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Peru Azpillaga Bilbo

Gure Esku Dago plataformak

abiatutako herri galdeketen az-

ken olatuak igandean hartuko du

lur Euskal Herriko zenbait udale-

rritan. Berezitasun batzuk ere

izango ditu olatu horrek; besteak

beste, herri galdeketa egingo

duen Euskal Herriko lehen hiri-

buruaren txanda ekarriko duela-

ko berekin: Donostia. Hala ere,

beste hainbat tokitan ere izango

dira galdeketak azaroaren 18an.

Bizkaian, adibidez, Alonsotegin,

Zallan eta Balmasedan egingo

dute erabakitzeko eskubidearen

aldeko ariketa. 

Nafarroan galdeketa prozesuak

aurrera jarraituko duen arren,

Euskal Herriko gainontzeko lu-

rraldeetan amaitutzat emango du

Gure Esku Dago plataformak fase

hori. Hala, hausnarketa prozesu

batean murgilduko da orain era-

bakitze eskubidearen aldeko pla-

taforma. «Ikusten dugu erreali-

tate aldakor batean bizi garela;

bost urte bete ditugu, gauza anda-

na egin ditugu, eta aurrera begi-

rako erronkak definitzeko unea

iritsi delakoan gaude», azaldu du

Alex Zenarruzabeitiak, Bizkaiko

Gure Esku Dago plataformako ar-

duradunak; «espero dugu bide

orri bat definitua izatea otsailera-

ko, aurrera egiteko eman beha-

rreko pausoekin», zehaztu du.

Galdeketen harira, Bizkaian,

oro har, balorazio positiboa egin

dutela nabarmendu du: «Ispas-

terrek eman zuen lehenengo

pausoa, eta, geroztik, galdeketen

fenomenoak hedapen oso zabala

izan du».  Hainbat eskualdetan

egin dira galdeketak: Lea Artibai,

Busturialdea, Arratia, Durangal-

dea, Enkarterri... Bizkaiko geo-

grafia guztira hedatu da erabaki-

tzeko eskubidea, baita Getxo eta

Herri galdeketen azken olatua
Igandean izango dira Gure Esku Dago plataformak antolatutako azken herri galdeketak b Bizkaian,
Zalla, Balmaseda eta Alonsotegiko herriak izango dira erabakitzeko eskubidea gauzatzen azkenak

Prozesu parte hartzaileen bidez erabaki dute zein den herritarrei igandean egingo dieten  galdera . GURE ESKU DAGO
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Portugaleteren moduko toki

esanguratsuetara ere. Zenarruza-

beitiaren esanetan, udalerri ho-

rietako biztanleen aktibazioa

funtsezkoa izan da galdeketak

aurrera eramateko: «Herritarren

ekimena erabakigarria izan da,

haien artean dagoen erabakitze-

ko nahia; galdeketa bidez topatu

dute hori aurrera eramateko bi-

dea».

Zenarruzabeitiaren aburuz,

ariketak, batik bat, bi ezaugarri

positibo ditu: alde batetik,  galde-

keta egiteak berak dakarren «pe-

dagogia lana», eta, bestetik, «he-

rritarren aktibazioa». Argudiatu

duenez, kontsulten prozesua au-

rrera eramateko ezinbestekoa da

herritarren arteko adostasunak

lortzea: «Euskal herritar asko lu-

bakietan bizi gara oraindik ere,

eta, beraz, adostasunak lortzeko

lanketa berezi bat bultzatu behar

da. Prozesu hau bururaino era-

mateko, adostasunez  beteriko

prozesu bat izan behar da, eta ho-

rrek  pedagogia handia eskatzen

du».

Aurreko olatuan Enkarterriko

eskualdeko Gueñes eta Sodupe

herrietan egindako galdeketek

«hondar oso positiboa» utzi zu-

tela uste du Zenarruzabeitiak.

«Lan ikaragarria» egin zutenez

emaitza «onak» lortu zituztela

adierazi du, eta horrek ere bultza-

da eman zuela oraingo olatuko

herriak anima zitezen galdeketak

egitera. Izan ere, Bizkaiko herriek

erakutsitako «anbizioa» nabar-

mendu du: «Bizitzen ez bada, oso

zaila da imajinatzea zer-nolako

lana den galdeketa bat egitea».

Horrek  anbizioaz gain «perspek-

tiba» ere erakusten duela dio:

«Argi utzi dute etorkizuna elka-

rrekin eraiki nahi dutela, eta hori

egiteko erarik onena erabakitze-

ko eskubidea praktikara erama-

tea da». Herri horietan eskubide

hori gauzatzea lortu dutela dio:

«Dena haiek lortu dute, eskura

ditugun baliabide urriekin, ilu-

sioa sobran dagoela erakutsiz».

Erantsi du hilabeteetako lanaren

ostean «eklosio bat» gertatzen

dela galdeketaren egunean: «Ar-

gazki eder bat bihurtzen da, eta,

hilabeteak lanean eman ostean,

bozkatzera joaten den jendea iku-

sita, sinergia eta afinitate asko sor-

tzen dira, elkarbizitzarako ere ba-

lio handikoak».

Azken herrien txanda 
Hala, bigarren giza katearen oste-

an piztu zen Alonsotegi, Balmase-

da eta Zallako herritarren grina,

eta, geroztik, buru-belarri ibili

dira lanean erabakitzeko eskubi-

dea beren herrietan gauzatzeko.

«Hasieran zaila ikusten genuen,

baina, jendearekin hitz egiten eta

ekintza batzuk antolatzen hasi gi-

nenean, gogoa bazegoela sumatu

genuen. Azkenik, batzar batean

erabaki zen. Baiezko botoa ema-

nez gero inplikatzeko eskatu ge-

nuen, hots, denon artean egin be-

harko genuela. Eta gehiengoak

baietza eman zuen», azaldu du

Jorge Llaguno Balmasedako Gure

Esku Dago-ko kideak. Lehenik,

hiru herrietako udaletxeetan mo-

zioak aurkeztu zituzten, eta, on-

doren, galdera erabakitzeko pro-

zesua abiatu zuten.  

