kidea

Egunero oso presente dago teknologia, eta alor horretan ahaldundu nahi
ditu herritarrak Juliok. Emango dituen ikastaroetan, tresna nagusiez
gain dauden beste aukerak azalduko dizkie, norberak aukera dezan.

JON URBE / FOKU
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Aro digitalari lotutako heziketa
aztertuko dugu. Hezkuntzari lo-
tutako profil batentzat da gehia-
go. Europatik datorren gaitasun
digitalen marko bat badago, eta
hori aztertu eta bakoitzak ikusiko
du zein gaitasun izan beharko li-
tuzkeen irakasle bezala, eta ikas-
leek arlo desberdinetan zein ja-
kintza eskuratu beharko luketen.
Praktikan jartzeko ere badago
gida bat, bakoitzak ikasteko be-
harrezko dituen teknologiak. Ho-
rren arabera, tresnen mapa an-
tzeko bat egingo dugu. Horietako
batzuk erabiltzen ikasi eta erro-
tzea da ikastaro honen asmoa.
Hori dena bizi osorako trebakun-
tza plan batean kokatuta. 
Zergatik da garrantzitsua tek-

nologia berrien arloan treba-

tzea?

Egunero presente ditugulako.
Gure bizitzari erabat lotuta dau-
de,  eta ahalduntzea garrantzitsua
da. Behintzat, gai izatea bereizte-
ko norbera murgilduko den ingu-
runeetan zein teknologia erabil
daitekeen, horren zentzua ikusi,
zertarako den baliagarria eta zer-
tarako ez, eta horretaz jabetzea.
Hori da erronka. Horrez gain,
ikastaroak euskaraz egingo dira.
Gutxi izan ohi dira gai hauen in-
guruan antolatzen diren ikasta-
roak, eta euskaraz ez dira egiten.
Garrantzitsua da euskarari era
honetako ezagutzak ere lotzea.



Natalia Salazar Orbe Etxebarri

Pump track eta cross country.

Atzerriko bi kontzeptu horiek

ezagun bihurtzen hasiak dira

etxebarritarren artean. Bereziki,

kirola eta abentura uztartzea gus-

tuko dutenen artean. Oztopoz,

bihurgunez eta sakangunez bete-

tako bi zirkuitu zabaldu dituzte

Etxebarrin: bata, bizikletentzako

prestatuta dago, eta, bestea, bizi-

kletan, skatean edo patinetan

ibiltzeko. 

Bekoloso parkean egokitu di-

tuzte aisialdira begirako bi ere-

muok, guztira 900 metro karratu

inguruko eremuan. Pump track

zirkuitua itxia da. Ibilbideari da-

gokionez, 170 metro luze da. Ber-

tan, 30 erabiltzaile ari daitezke

aldi berean bizikleta, skate edo

patinak hartuta euren abileziak

eta trebezia neurtzen.

Cross country zirkuitua men-

diko bizikletentzako dago pen-

tsatuta, bereziki. Oztopo natural

eta artifizialak saihestea eta horiei

aurre egitea izango du egitekoa

erabiltzaileak. Beste pista hori

500 metro inguru luze da, eta 60

eta 100 gidari edo txirrindulari ar-

tean har ditzake, aldi berean. Be-

kosolo parkean eraiki gabe geratu

den eremua aprobetxatuta aton-

du dute zirkuitu hori.

Etxebarrin bada bizikletan ibil-

tzeko ohitura. Hain zuzen, Ba-

sahuntzak Kirol Elkarteak bizi-

kleta eskola bat du. Bertako kide-

ek lehentasuna izango dute

pistok erabiltzeko, euren jardue-

rak gauzatu ohi dituzten ordute-

gietan. Klubak erabiltzen duen

ordutegitik kanpo, ostera, edono-

rentzat zabalik daude.

Txikiak, lagunduta
Zirkuituak erabiltzeko gutxiene-

ko adin mugarik finkatu ez badu-

te ere, udalak erabaki du heldu

batek lagunduta joan beharko

dutela 12 urtetik beherakoek. Ho-

rrez gain, nahitaezkoa da kaskoa

eta eskularruak erabiltzea. Eta

belaunetako eta ukondoetako ba-

besak erabiltzeko gomendioa ere

egin dute.

Suitzan eta AEBetan dira eza-

gunagoak eta ohikoagoak pump

track zirkuituak. Era guztietako

erabiltzaileek gozatzeko moduko

aukera eskaintzen dute. Trebatu-

ta ez daudenek posible dute, bes-

terik gabe, bideari jarraitzea, lasai

asko. Zirkuitua ezagutu eta abile-

zia garatu dutenei dagokienez,

oztopoak aurreikusteko aukera

izango dute. Hala, modu jostaga-

rriagoan aritu ahalko dira, saltoak

egin, abiadura handia baliatu

edota bira itxiagoak eginez. Tre-

batu ahala, gero eta jardun ikus-

garriagoa eskaini ahal izango

dute bizikleta zaleek. Helburua

da apurka zirkuitua bukatu ahal

izatea pedalei eragin gabe, alda-

pek emandako abiadura baliatuz

eta oztopoetan berau gorde edo

areagotzeko teknikak menderatu

eta garatuz.

Herritarren aisialdirako eraiki

dituzten zirkuitu horiek ez ezik,

boleibol eta eskubaloi kantxak

ere egin dituzte Bekosolo parke-

an bertan. Skate pista eta aire

zabaleko gimnasioa ere badaude

bertan. Hala ere, behin-behineko

azpiegiturak dira. Izan ere, Eusko

Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila-

ren lurretan daude, eta lursail

hori etorkizunean eskola publi-

koak izan ditzakeen beharriza-

nak asetzeko erabiliko dute. Epe

ertainean ez dute aurreikusi

lurrok erabiltzeko beharrik.

Ordura arte gozatu ahalko dituz-

te etxebarritarrek.

Oztopoen eta
bihurguneen
bizikleta
zirkuitua ireki
dute Etxebarrin
Bizikleta, skate eta patinentzako bi zirkuitu
jarri dituzte b ‘Pump track’ pistak 170 metro
ditu, eta ‘cros country’ pistak, 500 b Boleibol
eta eskubaloi kantxak ere egin dituzte

Estreinatu berri dituzte bizikletekin oztopoak gainditzeko aukera ematen duten pistak. GEURIA
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Peru Azpillaga Bilbo

G
aixotasun neurodege-

neratiboei aurre egite-

ko eta horiei buruzko

informazioa zabaltze-

ko sortu zuten WOP The Walk On

Project elkartea. Urtero, mota

guztietako egitasmoak antola-

tzen ditu; maiz, kirolarekin lotu-

ta. Aurten, txandakako jardune-

an munduko maratoi errekorra

gainditzea ezarri dute helburu,

eta, horretarako, adin tarte guz-

tietako 106 kirolari batzea lortu

dute. 

