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Kale gorria
aterpe

Bizkaian 264 etxegabe aurkitu dituzte dozena bat herritan egindako zenbaketetan b Bilbon topatu
dituzte gehienak: 211 b Etxegabeen profila aldatu egin da: migratzaile gazteak dira nagusi 2-3
b
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Etxegabeen kopurua bikoiztu egin da
bi urtean: 264 lagun bizi dira kalean
Zenbaketak egin dituzte Bizkaiko hamabi herritan b Bilboko etxegabeen profila aldatu egin dela
erakutsi du beste ikerketa batek: zerbitzu publikoek artatzen ez dituzten migratzaile gazteak dira nagusi
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Tenperaturek behera egin dute.
Hego haizeak ihes egin du, eta
iparra gogotik sartu da. Termometroetan gero eta zenbaki baxuagoak ageri dira. Hotzak eta
euriak hartu dituzte kaleak. Askok etxeko epelean egiten diete
aurre eguraldiaren astinduei. Baina etxerik ez eta euria, eguzkia,
haizea eta ateria kale gorrian jasan behar duenik ere bada. Ez dira
gutxi, gainera. Bizkaian, 264 zenbatu dituzte. Horietako gehiengehienak, Bilbon: 211. Duela bi
urte egin zuten zenbaketaren ia
bikoitza da. Joera, gainera, goranzkoa da. Hala utzi du agerian
Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkai
eta Gipuzkoako aldundiek, Eudelek eta zenbait udalerrik Etxerik
Gabeko Pertsonentzako Euskal
Estrategia garatzeko egin duten
ikerketaren ataletako batek. Ikerketa horren helburua da pertsona
horiei laguntzeko politika integralak diseinatzea eta ezartzea.
Hainbat boluntariok herriz herri eta kalez kale zenbatu zituzten
kalean lotan ari ziren etxegabeak.
Urriaren 18tik 19rako gauean egin
zuten zenbaketa Bilbon, Barakaldon, Erandion, Galdakaon, Getxon, Gueñesen, Leioan, Portugaleten, Santurtzin, Sestaon, Urduñan eta Zallan. Horiek,
Bizkaian. Araban eta Gipuzkoan
ere prozesu bera egin dute.
Bilbon, esan bezala, gaua kalean igarotzen ari ziren 211 etxegabe
zenbatu zituzten. Barakaldon, 30
pertsona aurkitu zituzten kalean
lotan —aztertutako hiru lurraldeetako udalerri populatuenetan
laugarrena da—; Erandion, hiru;
Galdakaon, bat; Getxon, hamar;
Leioan, sei; Santurtzin, bat; eta
Sestaon, bi. Zenbaketa hori egin
zuten denbora berean, gizartean
baztertuta dauden pertsonei arreta emateko zentro eta zerbitzuetan ere egin zituzten kontaketak.
Datuok ez dira zehatzak, ordea.
Zenbaketa lana ez da iristen hiri
eta herriotako eremu guztietara,
eta gau bakarrean egin da. Hori
dela eta, zenbakiak orientaga-

rriak dira. Hala azaldu du Lide
Amilibia Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako
sailburuordeak. Azaldu du bizilekurik ez dutenek ez dutela eratzen talde homogeneo bat eta
denboran zehar ez dituztela izaten ezaugarri iraunkorrak.
Egoeraren Bizkaiko argazki
hori egiteaz gain, Bilboko egoera
zehatza zein den argitu aldera,
beste ikerketa bat eskatu du Bilboko Udalak. Euskal Herriko
Unibertsitateak eta Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak
egin dute. Ikerketa horren emai-

Hotza iristearekin bat,
are baldintza zailagoei
egin behar diete aurre
etxegabeek. IKER TUBIA / FOKU

tzek agerian utzi dute babesik
gabe dauden gazte atzerritarrek
osatzen dutela etxegabeen kopururik handiena. Profil nagusia 28
urtetik beherako migranteek osatzen dute. Bakarrik etorri diren
gazte migratzaileak dira batzuk:
18 urtetik gorakoak, alegia. Besteak, 18 urteak bete eta aldundiak
eskaintzen dituen baliabide eta
zerbitzuetatik kanpo geratu dira.
Bizkaira bakarrik iritsi diren
adingabe migratzaileen kargu
hartzen du administrazioak adinez nagusi egiten diren arte. Gero,
euren kabuz moldatu behar dute.

Gazte horien %44,7 Magrebetik
iritsitakoak dira; eta %20,5, Saharaz hegoaldetik. Euren herrialdeko egoera jasanezinetatik ihes datoz. Hala azaldu dute txostena
aurkeztu duten adituek. Iraide
Fernandez ikerlariaren arabera,
eurenean lan egiteko aukerarik
aurreikusten ez dutelako edota
gerretatik ihesi egiten dute alde
euren herrialdeetatik.
Egoera zaila dute. %60k kalean
egin ohi dute lo; %26k, etxebizitza
edo ostatu batean; eta gainerako
%12k, aterpetxeetan.
Ikerketaren ondorioetan beha-

rrezkotzat jo dute protokoloren
bat ezartzea adingabe direnetik
adin nagusiko bihurtzen direnerainoko prozesu horretarako . Baliabide malguagoen beharra antzeman dute Ikuspegiko ikerlariek. Erabiltzaile bakoitzaren baldintzen arabera egokituko diren
baliabideak proposatu dituzte.

Familiak kalean
Migratzaile gazteez gain, gora
egin dute gizarte larrialdietako
udal zerbitzuak artatu dituen
emakume eta familien kopuruak
ere. Nabarmen, gainera. 2014an
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zortzi familia artatzen zituen zerbitzu horrek. Aurten, urtea bukatu orduko, 125 dira dagoeneko.
Urtez urte ikusi da kopuruak gora
egin duela. 2015ean 13 familia artatu zituzten; 2016an, 32; eta iaz,
93.
Bilbon bertan larrialdietarako
zerbitzuak uda aurretik 233 erabiltzaileren artean egindako inkesta batek agerian utzi du beste
errealitate bat: erabiltzaileen
%87,2 gizonezkoak dira, eta
%12,8, emakumezkoak. Hala,
emakumeen kopuruak gora egin
duela berretsi du ikerketak. Gaua
kalean ematen dute erdiek; %29k
etxebizitza edo ostatu batean egiten dute lo —datu hori ez da esanguratsua, ikerlarien arabera, ez
baita etxebizitza egonkorra—; eta
gainerako %14k aterpetxeren batera jotzen dute.
Ikerketak etxegabeen eboluzioari buruzko joera argia utzi du
agerian: azken urteetan gora egin
du etxerik ez duten atzerritarren
kopuruak, bertokoekin alderatuta. Erdia ziren 2007. urtean, eta
egun %85etik gora dira migratzaileak.

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

«Gizarte honetan
ekarpena egin nahi duten
pertsonak dira»
Pablo Ruiz Errea b Bizitegiko koordinatzaile teknikoa
Etxegabeen artean gehiengoa diren gizonezko migratzaile gazteak
lan munduan murgiltzea lortzeko proiektuak eskatu ditu Ruizek.
Emakumeentzat eta familientzat, berriz, baliabide bereziak galdegin ditu.
N. S. O. Bilbo

Eusko Jaurlaritzak eta Ikuspegik
aurkeztu dituzten ikerketen zenbakien atzean ezkutatzen den
errealitatea azaltzen saiatu da Pablo Ruiz (Bilbo, 1969), Bizitegiko
koordinatzaile teknikoa.
Etxegabe kopuruak gora egin
duela diote ikerketek. Zer analisi egiten duzue?
Krisi aurreko egoerara itzuli garela ondorioztatu dugu. Krisia pasatu zenean behera egin zuen gurera zetozenen kopuruak, eta baita
gurean egiten zituzten egonaldien iraupenak ere. Berriz ere pertsonek bizitza duin bat bilatzeko
aukera ematen duen leku bihurtu
garenez, hartzaile bihurtu gara
berriro. Azalpena hori dela esango nuke: migratzaile gehienak lan
bila datoz, eta beste asko, gerretatik ihesi.
Zeintzuk baliabide daude pertsona horiei laguntzeko?
Baliabide mota desberdinak ditugu. Etxerik ez dutenak artatzeko
baliabideak daude, batetik. Larrialdietako baliabideok udalek
jartzen dituzte. Behar oinarrizko-

enak artatzeko baliabideak eman
ohi dituzte. Alegia, kalean inork lo
egin ez dezan eta elikatu eta janzteko modua izan dezaten saiatzen
dira. Horiek dira asetzen dituzten
oinarrizko premiak. Baliabide
horiek jende kopuru batentzat
antolatuta daude. Azkenaldian
iritsi den jende kopuruaren ondorioz, gainezka egin dute. Iritsi diren gehienak euren herrietan ez
ziren etxegabeak. Lan bila datoz.
Epe laburrean ez dutenez lortzen,
ordea, kalean geratzen dira azkenean. Pertsona horientzako beharrezkoak dira kalean bizitzea
saihesteko baliabideak, baina, bereziki, lanean hasteko aukera
emango dieten baliabideak aktibatu behar dira haientzat; gehienak horretarako prestatuta daude
eta. Hizkuntza ikasteko baliabideak eta trebakuntza eta lanerako
sarbidea dira landu beharrekoak.
Bi baliabide mota horiek erraztuko lukete pertsona horiek lan
munduan murgiltzea eta hala
pertsona autonomo bilakatzea.
Gehienek bide horri jarraitzeko
gaitasuna dute. Kaleko egoera luzatzen badiegu, ondorioetako bat

izan daiteke aurretik bazterketa
profila ez duten pertsonak bazterketa dinamiketan sartzea. Zenbat
eta gehiago luzatu dinamika horiek, orduan eta zailagoa izango
da aprobetxa ditzaketen dinamikak eskaintzea.
Artatutako familia eta emakumeen kopuruak ere gora egin
du. Zer zailtasun gehitzen zaie
profil horiei?
Genero ikuspegian sartzen gara
hemen. Kalean zeudenak edo kalean geratzeko arriskutik gertu
Bilbora iritsi diren pertsona
gehienak gizon gazteak edo helduak izan dira. Dauden baliabideak bereziki profil horrentzat diseinatuta daude, hori izan baita nagusitu dena. Baliabide horien inguruko lege eta kulturak maskulinoak dira. Urtez urte goraka doa
artatzen den familien kopurua,
ordea. Adinez nagusia den gizon
baten egoeraren konponbidea bilatzea errazagoa da; errazagoa da
profil horrentzako baliabideak
sortzea. Adingabeek bestelako
babes neurriak behar dituzte, oso
zaurgarriak dira eta. Euren herrialdetik atera behar izan duten
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emakumeak iristen dira, semealabak beren kargu dituztenak.
Heldu batentzako antolatutako
egoerak baino adeitsuagoak behar dituzte adingabeek. Testuinguru horiek eratzeko, askoz arreta bereiziagoak behar dira. Adingabeek eremu intimoagoak eta
babestuagoak behar dituzte. Beraz, hori arazo bat da. Iristen diren
familiak normalean Bilbon geratzen ez badira ere, artatzeko beste
modu bat pentsatu beharko genuke. Baliabideen ikuspegi femeninoago batek bestelako artatze
zerbitzuak sortzeko gaitasuna
emango liguke. Ziur naiz.
Aurreko urteetako datuei erreparatuta, nola aldatu da etxegabeen profila?
Orain arte, artatutako erdiak bertakoak ziren, eta beste erdiak,
atzerritarrak. Ikuspegi behatokiaren inkestek agerian utzi dute
orain %85,4 atzerritarrak direla.
Hortik portzentaje handi bat gizonezko gazteak dira. Beraz, gizon
gazte asko ari dira iristen lan bila.
Hori da aldaketa nabarmenena:
oraindik kalean daude urteak gizarte bazterketan zeramaten pertsonak, baina orain askoz jende
gehiago dator; migratzaileak, alegia. Gazteak dira, ez dute gizartebazterketa historiarik, eta etorkizun hobea bilatu nahi dute. Ezinezkoa zaienez lortzea, epe motzean bederen, bazterketaren zirkuluan sartzen dira. Profil guztiak
daude elkarrekin, aldi berean.
Oraindik badaude gizarte-bazterketa historia luzeak dituztenak
eta artatuak izateko behar zehatzak dituztenak. Lehenago aipatu
dudan profil berri horrek, ordea,
larrialdietako zerbitzuak eta babes zerbitzuak behar ditu bizitza
proiektuak sortzeko. Gizarte honetan ekarpena egin nahi duten
pertsonak dira, eta horretarako
plataforma sortu behar dugu. Hori da gakoa.
Aurkeztu dituzten ikerketek
egoera analizatzea dute helburu, gero konponbidea jartzeko.
Zer espero duzue?
Ausarta da Ikuspegi behatokiak
egin duen ikerketa. Udalak eskatu
du, eta berak aurkeztu ditu datuak, modu ausartean. Badakit
gauzak ondo egiteko asmoa egon
badagoela horren atzean. Hala
ere, era horretako baliabideak
ezin dira azkar batean sortu. Gainera, erantzukizuna ez da Bilboko
Udalarena soilik; sistema moduan erantzun behar diogu. Instituzioek eta pertsona horiek artatzen ari garen erakundeok mobilizatu eta egokitu egin behar dugu
behar berrietara. Orain arte hala
egin dugu, eta sinetsita nago aurrerantzean ere egingo dugula.
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Popatik hartzera,
John Lennon!