Herrietan erabakitzen diren

galderak desberdinak izaten dira.

«Bakoitzak bere soziologia kon-

kretua du, eta prozesu parte har-

tzaileen bidez erabakitzen da he-

rri bakoitzean zer galdera izan

daitekeen egokiena», azaldu du

Zenarruzabeitiak.  Horrek termi-

nologiaren inguruan ere eztabai-

da sortzea dakar berarekin, eta

herritarrek egunerokoan erabil-

tzen ez dituzten kontzeptuen in-

guruan hausnartzea: zer den es-

tatua, zer nazioa... 

Balmasedan eta Zallan batera

egin zuten prozesu hori, eta, be-

raz, galdera bera egingo dute

igandean: «Nahi al duzu euskal

herritarrok burujabe izatea bere

etorkizun politiko, ekonomiko,

sozial eta kulturala erabakitze-

ko?». Alonsotegin, berriz, galde-

ra bestelakoa izango da: «Nahi al

duzu izan euskal estatu indepen-

dente bateko herritarra?». 

Arkaitz Segura Alonsotegiko

Gure Esku Dago-ko kidea da, eta,

galdeketa egingo zutela plazaratu

zutenean, herrikideek «sorpresa

handia» hartu zutela azaldu du.

«Hau heziketa prozesu bat da;

jendeak parte hartzen ikasi behar

du, eta bere gauzak erabakitzeko

gai izaten». Horregatik, galdeke-

tek berebiziko garrantzia dutela

dio. Alonsotegin 2.500 pertsona

daude erroldatuta, eta Segura bai-

korra da aurreikuspenak egiteko

orduan: «Parte hartzea %30 eta

%40 artean ibiltzea espero dut».

Llagunok, berriz, balioa eman

dio hilabete hauetan guztietan

egin behar izan duten lanari, eta,

jada galdeketarako dena prest

duten arren, mota guztietako

gestio lanak egin behar izan di-

tuztela azaldu du: «Galdeketak

arlo guztietan lan egitea eskatzen

dizu. Guk hainbat talde egin geni-

tuen: batzuk informazioa biltzeaz

eta atal burokratikoa kudeatzeaz

arduratu dira batik bat; beste ba-

tzuk, elkarteekin eta alderdiekin

elkarrizketak mantentzeaz, eta

gainontzekoak, eguneroko gau-

zez: kartelak jarri, batzarrak an-

tolatu, artikuluak idatzi, dirua

lortu...». Ondorioz, Balmasedan

«presentzia handia» izan dutela

azpimarratu du. 

Llagunoren esanetan, Balma-

sedan urteetan sortutako «mesfi-

dantzak» izan dira zailtasun na-

gusia: «Hasieran zeuden etiketa

politikoak kentzea izan da latze-

na; tontakeria horretan denbora

piloa galdu dugu, eta asko zaildu

du gure lana». Hala ere, adierazi

du «poliki-poliki» eta egunero-

ko lanaren bidez hori aldatzea

lortu dutela. «Talde zabala osatu

dugu azkenean, pentsaera eta

ideologia askotakoa, eta hamaika

hitzaldi eta ekintza antolatu ditu-

gu erabakitzeko eskubidearen

berri emateko». Balmasedan

7.000 lagun inguruko errolda

dute, eta Llagunok aurreratu du

mila botoko langa gainditzea es-

pero dutela. Gainera, Gueñesen

eta Gordexolan %20ko parte har-

tzea lortu zutenez, Balmasedako-

ei ere ehuneko horren inguruan

ibiltzea gustatuko litzaieke.

Antzekoa izan da Zallan bizita-

koa. Hibai Baskones ibili da berta-

ko Gure Esku Dago-ko taldean

murgilduta, eta berak galdeketa

aurrera ateratzeko erabilitako fi-

losofiari eman dio garrantzia.

Azaldu duenez, egindako guztia

ondo pasatzeko gogoetatik abiatu

da, jendeari erakusteko galdeke-

ten dinamika «jarrera positibo-

an» sortutako dinamika bat dela:

«Ez gaude munduarekin haserre;

arazo bati aurre egin nahi diogu,

baina positibotasunean eta jarre-

ra eraikitzaileetan oinarrituta».

Hortaz, nabarmendu du  jendea

«eroso sentitzea» izan dela beren

asmoa; «beldurra kentzea eta

hau aurrera eramanez ondo pasa-

tzeko aukera dagoela erakustea».

Orain, galdeketa gainean duten

arren, lasai dago Baskones: «Oso

ondo egituratu eta antolatu dugu

dena, eta, beraz, landatutakoa ba-

tzeko unea heldu zaigu». 

Hala ere, korapilo asko askatu

behar izan dituztela gogoratu du:

«Zaila da zure mezua helaraztea

eta auzokide guztiei ulertaraztea

zer aldarrikatzen dugun». Hala

ere, galdeketaren egunean jendea

hurbilduko dela uste du Baskone-

sek. «Jendeak beldurra galdu be-

har du, eta prest egon behar du

edozein gairen inguruan libreki

iritzia eman eta bozkatzeko». 

Alde horretatik, ezezko boto

asko egotea espero du: «Erabaki-

tzeko eskubidearen mezua ondo

landu dugun seinale litzateke

hori, eta, beraz, benetan poztuko

ginateke». 6.700 pertsona inguru

daude deituta Zallan botoa ema-

tera, eta, aurreikuspen zehatzik

egin ez duen arren, erabakitzeko

eskubidea herritarrentzat «poli-

tika adeitsua» bihurtzeko aukera

dela argudiatu du. «Zauriak ixte-

ko funtsezkoa da jendeak ilusioa

berreskuratzea eta bizitza publi-

koan parte hartzea», ondoriozta-

tu du.