Bihar egingo dute erronka, Bil-

boko Kale Nagusian, Astarloa ka-

learen eta Plaza Eliptikoaren arte-

an. Lasterketa ikusi ahal izateko,

pantailak jarriko dituzte ibilbide-

an zehar eta diputazioaren jaure-

giaren aurrean. Gainera, jai giroa

izango da nagusi egun osoan, eta,

besteak beste, zuzeneko musika

emanaldiak izango dira.

Imanol Loizaga eta Begoña Be-

ristain izango dira 106 kirolariz

osatutako taldearen kapitainak,

izena emandakoak gehiago izan

badira ere. Kirolari bakoitzak 400

metroko distantzia bete beharko

du, maratoi batek dituen 42 kilo-

metroko eta 195 metroko ibilbi-

dea osatzeko. Alta, erronka zaila-

goa bilakatu da. Duela gutxira

arte, Dennis Kimetto kenyarrak

zuen gizonezkoen munduko

errekorra, 2:02:57 denborarekin.

Joan den astean, Eliud Kipchoge

herrikideak munduko errekor

berria ezarri zuen Berlinen,

2:01:39. Emakumeen errekorra,

berriz, Mary Keitany kenyarrak

dauka, 2:17:01 denborarekin. 

«Egitasmo honek kirola eta

WOPen balioak uztartzen ditu:

elkartasuna, borroka, konpromi-

soa, ilusioa eta esfortzua», adie-

razi du Mikel Renteria WOP el-

kartearen sortzaileak. Hala, orain

dela zenbait urte gaixotasun neu-

rodegeneratiboen aurka hasitako

bideari jarraipena emango diote.

Hain zuzen ere, orain dela zor-

tzi urte ekin zioten bide horri.

Gorbeiara egindako martxa bate-

kin abiatu zuten jarduna, eta, ge-

roztik, urtero igo dira. Horrega-

tik, elkartearen ibilbidearen ikur

modura, erronkan erabiliko du-

ten lekukoa Gorbeiatik Bilborai-

no eramango dute egun berean.

Martxa bat antolatu dute horreta-

rako, eta herritarrei dei egin diete

parte hartzeko, batez ere Gane-

kogortatik Bilborako azken tarte-

an: «Ez da lehiakortasunik egon-

go, eta parte hartu nahi duen per-

tsona oro izango da ongietorria;

emozioz beteriko martxa izango

da». 

Ibilbide luzeko jarduna
Bihar Bilbon egingo den 2018ko

WOP erronka alpinismoarekin

lotutako WOPeak deitutako egi-

tasmoaren jarraipena da: «Zortzi

pausotan, WOPen ikurra 8.000

metrotaraino eramango dugu».

2010ean Gorbeian lehenengo

pausoa eman ostean, WOPeko

sokaldiak –Alberto Iñurrategi,

Juan Vallejo eta Mikel Zabalza–,

Valerio Annovazzi alpinista italia-

rrari bizia salbatu zion 2017. urte-

an, Gasherbrum II mendian. Na-

zioarteko oihartzuna izan zuen

erreskateak eta mezu argi bat he-

larazi zuen mundura: «Bizitza da

gailurrik garrantzitsuena». Ho-

rretaz gain, WOPeak egitasmoak

bi dokumental ekoitzi zituen, eta

2014. urteaz geroztik, Bilboko

MendiFilm jaialdian WOP funda-

zioaren saria ematen du alpinis-

moaren balioen defentsaren

omenez.

2016. urtean, WOP elkarteak

Didac Costa nabigatzaile katalana

babestu zuen, eta Vendee Globe

lasterketan parte hartzeko auke-

ra eman zion. Costak zailtasun

ugariri egin behar izan zion aurre

lasterketan parte hartu ahal iza-

teko; arazo ekonomiko handiak

izan zituen taldea osatzeko, itsa-

sontzia lortzeko eta talde izugarri

aberatsen aurka lehiatu ahal iza-

teko. Hala ere, 2017ko otsailean

lasterketa amaitzea lortu zuen,

WOPen bandera mastan jarrita,

bakarka munduari buelta eman

ostean.

WOP The Walk On Project fun-

dazio-enpresak, gaixotasun neu-

rodegeneratiboei aurre egiteko

dirua lortu eta arazoaren garran-

tzia hedatzeko, musika, ingenia-

ritza eta hezkuntza esparruak ere

lantzen ditu, kirolaz gain.

Bihar, 106 kirolari munduko maratoi errekorra gainditzen saiatuko dira, txandaka, Bilbon. WOP
elkarteak antolatu du, eta irabaziak gaixotasun neurodegeneratiboei aurre egiteko erabiliko dira.

Kirola, gaitzen aurkako botika

Bilboko Kale Nagusian saiatuko dira munduko maratoi errekorrak txandaka gainditzen. WOP ELKARTEA

Bilboko Kale Nagusian
izango da erronka,
bihar; kirol ekitaldia 
ez ezik, jai giroa ere
izango da egun osoan

Lasterketan erabiliko
den lekukoa Gorbeiatik
eramango dute Bilbora,
eta martxa bat egingo
dute horretarako
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Peru Azpillaga Bilbo

Atzo abiatu zuten V. Sopela Kosta

Fest jaialdia, eta, igandera bitarte-

an, Sopelako kaleak eta hondar-

tzak musikaz eta surfez beteko di-

ra. Mota guztietako ekintzak di-

tuen egitarauaren barruan, ikas-

taroak, lehiaketak, bisita gida-

tuak eta kontzertuak egongo dira,

besteak beste. Ekintza guztiak do-

hainik izango dira, eta adin guz-

tietako pertsonentzat dira.

Surf Business Meeting jardu-

naldiekin eta Film Laburren

Lehiaketarekin abiatu zuten jaial-

dia, atzo. Lehenengo egitasmoan,

surfaren industriak duen garran-

tziaz aritu ziren. Bertan, surfaren

munduan arrakasta izan duten

zenbait enpresako ordezkariak

izan ziren. Film laburren lehiake-

tan, ostera, hiru film sarituen

proiekzioa izan zen.

Gaur, musikari emango diote

bidea jaialdian, eta, Sopela Kanta-

ri taldea kalerik kalek ibili ostean,

lehenengo kontzertuak izango di-

ra Udaletxeko plazan. Bihar eta

etzi, berriz, ekintza eta jarduera

andana izango dira egun osoan,

denak dohainik; hala ere, batzue-

tan parte hartzeko beharrezkoa

izango da aldez aurretik izena

ematea.

