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Peru Azpillaga Bilbo

Etengabeko metamorfosian

murgilduta dago Bilboko hiria.

Iragan industrialaren arrastoak

gero eta sakonago lurperatzen di-

ren bitartean, etorkizuna argitu-

ko duten itsasargiak bata bestea-

ren atzean hazten ari dira. Dorre-

ek, landare igokarien antzera,

lekua egin dute eraikinen artean;

eta, gutxinaka-gutxinaka, Bilbo-

ko ortzimuga marrazten ari dira.

Isozaki dorreek hiriaren janzke-

raren lehen mugarria ezarri zu-

ten. Ostera, beste asko etorri dira

atzetik: Iberdrola, Basurtuko do-

rreak eta Bolueta; Bilbok, lan jan-

tzia armairuan gorde, eta traje be-

rria erosi du.

Baina etorkizuna ez da soilik

zeruetan jokatzen, ezta Zorro-

tzaurreko irla edota Garellanoko

autobus geltoki berriaren egitas-

mo handietan marrazten ere.

Aspalditik Bilboko hiriaren parte

diren zenbait eraikin batu egin

dira eraldaketara. Eraikin enble-

matikoak. Urte luzez hiriaren

egoeraren adierazgarri izandako-

ak eta aski ezagunak bilbotarren-

tzat. Besteak beste, BBVA dorrea,

Kale Nagusiko Santander ban-

kua, La Granja eraikina edota

Areatzako Laboral Kutxaren

eraikina. Hirurak batu dira hiriko

metamorfosira. Barruak hustu,

eta hiriko irudi berriarekin bat

datorren eskaintza egingo dute.

Ateak parez pare zabalduz, ekin-

tzaileak eta turistak sar daitezen.

Urteak itxita egon ostean,

BBVA dorrearen errailek bizitza

izango dute berriz ere. Plaza Biri-

bilean dagoenez, toki estrategi-

koa hartzen du dorreak. Horrega-

tik, Angelo, Gordon & Co inber-

tsioen munduan diharduen

aholkulari pribatuak BBVA ban-

kuari erostea erabaki zuen. Inber-

tsio handia egin dute, 100 milioi

euro ingurukoa. Hala ere, urteak

hutsik eman ostean, aholkulari-

tza pribatuak jada topatu ditu

bere eraikin berria berpiztuko

duten bizilagunak: Primarck en-

presa eta Bizkaiko Foru Aldundia.

Hala, izen berria ere izango du

eraikinak: Bizkaia Dorrea.

Irlandako enpresa multinazio-

nalak, Euskal Herriko dendarik

handiena irekiko du hor. Sototik

bosgarren solairurainoko tartea

hartuko du arropa dendak, do-

rrearen oinarria eta alboko ku-

boa, ia osorik: 9.000 metro koa-

dro guztira. Eraikinaren egoera

kontuan izanda, obrak egin be-

harko dituzte, eta denda 2020. ur-

terako irekitzea aurreikusten

dute. 

Seigarren pisutik gora, aldun-

diaren esku geratuko da 88 metro

BBVA dorreak biziligaun berriak

izango ditu. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Bilboren etorkizuna
argituko duen dorrea
Bizkaiko Diputazioak BBVA eraikinean batuko ditu egun Bilbotik barreiatuta
dituen egoitza gehienak bEkintzailetza bultzatzeko zentro bat ere irekiko du

d
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garai den dorrea. Guztira 12.000

metro koadroko espazioa kudea-

tuko du aldundiak, eta, horren

truke, urtean 1,3 milioi euroko

alokairua ordainduko du. «Erai-

kin hau itzali zenean, Bilboren

ahalmen finantzarioa ere amata-

tu zen. Garai baten amaiera izan

zen», nabarmendu du Unai Re-

menteria Bizkaiko ahaldun nagu-

siak. «Orain, dorre hau, Bizkaia-

ren mesederako itsasargia izatea

espero dugu». Horretarako, bi

egitasmo hartuko ditu Bizkaia

Dorreak: batetik, ekintzailetza

zentroa irekiko dute, eta, beste-

tik, gaur egun diputazioak Bilbo-

tik barreiatuak dituen egoitzak

batuko ditu dorre berriztuan.

Egun, aldundiak 33 egoitza ditu

hirian zehar, eta, horietan, 3.000

langilek egiten dute lan. Oraindik

ez dute zehaztu zein egoitza le-

kualdatuko dituzten, baina bai

dorre berriak mila langile inguru

hartuko dituela, langileen here-

nak. Beharrezko lanak egin oste-

an, 2021. urterako dago aurreiku-

sita lekualdaketa.

Horrekin batera, ekintzailetza

sustatzeko zentroa izango da do-

rreak izango duen berrikuntzarik

nabariena. Seigarren solairutik

bederatzigarreneraino luzatuko

da, eta 4.000 metro karratu ingu-

ru hartuko ditu. Dena ondo joate-

ra, etorkizunean zentroa handi-

tzea espero dute, eta gutxienez

beste lau solairu hartzea, 8.000

metro karraturaino iritsi arte.

Zentro horren bidez, start-upedo

enpresa hasiberrien munduan

Europa hegoaldeko erreferentzia

nagusi bilakatu nahi dute Bizkaia.

Horretarako, mundu mailan ari-

tzen diren zenbait teknologia en-

presak ordezkaritza izango dute

hor. Besteak beste, Techstars,

Masschallenge edota Cambridge

Innovation Center. Egitasmoa

nazioarteko gestoria batek kude-

atuko du, eta lehiaketa publikoa-

ren bitartez adjudikatuko da.

Hala, zentro berriaren bidez, 

tokiko enpresak, ekintzaileak 

eta inbertsiogileak harremanetan

egongo dira mundu mailako

proiektuekin. Munduko beste

enpresa eta ekintzaile zentroei ja-

rraituz, Bizkaiko dorreko zentroa

egunean 24 orduz egongo da

martxan, eta puntako baliabidez

hornituta egongo da.

Hotelen udaberria
Nazioarteko puntako enpresak

eta ekintzaileak ez dira Bilbo iza-

ten ari den eraldaketaren euska-

rri bakarra. Turistek ere berariaz-

ko garrantzia daukate. Asko hitz

egin da gai horretaz azken urtean.

Polemika handiak inguratu du

turisten fenomenoa, eta aldeko

zein kontrako ahotsak altxatu

dira gaiaren inguruan. Argi dago-

ena zera da: Bilbok gero eta turista

gehiago hartzen ditu urtero, eta

ez soilik udan. Urte osoan ere

asko dira Bizkaia bisitatzera dato-

zen kanpotarrak. Horietako asko,

urte barruan egiten diren mundu

mailako ekitaldi erraldoiek bul-

tzatuta etortzen dira: esaterako,

MTV Awards edota Europako

errugbi finalak. Baina baita hiriak

antolatzen dituen hamaika kon-

gresutan parte hartzeko ere.

Hori dela eta, hotelen sektorea

loraldian dago. Azken sasoian

sektoreak izandako gorakada ez

da oharkabekoa izan ostalaritza-

ko mundu mailako enpresa han-

dientzat. Hala, nazioarteko zen-

bait hotel kate eta inbertsio talde

hasiak dira hiriarentzako proiek-

tu berriak gauzatzen. Millenium

inbertsio taldea da horietako bat;

horrek, hain zuzen ere, BBVA do-

rrearen aurrean, Kale Nagusian

dagoen Santander bankuaren

egoitza erosi du. 1950. urtean al-

txatu zuten eraikina da, eta lau

edo bost izarreko hotela irekiko

du Millenium taldeak. Beheko so-

lairuan, bankuaren bulegoak

egongo dira oraindik, eta beste

zazpi solairuetan egokituko dute

hotela. 

Gauzak horrela, nabaria da Bil-

boko Plaza Biribileko ingurunean

jazotzen ari den lurrikara. Bizkaia

Dorreko proiektua, AHTaren hel-

muga izango den Abandoko gel-

toki berria, Millenium taldearen

hotela, Buenos Aires kaleko Tele-

fonicaren eraikin ohia, Cafe

Iruñak hartzen duen sei solairuko

eraikina eta baita Cafe La Granja-

ren zazpi solairuko eraikina ere.

Denak inbertsiogile talde, higiezi-

nen agentzia edota enpresa be-

rrien esku geratu dira. Hala, hi-

giezinekin lotutako espekulazio-

aren adierazgarri bilakatu da

Bilboko Plaza Biribila. Hain zuzen

ere, jakinarazi berri dutenez, His-

pania funts taldeak hotel berri bat

irekiko du La Granja kafetegiaren

erakinean. 1926. urtean altxatu

zen ostalaritza saltokia eta 2107tik

itxita dago. Eraikin historikoa le-

gez babestuta dago, eta beraz, Bil-

boko Ondare Batzordeak onespe-

na eman behar dio oraindik

proiektuari. Hotelaz gain, beheko

solaituko 325 metro koadroak

merkataritzara bideratuko dira.

Baina lurrikara ez da hor eten,

eta hiriko beste alde historiko ba-

tzuk ere nabaritu dute seismoa-

ren indarra. Bilboko alde zaharra

da horietako bat. Turistentzako

pisuak alokatzen dituzten enpre-

sek ohartarazi zituzten lehenik

eta behin auzokideak. Gaur egun,

badirudi fenomeno hori baretzen

ari dela, baina ez auzoaren itxu-

raldaketa. Frankizia handiek ku-

deatutako komertzio berri anda-

na ireki dute, eta, horiekin batera,

hotelak ere etorri dira. Gutxienez,

bi irekiko dituzte. Horietako bat

Areatzako Laboral Kutxarena zen

eraikinean egongo da. Banketxe-

ak joan den urtean saldu zion in-

bertsio funts bati, eta horrek Fa-

ttal Hotels Israelgo ostalaritza ka-

terik handienetako bati

alokatu dio. Leonardo

deituriko filialak kudea-

tuko du, eta bost izarreko

luxuzko hotela atondu-

ko dute. Areatzako erai-

kinak 3.800 metro koa-

dro eta zortzi solairu

ditu, eta, Arriagaren pa-

rean egonik, kokaleku

estrategikoa du. Orain-

dik ez dute iragarri noiz irekiko

dituen ateak. 

Horrekin batera, Gipuzkoako

enpresari talde batek Erribera ka-

leko 13. zenbakia alokatu egin du.

Eraikina 1924. urtean eraiki zu-

ten, eta Zubicaray enpresaren bil-

tegia izan zen. Ondoren, eraiki-

nak hainbat urte eman zituen hu-

tsik. Hotel bat egiteko proiektua

abiatu zuten orduan, baina kri-

siak jota porrot egin zuen. Ostera,

2013. urtean hainbat pertsonak

okupatu eta Erribera 13 proiektua

martxan jarri zuten. Okupazio

proiektuak, ordea, ez zuen bide

luzerik egin, zenbait hilabeteren

ostean, 2014. urteko otsailean,

hain zuzen ere, Ertzaintzak hustu

egin zuelako. Geroztik, hutsik

egon da berriz ere eraikina. Orain,

Biyou Hotels enpresak 60 gela

izango dituen lau izarreko hotel

bat irekiko du hor. 

Estrategia bera erabiliz, jesuitek

Aiala Kantzilerraren kalean duten

egoitza lau izarreko hotel bihur-

tuko du Sercotel konpainiak.

Eraikin enblematikoa, hori ere;

arkitektura landua du, baita ko-

kaleku estrategikoa ere. Izarrak,

aurrekoenen pare, Bilbok nahi di-

tuen bisitariak maila handikoak

diren seinale. Gainera, handik

200 metrora beste eraikin bat ere

badu kate horrek bere kargu. 

Vincci kateak ere, bere lehe-

nengo hotela irekiko du Bilbon.

Horretarako leku ezin hobea

hautatu dute: Isozaki dorreen eta

Guggenheim museoaren artean,

Mazarredo kalean, altxatu berri

duten luxuzko eraikina. Bertan

kokatuta zegoen udal aterpea

bota ostean, belaontzi itxurako

eraikin modernoa eraiki dute bi

enpresek. Eraikin berriaren lehen

bost solairuetan atonduko dute

Vinccik kudeatuko duen 93 gela-

ko hotela, eta gainontzeko bede-

ratzi solairuetan, luxuzko etxebi-

zitzak egongo dira. Azpiko lau so-

lairuetan aparkeluak eraikiko

dituzte. Hala, Garellanoko auto-

bus geltokiaren gainean eraikiko

duten hotel berriarekin batera,

gutxienez zazpi izango dira Bilbo-

ko hotel berriak.