Parte hartzea da herri galdeketen arrakasta neurtzeko ezaugarririk erabakigarriena. GURE ESKU DAGO

«Jendeak beldurra
galdu behar du, eta 
prest egon behar du
edozein gairen inguruan
libreki iritzia emateko»
Hibai Baskones
Zallako Gure Esku Dago-ko kidea

«Hasieran zeuden
etiketa politikoak
kentzea izan da latzena;
horrek asko zaildu du
azkenean gure lana»
Jorge Llaguno
Balmasedako Gure Esku Dago-ko kidea

«Hau heziketa prozesu
bat da; jendeak parte
hartzen ikasi behar du,
eta bere gauzak
erabakitzeko gai izaten»
Arkaitz Segura
Alonsotegiko Gure Esku Dago-ko kidea
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PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria

Goazen!

A
ilegatu da hainbat
ume eta gaztetxoren-
tzat egun handia:
gaur estreinatuko da

Go!azen telesailaren denboraldi
berria ETB1en (gauean, Gaur
Egungaueko albistegiaren oste-
an, ikusi gura baduzue). Segu-
ruenik, 6 urtetik 12 urtera bitar-
teko seme-alabak, gutxi gorabe-
hera, dituzuen guraso askok
jakingo duzue zer den hori tele-
saiori. Ez dakizuenontzat hona
hemen azalpen labur bat:
Go!azenda Basakabi kristau-
udalekuetan ingelesa ikasten ari
diren gazte batzuen gorabeherak
kontatzen dituen telebista-saio
bat. Nerabeak dira, beraz, prota-
gonista nagusiak, bakarrak ez di-

ren arren (Ramon Agirre handia
ere badago, adibidez, aktoreen
artean, udalekuetako apaiz zu-
zendariarena egiten, hain zuzen
ere).
Gezurrik ez diot zera diodane-

an: urtetik urtera hobetzen eta
ikusleak bereganatzen joan da
Go!azen. Eta datuak hor daude.
Horrez gain, telesailaren haritik
sortu zen antzerkiak ere arrakas-
ta itzela izan du; ni neu naiz ho-
rren lekuko, udaberri eta uda
partean pare bat saiotan egotea
egokituzitzaidan eta.  Esaterako,
ikuslez bete zen Abandoibarra
ikuskizuna ikusteko Bilboko Aste
Nagusian. 
Hortaz, milaka haur eta gazte-

txo euskarazko produktu batekin

harrapatuta; musikala denez
gero, euskal kantuen ezagutza
zabaltzen; erakusten nerabeak
euskaraz maitemintzen, desmai-
temintzen, adarra jotzen, barre
egiten... Euskararen erabilera
sustatzen, azken finean.  Baina
eztabaidarik ere eragin zuen,
nola ez —euskaldunok euskaraz-
ko produktuekiko dugun larreko
zaintzak eraginda, akaso?—: 
muina kristau udaleku batzuetan
gertatzen diren eta maitasun
erromantikoan oinarrituta dau-
den harremanak dira, eta, erraz
da igartzen, oso modu sinple eta
artifizialean deskribatzen dira
harremanak egiteko moduak;
hots, klixez eta estereotipoz bete-
rik. Hori kritikarik handiena. Eta

arrazoizkoa, gainera. Halako
ekoizpenak, horren arrakasta-
tsuak direnean, batez ere, oso
tresna garrantzitsuak dira gizarte
inklusiboago baten alde egiteko;
zer esanik ez telebista publikoaz
ari bagara: estereotipoak gaindi-
tzeko, aniztasuna erakusteko,
balioak transmititzeko... Eta hori
guztia euskaraz!

Ikusiko dugu, bada, gaurtik
aurrera, zer dakarkigun berri
Go!azen-ek. Kariñoz baina behar
eta merezi duen besteko arretaz
eta zorroztasunez jarraituko die-
gu kapituluei, seme-alabekin ba-
tera gozatuko dugun euskal
ekoizpena den heinean (nekez
irudika dezaket, gaur egun, atse-
gin handiagoa ematen didan bi-
nomiorik). 
Amaitzeko, hausnarketa bat,

hondar lerrootan, Euskaraldia
hasteko astebete eskas falta den
honetan: hainbat dira ezagutzen
ditudan guraso belarriprest-ak,
normalean telebista euskaraz
ikusi ez arren umeekin Go!azen
ikusten dutenak. ETB1era, euska-
rara, alegia, nekez erakarriko di-
tugu horiek guztiak gaur egungo
ereduak indarrean dirauen bitar-
tean, baina bururatu al zaio inori,
Euskaraldia aprobetxatuta, sikie-
ra hamaika egunez euskara
ETB2ra eramatea? Adibidez,
Go!azen-ekin?

ETB1era, euskarara,
nekez erakarriko

ditugu gaur egungo
ereduak indarrean
dirauen bitartean,

baina bururatu 
al zaio inori sikiera
hamaika egunez
euskara ETB2ra

eramatea?

Irudia b Bilbo

Bizikletaz zihoan andre bat hil da, kamioi batek jota
Autonomia kalean bere bizikletan zihoala kamioi batek jo, eta azpian harrapatuta geratu zen 46 urteko bilbotar bat asteartean. Gurutzetako ospitalera

eraman zuten, larri, eta han hil zen emakumea. Kamioia txirrindulariaren parean zihoan, eta eskuineko bidera jira egin zuen, txirrindularia ikusi gabe.

Hala zapaldu zuen. Udalak kale askotan ibilgailuen abiadura murriztu duen arren, kilometroko 50 ordukoa mantentzen du Autonomian. Heriotza sa-

latu eta segurtasun neurriak eskatzeko, protesta egin du Biziz Bizi elkarteak, istripua gertatu zen lekutik udaletxera —argazkian—. M. DEL VALLE / FOKU
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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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Ama-seme batzuk
sastakatu ditu
gizon batek

SANTURTZI bMamariga auzoan
bizi den 51 urteko emakume ba-
tek bikotekidearen eraso matxis-
ta larria jasan zuen astelehen goi-
zean: hainbat labankada eman
zizkion gizonak. Baita emaku-
mearen semeari ere. 28 urte ditu
semeak, eta bederatzi labankada
hartu zituen. Ospitalean dira
biak. Erasotzailea Basaurin espe-
txeratu dute. Duela urtebete ere
salatu zuen andreak gizona, in-
darkeria matxistagatik.