I

rratian entzun dizut, beste
behin, John Lennon. Oraingo honetan lanera bidean
izan da, albistegiak entzun
eta sintonia aldatu dudanean,
musika entzun guran. Eta entzun
badizut entzun dizut. Ozpindu
didazue eguna; albistegiak eta
zeuk.
Imagine there's no heaven, it's
easy if you try, no hell below us,
above us only sky, imagine all
the people living for today... Ez
dagoela ez paradisurik ez infernurik, zerua baino ez, eta imajinatzeko jende guztia egunean
egunekoa bizitzen... Bai zera,
John Lennon! Aberatsa aberatsago eta pobrea pobreago den honetan?

Imagine there's no countries, it
isn't hard to do, nothing to kill or
die for, no religion too, imagine
all the people living life in peace... Herrialderik ez dagoela, ez
dagoela zergatik erail edota zergatik hil, ezta erlijiorik ere, imajinatzeko jende guztia bakean bizitzen... Kar-kar, John Lennon! Ari
da jendea gerretan hiltzen Sirian,
Yemenen... Ari dira israeldarrak
palestinarren kontra, musulman
salafistak salafista ez diren denen
kontra eta ultraeskuindarrak
agintzen, han eta hemen.
Imagine no possessions, i
wonder if you can, no need for
greed or hunger, a brotherhood
of man, imagine all the people,
sharing all the world... Ez dagoe-

R
PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria
la jabetzarik, ea posible den, galdetzen diguzu, bizitzea diruzalekeriarik gabe, goserik gabe, gizakion arteko anaitasunean, denok
dena partekatzen... Ai, John Lennon! Nola azaldu badela oraintxe
bertan gosez hiltzen ari den jendea? Miseriatik ihesi itsasoan hiltzen ari den jendea?
You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one, i hope
some day you'll join us, and the
world will live as one... Ameslari
bat zarela, baina ez zarela bakarra, egunen batean denok batu
eta bat izango garela... Zoaz popatik hartzera, John Lennon! Ez
zaizu hori kantatzea baino gauza
hoberik bururatzen? Iraultza ez
dago modan eta indarkeriak ez

du ezertarako balio, baina ez
duzu uste imajinatzea baino zerbait gehiago egin dezakegula? Eskuinak gatibu dauka ezkerra,
zeurea bezalako onkerian kateatuta, John Lennon.
Eta erru guztia ez da Yoko
Onorena. Ez, behintzat, manifestazioetara pentsiodunak doazen
eta gazteek lonjetan geratzea

Eta erru guztia ez da
Yoko Onorena.
Ez, behintzat,
manifestazioetara
pentsiodunak
doazen eta gazteek
lonjetan geratzea
nahiago duten
garaian

Irudia b Gernika-Lumo

nahiago duten garaian. Badirenean martxoaren 8an lila kolorez
mozorrotzen diren emakumeak,
etxea garbitzen dien kontratu
bako neska dutenak. Sindikatuko ordezkari batzuk sindikatuko
orduak erabiltzen dituztenean,
esaterako, Corte Inglesen Gabonetako erosketak egiteko. Markako ekologistak hitzaldietara joateko etxeko bigarren autoa
erosten duenean. Etorkinen egoerak kezkatuta dabilen horrek
Bangladeshen egindako arropa
erosten duenean. Quinoa jaten
duen beganoak ez dakienean
kontsumoa igo delako prezioa
ere igo dela eta, ondorioz, Andeetako jendeak ezin dezakeela jada
berau jan. Badirenean txakurra
tabernatik tabernara daramaten
animalistak. Eta abar. Eta ni, zer,
John Lennon? Bada, ni neu ere
kontraesanez beterik, soinu berrien zain, zeren imajinatzea ez
da egitea. Purgatorioan ikusiko
gara.

Bilboko urrezko
domina eman diote
Euskaltzaindiari
BILBO b Sortu zeneko mendeu-

rrena dela eta, urrezko domina
eman dio Bilboko Udalak Euskaltzaindiari, ehun urteetan euskara
zaindu, ikertu eta arautzeko
egindako lanagatik. Andres
Urrutia euskaltzainburuak Juan
Maria Aburto alkatearen eskutik
jaso du domina, udaletxean. Udal
talde guztien babesarekin hartu
dute domina emateko erabakia.

Elikadura
burujabetzari
buruz, jardunaldiak
BILBO b Elikadura burujabea gai-

tzat hartu, eta galdera bati erantzuten saiatuko dira datorren astean, Bilbon, Ipes eta Labore: Zer
egin dezakegu herritarrek Bilbotik?. Solasaldiak astearte, asteazken eta ostegunean izango dira
Kafe Antzokian, Indautxuko
udaltegian eta Laboren, hurrenez
hurren, 19:00etan.

%
Negu giroan sartuta joan da Gernikako azoka
Euria goian behean. Hotza. Haizea. Negu giro betea egokitu zaio, aurten, Gernikako egun handiari, urriko azken asteleheneko azokari. Eta nabaritu
da. Milaka pertsona batu dira baserritarren produkturik onenen epelera, baina azken urte luzeetako kopururik txikiena: udalaren arabera, 55.000 pertsona inguru. Baserritarrek nabaritu dute salmentetan; ohi baino gutxiago saldu dute. Kaleek, irudi goibela utzi dute, hutsa. Ikusmin handiena eragiten duen lehiaketari dagokionez, Azkarra gaztandegi arabarrak eraman du gazta onenaren saria. 5.607 euroan erosi dute gazta erdia. ARITZ LOIOLA / FOKU

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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tara bideratzen da. Eta horien
prezioa hutsaren hurrengoa da.
Hortaz, ikuspegi ekonomikotik
egurgintza errentagarri izateko,
industriaren dibertsifikazioa
ezinbestekoa dela dio; alegia, azpisektoreak bultzatzeko politika
publikoak sustatu behar direla.
Hala nola eraikuntza, altzairugintza, luthier lanak eta zerrategietakoak.

Espezie askotarikoak

Mendi lurren politikak aldatzeko, pinuz josita dauden lurren kudeaketa bere gain hartuko dute EH Bilduren alkatetza duten udalek. GORKA RUBIO / FOKU

Basoak erosten hasiko dira Igorre,
Atxondo, Urduña eta Berriatua
EH Bilduk dio azken 40 urteetako politiken ondorio dela pinuen gaitz orokortua b Ereduz
aldatu behar dela eta, alkatetza duen herrietan lurren kudeaketa berreskuratzen hasiko da
Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Ahul daude Bizkaiko mendialdeak; gaixo eta indarge. Eta ez da zoriaren ondorio, EH Bilduren ustez. Ez da kasualitatea horrenbeste eremu gaitzak jota egotea.
Egungo egoera azken berrogei urteetako kudeaketaren ondorio
dela dio; azken hamarkadetako
politikak eragin duela gaur duguna. Egoera iraultzeko premiaz
ohartarazi du, eta, egoera iraultzeko, orain arteko kudeaketa aldatu beharraz. Lanean jarri da,
eta hartu ditu neurri batzuk: alkatetza duen herrietan, basoak
berreskuratzea erabaki du; lurrak
bereganatu eta lehengoratzea.
Basoetara itzultzea.
EH Bilduk gobernatzen dituen
udalak hasiak dira aukerak aztertzen, eta bada pauso zehatzak iragarri dituenik: Berriatuak, esaterako, aurrekontuetatik 10.000
euro jarri ditu mendi lurrak erosteko. Hurrengo urteetan ere bide

horri eutsiko diola adierazi du.
Salatu du pinuen eta mendien
egoeraren erantzuleek ez dutela
neurririk hartu, eta, hori ikusita,
eurek hartuko dituztela ahal duten neurriak.
Ez da Berriatua izango pauso
zehatzak egingo dituen herri bakarra. Datozen aurrekontuetatik
basoak leheneratzeko zenbat diru
erabiliko duen ere zehaztua du
Berriatuak, eta, alde horretatik,
aurreratuen dagoen herria da.
Baina Bizkaiko herri gehiago ari
dira bide horri begira: Igorrek,
Atxondok eta Urduñak ere hartua dute erabakia. Bizkaiko Foru
Aldundiak kudeatzen dituen herriko mendi lurrak erosteko pausoak ematen ari dira.
Arazoa etxean duten beste
hainbat udalek ere norabide horri
eusteko asmoa azaldu dute,
oraindik zer eta nola egin dezaketen aztertzen ari direla zehaztu
duten arren. Horren adibide dira
egitasmoaren berri emateko EH

Bilduk egin duen agerraldian izan
diren udal ordezkariak: Elorrio,
Zaldibar, Izurtza, Urduña, Ea,
Plentzia, Larrabetzu eta Berriatuko alkateak izan dira.
Neurriak hartzeko prest daudela adierazi dute guztiek, ezer
baino lehen egoeraren sorburuari

siboaren atzean sustatzaile bera
dagoela dio: «Lur-jabeek pinudiaren aldeko apustua egin zuten,
politika publikoak horretara bideratu zirelako». Foru araua,
baso-laguntza plana, mendien
kudeaketarako planak eta urteko
planak aipatu ditu. «Politika eta
lanabes horiek guztiek
Lur eremu handiko herri txikiek, bide bakarra izan dute:
baso monolaborantza
baliabiderik ez dutela eta,
aldundiaren esku utzi izan dute bultzatu dute, eta diru laguntzak eta aholkulariorain arte mendien kudeaketa
tza horretara bideratu
Berriatuak 10.000 euro
dira».
erabiliko ditu lurrak erosteko
Horren emaitza da
datorren urtean, eta bide horri Bizkaiko mendi lurren
eutsiko dio aurrerantzean
bilakaera, EH Bilduren
ustez: «Lurzoruaren
erreparatuta. EAJ dute erantzule- aberastasunaren galera, bioaniztzat, eta argi azaldu du zergatia tasunaren desagerpena, sektoreDavid Lopategi batzarkideak: aren errentagarritasunaren gale«Azken berrogei urteetan EAJ ra izugarria». Lopategik azaldu
duenez, monolaborantzen bidez
izan da mendien kudeatzailea».
Gaixo dauden pinuak jabetza ez da kalitatezko egurra ekoizten,
publikokoak zein pribatukoak eta, egun, Bizkaiko ekoizpen
dira, baina pinuen landaketa ma- gehiena paper pasta eta oholtze-

Espezie askotarikoak behar dira
hartarako, eta kalitatezko egurra.
Horixe eskatu du, hain zuzen, EH
Bilduk Bizkaiko Batzar Nagusietan aurkeztu duen proposamenean: «Gure mendien eta basoen
kontserbazioa egurraren industria indartsuarekin uztartzea,
ekonomia, enplegua eta jasangarritasuna batera jorratuz». Alegia, pinuaren monolaborantza alboratu eta basoak jatorrizko espezieekin jantzi behar direla uste
du; horrela basoen kontserbazioari helduko zaiolako, eta, gainera,
egurgintza iraunkor eta errentagarriari emango zaiolako bide.
Sinetsita daude azken berrogei
urteetako mendi politika irauli
behar dela, haren esanetan agerian geratu baita orain arteko norabidean jarraituz gero egoerak
okerrera besterik ez duela egingo.
«Arazoa ez da oraingoa», adierazi du Lopategik; «ez da bat-batean sortu. Pinuek hamar urte zeramaten gaixotzen, baina EAJk ez
du ezer egin». Alderdi jeltzaleari
«arduragabekeriaz» aritzea egotzi, eta EH Bilduren esku dauden
udalak egoerari buelta ematen
saiatuko direla jakinarazi du.
Eneritz Azpitarte Zaldibarko
alkateak azaldu du mendi publikoen kudeaketa berreskuratzea
hartu dutela helburutzat. «Baliabide eskasia» dela eta, mendi horien planifikazioa eta kudeaketa
Bizkaiko Foru Aldundiaren esku
utzi izan da orain arte. «Bereziki
hau gertatu da, lur eremu handien jabe diren udalerri txikietan
baliabide ekonomiko, pertsonal
eta makineria eskasak dituztelako», azaldu du.
Baina ondorioen larritasuna
ikusita, udal planifikazioa berreskuratzea premiazkoa dela uste
dute koalizioko kideek. Eta hasi
dira: «EH Bildu agintean dagoen
udalerrietan, besteak beste
Atxondo, Urduña, Igorre eta Berriatuan, lurren erosketa publikoari ekiteko neurriak martxan
jartzen hasi dira».
Sektoreko eragileekin ere harremanak hasi ditu koalizioak,
azterketak partekatu eta produkzio modu berriak izango dituzten
irtenbideak elkarrekin lantzeko.
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mugimenduak helburu bakarraren inguruan batzea. Gainera, bakoitzak bere berezitasunak ditu,
eta guk ez dugu inor behartu
nahi», argitu du.