Bihar, umeak izango dira

nagusi goiz osoan, eta hainbat

tailerretan murgiltzeko aukera

izango dute: aztarnategi baten

indusketa, Egiptoko zibilizazioa,

gozogintza ekologiko eta osasun-

tsua edota kometagintza izango

dira landuko dituzten gaietako

batzuk. Horretaz gain, ikastaroek

ere egunaren zati handi bat 

beteko dute, eta, surfean, kayak-

surfean, surf egokituan eta para-

pente hegaldietan trebatzeko

aukera izango dute bertaratuta-

koek.

Igandeko egitarauak ere antze-

ko ekintzak eskainiko ditu.

Larunbateko tailerrak ez ezik,

hareazko eskulturen tailerra,

marinel korapiloen tailerra edota

ortu ekologikoak sortzeko eta

apaintzeko tailerrak ere izango

dira. Gainera, goiz osorako gara-

gardo festa antolatu dute Euskal

Garagardo Elkarteko ekoizleek

Udaletxeko plazan. Igandean ere

surfarekin lotutako ikastaroetan

parte hartzeko aukera izango da,

eta, eguna biribiltzeko, Markeliñe

antzerki konpainiak familiaren-

tzako ikuskizun bat eskainiko du.

Gauean, jaialdiari amaiera ema-

teko, Earth Songs Project umeen

eta emakumeen abesbatzak roc-

karen inguruko abesti historiko-

ak landuko ditu Udaletxeko pla-

zan.

Lehiaketarentzako tartea
Urtero bezala, Sopela Kosta Fest

jaialdiarekin batera, itsas kirole-

kin lotutako lehiaketak ere egin-

go dituzte. Surfa izango da nagusi,

baina bestelako itsas kirolek ere

izango dute lekua. Itsas kirolek

arrakasta handia dute Euskal He-

rriko kostaldeko txoko askotan,

eta Sopelako jaialdian antolatzen

diren lehiaketak horren adieraz-

garri garbia dira.

Hala, bihar eta etzi bitartean

surf txapelketa andana izango da:

Euskal Herriko surf elkarteen ar-

teko txapelketa, euskal surf zir-

kuituaren II. eta III. probak, Eus-

kal Herriko surf txapelketa eta

beteranoen txapelketa. Horretaz

gain, euskal bodyboard zirkuitu-

ko I. proba eta kayaksurf txapel-

keta ere egingo dituzte bi egun

horietan. Bihar arratsaldean,

Euskal Herriko surf elkarteen ar-

teko txapelketako sari banaketa

izango da Udaletxeko plazan.

Sopela Kosta Fest
jaialdiak surfa eta
musika batuko
ditu asteburuan
Ikastaroak, bisita gidatuak, lehiaketak eta
kontzertuak izango dira Sopelako kale 
eta hondartzetan, igandera arte, dohainik

Beste ekintza askoren artean, hareazko eskulturak egiteko tailerra izango da Sopela Kosta jaialdian. SOPELA KOSTA FEST

SOPELA KOSTA FEST 

Musika eta surfa izango dira nagu-

si Sopela Kosta Fest jaialdian.

Hala, adin eta gustu guztientzako

ekintza, tailer, ikastaro eta lehiake-

tak ez ezik, musika talde bikainen

kontzertuak ere izango dira. 

Gaur

18:00 - 21:00.Argazkien ibilbide

gidatua, Sopelako kosta gunetik.

19:30 - 21:30. Itsas kantak kalerik

kale, Sopela Kantari taldearen es-

kutik.

20:00 - 02:30.Kontzertuak, 

Udaletxeko plazan. Moonshajers,

The Icer Company, Grises, La Sra.

Tomasa eta DJ Tirry & Teri.

Bihar

09:30 - 13:00.Bisita gidatua, bur-

din hesiaren aztarnen inguruetara.

11:00.Tailerrak, Udaletxeko pla-

zan. 

11:30 - 14:30.Kometa taillerra,

Arriatara hondartzan. 

12:00.Sardina bakalau ikuskizun

ibiltaria. 

13:00 - 18:00.Parapente hegal-

diak, Barinatxa gainetik. 

20:00.Sardina erreak, Udaletxeko

plazan.

20:00 - 02:30.Kontzertuak, Uda-

letxeko plazan. Zazkel, Melenas,

Liher, El Columpio Asesino eta

Travellin’ Brothers .

Etzi

11:00 - 15:00.Sopela Beer Fest. 

11:00.Tailerrak, Udaletxeko pla-

zan. 

11:00.Hareazko eskulturen taille-

ra, Arriatara hondartzan. 

13:00 - 18:00.Parapente hegal-

diak, Barinatxa gainetik. 

19:00.Chef Nature antzerki ikuski-

zuna, Udaletxeko plazan. 

20:30.Kontzertua, Udaletxeko

plazan. Earth Songs Project talde-

arekin.
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

H
iri iluna eta kez

betea. Burdina

goriaren lurru-

nak astun bila-

katutako airea

sudur zuloetan

barrena. Arnasa hartu guran. Ka-

leak zikin.  Halakoak ziren Bilbo

eta Barakaldo industrializazio ga-

raian. Itsasadarraren inguruan

eratu zen industrializazio horren

motor hura. Batean zein bestean.

XIX. mendean mineralentzako 23

kargaleku ere izan ziren Barakal-

doko itsasadarrean. Itsasadar hori

bera Bilbo eta haren inguruak egi-

turatzen zituen elementua zen.

Eraldaketa askoren lekuko ere

izan da. Eta horiek guztiek ekarri

dute bi hiriak zerbitzuek hartuta-

ko espazio bilakatzea. Itsasadarra

eta Bilboko eta Barakaldoko etxe-

bizitza sozialak izango ditu aurten

ardatz Open House Bilbo jaial-

diak. Etxebizitza sozialaren bila-

kaera historikoa, tipologiari da-

gokion bilakaera eta bizitzeko

modu desberdinak dira hausnar-

ketarako baliatu nahi dituzten

alorretako batzuk. Horretarako,

herritarrentzako itxita egon ohi

diren edo ezezagunak diren espa-

zioak irekiko dituzte bihar eta

etzi. Hiriaren historia hobeto eza-

gutu eta ulertzeko aukera eskai-

niko dute, arkitekturaren eta hiri-

gintzaren alorretatik aztertuta.