Eraso matxistak
Elorrion eta
Barakaldon

ELORRIO bErtzaintza gizon bat
ikertzen ari da Elorrioko taberna
bateko emakumeen komunetan
bi bideo kamera jarri dituelakoan.
Barakaldon, berriz, bi gizon inpu-
tatu dituzte hilaren 9an emaku-
me bati abusuak egitea egotzita.
Bi udalek salatu dituzte erasook.
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Bizkaiko Foru Aldundiak aurrei-
kusten du Bilboko hegoaldeko
saihesbidearen bigarren fasea ur-
tarril aldera abiatuko dela. 2011n
estreinatu zen saihesbidearen le-
hen fasea, Peñascal eta Santurtzi
lotzen dituen hamazortzi kilome-
troko errepidea. 2001ean, diputa-
zioak Bilboko trafikoa arintzeko
asmoz jarri zuen martxan proiek-
tua, eta 465 milioi euroko inber-
tsio aurreikuspena zuen. Lanak,
ordea, espero baino gehiago luza-
tu ziren, eta gainkostuarekin
amaitu zituzten hamar urteren
ostean: 821 milioi euro inbertitu zi-
ren azkenean. Erabakiak eztabai-
da bizia piztu zuen; polemika as-
koren artean eraiki zuten saihes-
bidea, eta, geroztik, kritika asko
jaso ditu —kilometro bakoitzak
49,49 milioiko kostua izan du—.
Gerora, errepideak ez ditu,

inondik inora, eginiko aurreikus-
penak bete, eta Bilboko trafikoa

oraindik ere arazo bat da. Aurrei-
kusi zuten saihesbidea 24.000
ibilgailuk erabiliko zutela egune-
an, eta horietatik 9.000 inguru
ibilgailu astunak izango zirela.
Errealitatea, ordea, guztiz beste-
lakoa da. Gaur egun, erabiltzaile
kopurua ez da erdira ere iristen,
eta egunean 2.000 bat ibilgailu as-
tun igarotzen dira soilik. Gainera,
hamabi milioi euroren irabaziak
izatea espero bazen ere, lehenen-
go urtean, adibidez, bost milioi
euro baino ez ziren lortu –errepi-
dearen mantentze kostutik behe-
rako kantitatea–. Horrek zulo na-
baria sortu du kutxa publikoan. 
Kritikak kritika, baina, Bizkai-

ko Diputazioak estrategikotzat
jotzen du oraindik ere saihesbi-
dea, eta ez du atzera botako hiru
fase dituen proiektua —Zornotza-
raino luzatzeko asmoa dago—.
Hala, bigarren fasea martxan jar-
tzea erabaki du: Peñascaleko bi-
desaria Arrigorriagarekin lotze-
ko, 4,2 kilometroko luzera duen

tarte menditsua, laburra bezain
korapilatsua. Izan ere, eremu ho-
rretako ezaugarriek zaildu egiten
dute egitasmoa. Errepidea tune-
len bidez joango da ia osorik —Ar-
notegi eta Seberetxe mendietan
barrena—, Bolintxuko tartea sal-
bu. Horregatik, 200 milioi euroko
aurrekontua izango du proiek-
tuak —47,61 milioi euro kilometro
bakoitzeko—, eta, obrak urtarrile-

an abiatuko diren arren, ez da
2022ra arte estreinatuko. 
38 hilabete horietan, batez bes-

te, 1.760.000 metro kubiko lur
atera beharko dituzte menditik.
Gainera, Bolintxuko errekaren
gainetik igaroko den zutaberik
gabeko 174 metroko zubia eraiki-
ko dute. Hain zuzen ere, hori
izango da tarterik konplexuena.

Bolintxuko harana garrantzi eko-
logiko handiko eremua da. Bilbok
mantentzen duen gune berde ba-
kanetakoa, landare eta animalia
espezie askoren bizitoki. Horre-
gatik, bigarren faseko obrek ere
hautsak harrotu dituzte, eta hain-
bat izan dira aurka agertu diren
elkarte eta alderdiak.
Supersur Handitzearen Kon-

trako Plataformak, esaterako,
kanpaina bat abiatuko
du. Alde batetik, salatu
egin dute aldundiak
egindako Ingurumen
Inpaktuaren Adierazpe-
na iraungi egin dela.

Azaldutakoaren arabera, inpak-
tuaren adierazpena 2012ko uztai-
laren 26an egin zen, eta bost urte-
ko epea zegoen zati horretako
lanak egiteko. Hortaz, adierazpe-
na 2017an iraungi zela diote, eta,
horrenbestez, diputazioari eska-
tu diote lanak eten ditzan inguru-
men ebaluazio berri bat egin
bitartean.

Horretaz gainera, jakinarazi
dute bi mozio aurkeztuko dituz-
tela. Bata, diputazioari eskatzeko
obrak gelditu eta mugikortasun
planen inguruko hausnarketa
prozesu bat martxan jar dezan.
Beste mozioan, Bilboko Udalari
eskatuko diote «Supersurra han-
ditzearen aurka» agertu dadila,
«Bolintxuko harana defendatze-
ko». Izan ere, plataformaren us-
tez, tokiko administrazioek hiriko
mugikortasun planekin landu eta
aldarrikatzen dutena —garraio
publikoa sustatzea, abiadura mu-
rriztea eta abar— «kontraesan
iraunkorrean» dago diputazioak
aurkezten dituen proiektuekin:
«Garraioaren kudeaketa on bat
egin beharrean, ibilgailuentzako
azpiegiturak baino ez dituzte erai-
kitzen, garraio pribatua susta-
tuz». Horrez gain, gogora ekarri
dute Bilboko hegoaldeko saihes-
bidearen lehen faseak ez zuela au-
rreikusitakoa bete, eta, gainera,
aurrekontua ere uste baino askoz
handiagoa izan zela azkenean.