Udalaren erantzuna
Proposamen horren aurrean,
«harridura» azaldu du Getxoko
alkate Imanol Landak; haren esanetan, udalak lan egiten baitu
bazterketa larrian bizi diren pertsonen alde. Argitaratutako oharrean adierazi du udalak zenbait
diru laguntza ematen dituela, eta

‘‘
PPtik EH Bilduraino,
oposizioko alderdi
guztiak nagusien
etxearen alde azaldu
dira hainbat aldiz»
Jose Maria Murillo
Itzubaltzetako Plataformako kidea

Itzubaltzetako nagusien etxeko kide batzuk kirola egiten, maiatzean egindako itxialdian. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Protestak iragarri dituzte Ibar
Nagusien Etxea bota ez dezaten
Itzubaltzetako nagusien etxekoek hilabeteak daramatzate antolatzen eta eguneko zentro
baten beharra aldarrikatzen b Auzoko eragileei dei egin diete eurekin bat egin dezaten
Peru Azpillaga Bilbo

Ibar Nagusien Etxeak zutik dirau
oraindik, Getxon. Auzokideek
duela berrogei urtetik baino
gehiagotik erabiltzen duten eraikina bota ez dezaten, Itzubaltzetako Plataformak mobilizazioak
iragarri ditu azarotik aurrera. Nagusien etxeko kideek eta Itzubaltzetako Auzokideen Elkarteak
osatzen dute plataforma. Haien
helburua herriko beste elkarte eta
mugimenduekin aliantzak egitea
da, nagusien etxea mantentzeaz
gain, inguruan dauden espazio
hutsei bizitza berri bat emateko.
Itzubaltzetako Plataforma
orain dela bi urte sortu zen; batik
bat, Ibar Nagusien Etxearen gaia
lantzeko. «Berrogei urte daramatza irekita, eta, orain, etxeak eraikitzeko bota nahi dute; badakigu
ez dela Burgosko katedrala, baina
bere balioa eta istorioak ditu atzean», azaldu du Jose Maria Murillo
plataformako kideak. Duela be-

rrogei urte erosi zuten eraikina aldundiak eta Getxoko Udalak. Auzokideen elkartearen presioaren
ondorioz lortu zuten eraikinari
erabilera publikoa ematea. «Partikularrei saldu nahi zieten, eta
auzokideek lortu zuten erabilera
publikoa ematea; orain egoera
beraren aurrean gaude berriz».
Horregatik, aldarria zabaldu,
eta beste elkarte batzuekin elkarlana sustatu nahi du plataformak.
«Hori da gure helburua. Gero
ikusiko dugu noraino iristen garen; ez dugu inor konprometitzera behartu nahi», erantsi du.
Azaldu duenez, nagusien etxearekin batera, eraikin berean, 11
etxebizitza daude, orain dela bi
urte hustu zituztenak. Gainera,
eraikinaren alboan, duela gutxira
arte kultura gela eta udal euskaltegia biltzen zituen eraikina dago,
hori ere hutsik. Bi zerbitzu horiek,
eraiki berri duten Itzubaltzetako
kultur etxera eraman dituzte.
«Burdinaz eta kristalez egindako

eraikin xelebre bat da, eta bertan
sartu nahi dute dena, kultura,
jende nagusia, euskara... Edukiontzi bat izango balitz bezala»,
kexatu da Murillo. Eraikin berri
horren hirugarren solairua adineko jendearentzat izango da, nagusien etxeak eskaintzen zituen
zerbitzuak ordezteko. Baina, Murillok dioenez, egun duten espazioa baino lau aldiz txikiagoa da.
«Gu Ibar etxera joaten gara
oraindik ere; atzera egin behar
izan dute. Urteko aurrekontua
eman digute, eta guk antolatzen
ditugu ekintza guztiak; hemen
egiten ditugun gauzak kultura
etxe berrian egingo bagenitu, ez
ginateke inondik inora kabituko», nabarmendu du.
Hutsik dauden beste espazio
horiek baliatuz, Itzubaltzetako
Plataformak eskua luzatu die beste zenbait elkarteri, batera lanean
hasteko. «Ez gara besoak gurutzatuta geratuko; erresistentzia
handia egin dugu, eta soilik jen-

dearen parte hartzeari esker lortu
dugu nagusien etxea zabalik
mantentzea».
Plataformaren bidez, auzoko
jendeak euren proposamenarekin bat egitea nahi izan dute: eraikina ez botatzea eta hutsik dauden espazioetan auzoarentzako
proiektuak martxan jartzea:
«Eraikin horiek beste elkarte batzuek aprobetxa ditzakete, eta
hala, guztiok batera, indar handiagoa egin genezake». Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformak
migratzaileentzako etxebizitzak
eskatzen ditu; mugimendu feministak, tratu txarrak jaso dituzten
emakumeentzako etxeak; eta
gazteek ere, alokairuen eta etxebizitzen prezioa dela eta, emantzipatzeko arazoak dituztela aipatu du Murillok. «Hortaz, eskua
luzatu nahi diegu eragile horiei
guztiei, gure aldarrikapenarekin
bat egin dezaten. Ez dakigu zertarako prest egongo diren, zaila da
helburu desberdinak dituzten

sustatzen dituen proiektuak zerrendatu ditu. «Ohar horrekin
ikusi dugu egindako lanaren bidez gero eta garrantzi handiagoa
ematen diotela esaten dugunari
eta jada ez garela hasierako eltxoa», nabarmendu du Murillok.
Horretaz gain, aitortu du Landa
beti egon izan dela eurekin hitz
egiteko prest, baina beti eman
diela erantzun bera: etxebizitzak
eraikiko dituztela egun nagusien
etxea dagoen eraikinean.
Aitzitik, Murillok gogoratu du
udalaren gehiengoak bat egiten
duela euren aldarrikapenarekin
eta udaleko osoko bilkurak oposizioak aurkeztutako lau mozio
onartu dituela. «PPtik EH Bilduraino, oposizioko alderdi guztiak
gure alde azaldu dira; ea zer gertatzen den hauteskundeen garaia
heltzen denean».

Eguneko zentroa falta
Getxon eguneko zentro baten beharra dagoela azpimarratu du
Murillok: 90.000 biztanleko udalerrian hamabost pertsonarentzako tokia baino ez dagoela, eta,
egunero, jende nagusia Leioara
eraman behar izaten dutela. Murillok adierazi du udala Ibar Nagusien Etxeko zerbitzuak murriztuz joan dela presioa egiteko:
«Guk ez diogu erabiltzeari utzi;
atezainak kendu dizkigute, podologoa, ile apaindegia... Eta orain
taberna kendu nahi digute».
Azarotik berriz ere mobilizatzen
hasiko dira: «Kalera aterako gara,
eta gure aldarria lau haizeetara
zabalduko dugu. Ibar etxea oraindik irekita badago, egindako lanari esker dago; garaipen txiki bat
izan da, eta ez gara errendituko».
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EGITARAUA

Peru Azpillaga Bilbo

2016an Barañainen (Nafarroa)
antolatutako Gazte Eraiki topaketetan landatutako hazitik ernaldu dira Bizkaiko gazte euskaltzaleen topaketak. Azaroaren
10ean izango dira, Portugaleteko
Merkatuan, Topa Gaitezen izenpean. Bertan, «gazte mugimenduak euskararen gaia ulertzeko
eta onartzeko daukan gabeziatik
abiatuta», euskarari duen indarra aitortu eta zentralitatea ematen saiatuko dira, gazteen ikuspegitik euskararen inguruko hausnarketa sustatuz. Barañaingo
topaketa haietan egon zen Mikel
Aiartzaguena (Bilbo, 1997), eta,
geroztik, bertan ezagututako kideekin batera, buru-belarri ibili
da euskararen gaia lantzen gazte
mugimenduaren barruan.
Zergatik erabaki zenuten Bizkaiko bertako gazte euskaltzaleen topaketak antolatzea?
Barañaingo topaketetatik bi ondorio atera genituen. Batetik,
egon badaudenez euskararen
gaia beste esparru batzuetan lantzen duten eragileak, ikusi genuen lanketa bat abiatu behar genuela gazte mugimenduan aktiboagoa den jendearekin. Bestetik,
hausnarketa bati heltzeko beharra genuen. Hala, euskalduntze
gida sortu genuen gogoeta hori
Euskal Herriko txoko guztietara
eramateko tresna gisa.
Zer fruitu eman zituen hausnarketa horrek?
Ikusi dugu gidarekin ez ditugula
gure helburuak lortu. Bizkaian,
ordea, nabaritu genuen bagenuela halako hausnarketa bat abiatzeko indarra. Hortaz, dinamika
deszentralizatzea eta Bizkaian topaketak antolatzea erabaki genuen; beste herrialdeetan, segur
aski, aurrerago egingo dituzte.
Topaketak euskararen gaia mahai gainean egongo den momentu batean egitea erabaki genuen;
eta noiz da hori? Bada, orain: Euskaraldia dator, Korrika ere hor
dago, eta euskarak presentzia
handia eskuratu du; begira zer
gertatu den MTV eta Berri Txarrak-en kontuarekin...
Zein da topaketen helburua?
Gure ustez, topaketek euskararen
inguruko hausnarketa batzuk
egiteko balio behar dute. Euskal
Herria eraikitzeko, euskal komunitate baten beharra dugu, eta,
urteetan, euskara izan da komunitate horren lubakia. Hau da,
kultur asimilazioaren eta, oro
har, herri honen asimilazioaren
kontra egiteko, euskara funtsezko tresna izan da, hizkuntza bati
errealitatearen eraikuntzan duen
garrantzia emanez.
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Topa Gaitezen topaketek egun
osoko egitaraua izango dute. Dinamika parte hartzaileak erabiliko
dituzte, eta hiru zati izango ditu:
errealitatearen analisia, euskararen inguruko hausnarketa, eta
etorkizunera begirako erronkak.
Herriz herri aurkezten joango dira.
Azaroak 10, Portugalete
10:00. Gosaria.
10:30 - 12:00. Euskararen errealitatea osatuz.
12:30 - 14:00. Zer gara euskaraz
garenean?
14:30. Bazkaria.
17:00 - 18:00. Mahai ingurua:
Euskarak baditu milaka aurpegi.
18:30 - 20:30. Eraikitzera bidean.
21:30. Kontzertuak:
Ziztada & Rlantz eta Mugalari.