Areatzan, Laboral Kutxarena izandako eraikinean, hotel bat eraikiko du Israelgo Fattal Hotels kateak. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Nazioarteko zenbait hotel kate
eraikin enblematikoak
eskuratzen ari dira, hiru edo 
lau izarreko hotelak irekitzeko

Bilboko Plaza Biribileko
eraikin asko eskuz aldatu dira,
eta hurrengo urteetan goitik
behera aldatuko da eremu hori

d

Hiri ereduaren 
norabidea

Dorreak eta hotelak



Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Zabaldu dute. Ura hasi da Deus-

tuko kanaletik igarotzen. Zorro-

tzaurre, ofizialki, irla bat da.

Oraindik urteetako lanak ditu au-

rretik, eta erabateko uharte itxu-

ra izateko ere hilabete beharko du

gutxienez. Baina «historikoa»

izan da urari bide emate hori,

Juan Mari Aburto Bilboko alkate-

aren hitzetan. Mugarria da, sin-

bolikoki behintzat, datorrena iru-

dikatzeko argazkia utzi duelako:

«Hasi gara Bilboko Manhattan

txikia errealietate egiten». Are

argiago adierazi du Pablo Otao-

lak, Zorrotzaurre kudeatzeko ba-

tzordeko buruak: «Jendeak Zo-

rrotzaurre existitzen dela sinets

dezan, hasiera da».

«Beste auzo bat». Hori da da-

torrena, alkatearen beraren hi-

tzetan. «Ezagutzaren irla, ekono-

mia digital berri baten kokaleku

izango dena, jende gazteari lana

emango diona, talentua bertan

gelditzea eragingo duena eta Bil-

boren erakargarritasuna areago-

tuko duena». 

Gainontzeko auzoekin ondo

komunikatua egongo den auzo

bat iragarri dute; modernoa izan-

go da, 5.400 etxebizitza berri

izango ditu, teknologiarekin lotu-

tako enpresak bilduko ditu, eta

«aisialdia gustura emateko gune

zabalak» izango ditu. «Auzo be-

rri bat». Zorrotzaurre.

Beste auzo bat egiteko ideia ho-

rrexekin ez daude gustura Deus-

tuko Erriberako auzokideak. Zo-

rrotzaurre ez da existitzen euren-

tzat. Asmakizuntzat dute; euren

auzoa Deustuko Erribera da, ins-

tituzioak orain iragartzen ari di-

renaren guztiz kontrakoa: urtee-

tan erabat utzia, baztertua izan

dutena. Alboratuta sentitu dira

urte luzez, eta ohartarazi dute

udalak entzungor egin diela eten-

gabe egin dituzten eskaririk oina-

rrizkoenei ere. Aldaketen zain

egon diren urteetan, espaloirik

ere ez diela konpondu; okindegi-

rik ere ez dutela. 

Ez daude gustura
Konponketen zain egon dira lu-

zaro, baina, orain, eraldaketa ba-

datorrenean, ez daude gustura;

salatu dute ez dela bertako auzo-

kideengan pentsatutako aldake-

ta. Bere izaera duen auzoaren gai-

nean fikziozko auzo bat ezarri

nahi dietela; azalekoa, kanpora

begirakoa, eta ez bertakoen beha-

rretan pentsatuta egindakoa.

Hori ikusarazteko elkarretara-

tzea egin zuten astelehenean ber-

tan, udalak Zorrotzaurre irla

bihurtu zela irudikatze-

ko egindako ekitaldian.

«Hau ez da Manha-

ttan», aldarrikatu zuten;

«hau Erribera da». 

Ukaezina da Deustuko

Erribera inguruaren al-

daketa erabatekoa izan-

go dela. Etxe txiki zahar-

kituak eraikin handi mo-

dernoek ordezkatuko

dituzte. Behinola lantegi zarata-

tsuak izan ziren eremuetan, «ku-

tsatzen ez duten enpresa» be-

rriak agindu dituzte. 

«Talentuaren irla» izango ei da

Zorrotzaurre. Jakintzarekin eta

teknologiarekin lotutako enpre-

sez gain, goi mailako ikasketeta-

rako zentro berritzaileak ere jaso-

ko ditu. Paper fabrika zen lekuan,

diseinurako Kunsthal goi mailako

eskola jarriko dute. Beta 1 pabiloi-

lan martxan da bieo jokoen uni-

bertsitatetzat jotzen den DigiPen

eskola. Beta 2 eraikinean, As Fa-

brikdeitutako Europako proiek-

tua gauzatuko dute: Mondragon

Unibertsitatearen ekintzailetza il-

doarekin lotuta, 4.0 industria oi-

narri izango duen ideia haztegia.

Bestalde, auzokideek «auzoko

beharrak betetzeko» okupatua

duten Bizinahiren kokalekurako,

Vicinay Cadenas lantegia zenera-

ko, ikasketa zentro bat iragarri du

udalak: Lanbide Heziketara ego-

kitutako Tknika ikerketarako eta

berrikuntzarako zentroa.

Deustuko kanalaren irekiera

ospatzeko ekitaldiaren bihara-

munean, beste zerbait ere iragarri

du Aburtok, Unai Rementeria

ahaldun nagusiarekin: Nagusi In-

telligence Center ere Zorrotzau-

rren jarri nahi dute. Zahartzearen

inguruan sektore ekonomiko be-

rri bat sortzeko asmoa iragarri du,

aste honetan bertan, Bizkaiko

Foru Aldundiak. Estrategia berri

hori landuko duen zentro dina-

mizatzailea izango da Nagusi In-

telligence Center. Kokapena ez

dute oraindik zehaztu, baina al-

kateak eta ahaldun nagusiak jaki-

narazi dute Bilboko Udalak utzi-

tako lurretan egongo dela, eta Zo-

rrotzaurren izatea nahi luketela

biek: «Bat dator ezagutzaren irla

horretan egongo diren jardun

ekonomikoen ildoarekin», arra-

zoitu du Aburtok.

Horrek guzti horrek erabat al-

datuko du ingurua. Bai enpresa

eta ikastetxe berritzaileen etorre-

rak, eta bai aurreikusita dauden

bestelako azpiegiturek: irlaren

alde banatan moila egingo dute,

auzo berria hainbat zubirekin lo-

tuko dute ingurukoekin, eta tran-

bia igaroko da. Eta Euskalduna

ondoko biribilgunea, esaterako,

desagertu egingo da, hiru etxebi-

zitza bloke egiteko.

«Manhattan

txikiaren»

bi aldeak

Deustuko kanala irekita, Zorrotzaurre irla da
ofizialki b Iragarritako proiektuek eraldatu
egingo dute Deustuko Erribera bKexu dira
auzokideak: «Hau ez da Manhattan»

Astelehenean Deustuko kanala zabaldu zuteneko unea. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Deustuko Erriberako auzokideen protesta, Juan Mari Aburto alkatearen aurrean. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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15 herritako 200

ikasle irlako lehen

unibertsitatean

R
Bilboko «unibertsitate 

hirira» etorritako lehen

ikasleei, dagoeneko «jakintza-

ren, talentuaren eta gazteriaren

uhartean» ikasten ari direnei,

ongietorria eman die Juan Mari

Aburto alkateak. Bideo jokoen

unibertsitatetzat jotzen den 

DigiPen-eko ikasleak dira. Irai-

laren 15etik Zorrotzaurren ari di-

ra munduko hamabost herrial-

detatik etorritako 200 ikasle.

Lau urteko unibertsitate gra-

du bi eskaintzen dira bertan:

denbora errealeko simulazio in-

teraktiboko software ingeniari-

tza (programazioa) eta arte di-

gitalean eta animazioan espe-

zializatutako arte ederrak.

«Beste auzo bat» iragarri dute
agintariek: «Ezagutzaren irla,
Bilboren erakargarritasuna
areagotuko duena»

Auzokideek diote urteetako
utzikeriaren ostean kanpora
begirako aldaketa egingo dela,
ez bertokoak oinarri dituena 



R
ZIPRIZTINAK
Nerea Ibarzabal

Arrotza

K
ristobal Kolon eta ha-

ren kideak India zela

pentsatuz Bahameta-

ko Guanahani irlara

iritsi zirenean, ez dakit zein izan-

go zen euren arteko elkarrizketa.

Zer sentituko ote zuen bakoitzak

lur zati hura lehen aldiz zapaltze-

rakoan, zer bertako biztanleekin

topo egin zutenean. Auskalo zein

izan ziren berba zehatzak, baina

pentsa dezaket horrelakorik ez

zutela esango: «Ui, kaixo! Zelan

zaudete? Nahiko zenukete euro-

parrekin enkontru ekonomiko

eta kultural aberasgarri bat

izan?», edo «Orain kontinente-

en arteko harreman orekatu eta

iraunkor bat hasiko dugu, ez ba-

zaizue txarto iruditzen». Ez. Ko-

lonek eta kideek bazekiten zertan

zetzan konkista bat, susmatuko

zuten urriaren 12 hartatik aurrera

lan handia egin beharko zutela

lur haietakoak isilarazteko, pare-

tik kentzeko, bezatzeko, bortxa-

tzeko, ezer barik uzteko, gutxies-

teko, masiboki desagerrarazteko.

Argi zeukaten zein posiziotan ze-

goen bakoitza, eta ez ziren hori

aitortzeaz lotsatzen.

Orduan galdera da, ordutik 500

urte baino gehiago igaro diren

honetan, zergatik tematzen garen

oraindik horrentzako eufemis-

moak berrasmatzen etengabe.

«Bi munduren arteko harrema-

naren hasiera», «enkontrua»,

«deskubrimendua», «Europako

mugez gaindiko proiekzio lin-

guistiko eta kulturala». 

Badirudi interes handiagoa du-

tela gaur egungoek iraganeko

ekintzak zuritzen, iraganekoek

eurek baino. Bariku honetan ere

entzungo dira horrelakoak, Es-

painia ez-nazionalistak bere sen-

timendu hispanoa ospatuko

duen —eta gauza bera sentitzera

«gonbidatuko» gaituen— egune-

an, koloretako kea botatzen du-

ten abioiekin eta mozorrotutako

ahuntzekin. 

Arrazaren Eguna deitu izan

zitzaion zerbaiti darion usaina

hartuta ere, berdin-berdin ospa-

tzen jarraitzen duenak, benetako

hausnarketarik eta atzera begira-

ko kritika publikorik egin barik,

ze gardentasun eskain dezake

historiako beste edozein gertae-

raren aurrean? 

Baina, noski, sarraski etniko

bat izan zela aitortzeak ezagutzen

dugun mundu honi eusten dio-

ten zenbait zutabe dardarka jar-

tzea litzateke. 

Eta, guretzat, ez da justua

beraien iragan kolonialistaren

nostalgian bizi diren herrialdeei

lotuta egotea, badakigulako zela-

koak diren eskaintzen dituzten

enkontruak, harreman parekide-

ak eta proiekzio kulturalak. Jakin

nahi nuke ze harrotasun senti

daitekeen gaurko eguna —bueno,

eta beste asko— autokritikarik

egin barik ospatzeko, non jaio-

tzen den emozio inperialista hori;

agian txiki izatera ohitu garenok

ekoizten ez dakigun hormonaren

bat izango da, edo, beharbada,

batzuek badakite... Zuk zer senti-

tzen duzu sabelean euskal abize-

nak dituzten milaka amerikar

daudela oroitzen zarenean?

Gaviria, Elizondo, Egia… Lotsa?

Harrotasuna? Gaur hausnartu

dezakezu, egun hau ez baita guk

nahi bezain arrotza.

Zer sentitzen duzu
euskal abizenak
dituzten milaka

amerikar daudela
oroitzean? 

Gaviria, Elizondo,
Egia... Lotsa?

Harrotasauna? Gaur
hausnartu dezakezu,

egun hau ez baita
guk nahi bezain

arrotza

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.

%

Bortxatu egin
dutela salatu du 12
urteko neska batek

BILBO bEtxebizitza partekatu

batean gizonezko batek sexu

erasoa egin diola salatu du 12

urteko neskato batek. Salaketak

jasotzen duenez, Bilbon izan zen

erasoa, joan zen larunbatean.

Neskaren esanetan, bera zegoen

gelan sartu zen gizonezkoa, eta

bortxatu egin zuen. Ertzaintzak

ikerketa zabaldu duela jakinara-

zi du.

Langileak kalean
uzteko prozesua
hasiko du Navalek

SESTAO bLantegiari aldi batean

irekita eusteko ahaleginek porrot

egin dutela adierazi, eta lan erre-

gulaziorako txostena aurkeztuko

duela iragarri du Navaleko zu-

zendaritzak; langile guztiak kale-

ratzeko prozesua abiatuko duela.

180 langile dituen ontziola ez ix-

teko eskatzeko, manifestazioa

egin zuten asteazkenean, Navale-

tik Sestao erdigunera.