Arkitekturaz harago doan jaial-

dia da, beraz, Open House. Bilbo

eta Barakaldo Iberdrola dorretik

edo BECetik begiratuta ikusteko

aukera eskainiko badu ere, bizi-

tokia, lanerako lekua zein bisita-

rako soilik aukeratutako hiriaren

zein herriaren bestelako irudi

osatua eskainiko du. Besteak bes-

te, Deustuko sifoitik itsasadarra

azpitik gurutzatzeko aukera izan-

go da. Bost solairu sakon eraikita-

ko galeriak itsasadarraren bi er-

tzak lotzen ditu: Deustuko Uni-

bertsitatea eta Arte Ederren

Museoa, hain zuzen ere. Bizkaiko

saneamendu sarearen lurpeko

azpiegiturarik ikusgarrienetako

bat ere bada. 460 metro luze den

galerian murgilduko dira bisita

horretan parte hartzen dutenak. 

Elizak, museoak, geltokiak,

lantegi ohiak, ikastetxeak zein ki-

rol instalazioak. Iragana eta orai-

na hobeto ulertzen laguntzeko

asmoz, ateak zabalduko dituzte

era horretako eta bestelako erai-

kinek ere. Barakaldon, esaterako,

Larrea jauregia dago ikusgai.

Bandoen arteko borroka odol-

tsuen egoitza izan ziren dorretxe-

ak izaera horri eusteko arrazoirik

gabe geratu ziren borroka horiek

bukatu zirenean. Asko eta asko

erabat utzita geratu ziren; beste

batzuk, baserri bihurtu ziren; eta

Larrea bezalako gutxi batzuk,

jauregi bilakatu zituzten. Gaur

egun jatetxea da Larrea jauregia.

Haren hormak zeharkatzen di-

tuztenek historian atzera egingo

dute, bandoen arteko norgehia-

goketatik abiatu eta gaur egungo

egoerara iritsi bitarteko bidea egi-

nez. Iragana ezagututa geroa nola

sortu den ulertuz.

Denera, 67 eraikinen ateak za-

balduko dituzte aurten. Iaz, Bil-

bon bakarrik egin zuten eskain-

tza, eta 35.000 bisita baino gehia-

go izan zituzten.

Seinaleak eraikinetan
Jaialdian parte hartuko duten

eraikin guztiek seinale bat izango

dute kanpoan, eta boluntarioak

hantxe izango dira bisitarien zain;

Open House Bilbo jaialdia egingo dute, bihar eta etzi. Aurten, Barakaldo ere gehitu zaio. Bilboko 54
eraikin –18, lehenengoz –eta Barakaldoko 13 doan bisitatzeko aukera izango da. Hirion historian
itsasadarrak izan duen garrantziaz jabetuko dira bisitariak arkitekturaren eta hirigintzaren eskutik.

Hiriaren barrunbeetan barrena

BARAKALDOKO 

ERAIKINAK

Munoa jauregiko lorategiak.

Larrea jauregia.

Miranda fundazioa.

Hiltegi zaharra.

Cedemiren Ilgner eraikina.

Orconeraren pabiloia.

Orconeraren eta Sefanitroren za-

matokia.

Barakaldoko udaletxea.

Pauldarren eliza eta antzokia.

Lasesarre estadioa.

BEC bisitatzeko ibilbidea.

BEC. Bizkaia Arena erabilera 

anitzeko pabiloia.

BEC. Logistika BEC.

1
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informazioa emango diete bisita-

riei, eta ilarak kontrolatuko di-

tuzte, eraikinak behar bezala era-

kutsi ahal izateko.

Eraikin bakoitzean, ordu erdi

inguruko ibilbide gidatuak egin-

go dituzte. Bisitaldi bakoitzeko 25

lagun inguruko taldeak eratuko

dituzte. Batzuk eta besteak bisita-

tzeko orduak eraikin bakoitzak

dituen aukeren arabera antolatu-

ko dituzte. Jaialdiari buruzko gi-

daliburuan zein webgunean kon-

tsulta daitezke orduok.

Bisita horiek egiteko, ez da

beharrezkoa aurretik izena ema-

tea. Antolatu dituzten bestelako

jarduera osagarrietan parte har-

tzeko, ordea, bai. Sei jarduera

osagarri eskainiko ditu jaialdiak:

Open Itsasadarra, Open Txiki,

Etxebizitza Sozialari buruzko

Ibilbide Tematikoak, Open

Galindo, Opengram eta Open

House Pasaportea.

Open Itsasadarra jardueran

parte hartzen dutenek Bilboko

Itsas Museoaren eta Barakaldoko

Galindoko ontziralekuaren arte-

ko bidea ontziz egin ahalko dute.

Bilboko eta haren inguruetako

arteria nagusia izan dena ardatz

duela agerikoa izango da, beraz,

jaialdiko jardueratan. Bilbok his-

torian zehar izan dituen aldake-

ten lekuko izanak ere eraman du

Open House Bilboko protagonis-

ta izatera. Open Itsasadarra jar-

dueraren bidez, hiri biak lotu

nahi ditu jaialdiak. Era horretan,

agerian utziko dute nola hazi eta

eraldatu diren itsasadarraren bi

ertzak. Iazko jaialdiak eraldaketa

hori izan zuen protagonista.

Open Txiki jardueraren bidez,

umeentzako arkitektura tailerrak

antolatuko dituzte. Etxeko txikie-

nek arkitektura eta hiria bera bes-

te ikuspuntu batetik esperimen-

tatu, hauteman eta deskribatzeko

aukera izango dute. Antolatzaile-

ek uste dute era horretan  inguru-

nearekiko interesa piztuko zaiela

haurrei. 

Etxebizitza Sozialari buruzko

Ibilbide Tematikoen barruan Bil-

boko eta Barakaldoko etxebizitza

sozialen arkitekturari buruzko

hiru ibilbide eskainiko dituzte.

Arkitektoek eta profesional adi-

tuek gidatutako saioak izango

dira. Hiriko etxebizitzak zer-no-

lakoak diren erakutsiko dute ibil-

bide horietan. Baita zer-nolako

bilakaera izan duten historian ze-

har eta zein den Bilbon eta Bara-

kaldon etxebizitza publiko eta so-

zialaren ondarearen aberastasu-

na ere.

Open Galindok barruko araz-

tegia barrutik ezagutzeko aukera

emango du. Udan hondakin urek

utzi dituzten polemiken ostean,

keta antolatu dute. Open House

Bilboren izpiritua hoberen irudi-

katzen duen argazkia sarituko

dute.