Bilboko azken harana
Azkenik, Bolintxuko haranak
jasango duen ingurumen inpak-
tua azpimarratu dute, eta oharta-
razi Bilboko Udalak 2008an aho
batez onartutako Pagasarriko
Plan Bereziak eremu babestutzat
jotzen duela. Hori dela eta, Bolin-
txuko eremuak duen garrantzi
ekologikoari balioa emateko
dokumental bat plazaratu dute:
El último valle (Azken harana).
Urko Olozabalek zuzendu du
film laburra. Bertan, saihesbidea-
ren handitzeak Bolintxuri era-
gingo dizkion kalteen berri ema-
teaz gain, eremu horrek duen
aberastasunaren berri ematen da.
«Bideoa ikustean, Bolintxuren
freskotasuna sentitzen duzu.
Toki txundigarri eta polit horren
aldeko argudioak ezagutzera
ematen ditugu», adierazi du Ola-
zabalek. «Bilbon geratzen zaigun
azken gune naturala da, beste
guztiak jada suntsitu egin ditugu-
lako», erantsi du. 
Saihesbidea handitzearen aur-

kako dinamikak, beraz, bi sorbatz
ditu: «Supersur errepidea handi-
tzea ez da inondik inora beha-
rrezkoa, eta, diru xahutze ikara-
garria izateaz gain, Bolintxuko
haraneko biodibertsitatearen
aurkako eraso bortitza da, Bilbon
geratzen zaigun azkena».
Equo alderdiak ere bi ideia ho-

riek azpimarratu ditu. Haien esa-
netan, saihesbidea handitzeak ez
du Bilboko trafikoa arinduko, eta,
beraz, «diru eralgiketa izuga-
rria» izateaz gain, ingurumenari
egingo dion kaltea «astakeria hu-
tsa» izango da.

«Bilboko azken gune naturala»
arriskuan dagoela ohartarazi dute
Bilboko hegoaldeko saihesbidearen bigarren faseak Peñascal auzoa eta Arrigorriaga lotuko
ditu b 4,7 kilometroko tarteak 200 milioiko aurrekontua du eta 2022rako amaitu nahi dute

Supersur Handitzearen Aurkako Plataformak Bolintxuri buruzko dokumental bat grabatu du. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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Saihesbidearen bigarren
tarteak Bolintxuko harana
zeharkatuko du, balio
ekologiko handiko eremua



Natalia Salazar Orbe Iurreta

Iurreta parean Ibaizabal erreka

beltzez tindatzen duten isuri ku-

tsagarri batzuen berri eman berri

du EH Bilduk. Errekaren emarian

putzu beltzak erakutsi zituen

joan den astean Mikel Otero lege-

biltzarkideak, bideo batean.

Smurfit Kappa paper lantegiaren

produktu kimikoak dira errekara

iristen ari direnak. Laginak hartu,

eta Iñaki Arriola Jaurlaritzako In-

gurumen sailburuari azalpenak

eskatu dizkio koalizioak. Izan ere,

egoera ez da berria. Joan den api-

rilaz geroztik, jakinaren gainean

zegoen administrazioa. Arriolak

jakinarazi du lantegiari zigor es-

pedientea zabaldu diola Uraren

Euskal Agentziak.

Eusko legebiltzarrean eztabai-

da izan zuten, joan den ostiralean.

Ingurumen sailburuak jakinarazi

duenez, Uraren Agentziak joan

den apirilean konfirmatu zuen

isurketak egon bazeudela. Orduz

geroztik, birritan eskatu diote en-

presari arazoa konpontzeko neu-

rriak har ditzala. Hala ere, egoe-

rak bere horretan dirauenez, zi-

gor espedientea zabaldu diote.

Sei hilabete baino gehiago da-

ramatza, beraz, Jaurlaritzak

Smurfit Kappa enpresarekin la-

nean, isuri kutsagarriak geldia-

razteko konponbide bila. Arriola-

ren arabera, «arazoa zaila da; as-

palditik dator, eta ezin da goizetik

gauera konpondu».

Mikel Otero legebiltzarkideak

kritikatu egin du konponbiderik

jarri ez izana, kontuan hartuta,

gainera, isuritako elementuen

analisiek agerian utzi dutela eza-

rritako gehienezko balioen mu-

gak gainditzen dituztela isuriok.

Hain zuzen, lixibiatuari dagokio-

nez, 12,23ko Ph-a neurtu du Jaur-

laritzak —araztegi baterako gehie-

nezko muga 9,5 da; kasu hone-

tan, ordea, zuzenean isurtzen

dute likidoa errekara—.  «Zuek ja-

kinaren gainean egon eta sei hila-

bete eta erdi osteko egoerari bu-

ruz hitz egiten ari gara», aurpegi-

ratu zion Oterok Arriolari.

Protokoloei jarraituta
Ingurumen sailburuak adierazi

zuen administrazioa ez dela egon

geldi denbora horretan guztian.

«Zorrotz lan egin da ingurumena

eta herritarrak babesteko. Ezarri-

ta dauden pauso batzuk jarraitu

behar dira, eta horrek guztiak

denbora behar du, bai isunak jar-

tzeko eta baita egokiak diren eta

bermeak eskaintzen dituzten

konponbideak bilatzeko ere». 

Aspalditik dator arazoa.

1990eko hamarkadan salaketa ja-

rri zioten enpresari errekara zu-

zenean isurtzen zuelako ura,

araztu gabe. Kondenatu ere egin

zuten. 2006an, haren arduradu-

nak zigortu zituzten, ingurume-

naren aurkako delitu etengabea

egiteagatik. Hala azaldu du Ote-

rok. Eta argudio horiei helduta

kritikatu du orain zigor adminis-

tratiboa besterik ezarri ez izana.

Zabortegi estalia
Paper lantegiak hondakinentza-

ko eremu bat sortu zuen enpresa-

ren eta gasolindegiaren artean

1980ko hamarkadan, eta, garai

batean, han biltzen zituen ele-

mentu toxikoak, eraikinaren

atzealdean. 1990eko hamarka-

dan estali egin zuten zabortegia.

Gaur egun belarrak eta zuhaitzek

estalita ageri den eremu horren

azpian daude urteetan gordetako

hondakinak. 

Urteen poderioz eta euriaren

eraginez, elementu toxikoak fil-

tratzen zirela ikusita, likidoa

araztegira bideratzeko sistema

bat jarri zuen enpresak 2007an.