Irudia b Markina-Xemein

Azken heriotza dela eta, neurri politiko eske
Markina-Xemeingo Iturrieta mendian baso lanetan ari zela zuhaitz bat gainera erori, eta bertan hil zen 50 urteko langile bat, gaur zortzi. Sindikatuek

protesta egin dute asteon Markina-Xemeingo udaletxearen aurrean. Aurten Euskal Herrian lan istripuek gutxienez 56 pertsona hil dituztela ohartara-

zi, eta neurriak eskatu dituzte. «Lan istripuak arazo politikoa dira». Prekaritatea amaitzeko, segurtasun neurriak ziurtatzeko, horretarako legeak alda-

tzeko eta langileen baldintzak agenda politikoan jartzeko premia azaldu dute. NEREA BEDIALAUNETA ALKORTA / LEA-ARTIBAI, MUTRIKU ETA BUSTURIALDEKO HITZA
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Bilbok 97.000 euskal hiztun ditu,

eta Bilbo Handiak, 252.000 ingu-

ru. Erabat euskaldun izan ez

arren euskaraz ulertzen dutenak

426.000 lagun dira. Gorantz doa

euskaraz dakitenen kopurua,

etengabe, eta hala jarraituko

duela aurreikusten da. Haur eta

gazteak euskaldunduta datoz

metropolian ere. Euskalduna

erosoago egoten da euskaraz egi-

ten dioten eremuan. Gertukoa-

goa sentitzen du euskaraz ari

zaiona, eta konfiantza handiagoa

sentitzen du harekiko. Hori

ondorioztatu dute azken urteetan

euskararen aldeko apustua egin

duten dendariek; euskaldun bati

euskaraz egitean saltzaile-bezero

harremana epeldu egiten dela,

horma arrotza urtuta. Horixe

bizitzera gonbidatzen ditu ostala-

ri eta dendariak Biribilko progra-

mak. Euskaran murgiltzera, eta

horrek ematen dituen onurak

frogatzera. Hamargarren urtez,

euskara ikasteko eskola bereziak

eskainiko dizkie Bilboko merka-

taritza sektorean lan egiten dute-

nei, 90 euroren truke.

Bilboko Udalak, Bilbaodendak

elkarteak, HABEk eta euskalte-

gien sareak elkarlanean egiten

duten eskaintza da Biribilko, Sia-

decoren laguntza teknikoa

duena. Merkatariak lehen hitza

euskaraz egiteko gai izatea da

programaren helburua; gutxina-

ka, ematen duten arreta euskal-

duntzea. Bi ikastaro mota ditu:

euskaraz ezer ez edo oso gutxi

dakitenentzat bata, eta, oinarri

bat izanda, maila hobetu nahi

dutenentzat bestea. 

Merkatari eta ostalarientzat be-

ren-beregi prestatutako ikastaro-

ak izango dira, haien premia na-

gusiak asetzeari begirakoak. Hori

dela eta, ordutegi bereziak izango

dituzte: goizean goiz, denda

gehienak zabaldu aurretik, eta

eguerdian, atsedenerako tartea

hartzen dutenean. Ikasgaiak ere

merkataritzan ari direnentzat es-

presuki landuak dira: lehen ha-

rreran, salneurri eta bestelakoe-

tan egingo dute indar. 

Programan parte hartzen dute-

nek, gainera, beste hainbat balia-

bide izango dituzte eskura, doan:

batetik, merkataritza eta material

zehatzei dagozkien hiztegi bere-

zituak jaso ahalko dituzte, eta

bestetik, kartelak euskaratzeko

zerbitzua eskainiko zaie. Horrez

gain, Biribilko programak beste

hainbat baliabide ditu edonoren

eskura. Haren webgunean sartu

eta Hizkuntza Baliabideakatalari

klik eginez gero, edonork erabil

ditzake, doan, sareko itzultzaile

automatikoak, merkataritzako

errotuluen ereduak, hiztegiak eta

bestelako lan euskarriak.

Koldo Narbaiza Bilboko euska-

ra zinegotziak azaldu duenez,

2009an sortu zenetik, 1.500 den-

darik eman dute izena Biribilko

programan. Hasieratik izan du

harrera ona, baina «gero eta arra-

kastatsuagoa» izaten ari da. Iaz,

esaterako, 150 lagunek parte har-

tu zuten ikastaroetan, eta oso

gustura aritu ziren. Ikusi besterik

ez dago egin duten balorazioa: ba-

tez beste, 8,5eko puntuazioa

eman diote programari. 

Aitor Elizegi Bilbaodendak el-

karteko lehendakariak azaldu du

merkatariek euskararen aldeko

apustua egiten dutela, ekinaldi

hori Euskaraldiarekin lotuta:

«Gutxienez, belarriprest izango

gara». Euskarak harremanak

gerturatzen dituela adierazi, eta

«aukera» baliatzera gonbidatu

ditu merkatariak.

Martxan da merkatariek euskara
ikasteko programa: Biribilko
Bilboko dendari eta ostalariek eurei egokitutako ikastaroak izango dituzte, astean bi aldiz
bHiztegi eta material bereziak jasoko dituztebAsteartean amaituko da izena emateko epea

Euskarak bezeroekiko gertutasuna errazten duela azaldu dute programan parte hartu izan dutenek. JUNE PRIETO / FOKU

EZAUGARRIAK 

Norentzat.Bilboko merkataritzan

lan egiten dutenentzat, dendari

zein ostalarientzat.

Ikastaro motak.Bi ikastaro mota

izango dira: euskaraz ez dakite-

nentzat edo oso gutxi dakitenen-

tzat, eta zerbait dakiten baina eus-

kara komertziala hobetu nahi du-

tenentzat.

Iraupena.90 orduko ikastaroa.

Noiztik nora.Urriaren 15etik ekai-

naren 10era. 

Ordutegiak.Astean bi egunetan,

08:00etatik 09:30era, edo

14:15etik 15:45era.

Zerbitzu gehigarriak.Biribilko

ikastaroetan parte hartzen dute-

nek gaztelania-euskara hiztegi be-

rezituak jasoko dituzte, merkatari-

tza arlora egokituak; jendaurrean

jartzeko kartelak doan euskaratu-

ko zaizkie; eta ikastaroetara joaten

direnek ziurtagiri pertsonala jaso-

ko dute.

Ordaindu beharrekoa.90 euro.

Euskaltegiak.Bilbo Zaharra (Pos-

ta kalea, 8), Gabriel Aresti (Done

Bikendi, 2), Indautxuko AEK (Urki-

xo zumarkalea, 88), Juan Mateo

Zabala (Gordoniz kalea, 22), Ma-

txintxu AEK (Ramon y Cajal etorbi-

dea, 8), Lizardi AEK (Txakur kalea,

1), Santutxuko AEK (Arbidea ka-

lea, 21) eta Ulibarri euskaltegia

(Gardoki kalea, 3).

Izen emateak.Urriaren 16ra arte

eman ahalko da izena euskalte-

gietan, www.biribilko.euswebgu-

nean edo 688 73 90 15 telefono

zenbakian.
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Erredakzioa Iurreta

Heldu euskarari laneanaldarria-

ren goiburupean, jardunaldiak

egingo dituzte euskaraz lanean

ari diren edo euskaraz hasi nahi

duten lantokietako ordezkariek.

Enpresetako kideez gain, Lanbide

Heziketako ikastetxeak eta era-

kundeak ere badaude topaketan

parte hartzera gonbidatuta.

Lan mundua euskalduntzea

helburu hartuta, bide horretan

zenbait enpresak eta ikastetxek

izan dituzten esperientzien berri

izango dute. Asteartean izango da

elkarrengandik ikasteari begira-

ko topagunea Iurretako Lanbide

Heziketa ikastetxean, Lanbide

Heziketan eta lan munduan eus-

kara sustatzeko Laneki elkarteak

antolatuta. Bertako presidenteak,

Lanbide Heziketako Sailburuor-

detzak, Foru Aldundiak eta eus-

kararekin lotura duten hainbat

enpresa eta erakundek parte har-

tuko dute, besteak beste.

Lanean ere euskaraz jardun nahi
dutenek topaketak egingo dituzte

Informazio gehiago

bildu nahi izanez gero,

jo webgune honetara: 

www.biribilko.eus

@



Natalia Salazar Orbe Bilbo

Erabileran eragitea. Ikaste hutse-

tik kalera ateratzea. Horra hor ga-

koa. Datuak ezkorrak dira eta: be-

heraka doa euskararen erabilera

kalean. Hala diote iaz Soziolin-

guistika Klusterrak aurkeztutako

ikerketaren datuek. Hizkuntza

ohiturak aldatzeko jarduerek ga-

rrantzia handia izango dute behe-

ranzko joera horretan eragiteko.

Euskaltzaleen Topaguneak anto-

latzen duen Mintzalagun praktika

pintxo-potean hasi dute aurten.

Bizkaian zazpi herrik egin dute

bat Egin jauzi! Mintzapraktika

kanpainarekin. Bada euskara era-

biltzeko bestelako jarduerarik

ere: AEK-k Berbalagun taldeetan

elkartzen ditu euskaraz bizi gura

duten herritarrak. Horietan ari-

tzeko izena emateko epea zabalik

dago joan den astetik. Iaz, 3.120 la-

gun aritu ziren Berbalagun egitas-

moan, Bizkaiko ia herri guztietan

sortutako talde askotan. 

«Euskaraz lagun artean, modu

eraginkorrean eta giro ezin hobe-

an aritzeko gonbita» dakar Egin

jauzi! leloari jarraituta abiatu du-

ten pintxo-poteak. Leire Lardiza-

bal Topaguneko kideak azaldu du

Mintzalagun eta gisako jardueren

garrantzia: «Euskaraz hitz egite-

ko espazio berriak lortzen lagun-

tzen dute».

Berbalagunen antzera, hor ere

bidelariak eta bidelagunak el-

kartzen dira. Bidelariak euskara

ikasten ari direnak dira. Bidela-

guna «euskaraz dakien jendea

da, eta haiekin praktikatzeko au-

kerak sortzen dutenak». 

Garrantzitsuena bien arteko

ekuazioaren emaitza da: «Bien

artean, ohiturak sortzen dituzte.

Astean behin elkartzen dira,

baina lagun talde bat osatzen

dute, herri baten barruan. Ingu-

ruko jendearekin ere hasten dira

euskaraz hitz egiten edo, gutxie-

nez, ohitura hori lantzen. Hala,

herri horietan euskaraz hitz egi-

teko espazio berrriak irabazten

dira». 

Mintzapraktika bospasei lagu-

nek osatutako taldeetan egiten

da. Parte hartzeko, bi baldintza

bete behar dira: euskaraz komu-

nikatzeko gai izatea eta astean or-

dubetez elkartzeko prest egotea. 

Praktikatu eta bizi

Euskara praktikatzeko programa

soila baino gehiago dira mintza-

praktika lantzen duten jardue-

rak. Hala azaldu du AEK-ko kide

Edorta Lopezek Berbalagunei bu-

ruz. «Euskaraz bizitzeko aukerak

ere zabaltzen ditu. Guk horrega-

tik deitzen diogu Praktikatu eta

bizi».

Lema horri jarraituta hedatu

dira azken urteetan Bizkaiko ia

herri guztietara Berbalagun talde-

ak. Euskarazko harreman sareak

sortzen laguntzen dute. «Norbe-

rari laguntzen dio ikasketa proze-

sua sakontzen, eta gizarteari ha-

rreman sare berrien eta arnasgu-

ne funtzionalen sorrera dakarz-

kio. Euskaldunari euskaraz ari-

tzeko aukera handiagoa ematen

dio». Euskarazko espazioak iku-

sarazteko ere balio du. Hala esan

diete hainbat herritarrek AEK-ko

kideei: «Batzuek esan digute

orain konturatzen direla euren

inguruan uste zuten baino eus-

kaldun gehiago dagoela».

Leku askotan taldeok bizitza

propioa hartu dutela esan daite-

ke. Hainbat alorri lotuta sortu

dira: «Umeak eskolara hastean,

gurasoek harreman sare berriak

sortzen dituzte, askotan, euska-

raz». Gurasolagunak osatu dituz-

te, hala. Beste herri batera bizitze-

ra joan eta jendea ezagutu eta in-

tegratzeko modu bezala ere asko

Berbalagun taldeetan hasten dira.

Zaletasunen inguruan ere sortu

dira hainbat: mendilagunak zein

kantulagunak, besteak beste.

Batzuek eta besteek programa

horietan parte hartzeko deia egin

dute. Doakoak dira. Parte hartze-

ko, mintzalaguna.eus edo prak-

tikatu.euswebguneetan eman

daiteke izena. Posible da, herriko

euskaltegietara jo eta izena ema-

tea, euskara plazara zabaltzeko. 