Bestalde, Open House pasapor-

teak eraikinetako bisitak susta-

tzeko balioko du. Hain zuzen,

jaialdirako ateak zabalduko ditu

egunean 35.000 litro ur arazten

dituen zerbitzuak. 

Bisita eta tailer horiek lehiake-

tekin eta pizgarriekin uztartu

ditu Open Housek. Esaterako,

Opengram atalean, argazki lehia-

egindako bisita bakoitzean pun-

tuak eskuratuko dituzte bisita-

riek. Puntu horiek Zazpikaleeta-

ko dendetan erabili ahalko dituz-

ten deskontuekin trukatzeko

aukera izango dute. Pasaporte

horiek eskuragarri izango dira

Open Houseko informazio gune-

etan. Pasaportea eta planoa doan

emango dituzte. Gidaliburuak

nahi dituenak, berriz, euro bat or-

daindu beharko du.

BILBOKO ERAIKINAK 

Eleiz Museoa.

Yohn jauregia, Burtsaren 

eraikina.

Emilio Campuzano institutua.

Esperientziaren gelak.

Deustuko Literatura Uniber-

tsitatea.

Bidebarrietako Udal Liburute-

gia.

Arriaga Antzokia.

Bilboko udaletxea.

Txabarri jauregia.

Olabarri jauregia.

Ibaigane jauregia.

Konkordia geltokia.

Harino Panadera.

Alondegia.

Castañoseko udaltegia.

Deustuko Unibertsitate 

Komertziala.

Zankoetako udaltegia.

Bizkaiko Foru Liburutegia.

Erriberako merkatua.

Luis Briñas ikastetxea.

Bailen etxe orratza.

Etxe amerikarrak.

Deustuko sifoia.

Euskalduna jauregia.

Melia hotela.

EITBren egoitza.

Miribillako eliza.

Deustuko IIBZ liburutegia.

EHUren Bizkaia aretoa.

Bilbao Arena kirol jauregia.

Iberdrola dorrea.

IDOM egoitza.

Udaltzaingoaren egoitza.

Suhiltzaileen egoitza.

Euskadiko Artxibo Historikoa.

Matiko Auzo Factory.

Mariaren Bihotza plaza 

eta arkeologia aztarnak.

Euskal Museoa.

Joan Santuen eliza.

San Nikolas eliza.

Maria etxea.

Mariaren Bihotza eliza, 

Berreginen museoa.

Campos Eliseos antzokia.

Sociedad Bilbaina.

Indautxuko eskola.

Espainiako Bankuaren 

egoitza.

Bizkaiko Farmazia zentroa.

Sarrikoko metro geltokia.

Bilboko Itsasadarra itsas 

museoa.

Juan Crisostomo Arriaga 

musika kontserbatorioa.

Miribillako aldiriko geltokia.

Bizkaia frontoia.

Carreras Mugica arte galeria.

Passivhaus Bolueta.

2

3

4

1 Deustuko sifoia. Deustuko

Unibertsitatea eta Arte Ederren

Museoa lotzen dituen galeria ikus-

teko aukera izango da. ARANGOIA

2 Euskal museoa. Eskola izan

zen Euskal Museoa XVII. mendea-

ren hasieran, eta haren bilakaera

ezagutzeko aukera izango dute 

bisitariek. MARISOL RAMIREZ / FOKU

3 Mariaren Bihotza. Mariaren

Bihotza plazan dauden San Fran-

tzisko komentuaren aztarna arke-

ologikoak ikusi ahalko dira. MS. R / F

4 Musika kontserbatorioa.

Juan Crisostomo Arriaga musika

kontserbatorioak ere ateak zabal-

duko ditu. BIZKAIKO HITZA

Bisita gidatuetan parte
hartzeko, ez da izenik
eman behar. Bai, ordea,
jarduera osagarrietan
aritzeko



MUSIKA

AULESTIThe Riff Truckers, 

En Tol Sarmiento eta DJ Bull.

bGaur, 22:30ean, plazan.

BARAKALDOSr. Agente.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOPomeray eta 

Sonic Trash.

bGaur, 20:00etan, Mendigon.

BARAKALDOHala Dzipo eta 

Os Recunchos das Pontes.

bGaur, 20:00etan, Arteagabeitia

kalean.

BARAKALDOLego Funk, 

Endika Lahaine, Betto Snay, 

Charles Cooper eta Bart Farrel.

bBihar, 22:00etan, Extremadura

kalean.

BARAKALDOFolketan.

b Igandean, 13:00etan, Kanariak

kalean.

BARAKALDOAupa Quartet.

bOstegunean, 20:00etan,

Barakaldo antzokian.

BARRIKACharlie Cosh & Mikel

Gaztañaga.

b Igandean, 13:30ean, Golfo Norten.

BASAURIAtasko eta Rocksarito.

bBihar, 20:30ean, Davaron.

BASAURIStai Zitto eta Talco.

bBihar, 22:30ean, Pintzelen

parkean.

BERANGOPiztupunk, Plan B 

eta Desorden.

bGaur, 22:00etan, Rock & Rollan.

BERMEONeverminders, Smash

eta Suburbia.

bBihar, 21:30ean, Kafe Antzokian.

BILBOManipulation, Physis, 

Trallery eta Incursed.

bGaur, 20:00etan, Bilborocken.

BILBOFlorida Blanca eta 

Tom Boyle.

bGaur, 20:00etan, Azkuna zentroan.

BILBOFer Zapa Rock’n’Blues.

bGaur, 20:00etan, Metz kafetegian.

BILBOOsterabe.

bGaur, 20:30ean, Biran.

BILBOLytos.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOKitai eta Marban.

bGaur, 20:30ean, Shaken.

BILBOFree The Wheel.

bGaur, 20:30ean, Contrapunton.

BILBONarco, Conflict Noise 

eta Klown.

bGaur, 21:00etan, Zorrotzako

gaztetxean.

BILBOAshbury eta The Wizards.

bGaur, 21:00etan, Stage Liven.

BILBOAlvin Youngblood Hart’s

Muscle Theory.

bGaur, 21:30ean, Azkena aretoan.

BILBOBlack Boys Moped.

bGaur, 21:30ean, Irish Stones-en.

BILBOThe Limboos eta 

Los Torontos.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOArt After Dark: Karmon, 

Lehar eta Johannes Brecht.

bGaur, 22:00etan, Guggenheim

museoan.

BILBOStereorocks: Intergalactic

Gary eta WLDV.

bGaur, 01:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Israel Santamaria & Carlos

Velasco Duo.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOBazter Fest: KT Gorique, 

Vittersweet, Mad Muasel, Kenna,

DJ S. One, Kerbalist Fyah, Zirze 

eta Aiama Music.

bBihar, 13:00etatik aurrera,

Arenaleko kioskoan.