Hala ekarri zuen gogora Arriolak.

Baina ikusi da neurri hori ez dela

nahikoa, filtrazioak errekara iritsi

baitira.

Arriolak esan du enpresari ego-

era hori bideratzeko eskaerak

egin zizkiola Uraren Agentziak,

hainbat kontrol egiten dizkietela-

ko. Baina enpresaren saiakerek ez

dute izan emaitzarik. Horregatik,

uztailean jakinarazi zioten zigor

espedientea zabaltzeko asmoa.

Oterok salatu egin du egoerari au-

rre egiteko urgentziazko neurri-

rik hartu ez izana, eta gertatzen ari

dena geldiarazteko gai ez izatea.

Iurretako paper lantegiari zigor
espedientea ireki dio Jaurlaritzak
EH Bilduk azaleratu du lantegiak produktu kimiko kutsagarriak isurtzen dituela Ibaizabal
errekara b Isurketen berri izan arren egoera ez bideratzea leporatu diote Jaurlaritzari 

Isuri beltzak ageri dira Ibaizabal errekako hainbat lekutan. Dozena bat isuri leku identifikatu dituzte. MIKEL OTERO
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Denda itxura du; auzoko super-

merkatu txiki baten antolaera,

autozerbitzua oinarri duena. Eli-

kagaiz betetako apalategiek osa-

tzen dute gunea. Eta elikagai

sorta bakoitzak bere txarteltxoa

du, produktuaren balioa jakina-

razteko. Euroen aipamenik ez da

inon ageri, ordea. Diru bidezko

trukerik ere ez da erosketen

ondoren. Lagun Gunea da. Baz-

terketa arriskuan dauden familiei

elikagaiak banatzeko zentro

berria. Berria, eta berritzailea.

Izan ere, banaketa sistema alda-

tuko du, eta, hartzaileentzat ero-

soago izateaz gain, duinagoa

izango da haientzat. Horixe

nabarmendu dute sustatzaile

guztiek: duintasunean irabaziko

dutela baztertuta egonik jatekoa

hartzera joan behar izaten dute-

nek. Orain, ez dute ilara luzerik

egin beharko. Lotsa ere sentiaraz-

ten zien, intimitatea urratzen

zien, eta atzean utziko dituzte

duintasuna mintzea eragiten zie-

ten ilara luze haiek. Batzuek

behintzat. Banaketa zentro berri-

ra joateko aukera izango duten

900 familia inguruk. Bilboko

Santutxu auzoan zabaldu dute

asteon, proba modura.

Puntu sistema
Puntu bidezko sistema du bana-

keta modu berriak. Gizarte la-

guntza jasotzen duen pertsona

horietako bakoitzak puntu kopu-

ru bat izango du hilean, bere bal-

dintzen eta familia osatzen duten

pertsona kopuruaren arabera: 22

eta 79 puntu artean. Dendan da-

goen produktu bakoitzaren ba-

lioa ere hala zehaztuko da. Arroz

pakete baten truke, adibidez,

puntu bat eman beharko da, eta

tomatearen truke, puntu erdia.

Lekaleek, pastak, esneak eta atun

latek ere puntu banako balioa

dute. Haurrentzako esne hautsa

jasotzeak ez du gasturik eragingo,

eta gaileten truke eta hozkailue-

tan dauden san jakobo paketeen

truke bi puntu eman beharko

dira. Produktu bakoitzaren balio-

aren berri ematen duen taulan ze-

haztuko da familia bakoitzak

zenbat halako har ditzakeen

gehienez. San jakoboen ondoan

beste txartel bat ere badago: txerri

baten irudia. Produktuak txerri

okela duela ohartarazteko da; ba-

tez ere musulmanei begirako

oharra. Barazki eta fruta freskoak

ere izango dituzte aukeran.

Sistema horren bidez, hemen-

dik aurrera familia bakoitzak ku-

deatu beharko ditu bere puntuak,

dituen baliabide eta beharren

arabera. Poltsa jakin bat jaso or-

dez, dendara joan eta bertan au-

keratu ahalko du behar duena.

Banaketa gunera noiz joan ere au-

rrez zehaztua izango dute har-

tzaileek; hilean bi egunetan. Hala

banatuta, egunean 70 lagunetik

gora joango dira dendara, eta,

guztira, 900 bat familiako 2.000

bat pertsonari emango die zerbi-

tzua. 

Ez hori bakarrik; banaketarako

tokia baino gehiago izango da La-

gun Gunea. Bazterketa arriskuan

daudenentzat pentsatuta egonik,

haien beharrei egokitutako zerbi-

tzu integrala emateko helburua

jarri dio bere buruari proiektuak.

Hartarako, lana bilatzeari begira-

ko ikastaroak eskainiko ditu,

etxeko ekonomiari buruzko taile-

rrak, eta gizarteratzeari begirako

beste jarduera batzuk. Besteak

beste, hizkuntzak ikasteko auke-

ra emango du, kulturen arteko

programak lantzekoa, eta haurrei

laguntzekoa.

Bizkaian dagoen halako lehen

gunea da Santutxukoa, eta baka-

rra. Proba moduan zabaldu dute

oraingoz, baina gehiago etorriko

diren esperantza dute sustatzaile-

ek. Hartarako, probak utzitako

emaitzen balorazioa egingo dute,

eta beste gune batzuetara heda

daitekeen aztertuko dute. Nahia

da eredu berria Bilbon eta Biz-

kaian zehar barreiatzea, susta-

tzaileak seguru baitaude oraingo

sistema baino egokiagoa eta era-

ginkorragoa dela. 

Horixe ondorioztatu dute sus-

tatzaileek ezagutu dituzten hala-

ko egitasmoek. Euskal Herrian,

aurrekari bakarra du: Nafarroan,

San Adrianen. Eta Herrialde Ka-

talanetan beste bi esperientzia

ezagutu dituzte Bizkaiko Gurutze

Gorriko eta Elikagai Bankuko ki-

deek: Gironakoa eta Bartzelona-

koa. «Arrakasta nabarmena»

izan dute horiek guztiek, eta, be-

raz, aurrerantzean, Bizkaian sis-

tema berria hedatuko den ustea

azaldu dute. 