Euskara hedatzeko katebegiak
Euskaltzaleen Topaguneak pintxo-potean abiatu du Mintzapraktika egitasmoa bZazpi
herritan dute martxan bZabalik dago Berbalagun taldeetan izena emateko epea ere

Mintzalaguneko zenbait kide pintxopotean egindako topaketetako batean. EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA
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Uxue Gutierrez Lorenzo Bilbo

Urtebeteko ibilbidea eginda eta

MTV jaialdiaren atarian, teoriatik

praktikara salto egingo du Piztu

Bilbo plataformak. Hilabeteak

daramatza jaialdi horrek susta-

tzen duen hiri eredua  salatzen, eta

bihar «jarduera alternatiboz»

beteko ditu Bilboko kaleak. Ha-

maika Botxo eguna antolatu dute,

12:00etatik 21:00etara. 

Egunari bi helburu nagusi jarri

dizkiote, Mikel Aiartzaguena pla-

taformako kideak azaldu duenez:

«Batetik, udaletxeak saltzen

duen hiri ereduaren aurrean dau-

den alternatiba guztiak kalera

ateratzea; eta, bestetik, egun hau

alternatiba horien guztien arteko

saretzea bultzatzeko tresna izan

dadila».  Askotarikoak dira sare

potentzial hori osatzen duten era-

gileak, herri mugimenduko espa-

rru desberdinetan lanean dihar-

dutenak. 

Harreman hori irudikatzeko

asmoz, Bilboko 40 eragiletik gora

izango dira bihar. Nor bere postu-

txoarekin, herri denda osatuko

dute denen artean. Horien artean

dira Ongi Etorri Errefuxiatuak,

Gazte Asanbladen Sarea, Bilgune

Feminista, Ekologistak Martxan

eta Komite Internazionalistak,

besteak beste.

Egun osoan bisitagai egongo

den herri dendaz gain, beste hiru

txokotan banatu dute egitaraua,

hiri eredu alternatiboaren era-

kusleiho: umeen txokoa, agerto-

kia, eta mahai inguru eta proiek-

tuen aurkezpenen gunea.  Umeen

txokoan hasiko da eguna,

12:00etan, Puski eta Txurruski

pailazoen eskutik. Agertokian,

berriz, musika emanaldiak eta

antzezlanak izango dira nagusi.

Aipagarria da, ordea, mahai ingu-

ruen eta proiektuen aurkezpen

gunean antolatu duten proiek-

tuen aurkezpen maratoia. Bertan,

bi orduko tartean, kolektiboek

euren proiektuen berri emateko

beta izango dute, hamabost mi-

nutuko txandetan antolaturik.

Non jan eta edan ere izango da;

Munduko Zaporeak eta Mercado

de las Especias taldeen laguntza-

rekin, mundu osoko jakiak eros-

teko aukera izango da.

Ripako kaia izango du egita-

rauak kokaleku, Bilboko udale-

txea aurrez aurre duela. «Bilbo

erdian egonda, espero dugu  ikus-

garriak izatea, jendea hurbiltzea,

galdetzea eta gure mezua zabal-

tzeko aukera izatea», azaldu du

Aiartzaguenak. Egitaraua lotzeko

zailtasunak izan dituztela azaldu

du; «are gehiago, joan den astera

arte eguna kolokan egon da uda-

laren trabak zirela eta». 

Dinamika osoaren motorra

Piztu Bilbo izan da, baina eguna

antolatzeko lantalde bat eratu zu-

ten uda hasieran. Lantaldeko ki-

deak itxaropentsu agertu dira, eta

auzoz auzo antolaketarako jaso

duten laguntza eskertu dute. 

Salaketatik eraikuntzara
Ezinegonaren eta haserrearen

ondorioz sortutako talde bat da

Piztu Bilbo. Jatorri askotako kide-

ek kezka beraren inguruan lan

egiteko sortu zuten. Salaketa izan

zuten lehen pauso, eta MTV ma-

kroekitaldia pizgarri. Hamaika

Botxo egunarekin, «salto kualita-

tiboa» eman nahi dute, eraikun-

tzari bidea irekiz, eta eguna hiri

ereduen talka azaleratzeko tresna

gisa baliatzeko asmoa dute.

«Egun honekin, bazterrean dau-

den hamaika botxoak kalera atera

nahi ditugu». 

Bilbo pizteko eguna
Hamaika Botxo eguna egingo du bihar Piztu Bilbo plataformak, Ripan
bHerri mugimenduko 40 eragilek baino gehiagok parte hartuko dute

Plataformako kide batzuk, eguna iragartzeko kartela eskuetan. ARITZ LOIOLA / FOKU

EGITARAUA

Umeen txokoa

12:00-13:00.Puski eta Txurruski. 

13:00.Adin guztietako pertsonen-

tzako tailerrak: sendabelar labora-

tegia, bizikleta konponketa, eus-

kara mintzodromoa, gurpil aulkian

daudenen inguruko sentsibilizazio

tailerra, graffiti tailerra eta hoola-

hop tailerra.

17:30-18:30.Umeentzako jardue-

rak Txantxiku aisialdi taldeak gida-

tuta. 

18:30-19:30. Ipuin kontalaria.

Agertokia

13:00-14:00.Bertso eskolen arte-

ko bertso saioa. 

15:00-16:00.Esnaren kontzertua.

16:00-17:00.D’Capricho musika

euskaldun-kubatarra. 

18:30-19:30.Mujeres oh yeah!

antzerkia. 

19:30-20:00. Ikuskizuna Bihotze-

rre antzerki taldearen eskutik.

20:00.Ekitaldia.

Aurkezpen gunea

12:00-14:00.Proiektuen aurkez-

pen maratoia.

14:00-15:00.Pantx Records. 

17:00-18:30.Mahai ingurua: Etxa-

rri gaztetxea, Suzy Ndjom eta Bil-

boko Auzo Elkarteen Federazioa. 

18:30-20:00.Proiektuen aurkez-

pen maratoia.

Herri denda

12:00-18:00.Bilboko herri mugi-

menduko eragileen materialekin.  
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Durangok Planto plataformako kideek egindako agerraldia. DURANGOK PLANTO MUGIMENDUA

Peru Azpillaga 

Durangoko zenbait auzo elkarte

eta plataformatako kideek Du-

rangok Planto mugimendu sozia-

la sortu dute. Hamar eragile eta

plataforma baino gehiago bildu

dira, eta, bakoitzak bere borroka

eta aldarri propioa garatzen badu

ere, bada batzen dituen ezaugarri

bat: udalarekiko harremana.

«Udalak gure eskaerei entzungor

egin die, gure sentsibilitate eta

kezkei bizkarra emanez», azaldu

zuten mugimenduak egindako

prentsaurrekoan. Haien esane-

tan, udaleko agintarien ahotan

parte hartzea sustatu behar dela

dago, baina errealitatea zeharo

ezberdina da: «Dekretukada eta

mozio alternatiboen bitartez go-

bernatzen du».

Hala, azken hilabeteetan ko-

lektibo anitzek egindako mobili-

zazioen eta kezken emaitza da

Durangok Planto. Plataforma eta

elkarte bakoitzak interes zehatz

batzuk defendatzen ditu, baina

guztiek konpartitu izan dute uda-

larekiko esperientzia bera. «Oro

har, udalarekin biltzeko arazoak

izaten dira, udalak ez digu eran-

tzunik ematen, eta, emanez gero,

berandu ematen du», nabar-

mendu du Mikel Uriguena mugi-

menduko kideak. «Ez dugu ikus-

ten udalak kontuan hartzen di-

tuenik herriak dituen beharrak»,

erantsi du. Hori dela eta, elkartee-

tako kideak «nekatu» egin direla

baieztatu du, eta egoerari buelta

emateko batzen hasi direla. «As-

kotariko aldarrikapenak daude,

eta bakoitzak bere borroka lan-

tzen jarraituko du; hala ere, talde-

an indartsuagoak garela uste

dugu, eta borroka partekatuak jo-

rratu ditzakegu horrela». Udala-

ren jardunaren atzean, «herria-

ren gaindiko interesak» daudela

deritzo Uriguenak, eta herritarrei

«arreta handiagoa» eskaini be-

har diela.

Hala, Duragok Planto mugi-

menduak lehen ekintza egin

zuen atzo, San Fausto jaietako

txupinazoan. Zapi berdea lepoan

lotu, eta mugimendua presente

dagoela bistaratu zuten. Mugi-

mendu apolitiko modura izenda-

tu dute euren burua, eta zenbait

helburu finkatu dituzte: Duragon

dauden arazoak azaleratzea, pla-

taforma eta elkarteek egiten

duten lanari buruzko informa-

zioa ematea, durangarren kezka

eta egitasmoei bide ematea, eta,

azkenik, udaletxeko politikariei

herritarrak entzuteko deia egitea,

benetako parte hartzea izan

dadin. Horri lotuta, Durangok

Planto mugimenduak herrita-

rren parte hartzea eta konpromi-

soa bilatu nahi ditu, gizarte mugi-

menduen arteko elkarlanak

herria gobernatzeko era ere alda

dezan. «Ez gaitezen konforma

gustatzen ez zaizkigun gauze-

kin», aldarrikatu du Uriguenak. 

Horrekin batera, mugimendua

sortzea ez dela erraza izan aipatu

du: «Bakoitzak bere lana du, eta

jada plataforma bakoitzak zailta-

sunak baldin baditu, mugimen-

duak are gehiago». Elkarte ba-

tzuetako kideek elkar ezagutzen

zuten lehendik ere, eta udalare-

kin zuten harremanaz hitz egin

ostean jaio zen mugimendua era-

tzeko ideia. «Geure burua aur-

keztu berri dugu, eta oraindik ez

ditugu ekintzak zehaztu; beraz,

joango gara ikusten nola antola-

tzen garen eta zer ibilbide egiten

dugun», adierazi du Uriguenak.

Mugimendua osatzen duten

eragileen artean, ostera, deneta-

rik dago. Batzuk urte askoan da-

biltza lanean; beste batzuk, ordea,

orain dela gutxi sortutakoak dira.

Guztira, 11 eragile daude, eta «be-

teranoena» Herria auzo elkartea

da, auzoko zerbitzuak hobetzea

helburu duen plataforma. Uri-

guena, adibidez, Erabaki izeneko

plataformako kidea da. Platafor-

ma horrek herri galdeketa bat

bultzatzea du helburu: «Trena

lurperatu zenean libre geratu zen

espazioan zer egin erabaki nahi

dugu. Orain, dorre batzuk egingo

dituztela diote, eta guk ez dugu

uste hori proiektu aproposena

denik. Dena dela, herritarrei zer

nahi duten galdetzea ezinbeste-

koa dela deritzogu».

Horretaz gain, mota guztietako

aldarriak dituzten eragileak 

batzen ditu Durangok Plantok: 

AP-8 Peajerik Ez, Durangoko bi-

desariaren aurkako plataforma;

airearen kalitateari buruzko pla-

taforma; Gorka Fraile la-

rriki gaixorik dagoen

Durangoko presoa etxe-

ratzearen aldeko plata-

forma; Pentsio Duin Ba-

ten Alde plataforma, Pe-

diatria 24h elkartea... «Elkarren

artean genituen ezaugarri komu-

nak identifikatu genituen, eta ho-

rien gainean lan egiten saiatu

gara», adierazi du Uriguenak.

Herriaren parte hartzea funtsez-

koa dela nabarmendu du, eta

mugimenduaren bidez jendea

piztu eta elkartu nahi dutela;

«arazoei aurre egiteko alternati-

bak badaudela ikusaraztea».

Hamaika aldarri, helburu bakarra
Durangok Planto mugimendua sortu dute udalerriko zenbait eragilek b Euren hitza eta aldarriak kontuan izatea eta
herritarren benetako parte hartzea sustatzea dute helburu b Atzo egin zuten lehen ekintza, jaien txupinazoan

Durangok Plantoko eragile
bakoitzak aldarrikapen bat du,
baina udalaren  jarreraren
aurka batzea erabaki dute
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Inurri Gorria liburu denda inau-
guratu berri du Maribel Egizabal
Suarez antropologoak (Portuga-
lete, 1965), Gernika-Lumon. Li-
buru denda asoziatiboa da. Gizar-
te mugimenduen sarea ehuntze-
ko eta balioak eta pentsamendu
kritikoa sustatzeko helburuak
ditu. Ibon Elorrieta busturiarrak
eskuz egindako postalak ere sal-
duko ditu han.
Zer ekarpen egin nahi du liburu

dendak Busturialdean?