BILBORicardo Lezon eta Gerente.

bBihar, 19:00etan, Azkuna zentroan.

BILBOLarry Bird eta TOC.

bBihar, 20:00etan, Satelite T-n.

BILBODaniel Huertas Ferrer, 

Janneke Van der Putten, Kakofunk,

Miren Candina eta Aunkihexun.

bBihar, 20:00etan, Le Larraskiton.

BILBONiño Indigo.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOCrazy Harmonica & The

Concealers.

bBihar, 20:30ean, Crazy Horsen.

BILBOLa Vil Canalla.

bBihar, 20:30ean, Contrapunton.

BILBOGigatron.

bBihar, 21:00etan, Stage Liven.

BILBOBringas.

bBihar, 21:00etan, Ripako moilan.

BILBOTav Falco’s Panther Burns.

bBihar, 21:30ean, Azkena aretoan.

BILBOThe Bonnevilles.

bBihar, 21:45ean, Shaken.

BILBOThe Cry.

bBihar, 23:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOMaider eta Juantxo Skalari.

bBihar, 23:00etan, Uribarriko jaietan.

BILBOTxo Barcenas.

bBihar, 23:30ean, La Cajan.

BILBOTxuck Turner.

bBihar, 00:00etan, La Riberan.

BILBORockin’ Bizi: Platero y Tu.

b Igandean, 12:30ean, BBK aretoan.

BILBO Irati Bilbao & Matias Kapun.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBOSufre.

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

BILBOCountry Delta Blues.

b Igandean, 16:30ean, Arlantza 

eta Contrapunto tabernetan.

BILBOLa Desbandada.

bAsteartean, 19:00etan, Fnac-en.

BILBOLeire de Diego eta Iñigo 

Eskubi: El flamenco y otras músicas.

bAsteartean, 19:00etan, Bilboko

Musika Eskolan.

BILBOMassive.

bAsteartean, 21:00etan, La Nuben.

BILBOBatushka.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Stage Liven.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa.

bOstegunean, 20:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOPoolshake, Killerkume,

Destino 48 eta Los Invaders.

bOstegunean, 20:00etan,

Bilborocken.

BILBOPablo Almaraz & The 

Underdogs.

bOstegunean, 20:15ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOUnclose.

bOstegunean, 21:00etan, 

Stage Liven.

BILBOThe Michael Nyman Band.

bOstegunean, 21:00etan,

Euskalduna jauregian.

BILBOThe Handsome Family.

bOstegunean, 21:30ean, 

Kafe Antzokian.

ERANDIOEstankona.

b Igandean, 13:30ean, Motagane

txakolindegian.

GETXOTrio Arrels de Menorca.

bGaur, 19:00etan, Areetako

Geltokia plazan.

GETXOCafe Cubano.

bGaur, 21:30ean, Areetako jaietan,

Amistad kalean.

GETXOThe Timpanos.

bGaur, 22:30ean, Zear Biden.

GETXOUrrats Erromeria.

bGaur, 22:30ean, Areetako jaietan,

Eskoletako plazan.

GETXODultzainero Eguna.

bBihar, 13:30ean, Telletxen.

GETXOTxirin Fest: The Bonevilles.

bBihar, 14:00etan, Ereagan.

GETXOBarca de Mitjana.

bBihar, 19:30ean, Areetako

Geltokia plazan.

GETXOTxirin Fest: E-Force, Los

Nitxos eta Black Boys on Moped.

bBihar, 20:00etan, Ereagan.

GETXOAreetxo eta Irutasun 

abesbatzak.

b Igandean, 19:30ean, Areetako

Geltokia plazan.

GETXOManu Urzay.

b Igandean, 20:00etan, Areetako

jaietan, Amistad kalean.

GETXOHouston Pub.

bOstegunean, 20:00etan, 

The Piper’s Irish-en.

GORDEXOLADJ Beltrance.

bBihar, 01:30ean, Berbikezen.

GORDEXOLAAmigos del Swing.

bAsteazkenean, 17:00etan,

Berbikezen.

LEIOASenda, Orbela eta 

DePedro & Yosu DJ.

bBihar, 20:30ean, Udondo

gaztetxean.

MUNGIASenda, Orbela eta 

DePedro & Yosu DJ.

bGaur, 22:00etan, Larraurin.

Barakaldo b Kulturarte jaialdia

Kultura kalera, Zuazo-Arteagabeitian
Barakaldoko Zuazo-Arteagabeitia auzoan Kulturarte jardunaldia egiten ari dira, asteazkenetik igandera arte.

Auzoko kolektiboen lana eta zerbitzuak bistaratzea da asmoa. Gaur, Hala Dzipo eta Os Recunchos das Ponte-

sen musika eta Ibarra-Kaldu dantza taldea —argazkian— izango dira; bihar, Erreka Ortu, Doces Lembranzas

eta Chile Lindo dantza taldeak eta rap kontzertua; eta, igandean, Folketan taldearekin dantzaldia. IBARRA-KALDU

14 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2018ko irailaren 21aAgenda



MUNGIAErromeria, Sua eta 

Bassherri Sound System.

bBihar, 20:00etan, Larraurin.

MUNGIA Jony Kontrol.

bBihar, 22:00etan, Zatozen.

PORTUGALETECharlie Cosh 

& Mikel Gaztañag.

bGaur, 20:00etan, La Perdizen.

PORTUGALETERum For All 

eta Indix.

bGaur, 21:00etan, Rock Volatinen.

PORTUGALETED’Capricho.

bGaur, 21:00etan, Merkatuan.

SANTURTZIStereal, Kartzarot,

Colajets eta Los Cojones.

bBihar, 19:30ean, Gernika parkean.

SANTURTZIValkyria.

bBihar, 20:00etan, Beer Housen.

SOPELALa Sra. Tomasa, Grises,

The Icer Company, Moonshakers

eta DJ Tirry & Teri.

bGaur, 20:00etan hasita,

Udaletxeko plazan.

SOPELATacoma.

bGaur, 22:30ean, La Triangun.

SOPELAEl Columpio Asesino,

Travellin’ Brothers Little Band,

Liher, Moonshakers eta Zazkel.

bBihar, 20:00etan hasita,

Udaletxeko plazan.

SOPELAEarth Songs Project.

b Igandean, 20:30ean, Udaletxeko

plazan.

SOPELALos Cosmeticos.

bOstegunean, 22:30ean, 

La Triangun.

ZIORTZA-BOLIBARLionel Rogg.

bBihar, 18:00etan, Ziortzako

kolegiatan.