Gurutze Gorriak eta Elikagai

Bankuak bultzatu dute egitas-

moa, eta haiek kudeatzen dute

gunea. BBKren laguntza jaso du

programak, eta baita Bilboko

Udalarena, Bizkaiko Foru Aldun-

diarena eta Espainiako Gober-

nuarena ere. Erakunde horietako

guztietako ordezkariak izan dira

gunea aurkezteko ekitaldian, eta

lortutako elkarlana goratu dute;

esan dutenez, elkarlan hori gabe

Lagun Gunea ez litzateke posible.

Elikagaiak «modu duinagoan»
banatzeko gune bat zabaldu dute
Bazterkeria arriskuan daudenei elikagaiak beste sistema baten bidez banatzeko gune
berritzailea zabaldu dute Elikagai Bankuak eta Gurutze Gorriak Santutxun: Lagun Gunea

Autozerbitzuan oinarritutako denda itxura du Lagun Guneak. Bizkaiko Gurutze Gorriak eta Elikagai Bankuak kudeatzen dute. MONIKA DEL VALLE / FOKU

7BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2018ko azaroaren 16a Gaiak

Zerbitzu integrala eman
nahi du gune berriak, 
eta ikastaroak, tailerrak
eta bestelako jarduerak
eskainiko ditu
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Ez da gauza berria, SOS Arrazake-

riaren esanetan. Etorkin eta mi-

gratzaileen aurkako sarekadak

ohikoak dira Bizkaian, batez ere

hiriburuan: geldiarazteak, identi-

fikazioak, miaketak. Elkarteak

sarri salatu ditu poliziek horien

aurka egindako gehiegikeriak;

ohituta dago lan horretan. Baina

oraingoan bereziki kezkatuta

agertu da, eta hedabideengana jo

du: «Azken asteetan nabarmen

areagotu dira sarekada arrazistak

San Frantzisko auzoan».   

Kolektibo jakin bat jarri dute jo-

mugan Bilboko udaltzainek, el-

kartearen esanetan: gazte ma-

grebtarrak. «Kolektibo horreta-

ko talde osoen aurkako miaketa

masiboak egiten ari dira». Azaro-

aren 2an, San Frantziskoko Ma-

riaren Bihotza plazan, sarekada

deigarria ikusi zuten SOS Arraza-

keriako kideek. Udaltzainek gaz-

te magrebtarrek osatutako bi

multzo inguratu zituzten plaza-

ren bi gunetan. Inguratu, identifi-

katu eta miatu egin zituzten, age-

riko inolako arrazoirik gabe. Ordu

erdiz izan zituzten geldiarazita. 

Udaltzainen esanen ondotik

Hainbatetan gertatu dira antzeko

egoerak, eta Ertzaintza ere hala-

koetara batu dela salatu du arra-

zakeriaren aurkako elkarteak.

Gogortze hori nondik datorren

susmoa ere plazaratu du: udal-

tzainburuek berriki jendaurrean

adierazi dute  San Frantziskon de-

linkuentzia areagotzen ari dela. 

Hori ikusita, ohar batzuk pla-

zaratu ditu SOS Arrazakeriak:

pertsona guztien duintasuna une

oro errespetatu beha da; polizien

jardun guztiek arrazoituak eta

proportzionalak izan behar dute;

poliziek pertsona guztien segur-

tasuna bermatu behar dute, eta

hori pertsona guztien eskubideak

errespetatuta egin behar dute; eta

jatorri etniko jakin bat jomuga-

tzat hartzea arrazakeria da —arra-

zakeriaren aurkako eta oinarriz-

ko eskubideen Europako eta na-

zioarteko erakundeek hala jaso-

tzen dute—.

«Segurtasunak ez du zerikusi-

rik ez sarekada arrazistekin, ez

miaketa masiboekin», esan die

Bilboko agintariei eta herritarrei.

Halako jarrerekin pertsona ba-

tzuk kriminalizatu eta «ingurua

are gehiago degradatu» besterik

ez dela egiten adierazi, eta, arra-

zakeriaren ordez, auzoan beren

ustez zer behar den azaldu dute:

«Justizia sozial gehiago, espeku-

lazio gutxiago, baliabide gehiago,

aporofobia gutxiago, elkarbizitza

gehiago, segregazio gutxiago, eta

berdintasun gehiago».

EH Bilduk ere salatu ditu

«arrazaren arabera» azkenal-

dian egiten ari diren «miaketa

masiboak». Kezka agertu du ger-

tatzen ari denarekin, eta auzoki-

deak segurtasunarekin kezkatuta

badaude bestelako «neurri era-

ginkorrak» hartu beharko direla

ohartarazi du; salatu du orain ar-

teko neurriek «haserrea eta ko-

lektibo batzuenganako mesfi-

dantza» areagotu besterik ez du-

tela egin. «Ez da koherentea egun

batean inklusio programak aur-

keztea eta hurrengo egunean ko-

lektibo horien aurkako miaketa

masiboak egitea», esan dio uda-

lari Alba Fatuarte zinegotziak;

«horrek ez dauka zerikusirik Se-

gurtasun Itunean adostu genuen

hurbileko polizia ereduarekin». 

Oso bestelako iritzia du San

Frantziskon sortu berri den auzo

elkarteak. Kalean «beldurra»

pasatzen dutela adierazi, udal-

tzainen eta ertzainen lana txalotu,

eta Poliziari jarduten uzteko eska-

tu dio SOS Arrazakeriari.

Bilboko San Frantziskon
«sarekada arrazistak»
areagotu direla salatu dute
SOS Arrazakeriak azaldu duenez, gazte magrebtarren aurka «miaketa
masiboak» egiten ari dira azkenaldian b Jarreraz aldatzeko eskatu du

Aurreko astean Ertzaintzak egindako miaketa masiboetako bat. SOS ARRAZAKERIA
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‘Herrien besarkada’
iragarri dute
maiatzaren 5erako

R
Migranteak babesteko,

haien mugimendu aske-

rako eta Europak babesean har-

tzeko egitasmo bat aurkeztu du-

te Artean. Aurreko asteburuan

jardunaldiak egin zituzten han

Europako zenbait eragilek, eta

bertan izan ziren, besteak beste,

Greziako, Italiako, Ceutako eta

Erdialdeko Amerikako migran-

teen karabanako kideak.