Bilbon eta beste leku batzuetan
badaude era horretako liburu
dendak, baina Busturialdean,
nahiz eta liburu denda onak egon,
ez. Proiektu pertsonala baino zer-
bait gehiago da. Nik militante
moduan ikusten dut neure bu-
rua. Era horretan, gustatuko li-
tzaidake denda bat baino zerbait
gehiago izatea hau: gizarte eta he-
rri mugimenduekin harremanak
egin nahi ditut, eta haiek nire li-
buru denda ikus dezatela harre-
man sarea egiteko bitarteko mo-
duan. Baita euren jarduerak he-
men antolatzeko eta elkarlanean
jarduteko eremu moduan ere. Bi-
tarteko bat izan nahi dut harre-
manak sakontzeko herri mugi-
menduekin, orokorrean, eta, be-
reziki, mugimendu femistarekin.
Liburu denda asoziatiboa da zu-

rea. Zer esan nahi du horrek?

Bazkideak egitea du ardatz liburu
denda asoziatiboaren ideiak. Izan
ere, proiekua nik gidatu arren, el-
karte moduan antolatzea da hel-
burua. Liburuak saltzea zaila da,
eta gutxieneko diru sarrera fin-
koa bermatzea beharrezkoa da
proiektua mantentzeko.
Zeintzuk onura izango dituzte

bazkideek?

Hemen egiten ditugun jarduera
guztien berri izango dute; jardue-
rak proposatu ahalko dituzte, eta
deskontuak izango dituzte libu-
ruetan eta bestelako materiale-
tan; adibidez, joko didaktikoetan. 
Zer egin behar da bazkide izate-

ko?

Liburu dendan bertan egin daite-
ke. Aurrerago, prestatzen ari ga-
ren webgunean ere izango da ho-
rretarako aukera. Bazkide bakoi-
tzak nahi duen moduko ekarpena
egingo du: hilero edo bi hilean
behin egin dezake, esaterako,
bost, hamar edo hogei euroren
ekarpena. Diru horrekin gordai-
lua osatuko dugu, eta horrekin li-
buruak eta hemen daukagun ma-
teriala erosteko aukera izango
dute. Etxean dituzten bigarren
eskuko liburuak ekartzen badi-
tuzte, lortzen dugun dirua gor-
dailuan sartuko da, eta materiala
erosteko pilatuko zaie.

Zeintzuk gai aurki daitezke zure

apaletako liburuetan?

Oraingoz ditugun gaiak hauek
dira: feminismoa, eta horren ba-
rruan, emakumeen egoera eta te-
oria eta mugimendu feminista;
ekologia; urbanismoa; memoria
historikoa; Euskal Herriari bu-
ruzko gaiak; kultura; gizarte
zientziak, eta, horien barruan,
psikologia, antropologia edota
soziologia; beste kulturei buruz-
ko liburuak; saiakera politiko
ekonomikoa, saiakera soziala; eta

baita literatura ere. Bi arlotan ba-
natu dugu azken hori. Batetik,
emakumeek egindako literatura
daukagu. Eta, bestetik, orokorra.
Azken horretan denetarik dauka-
gu, baina saiatu gara beste liburu
dendetan aurki ezin daitezkeen
liburuak ekartzen: gauza bere-
ziak ditugu. Hori guztia, pentsa-
mendu kritikotik begiratuta.
Pentsamendu kritikotik begira-

tutako lanak aipatzen dituzune-

an, zeri buruz ari zara, zehazki?

Gaur egungo gizartea auzitan jar-

tzen duten teoriak jaso ditugu.
Edozein liburu dendatan aurki
ditzakezun gaiak dira, baina ikus-
puntu kritiko batetik helduta.
Horrez gain, anarkia, marxismoa
eta antzeko gaiak lantzen dituz-
ten argitaletxeekin ari gara lane-
an. Baita eleberri grafikoa ere.
Iparraldeko Maiatz argitaletxea-
rekin ere egiten dut lan. Baionako
(Lapurdi) elkarte bat da, eta haien
aldizkaria eta liburu batzuk ditut.
Horietako batzuk, euren euskal-
kian idatzita.

Umeak ere ez dituzu ahaztu. Zer

aurki daiteke haientzat?

Ipuinak ditugu. Arazoa da euska-
raz era horretako ikuspegitik lan-
dutako lan gutxi dagoela Euskal
Herrian. Saiatuko gara daudenak
ekartzen, baina gehienak gaztele-
raz ditugu. Balioak lantzen dituz-
te: feminismoa, generoa, transe-
xualitatea, bullying-a... Hori guz-
tia, umeei azaltzeko moduan.

Horrez gain, jokoak ere baditugu.
Nafarroako Ekilikua kooperatiba
txikiarekin ari gara lanean. Balio-
ak lantzeko jokoak dituzte; beste-
ak beste, kulturartekotasuna, ge-
neroa, ekologia edota bizikidetza. 
Feminismoak pisu handia hartu

du liburu dendan. Txoko femi-

nista jarri duzu bertan. Zergatik

eta zertarako?

Irakurketa klub feminista antola-
tu nahi dut. Denda formatua izan
arren, esertzeko lekuak eta txoko
txiki bat dauzkagu edozeinek
erabiltzeko, baina, bereziki, ema-
kumeek kontsultak egiteko. Nik
ditudan liburuak ekarri ditut. Fe-
minismoa eta beste gai batzuei
buruzko lanak dira: horietako
asko deskatalogatuta daude.  
Hitzaldiak, aurkezpenak eta

hausnarketarako eremuak ere

eskainiko dituzu. Zeintzuk jar-

duera dituzu zehaztuta jada?

Data zehatzik ez dugu oraingoz.
Liburu aurkezpen batzuk zehaz-
teko lanetan ari naiz. Nekane Ju-
radok  Lucharon contra la hidra
del patriarcado: Mujeres Libres

aurkeztuko du. Eta azarorako hi-
tzaldi bat antolatu dugu. Gerni-
kazarra historia elkarteko kide
batek emango du, eta aztertuko
du zer gertatu zen Urdaibain
1934ko iraultzan.
Zergatik halako liburu denda

bat?

Gero eta beharrezkoagoa da pen-
tsamendu kritikoa bultzatzea.
Alde batetik, faxismoa eta eskui-
na goraka doaz. Bestetik, ideolo-
gia abertzalea eta ezkertiarra bul-
tzatzen duten norbanako eta tal-
deak daude. Garrantzitsua da
leku bat izatea eta halako libu-
ruak egotea. Jendeak elkar ezagu-
tzeko lekua izan daiteke. Uste dut
gero eta gehiago sustatu behar
dugula pentsamendu kritikoa.
Oso ondo daude sare sozialak,
baina, pentsamendu kritiko hori
indartzeko, beharrezkoa da ideo-
logia eta pentsamendua lantzea
eta horretan sakontzea; alegia,
gero eta ezagutza gehiago izatea.

«Beharrezkoa da
pentsamendu kritikoa
sustatzea»

Maribel Egizabal b Inurri Gorria liburu dendako gidaria 

Egizabalek beharrezkotzat jo du «ideologia eta pentsamendua lantzea
eta horietan sakontzea» pentsamendu kritikoa indartzeko. Hori du
helburuetako bat Gernika-Lumoko Inurri Gorria liburu dendak. 

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

«Txoko txiki bat
daukagu edozeinek
erabiltzeko, baina,
bereziki, emakumeek
kontsultak egiteko»
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Guggenheim 
bost euroan bisita
dezakete ikasleek

BILBO bAraba, Bizkai eta Gipuz-

koako unibertsitateetako ikasle-

ek urtean bost euro ordainduta

bisitatu ahalko dute Guggenheim

museoa aurrerantzean ere. Iaz

museoaren XX. urteurrena zela-

eta sinatutako hitzarmena berri-

tu dute museoak eta EHUk,

Deustuko Unibertsitateak eta

Mondragon Unibertsitateak. Iaz,

1.900 ikasle erakarri zituen egi-

tasmoak.  

Zwei japoniarrak
ariko dira
Mangamoren

ZORNOTZA bGaurtik igandera

bitartean, Mangamore jaialdia

ospatuko dute Zornotzan. Zwei

Japoniako emakumeen rock tal-

dea, Onigiri Cosplay Ani-Son Sta-

ge musika taldea eta Luna Dan-

gelis youtuberra ariko dira han,

besteak beste. Japoniako kultura

gogoko dutenek musika emanal-

diak, lehiaketak, bideo jolasak

eta umeentzako jarduerak aurki-

tuko dituzte.

Gabriel Arestiren
eguna ospatuko
dute astelehenean

BILBO bEtzi 85 urte beteko dira

Gabriel Aresti jaio zela, Bilbon.

Egun hura gogoan, astelehenean

idazle eta olerki egilearen ome-

nezko eguna ospatuko du Bilboko

Udalak. 11:00etan, lore eskaintza

egingo dute, Pio Baroja plazan.

19:30ean, Bidebarrietako liburu-

tegian, Arestiren lehen pausoak

literaturanhitzaldia emango du

Jon Kortazarrek. Gero, musika ja-

rriko diete haren olerkiei. 

Peru Azpillaga Bilbo

Joan den urteko arrakastaren on-

doren, munduko olatu handien

surflari onenak Getxon bilduko

dira berriz ere Punta Galea Cha-

llenge txapelketan parte hartze-

ko. Itxarote denborak urriaren

15etik martxoaren 31ra arte

iraungo du, eta, epe horren ba-

rruan, antolatzaileek olatu apro-

posak izango dituen egun bat

hautatu beharko dute. Aurtengoa

txapelketaren hamahirugarren

aldia izango da, eta, jada Nazioar-

teko Surf Ligatik kanpo egon

arren,  formatua bera da.

«Punta Galeako txapelketak

helburu argi bat du: bertako surfa

hobetu eta indartzeaz gain, era-

kusleiho bat eskaintzea», azaldu

du Jokin Arroyo txapelketako zu-

zendari teknikoak. Hala, 24 surf-

lari lehiatuko dira; horien erdiak,

Euskal Herrikoak. Surflariak lau

txandatan banatuko dira, eta

onenak finalerdietara igaroko

dira; hortik, finalera. Oraindik ez

dute berretsi zer surflari lehiatu-

ko diren txapelketan, baina ziu-

rrenik parte hartuko duten fabo-

ritoen artean honako rider-ak

izango dira, besteak beste:

Twiggy Baker hegoafrikarra, az-

ken bi aldietako irabazle Nic

Lamb estatubatuarra, Jamie Mit-

chell australiarra eta Natxo Gon-

zalez plentziarra. Etxean egonik,

maitatua da Punta Galeako txa-

pelketa Gonzalezentzat. Gainera,

adierazi du aukera handia ikus-

ten duela aurtengo saioa «oso be-

rezia» izateko: «Haize aliseoek

aurten daukaten joera ikusita,

txapelketa izugarria izan daite-

ke».

Aurreko urteetan bezala, se-

gurtasun dispositibo bat eta alerta

deiak erabiliko dira egunik ego-

kiena hautatzeko. Txapelketa egi-

teko, bost eta zazpi metro bitarte-

ko olatuak behar dira. Horregatik,

olatuen iragarpenak baldintza

egokiak egongo direla aurreikus-

ten duenean, alerta horia zabal-

duko da bost egun lehenago. Hiru

egun lehenago iragarpena bere

horretan mantentzen bada, alerta

berdea ezarriko da, eta txapelke-

taren eguna finkatuko da. Hala,

rider guztiek Getxora bertaratu

beharko dute lehiaketan parte

hartu ahal izateko. Iragarpena

egiteko, Punta Galea Challenge

txapelketak bertako eta nazioar-

teko meteorologo eta surflari adi-

tuz osatutako nazioarteko talde

baten laguntza izango du. 

Punta Galea Challenge txapel-

ketako antolatzaileen artean, Ge-

txo Surf Kluba, Euskal Herriko

Surf Federazioa eta Getxo Kirolak

daude. Eguna heltzean, 24 partai-

deak 18.000 euroko sariaren tru-

ke lehiatuko dira. Publikoa berta-

ratu ahal izateko, Getxo Kirolak

elkarteak autobus bat jarriko du

Bidezabaleko metro geltokitik

Punta Galeara. 

Gainera, jakinarazi dutenez,

aurten, txapelketaz gain, beste

zenbait jarduera jarriko dira mar-

txan, surfaren kultura eta ekono-

mia urte osoan egon daitezen

presente Getxon. Aurrerapen

modura, Punta Begoñan argazki

erakusketa bat jarri dute, eta, 

gainontzeko eskaintza, urteak

aurrera egin ahala jakinaraziko

dute.