ARITZ LOIOLA / FOKU

«Euskaratik egiteko
gai izan behar dugu,
euskaraz baino areago»
Mikel Aiartzaguena b Topa Gaitezen topaketen antolatzailea
Gazteen artean euskararen inguruko hausnarketa bultzatzeko
asmoarekin antolatu dituzte Topa Gaitezen Bizkaiko gazte euskaltzaleen
topaketak. Azaroaren 10ean izango dira, Portugaleteko Merkatuan.
Hausnarketarako plaza bilakatu
nahi dituzue topaketak, beraz?
Bai, topaketen bidez hausnarketa
hori sustatu nahi dugu gazteen
artean. Urte askoren ostean lehen
aldiz egongo da euskararen inguruan gazte mailan aritzeko espazio bat. Are gehiago, baliteke lehenengo aldia izatea Bizkaian
gazteak elkartu eta horretaz hitz
egiteko aukera izango duguna.
Horregatik, ahalik eta pluralena
izatea espero dugu.
Zer ondorio ateratzea espero
duzue?
Gogoeta egitetik harago, horretarako tresnak sortzea eta tresna
horiek Bizkaian hedatzeko plan
bat pentsatzea da asmoa. Ez dugu
asmorik gogoeta bat inposatzeko,
baina argi dugu ezinbestekoa dela
egun euskararen inguruan gazteon ikuspuntutik hausnartzea; gai
horrek zentralitatea hartu behar

du. Horretarako, ahalik eta jende
eta ikuspuntu gehien bildu behar
dugu hausnarketa honetan. Egun
bakarra izan arren, askorako
eman dezake.
Zergatik uste duzue badela gazteen artean euskararen inguruan hausnartzeko beharra?
Batetik, argi dago euskalgintza,
antolakuntza mailan batez ere,
zaharkitzen ari dela eta gazteek ez
dutela bertan beren borrokarako
esparrua aurkitzen. Beste analisia
garaien talkari buruzkoa da. Pertsona nagusiagoak bortxazko garai batetik datoz, euskaren desagerpena administratiboki inposatzen zen garaitik. Gu, ostera, bere
garaian garatutako normalizazio
politiken ondorioak bizi izan ditugun belaunaldia gara; inolako
konplexu eta beldurrik gabe orainaz hitz egiten hasi daitekeen lehen belaunaldia, hain zuzen ere.

Hots, egungo gazteek garai batean hartutako erabakien ondorioak bizi izan dituzue.
Hori da. Erabaki batzuk hartu ziren; egoera kritikoa zen. Horrek
ikuspuntu sakonagoa ematen dio
garai hartako jende euskaltzaleari, baina, aldi berean, mugak ere
jartzen ditu zenbait gauza ulertzeko orduan. Adibidez, oso gogorra egiten zaie entzutea euskara txarto dagoela. Agian ez da garai batean bizitakoaren parekoa ,
baina era diferente batean ulertuta, txarto dago: normalizazio prozesu batetik asimilazio prozesu
oso sakon batera igaro gara, batez
ere kultur eremuan.
Asimilazio prozesu batean gaudela diozu?
Bai, nolabait esanda, gu gara euskara ezagutu bai baina euskaraz
bizi ezin den gazteen belaunaldia.
Beraz, topaketek aukera ematen

digute bai euskararen inguruko
antolakuntza eredu desberdin
batean aritzeko, baina baita konplexurik gabe, gazte ikuspuntu
batetik jorratzeko ere euskararen
problematika.
Euskaraldia ate joka dugun honetan, zer iruditzen zaizue zuei
dinamika hori?
Azkenean, horrek erakusten du
bere garaian asmatu genuela. Badirela euskalgintza beste ikusmolde batzuekin eta beste eremu
batzuetan lantzen duten taldeak.
Badugu Topagunea eta baditugu
Euskaraldiarekin datozen proposamenak ere; ahalik eta egitasmo
gehien behar dugu, euskararen
gaia esparru guztietara zabaltzeko eta ikuspuntu askotatik lantzeko. Eta hor gazteok ere egon
beharko dugu. Dinamika bera herri aktibazioa eta ilusioa sortzeko
tresna ona izan daiteke, baita maila lokalean izaten diren harreman
ohitura batzuk apurtzeko ere. Gerora, ordea, estrategia edo ideia
argirik gabe ez luke izango fundamentu handirik.
Etorkizunera begira, zeintzuk dira erronkak?
Esango nuke erronka nagusia
ulerkera bat sortzea dela. Euskararekin lanean ibili den jende gazteak konplexu nahikotxo ditu
orain dauden joera guztiekin euskararen borroka kokatu behar
den mailan kokatzeko. Nire ustez,
borroka iraultzaile moduan ulertu behar dugu; hots, Euskal Herriak beharrezkoa duen borroka
baten moduan. Hortik aurrera,
ikusi beharko da... egiten duguna
egiten dugula, kapazak izan behar dugu euskaraz baino areago
euskaratik egiteko. Baina hori ere
ulerkera kontua da. Ez du axola
non; euskaraz bizi nahi badugu,
euskaratik bizi beharko dugu.
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Bilboko Udalak
isunak jarriko
ditu espaloian
bizikletaz
ibiltzeagatik
Bizikleten mailegu zerbitzu publikoa
berritu du udalak, besteak beste, bizikleta
elektrikoekin hornituz b Patinete elektrikoak
ugaritu izanak eztabaida piztu du udalean
Peru Azpillaga Bilbo

Bilboko Udalak orain dela zazpi
urte abiatu zuen Bilbobizi, bizikleten mailegu zerbitzu publikoa.
Geroztik, haziz joan da egitasmoa.
Gero eta erabiltzaile gehiago ditu,
eta bizikletak hartzeko geltokiak
ere ugaritu egin dira. Hiriak hazten diren heinean, mugikortasuna udal gobernuen kezka nagusietako bat bilakatzen da: toki batetik bestera mugitzeko aukerak
eta zerbitzuak, espaloien eta errepideen erabilera, ibilgailuen abiadura eta kutsadura... Hainbat dira
biztanleen ongizatea bermatzeko
kontuan hartu beharreko baldintzak. Egun, Bartzelona eta Madril
moduko metropoliek dituzten
mugikortasun arazoak adibide
bilakatu dira garapenean dauden
Bilbo bezalako hirientzat. Hala,
etorkizunean izan ditzaketen arazoak saihesteko, gaurdanik hasi
dira lanean. Autoen gehienezko
abiadura, esaterako, orduko 30
kilometrokoa da udaz geroztik hiriko kale gehienetan.
Autoen joan-etorria murriztearekin batera, zerbitzu publikoek

egiten duten eskaintza indartzea
da udalaren helburua. Horretarako, besteak beste, bizikleten mailegu zerbitzua hobetzea erabaki
du. Jada martxan zazpi urte zeramatzaten bizikletak kendu, eta
bizikleta elektriko berriak erosi
ditu udalak. Bilbaobizi izendatu
du zerbitzu berria, eta, bizikletak
berritu ez ezik, beste berrikuntza
batzuk ere izango ditu. Erabiltzaileentzako baldintzak aldatu egin
ditu, eta hiriaren mugikortasunaren inguruko arau berriak jarri
ditu martxan, oro har, espaloia
oinezkoek soilik erabil dezaten.
Horren harira, aldundiak aurrekontuetarako egindako proposamenean hamar milioi euro txertatu ditu Bizkaian bidegorriak
egiteko.

Berrikuntzak eta isunak
Egun, bizikleta zerbitzuak 31 ainguratze postu ditu, eta 300 bizikleta. 2019rako, ordea, berrogei
postu izatea espero du udalak, eta
450 bizikleta. Elektrikoak izan
arren, prezioa, oraingoz, gaur
egungo bera izango da: urtean
hogei euro ordaindu beharko

Bilboko Udalak bizikleta elektrikoak jarri ditu mailegu zerbitzu publikoan. BILBOKO UDALA

dute hirian erroldatuta daudenek, eta 25 euro gainontzekoek.
Horrekin batera, zerbitzuan turistentzako eguneko tiketak txertatzea aurreikusi dute. Alemaniako Nextbike enpresak kudeatzen
du 13.000 harpidedun baino
gehiago dituen zerbitzu publikoa.
Berregokitzapenaren bidez, erabiltzaileen kopurua %30 handitzea espero dute.
«Bizikleta elektrikoekin auzo
guztietara heltzea espero dugu.
Lehen, auzo garaiak zigortuta
zeuden, bizikletaz igo ahal izateko Indurain bezalakoa izan behar
zenuelako», azaldu du Alfonso
Gil Bilboko Udaleko Mugikortasun eta Jasangarritasuneko zinegotziak. «Aldapak desagertu
egingo dira bizikleta berriekin,
eta, hala, Bilbo hiri irisgarria bilakatuko da; bizilagunek edonora
joateko aukera izango dute».
Beraz, «jauzi kualitatiboa»
egin dutela nabarmendu du zinegotziak; bizikleta Bilboko biztanle
guztientzako garraio bihurtzeko
urratsa egin dutela: «Herritarrek
beste garraio mota bat balitz bezala ulertu behar dute bizikleta».
Zerbitzu berriaren beste berrikuntza bat ordutegia da. Lehen,
06:00etatik 22:00etara soilik har
zitezkeen bizikletak maileguan,
eta orain, 24 orduz egongo dira
erabilgarri. Bizikleta bakoitza or-

beste, espaloian bizikletaz ibiltzea
debekatuta dagoela jakinaraziko
zaie erabiltzaileei, bizikletak beste toki batzuetara ezin direla eraman, eskailerak bizikletaz jaistea
galarazita dagoela eta animaliak
ezin direla bertan garraiatu.
Izan ere, garraio aukerak ugaritzen ari dira hirietan. Azkenaldian patinete elektrikoak ugaritu
dira, adibidez, zenbait hiritan
arazo bilakatzeraino. Bizikleten
antzera, bidegorri edota
2019rako 40 ainguratze postu bide espezifikoen faltan,
asko dira patinete eleketa 450 bizikleta izango dira,
trikoekin edo bestelako
eta erabiltzaile kopurua
ibilgailuekin espaloian
%30 handitzea espero dute
ibiltzen direnak, eta hoBizikletaz espaloian ibiliz gero, rrek istripuak sor ditzake
isuna jarriko zaie erabiltzaileei, oinezkoen artean. Koneta ezin izango dute erabili
trara, ibilgailu horiek
mailegu zerbitzua sei hilean
guztiak errepidera bideratzea ere problematikoa
gatik, udalak 150 euroko isunak izan daiteke. Ondorioz, eztabaida
jarriko dizkie espaloian bizikletaz piztu da Bilboko Udalean, eta
ibiltzen direnei, eta, gainera, zenbait alderdik lehenbailehen
urratzaileek ezin izango dute era- neurriak hartzeko eskatu diote
bili bizikleten mailegu zerbitzua udal gobernuari.
sei hilabetean. Gilen esanetan,
Trafiko Zuzendaritza Nagusia
txirrindulariak «kontzientzia- ere lege berri bat egiten ari da mutzea» da helburua; «pedagogia gikortasun pertsonalerako ibilegitea, eta ez jendea zigortzea».
gailuen inguruan, eta Gilek adieHori dela eta, bi asteko kanpai- razi du hori errealitate bilakatu
na bat abiatu dute, «herritarrek arte itxaron egingo dutela. Bilbobizikletak era egokian erabil di- ko egoera oraingoz kezkagarria ez
tzaten». Informazio guneak jarri- bada ere, Madrilgo adibideak
ko dituzte, eta horietan, besteak «kezka» sortzen duela esan du.
du baterako har daiteke maileguan. 30 kilo pisatzen dute bizikleta berriek, eta 50 kilometroko
autonomia dute. «Modernoenak» dira, Gilen hitzetan; geolokalizadore eta giltzarrapo automatikoa dituzte, eta smartphoneentzako euskarria heldulekuan.
Sistema berriak, ordea, neurri
berriak ere ekarri ditu. Gilek aurreratu duenez, «bizikleta eta espaloia bateraezinak dira». Horre-
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Zapolazpiko bunkerretik dagoen ikuspegia; Markina-Xemein, Etxebarria, Akarregi... inguru guztia eta bide denak ikusten dira. AHAZTUEN OROIMENA ELKARTEA

1936ko gerrako metrailadora habia bat aurkitu dute Markina-Xemeingo Zapola
mendian; gudari eta milizianoek eraikitako bigarren defentsa lerroaren zatia da.