ZIORTZA-BOLIBARPropitia 

Sydera Orkestra Barrokoa.

b Igandean, 18:00etan, Ziortzako

kolegiatan.

ANTZERKIA

BARAKALDOGorka Minguez: 

El chef.

bGaur eta bihar, 21:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Arimaktoren.

BERRIZRojo Telon: Haiekin naiz.

bGaur, 18:00etan, Olakueta plazan.

BILBOPrimo Fest: Impromagia.

bGaur, 21:00etan, Pabiloi 6 aretoan.

BILBOPentacion: Dos más dos.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Euskalduna jauregian.

BILBOPrimo Fest: Insomnio.

bBihar, 21:00etan, Pabiloi 6n.

BILBOBilbao Impro Big Band.

b Igandean, 20:30ean, Pabiloi 6n.

BILBOEl Mono Habitado: 

Primatium. Un tropiezo en la 

carrera espacial.

bAstelehenean, 17:30ean,

Uribarriko eskolako landan.

BILBOFocus eta Yllana: Ben-Hur.

bDatorren asteazkenetik igandera,

19:30ean, Arriaga antzokian.

BILBOOihulari Klown: Trostan.

bOstegunean, 10:00etan,

Zorrotzako frontoian.

BILBOAtakados: Hoy, milagro.

bOstegunean, 19:30ean,

Otxarkoagako udaltegian.

BILBOLander Otaola: Yo soy 

Pichichi.

bDatorren ostegunetik

larunbatera, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Pabiloi 6n.

DIMANicole & Martin: 

Juan Burdinezkoa, Eskurik ez zuen

neskameaetaArrantzalea eta

emaztea.

bGaur, 11:00etan, bihar, 19:00etan,

eta igandean, 12:30ean, eskolaren

eta frontoiaren arteko zelaian.

DURANGOXake: Lur.

b Igandean, 18:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

ELORRIOPez Limbo: Oxido.

bGaur, 20:30ean, Arriola antzokian.

ERMUAAgustin Jimenez: 

Curso de interpretación.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

GETXOHector Alterio: 

Como hace 3000 años...

bBihar, 20:00etan, Andres Isasi

musika eskolan.

GETXOLa Fabrikaren zirkua.

b Igandean, 17:00etan, Areetako

jaietan, Eskoletako plazan.

GETXOLa Canica: 

Historia de un calcetín.

b Igandean, 18:00etan, 

Andres Isasi musika eskolan.

IURRETAPirritx, Porrotx eta 

Marimotots: Borobilean.

bBihar, 17:30ean, San Migel plazan.

MARKINA-XEMEINShakti 

Olaizola: Baldin bada.

bGaur, 19:00etan, Arkupe aurrean.

SANTURTZILeo Bassi: El último

bufón.

bGaur, 20:30ean, Serantes aretoan.

DANTZA

BARAKALDO Ibarra-Kaldu taldea.

bGaur, 21:00etan, Kanariak kalean.

BARAKALDOErreka Ortu, 

Doces Lembranzas eta Chile Lindo.

bBihar, 18:30ean, Zuazo eskolan.

Dima b Mendi ibilaldia

Hamazortzi ermita, ibilian-ibilian
Dimako hamazortzi ermitak bata bestearen ondotik lotuko dituen mendi ibilaldia egingo dute, urtero legez,

bihar. Eta goiz irtengo dira herriko plazatik, 07:00etan, ibilbide luzea 32 kilometrokoa baita; baina ibiltariek, bide

osoa ez, eta zatiren bat soilik egiteko aukera ere izango dute. Piedadea, San Migel Txiki, Roke Deuna, 

Madalena, San Blas... Hamazortzi geldialdiren ondoren, ondo merezitako kopaua ere izango da. DIMA BERRIAK

BILBOSara Baras: Sombras.

bGaur eta bihar, 19:30ean, eta

igandean, 19:00etan, Arriagan.

BILBOVictor Ullate balleta: 

30 años de danza.

bGaur, bihar eta etzi, 19:30ean,

Campos Eliseos antzokian.

BILBODenis Santacana eta Victor

Fernandez: Cristal-madera-ceniza.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Fundicion aretoan.

BILBOAngela Carbajo: Arenera.

bBihar, 20:15ean, Atxuriko 

Eleiz Museoan.

BILBOFlamenkedada.

bAsteazkenean, 20:30ean, Sarean

espazioan.

BILBOCeilidh: dantza tailerra.

bOstegunean, 19:30ean, Biran.

BILBOFabian Thome & Full Time

Company: Entre dos sombras.

bOstegunean, 20:00etan, Rekalde

aretoan.

ELORRIOCia. Baal: Mira Miró.

b Igandean, 17:00etan, Arriola

antzokian.

GETXOBerantzagi taldea.

bBihar, 18:00etan, Areetako

jaietan, Eskoletako plazan.

LEIOAOrganik: Sareak.

bGaur eta bihar, 20:30ean, 

Kultur Leioan.

MUNGIAZapatariñe taldea.

bBihar, 11:45ean, Larraurin.

BERTSOLARITZA

DURANGOAitor Sarriegi eta Jone

Uria: Jakinduriek mundue erreko

daubertso-zientzia emanaldia.

bGaur, 19:00etan, Plateruenan.

MUNGIABertso bazkaria: Mikel

Goiriena, Ibon Larrazabal Larra

eta Jone Larrinaga.

b Igandean, 15:00etan, Larraurin.

ZALDIBARBertso afaria: 

Maddalen Arzallus eta Jon Maia.

bGaur, 21:00etan, Goierriko 

auzo etxean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BILBOBajo el nombre de Melville

eta 24H en la vida de un payaso.

bOstegunean, 19:00etan, 

Bilbo Arten.

PORTUGALETEZinema Express

jaialdiko film laburren proiekzioa

eta sari banaketa.

bBihar, 20:00etan, Gazte Gelan.

BESTELAKOAK

BILBOAnsible Fest zientzia fikzio

feministaren jaialdia: tailerrak, 

hitzaldiak, filmak, musika, eta 

liburu eta arte azoka.

bGaur eta bihar, 10:00etan hasita,

La Morada espazioan.

BILBOEuskal Poesia Jardunaldiak.

Itxaro Borda eta Mikel Inuntziaga:

Iparraldetik eta hegoalderatz

errezital musikatua.

bGaur, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBOFlamenkoari buruzko saio

didaktikoa: Musiketan Tran Tran.

bOstegunean, 18:00etan,

Ibaialdeko udal liburutegian.

ERMUAEnpanada jaia.

bBihar, 11:00etan, Orbe

Kardinalaren plazan.