Punta Galeako

olatuak noiz

helduko zain
Astelehenean hasiko da Punta Galea
Challenge surf txapelketaren itxarote epea
bMartxoaren 31ra arte egongo da zabalik 

Nik Lamb surflari estatubatuarra izan da azken bi edizioetako irabazlea. LUIS JAUREGIALTZAO / FOKU
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Bideo sorkuntza
bultzatzeko bekak
abian daude

BILBO bBilboko Guggenheim

museoak eta Arte Ederren Muse-

oak, elkarlanean, martxan jarri

dituzte bideo artea sortzeko Mul-

tibertso bekak. 30.000 euroraino-

ko hamar beka banatuko dituzte

aurten, proiektu originalak sor-

tzeko. Proiektuak, gehienez, ur-

tebetean gauzatu beharko dira.

Azaroaren 20ra arteko epea dago

bekak eskatzeko. Informazio

gehiago, multiverso-fbbva.es-en. 

Soziolinguistika
jardunaldietarako
izen ematea, irekita

BILBO bAzaroaren 6an egingo di-

tuzte Euskal Soziolinguistika Jar-

dunaldiak. Hamargarren aldi ho-

rretan parte hartu nahi dutenek

soziolinguistika.eus/jardunaldia

webgunean eman behar dute

izena. Jardunaldiek aukera

emango dute euskararen bizibe-

rritzearen inguruan gauzatzen

ari diren ikerketa, berrikuntza

eta garapen proiektuak ezagutze-

ko eta lantzeko.  
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

O
harkabean

pasatu dira

haien aztar-

nak. Hala pa-

sarazi dituz-

te. Ezkutuan.

Isilarazita. Historia garaileek

idazten baitute. Eta haiek idatzi

nahi izan dute emakumeena ere.

Andrek eurek berba hartzeko ga-

raia dela iritzita, Ondarearen Eu-

ropako Jardunaldiek emakume-

ek historian zehar jokatu duten

rola azpimarratuko dute aurten,

Ondarea, emakumeen emaria

leloa ardatz hartuta. Ekarpen ho-

riek aletzen ari dira urrian. Biz-

kaiko 70 udalerritan 300 jarduera

baino gehiago garatzen ari dira.

Denak ere doan. Ehun bisita gida-

tu, 70 solasaldi, 21 erakusketa,

hiru antzezpen eta antzerki lan,

hiru kontzertu eta dastatzeak an-

tolatu dituzte hainbat erakundek

eta elkartek elkarlanean. Aukera

zabal horren lagin bat besterik ez

da hemengo hau.

ABANTO

Begirada askotarikoaz gerturatu-

ko dira batean eta bestean propo-

satutako jarduerak emakumeek

egindako ekarpenetara. Bizkaiko

historiaren eta lurraldearen bila-

kaeraren subjektu gisa aurkeztu-

ko dituzte batzuetan. Hainbat

emakumeren ekarpenaren berri

izango du jendeak jardueroi

esker. Besteak beste, Dolores Iba-

rruri Pasionaria Espainiako

Alderdi Komunistako buruzagi

historikoa hobeto ezagutzeko

aukera izango da. Pasealdia anto-

latu dute Abanton, hilaren

21erako, Gallartako Meatzaritza-

ren museotik abiatuta, Pasiona-

riaren Muskizko etxeraino. 

Ezagun egin diren emakumeen

beste muturrean historiatik desa-

gerrarazi direnak ere badaude.

Emakumeak ez egoteko arrazoiei

buruz hausnartzeko bidea zabal-

duko du urriaren 28rako antolatu

duten ibilaldi gidatuak: Absentzia

baten kronika: emakumeak eta

garai bateko meatze trena. Ez

dago emakumeek Bizkaiko mea-

tegietan egin zuten lana zalan-

tzan jartzen duenik. Baina zerga-

tik ez ziren aritu trenaren espa-

rruan? Galdera horri erantzuten

saiatuko dira.

ARTZENTALES

Izango da zalantza eta zurrunbilo

horren guztiaren barruan gertu-

ko bizipenei helduko dienik ere.

Aurten hurbilekoak pisu handia

hartuko baitu: gertuko ondareak,

etxe barruko guneak, egunero-

kotasunarekin zerikusia duten

jankindurien sorkuntzak eta

transmisioak, hain zuzen. Bizitza

istorioak jardueraren bitartez, hi-

tza emango diete kontakizunen

bidez tokiko bertako izaeraren

mamia den kultur ondarea jaki-

narazi eta egun ere jakinarazten

duten emakumeei. Ondare uki-

garria zein ukiezina zabaldu du-

tenei: errezetak, ohiturak edota

ordutegiak transmitituz. Artzen-

talesen jendea lehenago nola bizi

zen eta egun nola bizi den eraku-

tsiko duten emakumeen lekuko-

tzak jasoko dituzte, esaterako,

ibilbide gidatuan.

ATXONDO

Emakume ezagunak, herritar xu-

meak zein kondairetako protago-

nistak izango dituzte aztergai jar-

duera askotan. Mari, Anbotoko

ama zein Zeanuriko Lamiñategi-

ko laminek indar handia izan dute

euskal mitologian. Irudi horien

guztien esanahiari buruzko gal-

derak aireratu nahi dituzte: errea-

Ondarearen Europako 18. Jardunaldia iritsia da, bete-betean. Aurten, ‘Ondarea, emakumeen emaria’
hartu dute lelotzat. Emakumeek historian eta kulturaren eraikuntzan egin duten ekarpena
ikusaraztea dute helburu urrian Bizkaiko 70 udalerritan gauzatuko diren jarduerek.

Historiaren adabakiak josten



rian urriaren 21ean—gaztelaniaz–

eta 28an –euskaraz– egingo di-

tuzten ibilbideetan.

BILBO

Aukera zabala eskainiko dute

Bizkaiko herri gehienek. Hiribu-

ruan bertan ere, jarduera ugari-

tan parte hartzeko eskaintza

izango da. Denetariko ertzetatik

helduko diote, batean eta beste-

an, emakumeen emariari. Ertz

horietako bat modari lotutako

kanonarena izango da. Berregi-

nen museoan antolatutako tailer

batean aztertuko dute gizarte

arauek zer eragin izan zuten Gre-

zia klasikoko emakumeen eder-

tasunetan. Hortik abiatuta, hel-

burua da kanon haiek Mendebal-

deko gizartean emakumeen

1 Itsasoari lotuta. Lekeition, sa-

reginei zein arrantzaleei itsasora-

tzeko dei egiten zieten emakume-

en lana gogoratuko dute. ALDUNDIA

2 Santurtzi. Arrantzarekin lotuta-

ko erakundeek duten emakume

izaera erakutsiko dute Santurtzin.

ALDUNDIA

3 Meatzeak. Trapagaranen ikusi-

ko da emakumeak funtsezkoak

izan zirela familia meatzariek bizirik

iraun ahal izateko. ALDUNDIA

4 Artzaintza. Emakume artzainen

lana ezagutaraziko dute Zeanurin,

bisita gidatu batean. ALDUNDIA

2

3

4
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litatearekin bat datoz edo ideali-

zatutako ereduak dira? Nork hau-

tatu du eredua? Nori? Eta, batez

ere, zergatik eta zertarako? 

Atxondon Mari Zaharraren bila

mendiko ibilbidea egingo dute hi-

laren 20an, gazteleraz. Anbotoko

pareta bertikalean duen bizilekua

ikusteko aukera izango dute par-

te hartzen dutenek.

AULESTIA

Herri jakintzak gorde eta trans-

mititzeko ipuinak baliatu izan

dira gizarte askotan. Bizkaian,

Peru eta Marixe etxe askotara sar-

tu ziren ipuinetako pertsonaiak

izan dira. Pertsonaia horien atze-

an zer dagoen eta nolako gizartea

eratu zuten aztertuko dute dato-

rren ostiralean Aulestiko udale-

txean egingo duten hitzaldian.

BAKIO

Gero eta ikerketa lan gehiagori es-

ker apurka azaleratzen ari badira

ere, ezkutuan geratu da urte luzez

gerra garaietan emakumeek izan

zuten lekua, egin zuten ekarpena

eta pairatu zituzten sufrimen-

duak. 1936ko gerran Bakioko

emakumeek izan zituzten bizipe-

nak eta esperientziak ezagutarazi

eta historian eta ondarean izan

duten egitekoa gogoraraziko dute

hilaren 19an. Hitzaldia izango da,

eta, horrez gain, Aranzadi zientzia

elkarteak memoria historikoa be-

rreskuratzeko egin duen lanaren

dokumentala emango dute. Saio-

ak euskaraz egingo dituzte.

BALMASEDA

Etxeko lanak emakumeari zegoz-

kion eginbeharra izan dira urte

luzez. Hark zuen familia zaintze-

ko ardura, etxea garbitzekoa eta

kozinatzen aritzekoa, besteak

beste. Hala ere, sukaldaritza lan-

bide gisa eratzean, gizonezko su-

kaldariak izan dira osperik han-

diena hartu dutenak. Balmase-

dan, erakusketa baten bidez

erakutsiko dute emakumeek sar-

tu zituztela sukaldaritza tradizio-

nalean teknika modernoak. El

Amparo eta bere sukaldariak

izenburupean, La Enkartada mu-

seoan hilaren 18tik aurrera ikusi

ahalko den erakusketan, omenal-

dia egingo diete Felipa Egileorri

eta haren alaba Ursula, Sira eta

Vicenta Azkarai Egileorri. Denak

izan dira Bilboko El Amparo jate-

txeko sukaldariak. Sukaldaritza

garaikideari ekarpen garrantzi-

tsua egin zioten: hain zuzen, eus-

kal sukaldaritzako lehen errezeta

liburu modernoa osatu zuten. 

BARAKALDO

Sukaldean zein etxean egindako

beharrez gain, emakumeek in-

dustriaren arloan egin duten

ekarpena azaleratzeko helburua

dute beste jarduera batzuek. An-

dreek industria iraultzari zer

ekarpen egin zioten ekarriko dute

gogora, besteak beste, Barakal-

don egingo duten ibilbide gida-

tuan. Aztergai izango dute herria

erabat aldatu zuen industria ga-

rapen hartan zer zeregin izan zu-

ten emakumeek. Industrializazio

prozesua gizonei soilik lotzen

dien imajinarioa zabaldu, eta pro-

zesu hura ahalbidetu zuten ema-

kumeak dagokien lekuan jarriko

dituzte. Batzuk soldatapeko lane-

tan aritzen ziren. Beste batzuk,

berriz, etxeko lanez arduratzen

ziren. Batzuk zein besteak behar-

beharrezkoak izan ziren prozesu

hartan. Horixe utzi nahi dute age-

ikuspegian izan duten garran-

tziaz jabearaztea. Datorren aste-

artean egingo dute hurrengo

saioa, euskaraz.

Emakume aitzindariak izango

ditu gogoan, bestalde, Itsasadarra

Itsas Museoak. Merkataritzako

ontzidiko lehenengo emakume

pilotu eta Nautika eta Itsas Ga-

rraioko doktore eta EHUko Nau-

tika eta Itsasontzi-makineria Goi

Eskola Teknikoko Itsasketa Zien-

tzia eta Tekniketako irakasle Itsa-

so Ibañezen eskutik, itsas mun-

dura gerturatuko dira. Bizkaiko

emakumeak ez ziren merkatari-

tzako ontzidian sartu 1979ra arte,

horretarako trebakuntza eskaini

zitzaien arte. Emakume haiek

izan zuten zeregina zein gaur

egun dutena aztertuko dituzte hi-

laren 16an egingo duten elkarriz-

ketaren bidez.

Gizarteak ezarritako rolak hau-

tsi eta mugak zeharkatzen dituz-

ten emakumeekiko mespretxua

ez da gauza ezezaguna gaur egun

ere. Aspalditik datorren kontua

dela ikusaraziko dute bihar Zaz-

pikaleetan barrena egingo duten

ibilbide gidatuan. 1600. eta 1800.

urteetako girora eramango dituz-

te parte hartzaileak. Emakumeek

otzanak eta gizonen mendekoak

izan behar zuten, orduko pentsa-

moldearen arabera: amak eta

emazteak, besterik ez. Ibilbidean

zehar eredu hori hautsi zuten

zenbait emakumeren istorioak

kontatuko dituzte. Gizarteak eu-

ren aurka izandako erreakzio go-

gorren berri emango dute.

DERIO

Etxean, kalean zein lanean izan

duten presentziari erreparatu os-

tean, kultur transmisioan zeregin

garrantzitsua duten abestietan

emakumeek zer-nolako lekua

izan duten aztertu ahal izango da

Derion. Emakumeak euskal bala-

detan hitzaldia emango du La-

bayru fundazioak, datorren aste-

azkenean. Ama, emazte, errain,

alaba edota amorante gisa azaldu

dira, asko eta askotan, euskal ba-

ladari esanguratsuenetan.