Defentsarako bigarren aukera

9

uztartu eta eskuragarri jarri nahi
dituzte.
Lehen urrats modura, auzolanean garbitu zuten Zapola mendialdean eraikitako defentsarako
eraikuntza Ahaztuen Oroimena
elkarteko kideek, ekainean. Metrailadore habia da bertan dagoen
elementurik esanguratsuena. Lubaki luze baten bidez, 450 metrora dagoen Iturritxo baserriaren aldameneko bunkerrarekin lotzen
da. Hegazkinetatik jaurtitzen zituzten bonbetatik gordetzeko babeslekua ere badu lubakiak, eta
erdigunean, gurutzebide bat du,
300 bat metroko luzera duen beste lubaki batekin lotzen dena.
Urregarai mendi aldera bideratuta dago, eta beste babesleku bat
dauka.
Zapolako defentsa guneak garbitzen ari zirela, hiru pertsona nagusi agertu zitzaizkien bisitan.
Horietako batek, Felipe Urkidi
Aulestiko Beñe baserrikoak, garbitzen ari zirena barik beste bunker bat ezagutzen zuela aditzera
eman zien. Beñe bera 2015ean
ahalegindu zen habia aurkitzen,
baina ez zuen arrastorik topatu.
Bila eta bila ibili ondoren, Urkidik
aipatutako bunkerra aurkitu zuten Ahaztuen Oroimena elkarteko kideek irailean, Zapolazpi bezala ezagutzen den basoan.

Hemeretzi bunker

Eider Mugartegi Markina-Xemein

ronteak egonkortzearekin batera, lehen
lerroko defentsaz
gain, bigarren defentsa lerroa osatzen hasi ziren faxismoaren aurkako indarrak 1936ko urrian. Bilboko
Burdin Hesia bezala izendatutako
defentsarako instalazioen ondoren, atzeragoardian egindako defentsarako proiekturik handiena
izan zen bigarren lerro hori. Kilometrotako lubaki eta alanbre lerroez gain, hormigoizko hemeretzi metrailadore habia, tunelak,
bideak eta komunikazioetarako
instalazioak prestatu zituzten.
Aurreikusita zuten egitasmotik, Markinaldeko frontekoa besterik ez zuten egin. Agian, borroka frontearen eremurik ahulena
zela uste zutelako. Alde batetik,
gertu zituzten frankistak: Eibar
gainean dagoen Akondia mendian, esate baterako, elkarrengandik 50 metrora zeuden bi
fronteak. Bestetik, posizio hobeetan zeuden frankistak lehen lerro
osoan, gorago.
Markinaldeko bigarren defentsa lerroa Itxoñomenditik Urko

F

mendiraino egitea agindu zuten
errepublikazaleek. Markina-Xemeingo Zapola eta Iturreta mendiak lotuta defentsa lerroa osatzea
zuten helburuetako bat. Bestea, bi
mendien artean dagoen errepidea
ixtea, herrigunea eta Iruzubieta
auzoa lotzen dituena.
Zapolako gunea erretagoardiako gune altuenetako bat izanik,
gerra frontearentzat behatoki paregabea zen. Ikuspegi ikaragarria
dago bertatik hegazkinak kontrolatu edo gerlariak nondik nora zebiltzan ikusteko. Urko, Kalamua,
Akondia, Urkaregi eta Iturreta
mendiak, eta Etxebarria eta Markina-Xemein osoa daude begi bistan.

Errrepideak
Bigarren lerro hori egiten zuten aldi berean bideak sortu zituzten,
bigarren defentsa lerroa eraiki eta
hornitzeko: Zapola eta Santa Eufemi mendiak lotzen dituen errepidea, Lekoiztik Santa Eufemira doana; Santa Eufemitik Larruz baserrira artekoa; bai eta beste pista batzuk ere. Horrez gain, Iruzubieta
auzoaren, Zapola mendiaren, Lekoiz muinoaren eta Aulesti herriaren artean lotura egongo zela ziur-

tatzeko beste bide bat zabaldu zuten Iruzubietako Larruskain baserritik Meabe auzora arte.
Hori guztiori eraikitzen ikusten
zituzten Francoren aldekoek euren kokapenetatik, eta lanak aurrera egitea eragozteko bonbak

apurtu eta berehala, Oiz mendia
berenganatu zuten. Errepublikaren defentsan aritutakoak, defentsarik gabe geratuko zirela eta,
Gernika inguruetara erretiratu ziren babes bila. Bertara iritsi aurretik, Markina-Xemeinen eraikitako bigarren defentsa lerrotik igaro ziren, baina bi
1936ko urrian defentsarako
ordu besterik ez zituzten
bigarren lerro bat eraikitzea
egin bertan; Gernikarako
erabaki zuten errepublikaren
bidea hartu behar izan
aldekoek
zuten berehala. Egun
Kilometrotako lubaki eta
hartan Zapola mendigualanbre lerroez gainera,
nean tiroketa handia
hormigoizko 19 metrailadore
egon zen, eta zaurituak
habia eraiki zituzten
lepoan hartuta egin behar izan zuten ihes.
jaurtitzen zizkieten lanean zenLaurogei urte baino gehiago orbiltzan beharginei. Hala, obrak bel eta sastraka azpian igaro ongauez egiten zituzten batez ere.
doren, errepublikaren defentsaGainera, errepublikaren alde- rako indarrek Markinaldean eraikoek Lekoizen zeukaten ingurue- kitako bigarren defentsa lerroa
tako artilleria indartsuena. Lekoiz ahanzturatik ateratzeko lanean
gune garrantzitsua zen; bertatik ari da orain Ahaztuen Oroimena
erasotzen zituzten Urkaregi eta 1936 elkartea. Defentsa gune osoa
Kalamuan zeuden etsaiak, eta na- garbitu, berreskuratu eta bisitazionalek bertara bideratzen zituz- tzeko modura jarri nahi dute.
ten hegazkin eta artilleria eraso 1936ko gerrako aztarnez gain,
gehienak.
elur zulo bat, meategia, karobia
Bigarren defentsa lerroa ez zu- eta ikazkintzaren aztarnak ere baten sekula erabili. Faxistek Elgeta daude Zapola inguru horretan.
eta Elorrio inguruetako frontea Aztarna guztiak dokumentatu,

Azken horrekin batera, Ahaztuen
Oroimenak bigarren defentsa lerroko hemeretzi bunkerren kokalekuak ditu zehaztuta. Lehenengoa Eibarko Aginaga auzoko
Arando gainekoa da, eta lerroan
azkena Markina-Xemeingo Zapola mendiko Igotz baserriaren
ondoan dagoena. Guztira hiru
bunker daude Zapola mendian:
Igotz, Zapola eta Zapolazpi.
Bigarren defentsa lerroaren
obrako burua Ricardo Bastida Lezea dela uste dute Ahaztuen Oroimena elkarteko kideek. Arkitektoa ogibidez, 1936ko gerran hil
zen. Bastidak ondarroarra zuen
ama, Rosario Lezea Alzola; aita,
ostera, bilbotarra: Ricardo Bastida
Bilbao, Banco Bilbao eta Bilboko
Udaleko arkitekto ospetsua. Bilboko eta Bizkaiko hainbat eraikin
esanguratsu diseinatu zituen: Bilboko Alondegia, Urazurrutiako
Sehaska Etxea, Sukarrietako udalekuak eta Ondarroako eskola publikoa, kasurako. Indalecio Prieto
politikari sozialistaren lagun mina
zen Bastida. Atxilotu eta epaitu ere
egin zuten 1936ko hartan.
Sasiak garbitu eta gudariak heldu ziren tokietarainoko bidea zabaldu du elkarteak, nahi duten
guztiek historiaz betetako inguru
horretara heldu ahal izateko.
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Herri lanak
bultzatuko ditu
Bizkaiak,
96 milioi eurorekin
Gizarte Ekintzak pisu handia hartuko du
aurrekontuetan: %43 b Bilboko aurrekontua
ere hazi da, Udalkutxaren ekarpenari esker
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Aldundiak 1.253,3 milioi euro kudeatuko ditu datorren urtean. JON URBE / FOKU

Bizkaiko Foru Aldundiak inoizko
aurrekonturik handiena izango
du 2019an. Denera, 1.253,3 milioi
euro kudeatuko ditu, aurten baino 58,6 milioi gehiago. Sailez saileko xehetasunak datorren astean aletuko badituzte ere, ildo nagusietako batzuk zehaztu dituzte
asteon Unai Rementeria ahaldun
nagusiak eta Jose Maria Iruarrizaga Ogasun eta Finantzen diputatuak. Herri lanei lehentasuna
emango diete, eta 96 milioi euro
bideratuko dituzte horietara.
Diru hori erabiliko dute, besteak
beste, Portugalete eta Getxo arteko itsasadar azpiko tunela egiten
hasteko, Bilboko hegoaldeko
saihesbidea amaitzeko, ekintzailetza sustatzeko zentroa egiteko
eta Nagusi Center sortzeko.
Obra horiek Ekonomia eta Lurralde Garapenaren Sailak hartuko ditu bere gain. 283,6 milioi
euro izango ditu sail horrek. Gizarte Ekintzaren atzetik kopururik handiena hartuko duena da.
537,8 milioi euro izango ditu Gizarte Ekintzak, zenbateko guztiaren %43; iaz baino %8 gehiago
izango du erabilgarri. Datu hori
ematean, Rementeriak aldundiaren apustuari egin dio aipamena:
«Bizkaia hobe baten atzetik goaz,
eta, horretarako, ez dugu inor
atzean utzi nahi».
Garraioak, Mugikortasuna eta
Lurraldearen Kohesioa sustatzeko saila da aurrekontu gehien
izango duen hirugarrena: 140 milioi euro. Horietatik hamar milioi
mugikortasunean «iraultza lasai
bat» abiatzeko lanetara bideratuko dituzte. Bizikleta ardatz izango
duen mugikortasuna sustatzea
dute helburu. Zer eta nola egingo
duten ez dute argitu oraingoz, ordea. «Herritarrak lanera bizikletaz joan daitezen nahi dugu;
umeak ikastolara garraiobide horretan eramatea...». Helburua argia da. Horretara iristeko bidea
zehaztea falta dute: «Ia dena dago

egiteke. Orain, proiektuak egin
behar dira, ardatz nagusiak zehaztu, lehentasunak ezarri... Lanak ahal bezain pronto abiatuko
ditugu. Azkar, espero dut».
Oposizioko alderdiek eman dituzte lehen iritziak. EH Bildu eta
Ahal Dugu mesfidati agertu dira
bizikleta ardatz duen mugikortasunaren iragarpenarekin, aldundiak errepide eta antzeko azpiegituretara bideratuko duen diru
kopuruari aipamena eginez. PPk
arretaz jokatzeko eskatu du, balitekeelako aurreikusitako zergabilketa kopurua ez betetzea.

Bilbon, 562 milioi euro
Bilboko Udalak ere aurten baino
aurrekontu handiagoa izango du
datorren urtean: 562 milioi euro
izango ditu erabilgarri, 2019an
baino 26 milioi gehiago. Azken
bost urteetako kopururik handiena da, bereziki Bizkaiko Foru Aldundiak Udalkutxara egingo
duen ekarpenagatik. 596,8 milioi
bideratuko ditu, guztira, udalen
finantzaketara. Horietatik 340,6
hartuko ditu hiriburuak.
Hiru lehentasun ezarri ditu
Juan Mari Aburto alkateak aurrekontuontzat. Pertsonak jarri ditu
lehenengo lekuan; horretarako,
«segurtasuna, garbitasuna, garraioa eta osasuna» aipatu ditu.
Auzoak ditu bigarren jomugan,
eta jarduera ekonomikoa hirugarrenean.
Aurreikusi dituzten inbertsio
batzuk ere aletu dituzte. Auzoen
garapenerako 37,6 milioi euro
iragarri dituzte; 8,3 milioi, Mondragon Unibertsitateak kudeatuko duen As Fabrik proiekturako
eraikina zaharberritzeko. Bost
milioi erabiliko dituzte gizarte larrialdietarako laguntzetarako.
Arte Ederren Museoa handitzeko
97.000 euro ageri dira, eta, Artxandarako errepidea birmoldatzeko, 300.000 euro. Oposizioak
kritikak egin ditu, baina EAJk
nahikoa izango du PSE-EEren babesa aurrekontuak onartzeko.
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Kriskitin lasterketa
egingo dute, bihar,
Bilbo erdigunean

R

Plaza Eliptikoan hasi eta
Mazarredo zumarkalera
arteko ibilbidea izango du Gizarte Bateratzaile baten Aldeko
XVI. Kriskitin lasterketak. Bihar
izango da, 12:00etan, ONCEk
antolatuta. Itsuen lekuan jarri,
eta haien egoerara gerturatzea
du helburu ekintzak. Hartarako,
begiak estali, eta, nor bere laguntzaileari sokaz oratuta, kriskitin soinuari jarraituz egingo
dute kilometro bateko ibilbidea
parte hartzaileek, lasterka edo
oinez. Izena ematea doakoa
izango da.

gainean jarrita. Eta, hobetu
nahian, ikerketetan jarraitzen du
Durero estudioak. Koloreak ere
sentiaraztea nahi lukete. «Oraindik ez dugu lortu, baina tenperaturarekin ari gara lanean».