GETXOOliver magoa.

b Igandean, 12:00etan, Areetako

jaietan, Eskoletako plazan.

IGORRE Inbiu Eguna: kalejira 

EinGO Kantan eta Dantzan-ekin

eta Maurizia, Leon eta Fasioren

erraldoiekin, eta Erronka Erraldoia.

bBihar, 12:00etan, Agirre

Lehendakaria kalean.

MUNGIALarramendi ikastolaren

Zeru ilunak eta astronomiaren 

historia labur batantzezlana, eta

behaketa astronomikoa.

bGaur, 21:00etan, Atxurizubi

parkean.
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

N
ik, Bizkaiko Jau-

nak, zin egiten dot

zaindu, gorde eta

gordeazo egingo

ditudala bizkaita-

rren askatasun, eskubide, usadio

eta ohiturak, bardin Lur-Edegi-

koak zein uri eta uribilduetako-

ak, zein Enkarterri eta Durangal-

dekoak, orain arte lez izan dabe-

zan moduan, euren borondatea

horixe da-ta». Bizkaiko jauna

izango zenak foruen zina egin be-

har izaten zuen, era horretan,

kargua hartu aurretik eta kargu

hori aitor ziezaioten. Ez behin eta

leku bakarrean, gainera; proto-

koloa zehaztuta zegoen, eta Zina-

ren Bidea, ezarrita. Bilbon hasi eta

Bermeora iritsi bitartean, hainbat

geldiune egin behar zituzten. 

Lurraldearen historian sakon-

duz, Bizkaiko Zin-Bideko Ibilbide

Historikoa antolatu du aldun-

diak; gaurko, biharko eta etzirako

prestatu ditu ibilbideak. Egun ba-

koitzean etapa bat egingo dute,

eta hor ezagutuko dituzte zin egi-

ten zuten lekuak eta bestelako

monumentuak.

Zin-Bideak Bizkaiko erdigune-

ko bihotza zeharkatzen zuen.

Uribeko merindadean abiatu eta

Busturikoraino iristen zen. Hain

zuzen, Bilbon hasi, Larrabetzu eta

Gernika-Lumotik igaro eta Ber-

meon bukatzen zen. 

Ekitaldi eta jarduera garrantzi-

tsua zen. Izan ere, garai batean

horren bidez finkatzen zuten

Gaztelako errege-erreginen eta

bizkaitarren arteko harremana,

eta ados jartzen ziren.

Foru Berrian zegoen jasoa zer-

nolako ibilbidea egin behar zuen

Bizkaiko jaun bihurtu behar zue-

nak. Bilbon hasi behar zuen bi-

dea. Hiribilduko ateetan egiten

zuen lehen zina, alkatea eta gai-

nerako agintariak aurrean zitue-

la. Han hasiko dute gaur ibilbide-

aren lehenengo etapa; hiribildua-

ren harresi zaharraren

Zamudioko ataria zegoen lekuan,

hain justu. Abiapuntu horretan,

bisitariek Euskal Museoa eta Ar-

keologi Museoa ezagutzeko auke-

ra izango dute.

Larrabetzurako bidea hartuko

dute gero. Bizkaiko Jaunak San

Emeterio eta San Zeledonio elizan

errepikatu behar zuen zin egitea,

apaiz baten aurrean. Hara iritsi

orduko, ordea, bidaia baliatuko

dute Lezama dorrea ikusteko.

Horrek bandoen norgehiagoken

historiara gerturatuko ditu bisita-

riak. XIV. mendeko Andre Mari

elizaren Errenazimentu garaiko

fatxada erakusteko ere baliatuko

dute egonaldia.

Bigarren etapa bihar hasiko

dute, Larrabetzuko San Emeterio

eta San Zeledonio elizaren pare-

an. Morgarako bidea hartuko

dute handik, eta karga historiko

handiko beste eremu bat bisitatu-

ko: Aretxabalgane. Bizkaiko Ba-

tzarren lekua izan zen 1308. urte-

an. Handik aurrera, Bizkaiko Jau-

naren kargua hartu behar zuenari

Gernikarako bidean harrera egi-

teko lekua bihurtu zen. Bizkaita-

rrak ateratzen zitzaizkion bidera,

eskuan musua ematera. Inguru

horretan bertan, Gerekizko San

Esteban ermita bisitatuko dute,

erromatarren garaiko hiru hilarri

aurkitu baitzituzten bertan. 

Morgatik Gernika-Lumorantz

abiatuko dira. Batzar Etxea eta zin

egiteko haritza izango dira gera-

leku nagusiak. Horiez gain, An-

dra Mari eliza ezagutzeko bisita

ere egingo dute.

Hirugarren eta azken etapak

Bermeo du helmuga. Erdi Aroko

hiribilduan, Eupeme deunaren

elizan egiten zuen zin Bizkaiko

Jaunak, laugarrenez, eskua alda-

rean jarrita. Hara iritsi orduko, bi-

sitariek beste bi geldiune egingo

dituzte. Bata, Foruko San Martin

de Tours elizan, eta, handik gertu,

Foruko herrixka erromatarra ere

ezagutuko dute. Gero, Busturiko

Axpeko Andra Mari elizan dute

zita. Beste berezitasun batzuen

artean, Errege-Erregina Katoli-

koen garaiko estiloa duen aurre-

aldea aztertuko dute.

Euskaraz eta gazteleraz egingo

dituzte bisitok, eta autobusean

egingo dituzte ibilbideak. Parte

hartzeko, izena eman behar da

688-856 689 zenbakian edo ibil-

bideak@bizkaia.eus helbidean.

Bizkaiko Zin-Bidearen bisita gi-

datuak bi helburu ditu: batetik,

Bizkaiko historiaren berri ema-

tea; bestetik, Bizkaiko foruen

muina eta aplikazioa ulertzeko

baliabideak ematea.

Bizkaiko jaun bilakatzeko, kargua hartzen zutenek foruen zina egin behar zuten. Lau
lekutan errepikatzen zuten prozesua; bisita batzuk antolatu dituzte lekuok ezagutzeko.

Konfiantza ereiteko bidea

Bilboko hiribilduko harresi zaharrean zin egin ostean, Bizkaiko jaun bihurtu nahi zuena Larrabetzuko San Emeterio eta San Zeledonio elizara abiatzen zen. HITZA
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Gernikako Arbola zen zina egin behar zen lau lekuetako bat. HITZA

Hiru etapatan egingo
dute bidea, gaur, bihar
eta etzi. Parte hartzeko
izena eman behar da.
Lekuak mugatuak dira