GETXO

Tokiko bertako emakumeek his-

torian izan duten lekua dute

ardatz jarduera gehienek. Baina

bada beste herrialde batzuetatik

Euskal Herrira etorrita egin

dituzten ekarpenei erreparatu

dienik ere. Getxon, esaterako,

Migrazioa eta zainketa bideak

argazki erakusketa zabalduko

dute astelehenetik azaroaren

10era bitartean, Algortako azoka-

ko erakusketa esparruan. Getxon

finkatuta egonik zainketa lane-

tan diharduten emakume emi-

gratuen historiak ditu ardatz.

Emakume horiek Bizkaiko gizar-

te garaikidean duten zeregina

ikusgai egin, zabaldu eta horreki-

ko sentsibilizazioa sortu nahi du

erakusketak.

OROZKO

Gizarteak ezarritako arauak ustez

hausten zituzten emakumeen

aurkako zigorrei erreparatuko

diete Orozkon ere. Oraingoan,

izen-abizenak dituen emakume

baten historiaren bidez: Manuela

Uribarri. Torrelandako errotarien

semearekin elkartzen zen ezku-

tuan. Haurdun geratu zen, baina

mutilak ez zuen haurra semetzat

aitortu, Uribarri behin baino

gehiagotan beste gizon batekin

hizketan ikusia zutelako. Gertae-

ra haren ondorioz, ohorea galdu

zuen emakumearen familiak.

Hiru kilometroko ibilbidearen bi-

dez, edozein emakume ugalkorra

zenetik hil arte zigortzen zuten

herri ohiturak ekarriko dituzte

gogora.

ZEANURI

Bistakoa da historia hori guzti

hori jaso eta zabaldu beharraren

garrantzia. Ezagutaraz dadin eta

ahatz ez dadin. Helburu hori dute

Zeanurin osatu duten Akordetan

naz, ahiztu ez itekodokumentala

osatu dutenek ere. Herriko ema-

kumeen bizipenak gal ez daitezen

osatu dute. 1936ko gerra bizi izan

zuten ume haien bizipenak jaso

dituzte. Ama zirenen eginbeha-

rrak familian, beldurrak, gosea,

bonbardaketak edo erbestealdia,

besteak beste. Hori guztia, bizi-

pen haiek gal ez daitezen.

Zer pentsatua emango dute jar-

duera horiek guztiek; hausnarke-

tarako bidea irekiko dute, ahanz-

turarena itxi eta historia osatua

agerrarazten duten bitartean.

Informazio gehiago

nahi izanez gero:

bizkaia.eus/eu/

ondare2018

@



MUSIKA

BARAKALDOWilliam Gutierrez.

bGaur, 19:00etan, Sugoi eta

Itsasontzi tabernen atarian.

BARAKALDOMankaos.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOManifa, Guerrilla 

Urbana eta Raust.

bGaur, 22:00etan, Xake plazan.

BARAKALDORiver Oaks District

Band.

bGaur, 22:30ean, Belugan.

BARAKALDOMiasthemia.

bBihar, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOPink Factory Band.

bBihar, 22:30ean, Belugan.

BARAKALDOSweety Lovers 

eta Less Fortunate Songs.

b Igandean, 20:00etan, El Tubon.

BARRIKA3 Devils.

bBihar, 20:00etan, Golfo Norten.

BASAURIDoctor Deseo.
bGaur, 23:00etan, Arizgoiti plazan.

BASAURIKosmos orkestra.
bGaur, 00:00etan, San Fausto

plazan.

BASAURILos Retumbes.
bBihar, 19:00etan, Sugoin.

BASAURICor Vivace: Love.

bBihar, 20:00etan, Social antzokian.

BASAURILess Fortunate Songs,
Alto Asalto eta Revertt.

bBihar, 20:00etan, Ibarrola plazan.

BASAURINucleo Terco 
eta Takedown.

bBihar, 22:00etan, Txarraskan.

BASAURIAmparanoia 
eta La Tokokera.

bBihar, 22:30ean, Arizgoiti plazan.

BASAURIRemix.
bBihar, 00:00etan, San Fausto

plazan.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa:

Beethovenen Pastorala.

bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOSaxon, FM eta Raven.

bGaur, 19:30ean, Santana 27n.

BILBOAmor Eterno, Myriam RZM,

Emankore eta Corazon de Robota.

bGaur, 20:00etan, Le Larraskiton.

BILBOSlowmo eta Dre Gipson 

& The Black Joke Cannons.

bGaur, 20:00etan, Shaken.

BILBOVuelacruz.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOBlack Boga.

bGaur, 20:30ean, La Campa 

de los Inglesen tabernan.

BILBOLos Widow Makers 

eta La Milla 13.

bGaur, 21:00etan, Itsas Museoan.

BILBOCacho eta Santi Guzman.

bGaur, 21:00etan, Azkenan.

BILBOPeon Kurtz.

bGaur, 22:00etan, Ambigun.

BILBOMike Farris & The Fortunate

Few.

bGaur, 22:15ean, Kafe Antzokian.

BILBO JMJ Trio.

bBihar eta etzi, 12:30ean, La Riberan.

BILBOAnntona.

bBihar, 20:00etan, Serie B aretoan.

BILBOLove Gospel Bilbao.

bBihar, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBORupatrupa.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBONo Crafts eta Albert Cavalier.

bBihar, 20:30ean, Shaken.

BILBOAbel Pintos.

bBihar, 21:00etan, Stage Liven.

BILBO Incoscientes.

bBihar, 21:00etan, Azkenan.

BILBOWicked Wizzard eta Eraso.

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

BILBOPink Tones.

bBihar, 21:30ean, Kafe Antzokian.

BILBO Jonathan Merino & La Citric

Band.

bBihar, 21:30ean, Bilbo Zaharrean.

BILBORaqueta Brokovich.

bBihar, 22:00etan, Via de Fugan.

BILBODJ On & On.

bBihar, 22:30ean, Muelle tabernan.

BILBOGonzalo Portugal.

b Igandean, 13:30ean, Satelite T-n.

BILBORafa Arnau.

b Igandean, 13:30ean, Residencen.

BILBO Jon Z eta Lirico en la Casa.

b Igandean, 19:00etan, Santana 27n.

BILBODewolf.

b Igandean, 19:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOCraic’n’Roll.

b Igandean, 19:30ean, La Nuben.

BILBOStacie Collins.

b Igandean, 20:00etan, 

Itsas Museoan.

BILBOPedro Joia.

b Igandean, 20:00etan, 

BBK aretoan.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa.

bAstelehenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOUdal Txistulari Banda.

bAstelehenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOLordi, Silver Dust 

eta Egokills.

bAstelehenean, 19:30ean, 

Santana 27n.

BILBOMaddi Oihenart 

eta Jeremie Garat: Doi.

bAsteartean, 19:30ean, Arriagan.

BILBOAlejandro Escovedo & Band

eta Don Antonio.

bAsteazkenean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOMaruja Limon.

bOstegunean, 19:00etan, Fnac-en.

BILBOBilbao Musika Eskola.

bOstegunean, 19:30ean, 

Hika Ateneoan.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa.

bOstegunean eta ostiralean,

19:30ean, Euskalduna jauregian.

BILBOGonzalo Tejada Trio 

& Andrzej Olejniczak.

bOstegunean, 20:00etan, 

Conde Duque hotelean.

BILBOBilbo Hiria lehiaketaren

pop-rock saileko finala.

bOstegunean, 20:00etan,

Bilborocken.

BILBOSonakay.

bOstegunean, 20:30ean, 

Cotton Cluben.

BILBOLos Bengala.

bOstegunean, 21:00etan, Azkenan.

BILBOMarlango.

bOstegunean, 21:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBODios Salve a la Reina.

bOstegunean, 21:30ean, 

Santana 27n.

DURANGODream3Team, 

Taao Kross, DJ Danny Meip 

eta DJ Gorka Perez.

bGaur, 22:00etan, Ezkurdin.

DURANGOPinpilinpussies, 

Bad Sound System eta DJ Zenn.

bGaur, 22:00etan, txosnetan.

DURANGOLuhartz.

bBihar, 19:00etan eta 22:30ean,

Andramarin.

DURANGOZirkinik Bez, 

Nebrashka eta Drumkopters.

bBihar, 22:00etan, txosnetan.

DURANGOReincidentes.

bBihar, 23:00etan, Ezkurdin.

DURANGOTabira Musika Banda.

b Igandean, 13:00etan,

Andramariko atarian.

GUEÑESHarley Eguna: Duro 
eta Toni Metralla y Los Antibalas.

bGaur, 22:30ean, Sodupeko plazan.

GUEÑESHarley Eguna: Rock FM
eta Exkissitos.

bBihar, 22:30ean, Sodupeko plazan.

LEIOAFeel Acoustic.

bOstegunean, 20:30ean,

Mulligansen.

LEKEITIOGoi-Alde abesbatza.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Ikusgarri aretoan.

PLENTZIAWilliam Gutierrez.

b Igandean, 13:00etan, 

Bahia de Plentzia hotelean.

PORTUGALETERiver Crow.
bGaur, 22:00etan, Rock Volatinen.

PORTUGALETEThe Old Timey
String Band.

bBihar, 20:00etan, La Perdizen.

PORTUGALETEKrisis.
bBihar, 22:00etan, Rock Volatinen.

PORTUGALETELuigi Stream.
b Igandean, 13:00etan, La Perdizen.

SOPELAThe Hammer Killers 

eta Downtown Brigade.

bGaur, 21:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELA Jonathan Merino 

& La Citric Band.

bGaur, 23:00etan, Sunseten.

SOPELACigüeña.

bBihar, 12:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELABusker Juice.

bBihar, 20:00etan, Gardokin.

SOPELAKaleko Urdangak 

eta Aukera Okerra.

bBihar, 21:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELASchwach eta 

XmaradonaX.

b Igandean, 19:30ean, Plaza Beltzan.

ZALDIBARThe Capaces.

b Igandean, 13:00etan, Sorginen.

ZORNOTZA Issho Daiko.

bGaur, 18:30ean, Mangamoren.

ZORNOTZABehotsik Orkestra.

bGaur, 20:00etan, Mangamoren.

ZORNOTZAGame In.

bBihar, 18:15ean, Mangamoren.

ZORNOTZAZwei.

bBihar, 19:45ean, Mangamoren.

ZORNOTZAOnigiri Cosplay 

Anison Stage.

b Igandean, 18:30ean, Mangamoren.

Gueñes b Harley Eguna

Motor eta larru artean
Gaurtik igandera bitartean, Harley Eguna egingo dute Sodupen. Lau ur-

terako berritu dute elkarlan hitzarmena Gueñesko Udalarekin, eta, larruz-

ko jaken artean, eraikitzaileen lehiaketa, motor erakusketa, akrobazia

erakustaldiak eta musika kontzertuak izango dira. HARLEY DAVIDSON CLUB
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ANTZERKIA

BARAKALDORhum & Cia: Rhümia.

bBihar, 19:00etan, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOEster Bellver: 

Requiem.

bBihar, 21:00etan, eta igandean,

19:00etan, Arimaktoren.

BARAKALDOAnita Maravillas: 

Jon Braun.

bAsteartean, 11:00etan eta

15:15ean, eta asteazkenean,

09:30ean eta 11:15ean, 

Barakaldo antzokian.

BARAKALDOTartean Teatroa: 

Desentxufatuak.

bOstegunean, 19:00etan,

Barakaldo antzokian.

BASAURIYllana: Lo mejor de 

Yllana.

bGaur, 20:30ean, Social antzokian.

BASAURITrotamundos: Historias

de un baúl.

bBihar, 11:30ean, Lopez Cortazar

plazan.

BILBOFocus: Moby Dick.

bGaur eta bihar, 19:30ean, eta

igandean, 19:00etan, Arriagan.

BILBOUnai Izquierdo: Ocaña.

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Pabiloi 6-n.

BILBOLa Tropa Produce: Vooyeur.

bGaur, 20:30ean, Campos Eliseos

antzokian.

BILBO Impro Jam.

bGaur, 22:00etan, Kremlinen.

BILBOLa Tropa Produce: El pirata

Malapata en busca del tesoro.

bBihar, 17:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBOScartaris & Samuel Gibert:

Marx lo hizo.

b Igandean, 19:00etan, Hacerian.

BILBOLaberinto: Cuando estemos

más tranquilas.

bAstelehenean, 19:00etan,

Solokoetxe institutuan.

BILBOAtx Teatroa: Tomiris.

bAsteartean, 19:30ean,

Errekaldeko udaltegian.

BILBOMumusic Circus: Amigoo.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Guggenhein museoan.

BILBOBarbara Bañuelos: Mi padre

no era un famoso escritor ruso.

bOstegunean, 19:00etan,

Fundicion aretoan.

BILBOTanttaka: Izoztutako haizea

bezala.

bOstegunean, 19:30ean, Arriagan.