Itsu bat Krabelin gorria duen baserritar gaztea koadroa interpretatzen. ARITZ LOIOLA / FOKU

Ikusmen urritasuna dutenei artea helarazteko helburuz eginiko seigarren koadroa
aurkeztu du Arte Ederren Museoak. Bizkaiko eskoletara eramango dituzte lanak.

Ukimenarekin ikusteko artea
Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

J

arri koadroaren aurrean eta luzatu besoak.
Ipini eskuak margolanaren goiko aldean, erdialdean. Ertza nabarituko da, erliebe eta tolesturei esker bolumena hartzen duen
marmitaren ertza. Behera egin,
eta ontziaren heldulekuak daude
alde banatan. Eskuinaldekoa, eskuarekin oratua du neskak. Leuna da neskaren eskua oso. Apur
bat beherago jertsera iritsiko
gara. Nabari da ehunduran. Latzagoa da, lodiagoa. Eta gorputza
noraino iristen den sentituko
dugu, atzealdea lauagoa baita.
Aurpegia du leunena, eta arreta
berezia eskatzen du. Ilearen kizkurrak atzamarrekin nabaritu,
eta azalaren xamurtasunak dei
egingo du. Begiak, sudurraren erliebea eta ezpain amultsuak. Ezpainetan latzagoa den zerbait du:
krabelin gorria dela azalduko du
audio gidariak.
Adolfo Guiarden Krabelin gorria duen baserritar gaztea lana
da. Bistara margolana, baina sentituz ere ikus daitekeena. Ikusmen urritasuna dutenentzako 3D

sistema erabilita egina. Bilboko
Arte Ederren Museoaren Ukitzeko Artea programaren barruan
sortutako azken lana da.
Duela sei urte abiatu zuen
proiektua museoak, Durero estudioaren eskutik. Egitasmo berritzailea izan zen, aitzindaria mundu osoan. Egia bihurtutako
«ametsa», Ander Soriano sustatzailearen hitzetan: «Irudiak hiru
dimentsiotan egin ahal genituela
pentsatu genuen, hobeto ulertu
ahal izateko». Ikusmen urritasuna dutenak «aukera berdintasunera» hurbiltzea helburu, iker-

keta eta probetan murgildu ziren.
Eta asmatu zuten koadroak ukimenaren bidez ikusarazten.
Erliebean egindako bost lan
izan ditu orain arte museoak:
Grekoren Deikundea, Jose Riberaren San Sebastian, emakume
santuek sendatua, Orazio Gentileschiren Lot eta bere alabak,
Mary Casslten Emakumea eserita umea besoetan duela, eta
Francis Baconen Figura etzana
ispiluan. Seigarrena da Adolfo
Guiarden Krabelin gorria duen
baserritar gaztea. Gabezia bat kitatu du horrela museoak: proiek-

tuaren barruan euskal artista baten obra interpretatzea.
Gauzatutako lanen kopuruan
ez ezik, kalitatean eta zabalpenean ere aurrerapen handiak izan
ditu egitasmoak sei urteotan. Eskuekin koadroak ikusteko orduan, nabaria da lehen lanen eta
azkenengoaren arteko aldea: asko
findu da testuretan, eta espazioa
eta elementuak askoz garbiago
antzematen dira azken lanean.
Erliebeen ñabardurak ere gero eta
nabarmenagoak dira. Izan ere, sakontasunak sentiarazteko 300
kopia erabili dira, bata bestearen

Bizkaiko 25 ikastetxetara
Hala ere, dagoeneko arrakasta
handia lortu du egitasmoak, eta
mundu osora zabaldu da. Nazioarteko 33 museok bereganatu
dute Bilbon sortutako teknika eta
85 interpretazio daude horietan.
Orain, Bizkaiko ikastetxeetara
heldu da. Museoak eskolen esku
jarri du Ukitzeko Artea programa, ikusmen urritasuna dutenek
zein ez dutenek artea beste ikuspuntu batetik ere uler dezaten.
2019ko martxora arte ibiliko da
bilduma eskolaz eskola, eta, orain
arte, 25 ikastetxek eskatu dute
bertaratzea: Bilboko, Ondarroako, Plentziako, Barakaldoko, Berrizko eta Santurtziko eskolek,
besteak beste. Bilboko Unamuno
ikastetxeak hasi du ibilbidea. Bertan da erakusketa asteon, eta
azalpenak emango dituzten gidak ere jarriko ditu museoak. Egitasmoa Bizkaian hasi den arren,
sustatzaileek uste dute gerora zabaldu egingo dela.

12 Proposamena

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2018ko azaroaren 2a

Literatur Amuak jaialdia iritsi da, zazpigarrenez,
Ondarroara. Igandera bitartean, literatura ardatz duten
hainbat proposamen gerturatuko dizkiete bertako zein
kanpoko herritarrei. Euskarazko sormenari eta idazkerari
buruz sortzaileekin hausnartzeko aukera izango da.

Begirada beste
kontakizun
Natalia Salazar Orbe Bilbo

itzak historiaren kontari eta
istorioen sortzaileen lanabes; mundu
berrien asmatzaile, eta munduon hedatzaile.
Idatzitakoa ez baitago bizirik harik eta norbaitek irakurtzen eta
bere zentzua ematen dion arte.
Papera txiki geratu zaie berboi,
eta, handik ihesi, askatasun bila
atera dira, bestelako diziplinaren
batek hartu eta beste era batera
gorpuzteko prest. Betiere, euren
sustraiei helduta. Literaturak zabaltzen duen unibertso aberats
horri bidea eman diote, beste urtebetez, Ondarroan. Literatur
Amuak jaialdia abiatu zuten joan
zen larunbatean, eta, igandera bitartean, sormenari ateak irekita
jarraituko dute. Hala, literatura
ardatz hartuta, film proiekzioak,
antzerki saioak eta musika emanaldiak eskainiko dituzte, besteak beste, zazpigarren jaialdi honetan ere.
Herritarrak eta ingurukoak
euskal literaturarekin bustitzen
jarraitzeko asmoz egin du aurrera
jaialdiak. Udalak berak antolatzen du, eta egonkortasuna lortu
duen proiektu bat bihurtu dela sinetsita dago. Abian jarri zutenetik
gaur egunera bitarte ondarroarren eta herritik kanpoko jende
askoren arreta bereganatu duela
azaldu zuten aurkezpen ekitaldian. Aurtengo egitaraua ere
ikus-entzuleen arreta erakartzeko asmoz osatu dute.
Urtean zehar herrian literaturaren inguruan antolatzen ziren
jarduera askotarikoei ikusgarritasuna eman eta denak jaialdi berean biltzeko asmoz sortu zuten
Literatur Amuak. Oharkabean
pasatzen ziren saioei ikusgarrita-
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suna emateko, hain zuzen. Lortu
dute, eta asmo horri esker erreferente bihurtu da jaialdia herrian
eta inguruetan.
Sortzaileak herritarrengana
gerturatzeko aukera ere ematen
dute ekitaldiek. Sormena gertutik
ezagutu eta hausnarketarako
atea ireki. Herritar guztiei eskaini
nahi diete aukera hori. Eta, horregatik, adin guztietako ikus-entzuleak hartu dituzte kontuan.
Ume, gazte zein helduen arreta
bereganatzeko.
Goiz harrapatu nahi dituzte
gaztetxoenak literaturaren
amuarekin. Ikastetxeekin elkarlanean antolatu dute, aurten ere,
Agustin Zubikarai ipuin rallya.
Jaialdiak dituen beste urte bete
ditu lehiaketa horrek ere: zazpi.
Herenegun egin zuten. Unean
bertan ematen dieten esaldiarekin ipuin bat idazteko, ordubete
dute ikasleek. Irakasleek eurek
esana da ikasleentzat jarduera
motibagarria dela. Euskarazko
sormena eta idazkera lantzeko
proposamenez jositako jaialdi bat
da.

Euskaraldia ere presente
Iaz jada aipatu zuten antolatzaileek Ondarroaren moduko eremu
euskaldun batean ezinbestekoa
dela euskal literaturak merezi
duen lekua izatea. Euskaraz bizi
diren moduan, euskarazko literatura kontsumitzeko ohitura hartu behar dutela sinetsita agertu ziren. Euskararen erabilera arlo
guztietara zabaltzeko helburu
horretan, Euskaraldiarekin ere
bat egin dute. Hala, jaialdiko ekitaldi guztietan Euskaraldian izena emateko aukera izango da.
Literatura bera izan da protagonista orain arteko aurtengo
saio guztietan. Gaurtik aurrera,
ordea, bestelako joera bati jarraituko diote emanaldiek. Zineak

hartuko dio lekukoa lehenbizi.
Formatu txikien aldeko apustuekin beteko dituzte herriko hainbat txoko. Herritarrei euskaraz
kontsumitzeko aukera emango
diete proposamenok. Eta sortzaileei plaza bat eskainiko diete. Txikia bada ere, euren lanak ezagutzera emateko gero eta indar handiagoa hartzen ari den beste plaza
bat izango dute eskura.
1.
‘GURE OROITZAPENAK’ FILMA

Testu bat, eleberri bat, liburu bat,
film baten iradokitzaile. Ez da
ideia berria. Hainbat film oinarritu dira liburuetan. Baita Euskal
Herrikoak ere. Bernardo Atxagaren Obabakoak, adibidez. Ondarroan beste proposamen bat aurkeztuko dute: Gure oroitzapenak. Lan horrek badu berezitasunik. Joseba Sarrionandiaren obra
inspirazio hartuz, dozena bat zuzendarik film kolektibo bat osatu
dute.
Ildo zehatz bati jarraitu gabe,
Kuban bizi den idazlearen zenbait
narrazio eta olerki hartuta, bakoitzak bere lana osatu du. Artista
bakoitzak askatasuna izan du
idazlearen literatura nahieran interpretatzeko. Gaur erakutsiko
dute, 22:00etan, Kofradia Zaharrean, Oskar Alegria, Ozcan Alper, Asier Altuna Iza, Mireia Gabilondo, Eugene Green, Itziar Leemans, Josu Martinez, Fermin
Muguruza, Ane Muñoz Mitxelena, Maider Oleaga, Carlos Machado Quintela eta Maialen Sarasua
zuzendariek ondutako lana. Hala,
hainbat gairi heldu diote, Sarrionandiaren beraren obraren antzera: erbestea, noraeza, urruntzea, oroitzapenak, bakardadea,
maitasuna, haurtzaroa, tortura,
mina eta umorea islatu dituzte
ikus-entzunezko kolektibo horren osagaietan.
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Urte luzez zuri-beltzean egon
den idazlearen argazki bakarrak
eta 2016an haren irudi gaurkotua
lau haizeetara zabaldu zuen argazkiak ezer gutxi esaten zuten ia
mito bilakatuta zegoen sortzaile
oparoari buruz. Hala, premisa
moduan hartuta poeta ez dela
ezer bere obra ez bada, haren
olerkiak edo ipuinak zinemara
eraman dituzte.
Iurretarraren pasadizo ospetsuenari ere lekua egin diote kontakizun horien guztien barruan.
Mina eta nostalgia iradokitzen
duten istorioetako askoren artean, ikus-entzuleari irribarrea aterako dioten zenbait eszena ez dira
faltako. Osagai nagusia ezaguna
da: bozgorailu bat. Hortik aurrerakoak gaur gauean argituko dira.
Behartuta isilean egindako bizitzaren zertzeladek lagunduko dute 30 urteko ibilbidea ezagutzen.
2.
‘LUR’ ANTZEZLANA

Literaturak aukera ematen du
munduaren irakurketa zein nahiko genukeen mundu hobe bat
irudikatzeko; arazoak edo arazotzat jotzen direnak modu natura-

lean agerrarazi eta irtenbidea
emateko aukera; gizartean pil-pilean dauden gaiei heltzekoa.
Xake Produkzioak etxearen eskutik, Lur antzezlana taularatuko
dute gaur Beikozinin, 17:30ean. 7
urtetik gorakoentzako lan horrek
Aneren eta haren aita Jonen arteko harremanean sakonduko du.
Horretarako, istorio zirraragarri
bat baliatuko dute: Julian jostailu
denda baten jabea da. Ane bere
bilobaren urtebetetzea izango da
egun gutxi barru, eta opari berezi
bat prestatzen ari da: harentzat
propio egindako panpina. Aitona
eta biloba bidaia zirraragarri batean murgilduko dira, panpinarekin batera, desioak betetzen dituen izar magikoaren bila. Irudimena askatzeko abentura
dirudienak Ane eta Jon aitaren
harremana bideratzen lagunduko du. Azken horri zail egiten baitzaio onartzea Ane mutila dela.
Emanaldia baliatuko dute
Arantza Ibarra sortzaileak Ekai
Lersundiri buruz egin nahi duen
dokumentalerako diru ekarpenak jasotzeko. Gaztetxo ondarroarrak ezin izan zion aurre egin
bulba zuen mutila izateak sortu
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zor diogu literaturaren eta musikaren lankidetzatik sortutako
kantagintzari? Zergatik ez dugu
kantatu emakumeek idatzitakorik? Eta, bihar, zeri kantatuko
diogu?».
Horra hor, igandean, 11:30etik
aurrera Literatur Amuak jaialdia
Mobydick tabernan argitzen saiatuko dena. Espazio berri hori eskuratu du jaialdiak bere jardueretarako.
5.
‘EMAKUME BURUGABEA’
2

3

zion borroka gogorregiari, eta
bere buruaz beste egin zuen.
3.
‘IDAZLEA ZU ZARA’

Joseba Sarrionandia idazlearen
lan bat du atzean bihar goizean
Dejabu Panpin Laborategiak eta
Artedramak taularatuko duten
Idazlea zu zara antzezlanak ere.
Haurrentzako obra horretan,
mundu luze eta zabala zati txikitan ikusi ahal izateko leihoak marrazten dituen neskatila bat aurkeztuko dute.
Hausnartzeko aukera emango
du antzezlanak, baita jabetzekoa
ere galderek ez dutela erantzun
bakarra, eta burutapenak eta
pentsamoldeak ez direla beti norabide bakarrekoak. Baina, horrez guztiaz gain, amets egiteko
leihoa ere irekiko dute. 11:00etan
eskainiko dute antzezlana, bihar,
herriko liburutegian.
4.
‘HITZEN AHAIREA’

Idazleek sortu eta musikariek
doinua jarritako kantuak izango
dituzte aztergai bihar, Hitzen
ahairea ekitaldian. Gotzon Ba-

randiaran eta Rafa Rueda izango
dira saioaren gidariak.
Lehenengoak izen bereko liburua aurkeztu berri du: idazleek
idatzitako hitzekin sortutako
kantuak ardatz hartuta, euskal
kantagintzaren inguruko hausnarketak bildu ditu. Iraganeko
gogoetetatik abiatuta, gaur egungo egoerara arteko testuingurua
izan du aztergai. Besteak beste, Bittor Kanpanagak Bagare abestia
idatzi zuen, eta Gontzal Mendibilek jarri zion ahotsa: «Guztiok gara euskaldun, guztiok anaiak gara». Edo Telesforo Monzonek sortutako BatasunaPantxoa Karrere
eta Peio Ospitalen ahotsetan egin
zen ezagun: «Aupa, gizona; jeiki,
mutil./ Atzar emazte ta neskatil!/
Borrokarako dei egiñaz/ Irrintzi
bat dabil». Adibide batzuk besterik ez dira.
Ildo horri jarraituta, hainbat
galderari erantzuten saiatu da Barandiaran: «Zer harreman du
kantatzen dugunak gure izaerarekin? Eragina al du entzuten dugunak gure diskurtsoan? Zeintzuk dira gure erreferenteak?
Zergatik irauten dute kantu batzuek gure gogoan betiko? Zenbat
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Gustuko dena goraipatzeko eta
aldatu beharrekoa kritikatzeko
tresna eskaintzen du berbak.
Errealitatea aletzeko lanabes zorrotza eskaintzen dio luma eskuetan hartuta paper zuriaren
aurrean esertzen den edo ordenagailuaren teklatua astintzeko
prest dagoen burmuinari.
Paperean jasotakoari musika,
mugimendua eta berba jarriko
dizkiote Antxiñe Mendizabalek,
Nerea Gartziak eta Pello Ramirezek, Oier Guillanek gidatuta.
Emakume burugabea taularatuko dute igandean, 19:00etan.
Mendizabalen izen bereko poesia
liburua du ardatz Kofradia Zaharrean aurkeztuko duten performanceak. Bere burua okupatzeko
beharra duen protagonista aurkezten du liburuak. Hitzez eta
irudiz eraikitako poema ilustratua, askatasun eta maitasun kantu bat izateaz gain, biziberritze
baten metafora ere bada. Ipuin
batean bezala kontatzen du bere
gorputzetik arroztua izan den
emakume baten ausardia, nola
garatzen duen bere buruaz erditu
eta bizialdi berri batera jaiotzeko
prozesua. Gorputzean bizitzen
hasteko, bere buruaz desegin beharko du. Prozesu horrek guztiak
etxera itzultzeko bidea zabal diezaion.
LITERATURA ETA BERTSOAK

Paperean betiko jasota geratzen
den mezu hausnartua, eta ahozkoa, bat-batean sortutakoa, uztartuko dituen bertso saio literarioa prestatu dute bihar iluntzerako, Kofradia Zaharrean. Danele
Sarriugarte idazlea eta Miren
Amuriza eta Uxue Alberdi bertsolariak ariko dira, 19:00etatik aurrera.
MUSIKA

5

Hitzek lagunduta zein bakarrik
interpretatuta, musikak komunikaziorako duen ahalmena ukaezina da. Bihar agerian utziko
dute hori Mikel Urdangarin abeslariak eta Nika Bitchiashvili biolin
jotzaileak. Kofradia Zaharrean
izango da, 19:00etan.
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Berriatua b Bertsolaritza

BALMASEDA Bilboko Akordeoi

Orkestra Sinfonikoa.
b Gaur, 19:30ean, Klaret antzokian.
BARAKALDO Gaerea eta OAK.
b Gaur, 19:30ean, Mendigon.

BARAKALDO Insensathors

eta Neker.
b Gaur, 20:00etan, El Tubon.
BARAKALDO Knock Knock Jokes.
b Gaur, 20:00etan, La Vieja Bandan.

BARAKALDO Correcaminos.
b Bihar, 22:00etan, Boogie & Goalen.

BARAKALDO Charlie Cosh

& Mikel Gaztañaga.
b Igandean, 13:00etan, Boca Arten.
BARAKALDO Thorium.
b Astelehenean, 20:00etan,

Mendigon.
BARAKALDO Mystifier eta

Craven Idol.
b Asteartean, 20:00etan, Edaskan.
BERMEO Sindicato Vertical.
b Bihar, 22:00etan,

Beleza Malandran.
BILBO Bilboko Orkestra Sinfonikoa:

Bizkaiko Txapelketako bosgarren kanporaketa
Finalerdietako saioak ate joka ditu Bizkaiko Bertsolari Txapelketak, igandean jokatuko baita final-laurdenetako azken kanporaketa, Berriatuan. Asier
Alcedo, Ibai Amillategi, Josune Aramendi, Oihana Bartra —argazkian—, Lander Ibarluzea Aitxulua eta Itxaso Paia ariko dira, Mendibarren frontoian,
17:00etan. Aurreko saioetan finalerdietarako sailkatuak daude Imanol Uria Gernika-Lumon, Malen Amenabar Santurtzin, Txaber Altube Zornotzan,
eta Aitor Bizkarra Plentzian. Finalerdiak Berrizen, Igorren eta Lekeition izango dira; eta finala, Bilbon, abenduaren 15ean. JAIZKI FONTANEDA / FOKU

Halloween akatu dezagun.
b Gaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBO Soinuaren Bidaia Ensemble.

BILBO Christopher Cross.

BILBO Jon Gurrutxaga.

BILBO EraBatera.

BILBO Marc Ramia.

b Bihar, 19:30ean, Campos Eliseos

b Igandean, 20:00etan, BBK aretoan.

b Ostegunean, 20:00etan,

b Ostegunean, 21:30ean,

b Gaur, 20:00etan, Biran.

antzokian.

Biran.

Kafe Antzokian.

BILBO Jamie Baum Quartet.

DURANGO Kokein eta Siroka.

b Ostegunean, 20:00etan,

b Gaur, 22:00etan, Plateruena

BBK aretoan.

kafe antzokian.

BILBO Carmen Paris.

ELORRIO Soledad Velez.

b Ostegunean, 20:00etan,

b Gaur, 22:30ean, Arriola

Campos Eliseos antzokian.

antzokian.

BILBO Fran Mariscal eta

ELORRIO Arriolako 29. Jazz Blues

Ferran Exceso.
b Ostegunean, 20:00etan,
Cotton Cluben.

Jaialdia: Nevadah.
b Ostegunean, 21:30ean, Arriola
antzokian.

BILBO Espacio Sonoro:

GERNIKA-LUMO Xabi Solano

talde hasiberrien kontzertuak.
b Ostegunean, 20:00etan,
Stage Liven.

Maiza: Inpernuko.
b Ostegunean, 20:00etan, Lizeo
antzokian.

BILBO Kadavar eta Monolord.

GETXO Jose Maria Gonzalez

b Ostegunean, 21:00etan,

Estoquera baritonoa eta Pia
Rojas Torija pianista.
b Bihar, 19:30ean, Andres Isasi
musika eskolan.

BILBO The Devils.
BILBO Sindicato Vertical,

BILBO MTV: Berri Txarrak, Muse

La Sombra eta La Virgen.
b Gaur, 20:00etan, Shaken.

eta Crystal Fighters.
b Bihar, 20:00etan, San Mamesen.

b Igandean, 20:00etan, La Nuben.

BILBO Zuriñe eta Fran.
b Astelehenean, 19:30ean,

BILBO Javi Alzola Quartet

BILBO Jose Angel Llorente

eta Angel Unzu.
b Gaur, 20:00etan, BBK aretoan.

eta Pablo Martin Caminero.
b Bihar, 20:00etan, BBK aretoan.

Euskaltzaindiaren egoitzan.
BILBO Desira.
b Asteartean, 19:00etan, Fnac-en.

BILBO The Cheaters Band.

BILBO She’Sophi.

b Gaur, 20:30ean, La Campa

b Bihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

de los Ingleses tabernan.
BILBO The Vagoos eta
BILBO Joel Sarakula.
b Gaur, 21:00etan, Azkenan.

The Beatpunkers.
b Bihar, 21:00etan, Shaken.

BILBO Udaleko Txistulari Banda

eta Nafarroako Goi Mailako
Kontserbatorioko ikasleak.
b Asteazkenean, 19:30ean,
Euskaldunan.

BILBO Koma.

BILBO Godfathers.

BILBO Euskadiko Orkestra

b Gaur eta bihar, 22:00etan,
Kafe Antzokian.

b Bihar, 21:30ean, Azkenan.

Sinfonikoa: Sustrai nordikoak.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Euskaldunan.

BILBO Rudy Menthal.
BILBO Mr. Bering.

b Bihar, 22:30ean, Ambigun.

b Gaur, 22:30ean, Ambigun.

BILBO Rainbreakers.

Santana 27n.

BILBO Soledad Velez.

b Asteazkenean, 21:00etan,

BILBO Lena Willikens eta

b Bihar, 23:30ean, Muelle tabernan.

La Nuben.

BILBO Alice Wonder, Mabu

Telmo Trenor.
b Gaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

BILBO Beto Tejada.

BILBO The Black Note.

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

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

eta Georgina.
b Ostegunean, 21:00etan,
Bilborocken.

BILBO Leioa Kantika korala,

BILBO Bilboko Orkestra Sinfonikoa:

BILBO Debajo del Paragüas,

San Juan Bautista abesbatza
eta Koro Historikoa.
b Igandean, 19:00etan, Euskaldunan.