DURANGOLa Nordika: 

Rojo estándar.

bBihar, 18:00etan eta 21:00etan,

Ezkurdin.

DURANGODeabru Beltzak: 

Denboran salto.

b Igandean, 17:30ean,

Andramariko atarian.

DURANGOHortzmuga: Jule.

b Igandean, 18:30ean, Santa Anan.

DURANGOBoludakabareta.

bOstegunean, 21:00etan,

Plateruenan.

ERMUAPerigallo Teatro: Espacio

disponible.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

GETXOMarkeliñe: Chef Nature.

bGaur, 13:00etan, San Nikolas

plazan.

GETXOTxalo: Enredo familiar.

bGaur, 20:00etan, Andres Isasi

musika eskolan.

GETXORojo Telon: Haiek naiz.

bBihar, 13:00etan, San Nikolas

plazan.

GETXOArtedrama: Zazpi senideko.

bBihar, 20:00etan, Andres Isasi

musika eskolan.

GETXOXilipurdi: Bidaia ezezaguna.

b Igandean, 13:00etan, San Nikolas

plazan.

GETXOLa Enana Naranja: 

Kontukantari 2. Mendian ibiltari.

b Igandean, 18:00etan, Getxo

antzokian.

GETXOAntzerki Arina: Agur eta

Dolore, Diva di palo, eta Foley Artist.

b Igandean, 18:30ean, 19:30ean eta

20:30ean, Algortako kultur etxean.

GETXOAntzerki Arina: Tabernaria,

El elefante y la palomaeta Ponme

tu historia aquí.

b Igandean, 19:00etan, 20:00etan

eta 21:00etan, Algortako kultur

etxean.

DANTZA

BASAURIBig Dancers.

bGaur, 20:00etan, Begiralekuetan.

BASAURIEdurne: sokadantza.

bBihar, 12:45ean, San Fausto

plazan.

BILBOThe Serious Battle, break-

dance lehiaketa.

bBihar, 16:00etan, Bilborocken.

BILBOAimar Perez Gali: 

A Post-Believe Manifesto: 

Delta & Accumulating.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Azkuna zentroan.

BILBOLa Pulga: Berriketan.

bOstegunean, 20:00etan, EHUren

Bizkaia aretoan.

BILBO Juan Dominguez: My Only

Memory.

bOstegunean, 21:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

Durango b San Fausto jaiak

Festa gogoari oratuta
Durangaldeko jai nagusiak izateaz gain, urteko azkenak ere badira san-

faustoak, eta, atzodanik, zoramenean murgilduta daude durangarrak.

Goizero Zezenak Dira ekitaldia egingo dute, eta bihar eguerdian artopilak

banatuko dituzte; gauean, Reincidentes ariko da Ezkurdin.DURABGOKO UDALA

DURANGOOhorezko aurreskua

eta Durangoko Dantzariak.

bBihar, 12:30ean, Udaletxe plazan.

DURANGOSaltoka: dantza plaza.

b Igandean, 19:00etan, Ezkurdin.

GETXOHerriko dantza taldeetako

partaideentzat bisita gidatua Soka

erakusketara, Oier Araolazarekin.

bOstegunean, 19:00etan,

Erromoko kultur etxean.

MARKINA-XEMEINOinkari &

Hika: Sagartu.

bBihar, 18:30ean, liburutegian.

BERTSOLARITZA

BASAURISanfaustoetako saioa:

Oihana Bartra, Igor Elortza, 

Alaia Martin eta Aitor Mendiluze.

b Igandean, 17:30ean, Solobarria

plazan.

BILBOBertso afaria: Eneko Abaso-

lo Abarkas, Malen Amenabar, 

Aitor Esteban eta Nerea Ibarzabal.

bOstegunean, 21:00etan, Xake

espazioan.

ELORRIOBerriak jaio ginen

liburuaren inguruko solasaldia, 

Jon Maiarekin.

bAsteartean, 19:00etan,

udaletxeko pleno aretoan.

LEMOIZBertso afaria: 

Aitor Esteban, Ekaitz Larrazabal

Katxoeta Jone Larrinaga.

bGaur iluntzean, Armintzako

frontoian.

MUXIKALiligiroa: Oihana Bartra,

Ander Elortegi, Unai Iturriaga eta

Julen Ibarguengoitia Julenpo.

bGaur, 20:00etan, Aritzan.

SANTURTZIBizkaiko Bertsolari

Txapelketa: Malen Amenabar, 

Eneko Abasolo Abarkas, Joseba

Barandiaran, Arrate Illaro, Iñaki 

Iturriotz eta Ekaitz Larrazabal Katxo.

b Igandean, 17:00etan, Serantes

kultur aretoan.

HITZALDIAK

BILBO Jose Mari Urkizu: 

Kurutziagako gurutzea.

bOstegunean, 19:00etan, La Bolsan.

DURANGOEzohiko begiradak 

Europako Batasunarekiko .

bAsteartean, 18:00etan,

Kurutzesantu museoan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BERRIATUAArnasa txikitxuak

dokumentala.

bAsteartean, 18:00etan, 

bideo gelan.

BERRIATUABarrura begiratzeko

leihoakdokumentala.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

bideo gelan.

BILBOZinemakumeak Gara!zikloa.

bDatorren astelehenetik 

urriaren 22ra, BBK aretoan.

BILBOCarla Fernandez & Ines

Bermejo: Germinal.

bAsteazkenean, 18:00etan,

Rekalde aretoan.

ERMUAKilian Jornet, camino 

al Everestdokumentala.

bOstegunean, 20:30ean, 

Ermua antzokian.

LEKEITIOEuskal Zine Bilera.

bGaur azken eguna, Ikusgarri

aretoan.

BESTELAKOAK

BERRIATUANerea Ariznabarreta

eta Mariano Hurtado: Ezberdin 

bezain Eder ipuin musikatua.

bAstelehenean, 17:00etan,

liburutegian.

BILBOEngranajes de la vida, 

flamenkoa eta Lorcaren poesia.

bBihar, 20:00etan, Haceria

aretoan.

BILBOOpen Lab Fem-Tek.

bAsteartean, 17:30ean, 

Hika Ateneoan.

BILBOProductores de Sonrisas:

Circo Mágico.

bDatorren asteazkenetik ostiralera,

18:45ean, Campos Eliseos

antzokian.

DURANGOGaston Florin, Gonzalo

Albiñana eta Cia Tuttilifamili: 5, 

un espectáculo de magia diferente.

bGaur, 19:00etan, San Agustin

kulturgunean.

GETXOMaite Arrese: Yogipuinak.

bOstegunean, 18:00etan,

Erromoko haur liburutegian.

LARRABETZU Josu Goikoetxeak

Zer luzea negu haupoema liburua

aurkeztuko du.

bOstegunean, 19:00etan, Anguleri

kultur etxean.

MARKINA-XEMEINAlalarabika

ibilaldia.

bGaur, 11:00etan, Goikoportaletik

abiatuta.

ZORNOTZAMangamore, 

japoniar kulturaren jardunaldiak.

bGaur, bihar eta igandean,

10:00etan hasita, Zelaieta 

zentroan eta beste hainbat

gunetan.
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Lander Unzueta

Lekerikabeaskoa Murueta

A
skok jada ezagu-

tzen dute Urdai-

baiko paduretako

ikuspegi zoraga-

rria eskaintzen

duen Gernika-Lumo, Forua eta

Murueta batzen dituen ibilbidea.

Gune eder hori, eremu horretako

natura ezagutzeko eta behatzeko

aukera aparta izateaz gain, Bus-

turialdeak izandako industria jar-

dunaren erakusgai ere bada.

Hantxe dago, esaterako, Murue-

tako antzinako teila fabrika izan

zena. 

Hala ere, bide horretatik jarrai-

tuz, ezkutuan, badago oso jende

gutxik ezagutzen duten beste

kokaleku txiki eta miragarri bat

ere: Muruetako portua. Sinestezi-

na badirudi ere, Urdaibaiko

paduren barne-barnean dagoen

gune horrek portutxo txiki bat

izan zuen orain ez asko. Portua

herriko ontziolen parean dago,

eta herriko nagusiek Dinamita

ezizenez deitzen diote. Ezizena-

ren jatorria instalazioak zeukan

xedetik dator: lehergaiak, batez

ere dinamita, gabarra txikietan

kargatzeko asmoagaz sortu zen

toki hura.

1902. urtean jarri zuten mar-

txan Urdaibaiko itsasadarraren

ondoan portu txikia. Trenbidea

Sukarrietaraino soilik iristen zen

garai hartan, eta Galdakaotik

ekartzen zituzten lehergaiak aha-

lik eta modu seguruenean ga-

rraiatzeko bide baten bila ari zi-

ren; urte batzuk lehenago gerta-

tutako ezbehar handi baten

ondorioz, herritarren segurtasu-

narekin arduratuta baitzeuden.

1893an, Galdakaoko lehergaiak

Santanderrera itsasotik garraia-

tzen zituen lurrunontzi batek,

Cabo Machichaco-k, izugarrizko

ezbeharra izan zuen: ontziaren

sabelean zeuden 51 tona dinamita

lehertu, eta 500 hildako baino

gehiago utzi zituen Santande-

rren. 

Dinamita Urdaibaitik
Bilbotarrek, izututa, ez zuten

nahi lehergaiak hiritik pasatze-

rik, eta ordezko garraiobide bat

ezartzeko eskaera egin zuten.

Arrazoi horregatik erabaki zuten

dinamita eta gainerako leher-

gaiak Muruetatik igarotzea. Han-

dik, gabarra txikietan kargatzen

zituzten, eta, Urdaibaiko itsasa-

darretik zehar, Arketara erama-

ten zituzten, non itsasontzietara

igotzen zituzten, hortik Santan-

der, Sevilla edo Bartzelonara itsa-

soz garraiatzeko. 

Hasiera batean portua egurrez-

koa izan bazen ere, gerora insta-

lazioak indartu eta handitzea era-

baki zuten lan karga handituz

zihoan bitartean. Hala, 1946.

urtean, hormigoizko bi ontzirale-

ku, biltegiratzeko eraikina, estal-

pea eta portuarentzako horma

bat eraiki zituzten. 60ko hamar-

kadara arte iraun zuen bizirik

Dinamita-k. Errepideetako

azpiegitura modernoekin batera

lehergaiak kamioiz garraiatzen

hasi ondoren, portuak garrantzia

galdu zuen, eta, gaur arte, ezku-

tuan geratu da Muruetako zein

inguruetako bizilagunentzat.

Bizi berri bat
Muruetako Udalak ez dauka

gunea ahazturan uzteko asmo-

rik, eta, hori dela eta, portu txikia

eta haren ingurua biziberritzeko

proiektua jarri du martxan.

Ondare historiko industrial

garrantzitsua dela uste dute

herrikoek, eta, bertan hondatzen

utzi beharrean, helburu didakti-

ko eta kultural bat izanda erabe-

rritzeko asmoa daukate. Horrela,

portuko instalazioak herritarren-

tzako egokituko dituzte, Murue-

tako herriaren ikurretako bat

biztanleriari irekiz eta herriare-

kin lotuz. Portura iritsi ahal izate-

ko oraingo bidea aproposa ez

denez, Murueta eta Gernika-

Lumo batzen dituen pasabidea 

—Urdaibaiko itsasadarraren

ondotik igarotzen dena— portua

dagoen guneraino luzatzeko

asmoa daukate. 

Instalazioak berritu eta egoki-

tzeaz gain, itsasadarreko gune

hori leku kultural bilakatu nahi

dute. Busturiko zeramika fabri-

kan lanak egiteko erabiltzen ziren

labeak eta tximiniak inguru ho-

rretan daudela aprobetxatuko

dute elementu guztiak ibilbide

berean batzeko. Era berean, ibil-

bidean zehar informazio panelak

jarriko dituzte. Modu horretara,

Urdaibaiko historiaren zati bat

ezagutaraziko dute, leku pribile-

giatu hori publikora zabalduz,

Murueta inguruko natura eta in-

dustriaren historia bateratzeko

helburuarekin.

Muruetako portua edo ontziralekua Urdaibaiko itsasadarrean ezkutatuta dago. Oso
gutxik ezagutzen duten tokia da, beste garai batzuetako industriaren erakusgarri. 

Urdaibaiko altxor ezezaguna

Portu txikia izan arren, jarduera handiak berritzera eraman zuen, eta egurrezko ontziralekuan hormigoizko instalazioak eraiki zituzten. LANDER UNZUETA LEKERIKABEASKOA
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T formako ontziratze lekuetako bat. LANDER UNZUETA LEKERIKABEASKOA

Galdakaotik lehergaiak
ahalik eta modu
seguruenean eroateko
bide bat edukitzeko
eraiki zuten portua