2001: A Musical Odyssey.
b Ostegunean eta ostiralean,
19:30ean, Euskaldunan.

Karla Imbert eta Jorge Lopez
Arhats.
b Ostegunean, 21:00etan, Azkenan.

BILBO Freestyle Master Series:

Chuty, Skone, Arkano, Blon,
Walls, Force, Bta, Zasko, Hander
eta Errece.
b Bihar, 19:00etan, Santana 27n.

MARKINA-XEMEIN Jabier

Muguruza & Ander Mujika.
b Bihar, 20:00etan, Uhagon
kulturgunean.
MUNGIA Twin Melody.
b Bihar, 20:00etan, Olalde aretoan.
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ONDARROA Mikel Urdangarin

Bilbo b Leioako San Juan Bautista abesbatzaren 50. urteurrena

& Nika Bitchiashvili.
b Bihar, 22:00etan, Kofradia
Zaharrean.
PLENTZIA Talka.
b Igandean, 13:00etan, Bahia

hotelean.
PORTUGALETE Homewreckers.
b Gaur, 22:00etan, Rock Volatinen.

PORTUGALETE Kaos Fest:

Nasty Surgeons, Freaknation,
Ballard, Voltaje Cadaver, Storbais,
Crucifucked eta Titadine.
b Bihar, 20:00etan, Grooven.
SANTURTZI The Cinvivium

Singers.
b Gaur, 20:30ean, San Jorge elizan.
SANTURTZI Kinokai Youth Choir

Kanami.
b Bihar, 20:30ean, San Jorge elizan.
SOPELA Wreck Totem.
b Bihar, 21:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELA The Bleeding Flares.
b Bihar, 22:00etan, La Triangun.

SOPELA Lua.
b Ostegunean, 21:00etan,

Plaza Beltzan.

Mende erdiko jarduna ospatzeko kantaldia
Jose Ignacio Sarriak sortu zuen Leioako San Juan Bautista abesbatza, 1968an, eta, 50 urteko jardun oparoaren ospakizun, kontzertu berezi bat
emango dute bihar, 19:00etan, Bilboko Euskalduna jauregian. San Juan Bautista abesbatzaz gain, haren Koro Historikoa eta Leioa Kantika korala ere
ariko dira 50. urteurreneko kontzertuan. Sariketa askotan parte hartu izan du San Juan Bautista abesbatzak, eta, duela hamar urtetik, Leioako Udal
Musika Eskolaren parte da. Basilio Astulezen zuzendaritzapean, sariketa garrantzitsu batzuk irabazi ditu azken urteetan. LEIOAKO UDAL MUSIKA ESKOLA

ANTZERKIA
BARAKALDO Historia de un coche.

BILBO Helikon: La trampa mortal.

ONDARROA Dejabu eta

GETXO Dantza Plazan.

b Bihar, 21:00etan, eta igandean,

b Asteazkenean, 19:30ean,

b Bihar, 19:00etan, Erromoko plazan.

19:00etan, Arimaktoren.

Otxarkoagako udaltegian.

Artedrama: Idazlea zu zara.
b Bihar, 11:00etan, liburutegian.

BILBO Zinema kurduaren III. Zikloa:

BERTSOLARITZA
BASAURI Defondo: Orlando.

BILBO Zirkozaurre: Vademekun.

ONDARROA Antxiñe Mendizabal,

b Bihar, 20:30ean, Social antzokian.

b Ostegunean, 19:30ean,

6: VES (Me miras, luego existo).
b Gaur eta bihar, 20:00etan, eta
igandean, 19:00etan, Pabiloi 6-n.

BILBO Teatro de La Abadia:

Nerea Gartzia eta Pello Ramirez:
Emakume burugabea.
b Igandean, 19:00etan, Kofradia
Zaharrean.

Azaña, una pasión española.
b Ostegunean, 19:30ean, Arriagan.

SANTURTZI Peripecia Teatro: 13.

BILBO Miguel Maldonado eta

BILBO Las Bastardas:

Facu Diaz: No te metas en política.
b Gaur, 21:00etan, Campos Eliseos
antzokian.

Carnet por puntos.
b Ostegunean, 20:00etan,
Karpinterian.

b Bihar, 20:30ean, Serantes

BILBO Le Maquine: El bosque

ELORRIO Teatro Defondo:

SANTURTZI Gorakada: El viaje

de Grimm opera.
b Bihar, 18:00etan, eta igandean,
12:00etan eta 18:00etan, Arriagan.

Orlando.
b Gaur, 20:30ean, Arriolan.

de Ulises.
b Igandean, 12:30ean, Serantes
aretoan.

Castañoseko udaltegian.
BILBO Teatro El Temple & Pabiloi

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BERRIATUA Bizkaiko Txapelketa:

Asier Alcedo, Ibai Amillategi,
Josune Aramendi, Oihana Bartra,
Lander Ibarluzea eta Itxaso Paia.
b Igandean, 17:00etan,
Mendibarren frontoian.

Gulistan (Land Of Roses).
b Astelehenean, 19:30ean,
Bilborocken.
BILBO Hannah Arendt filma,

euskarazko azpidatziekin.
b Asteartean, 19:00etan,
Bilbo Arten.

b Gaur, 20:30ean, Serantes aretoan.

SANTURTZI Circo Eia: Intarsi.

aretoan.

GERNIKA-LUMO La Enana
BILBO Mos Maiorum:

La costumbre de los ancestros.
b Bihar, 20:00etan, eta, igandean,
19:00etan, Fundicion aretoan.

Naranja: Kontu kantari 2.
Mendian ibiltari.
b Igandean, 17:00etan, Lizeoan.
GETXO Xankore: La noche secreta.

BILBO Pollo Rosa: Las amistades

b Igandean, 19:00etan,

de Gertrudis.

Andres Isasi musika eskolan.

DANTZA

ONDARROA Bertso saio literarioa:

ELORRIO 24 ordu digitalean.

Danele Sarriugarte, Miren Amuriza
eta Uxue Alberdi.
b Bihar, 19:00etan, Kofradia
Zaharrean.

b Bihar, 22:00etan, Arriolan.

Zaharrean.

ERAKUSKETAK
BILBO Carlos Soria: 65 años

disfrutando en la montaña.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Bidebarrietako liburutegian.

IGORRE Txalo: Zoaz pake santuan.
BILBO Entrecajas: Intensamente

b Bihar, 20:00etan, Lasarte aretoan.

azules.
b Asteartean eta asteazkenean,
19:30ean, Arriaga antzokian.

ONDARROA Xake: Lur.
b Gaur, 17:30ean, Bide Oneran.

eta Eneko Lorente: Coreografías
de la mirada. Las estrategias
fatales, hitzaldi performatiboa.
b Ostegunean, 20:00etan,
Fundicion aretoan.

GETXO Sonia Rueda: Frontoiak

Manos.
b Abenduaren 10era arte,

Bi Hormetara erakusketa gunean.
BILBO Ejecuciones extrajudiciales

BESTELAKOAK

en Colombia 2002-2010 liburuaren
aurkezpena.
b Ostegunean, 19:00etan, Zirikan.

MARKINA-XEMEIN Hego Haixe

BILBO Autopista kanpora! mahai

kantu bazkaria.
b Bihar, 13:00etan, Kontzejupean.

BILBO Barbara Diaz, Paco Bodi

b Igandean, 19:00etan, Hacerian.

b Gaur, 22:00etan, Kofradia

HITZALDIAK

BILBO Ola Maciejewska:

Loie Fuller: Research.
b Ostegunean, 20:00etan,
Azkuna zentroan.

ONDARROA Gure oroitzapenak.

ingurua: EAJ, EH Bildu, PSE-EE,
Podemos, PP eta Talde Mistoa.
b Ostegunean, 19:30ean,
Errekaldeko udaltegian.

ONDARROA Gotzon Barandiaran

eta Rafa Rueda: Hitzen ahairea.
b Igandean, 11:30ean, Mobydick-en.

BIZKAIKO HITZA

OSTIRALA, 2018ko azaroaren 2a
Zuzendaria: Aitziber Laskibar Lizarribar. Argitaratzailea: Bizkaiko Hedabideak SM.
Lege gordailua: SS-1515-2010 ISSN: 2173-1721
www.bizkaia.hitza.eus b bizkaia@hitza.eus

s
BIZKAIA MAITE

Harri eta adreilu gorriz eraiki zuen Manuel Maria de Smith arkitektoak jauregia, Ana Ingalaterrakoa erreginaren estiloari jarraituta. JAVIER MEDIAVILLA

1918an inauguratu zuten Artatza jauregia.
Ordu hartako goi mailako herritarrak
hartu zituzten han Trianoko markesek.
Gudarien kuartel ere izan zen.
Jaurlaritzarena zen orain arte, eta Leioako
Udalaren esku utzi du.

Markesen
jauregia,
herriaren esku
Jauregia kanpotik bezain ikusgarria da barrutik. IREKIA

Natalia Salazar Orbe

zezaguna bezain
ikusgarria da askorentzat. Leioan, eraikinari izena ematen
dion Artatzako hareatzan kokatuta, jauregi dotoreak
zaintzen ditu inguruetako lurrak.
Aldapa baten gainean, leku pribilegiatuan, 300.000 metro koadroko eremua hartzen du Artatza
jauregiak. Victor Chavarri Trianoko markesa eta Maria Josefa
Poveda Etxague senar-emazteentzat eraiki zuen Manuel Maria
de Smith arkitektoak.
1918an inauguratu zuten jauregia. Haren kanpoko lorategiek

E

zein horma barruetako gela eta
areto deigarriek politikako zein
gizarteko pertsona ospetsuen bisitak hartu zituzten garai hartan.
Hala erakusten dute jauregiko liburuan jasotako hainbat eta
hainbat sinadurak.
Sasoi hartan, ekonomiaren
hazkundea gertatu zen lurraldean. Artearen pizkundean ere eragina izan zuen egoera ekonomiko
hark. Horren adierazgarri, Smithek bere lanik onena egin zuen
eraikin hartan, aditu askoren ustean. Ana Ingalaterrakoa erreginaren estiloari heldu zion. Harria
eta adreilu gorria baliatu zituen
eraikuntzarako. Hara joaten denari Ingalaterrako landa zabalean

ari dela irudituko zaio: etxe zabal
baina ez oso garaia, gorrixka, eta,
aurrealdean, barne hausnarketetan galtzeko moduko lorategiaren lasaitasuna.
Goi mailako herritarren bizi eta
topalekuak kuartel eginbeharra
ere hartu zuen garai batean.
1936ko gerran, betebehar horretarako erabili zuten zenbait
gudari batailoik. Gaur egun film
bateko irudiak irudi litezke gudarien joan etorriak han barruan:
beirategi koloretsuetatik eguzkiaren zein ilargiaren izpiek eraikineko eskailerak zein arkuek
hasiera ematen zieten pasaguneetan barrena, gerra estrategiak
aztertzen.

1936ko gerrako garai hura kenduta, Poveda eta Chavarri familiaren ohiko egoitza izan zen jauregia. Eurak bizi izan ziren bitartean behintzat. Izan ere, haien
oinordekoek uda sasoian jo zuten
Artatzako jauregira, 1979ra arte.
Eta hamar urte geroago, Eusko
Jaurlaritzari saldu zioten, eta horrek Leioako Udalaren esku utzi
berri du, jauregian gizarte eta kultur jarduerak egiteko asmoz.

Erabilera ezbaian
Arkitektura eta historiari lotuta
ondare gisa duen garrantzia azpimarratu dute behin baino gehiagotan erakundeek. Polemikak
ere sortu izan dira eta: bisita ofi-

zialik ia ez duela hartzen eta gastu
handiegia eragiten duela salatu
izan dute PPk eta UPDk. Sal zezala ere eskatu zion UPDk Jaurlaritzari Eusko Legebiltzarrean. EH
Bilduren eta EAJren botoek atzera bota zuten proposamena. EH
Bildukoak ondare publikoa pribatizatzearen aurka azaldu ziren.
EAJkoek gogora ekarri zuten
eraikin babestua dela eta ezin
daitekeela egokitu edozein erabilera izango duen eraikin bihurtzeko.
Orain, leioaztarren eskura
dago; haren dorre, ezkutuko txoko, beirategi gardenek zein koloretsuek herriko gizarte eta kultur
jarduerak hartzeko zain.