Europa mailako ekitaldi bat

iragarri zuten asteburua amai-

tzerako: Herrien besarkada an-

tolatzen ari dira maiatzaren

5erako. Europako hiri eta he-

rrietan egingo da, eguerdian.



Natalia Salazar orbe Bilbo

Itxaropen kaleko eraikinen arte-

an ez ezik, auzoaren eguneroko

giroan ere hutsune handia utzia

zuen Esperantza frontoiaren

eraisteak. Bilboko metroaren hi-

rugarren linea gauzatzen ari zire-

nean zailtasun handiak aurkitu

zituzten Zazpikaleetako geltoki

berria eraikitzeko. Euskal Trenbi-

de Sareak Esperantza frontoia

eraitsi zuen lanok gauzatu ahal

izateko. 2015ean desagertu zen

pilotan aritzeko tokia izateaz gain,

auzoarentzako topaleku bihurtua

zen espazioa. Orain, beste frontoi

bat eraikitzeko hitzarmena sinatu

dute Bilboko Udalak eta Eusko

Jaurlaritzak, ETSren bidez. Fron-

toia bakarrik ez, bost solairuko

eraikin bat ere egiteko proiektua

aurkeztu zuten asteazkenean.

Frontoia bera geltokiaren estal-

kiaren gainean jarriko dute.  

Metroaren hirugarren linearen

lanak bukatu ostean, frontoi miti-

koa berregingo zutela iragarri zu-

ten administrazioek. Lanak buka-

tu  ostean, iazko apirilean zabaldu

zuten hirugarren linea, eta orain

iragarri dute proiektua. 

ETSk zuen hartua pilotalekua

berreraikitzeko konpromisoa.

Udalak eta berak erdi bana finan-

tzatuko duten proiektuaren hi-

tzarmena aurkeztu dute, ordea,

Juan Mari Aburto alkateak eta

Arantxa Tapia Ekonomiaren Ga-

rapen eta Azpiegitura sailburuak.

«Bilbotarrok irabazten aterako

garen proiektu» modura aurkez-

tu du alkateak. Izan ere, auzoa-

rentzako ekipamenduak hartuko

dituzten hainbat espazio ere izan-

go ditu eraikin berriak. Besteak

beste, «aspaldiko eskaria» duen

haurrentzako liburutegia iragarri

du Aburtok. 

Gainerako espazioei dagokie-

nez, auzoko elkarteek eta eragile-

ek erabiltzeko izango dira. Haie-

kin harremanetan jarriko dira, es-

paziook nola antolatu eta erabili

erabakitzeko. Gainerako solai-

ruetan umeen, gazteen eta fami-

lien aisiarako espazioak jarriko

dituzte. 

4,5 milioi euroko kostua izango

du obrak. Lanak datorren urtean

hasi eta 2020. urtearen bukaera

aldera amaitzea aurreikusi dute.

Hortik aurrera izango dituzte era-

bilgarri auzoko bizilagunek fron-

toia eta bestelako instalazioak.

Kokaleku berria
Eraitsi zuten arte, kalearen mai-

lan eta paraleloan zegoen fron-

toia. Berria ondoko eraikinak bai-

no gorago kokatuko da, eta kalea-

rekiko perpendikular. Egoera

berri horrek erabilera zailtasu-

nengatik edo gertutasun faltaga-

tik sor ditzakeen iritzien aurrean,

onurak azpimarratu ditu Abur-

tok: «Argiztapen natural handia-

goa izango du, ondoko eraikinak

baino gorago kokatuko delako».

Frontoiaren ezaugarri zeha-

tzak eman dituzte: ezkerreko

hormaren tipologia hartuko du.

Pilotalekuak 30 metroko luzera

izango du; kantxak, hamar me-

troko zabalera, eta, kontrakan-

txak, lau metrokoa. Frontisa ha-

mar metro garai izango da, eta 11

metro zabal. Ezkerreko horma,

berriz, hamar metro garai izango

da.

Eraikin berriari dagokionez,

240 metro koadroko azalera izan-

go dute beheko eta lehenengo bi

solairuek. Azken bi solairuetako

bakoitzak, berriz, 160 metro koa-

dro izango ditu.

Frontoia baino gehiago
Kirol jardueretarako espazio bat

baino gehiago izan da urte luzez

Esperantza frontoia. Herritarren-

tzako topagunea zen. Aste Nagu-

siko otorduetarako mahaiez josi-

ta ikusi da behin baino gehiago-

tan pilotarien agertokia izandako

kantxa. Baina herrita-

rrek pilotak hormaren

kontra aldaera guztietan

jaurtitzeko espazioa ere

izan da. Esku pilota, pala

eta frontenisa praktika-

tzeko topaleku izaten zuten ume,

gazte zein helduek, egunero, erai-

tsi zuten arte. 

Hain zuzen, bi pilota taldek eta

frontenis talde batek erabiltzen

zuten. Atxuriko Maestro Garcia

Rivero ikastetxe publikoko esko-

laz kanpoko jarduerak egiteko to-

kia ere bazen. Horrez gain, pilota

tailerrak, txapelketak eta azokak,

eta barrutiko bilerak egiten zituz-

ten han. Herri frontoien izaera

zuen Esperantzak. Eta ezinegona

sortu zuen hura eraisteko egitas-

moak. Frontoia eraistearekin ba-

tera, zartakoa hartu zuen auzoa-

ren bihotzak. 

Esperantza frontoia 
San Nikolaseko geltokiaren
gainean berreraikiko dute
Eraikin berri bat ere egingo dute Zazpikaleetako elkarteentzat eta
auzorako instalazioak hartzeko b Lanak 2020. urtean bukatuko dituzte

Frontoi berriaren proiektua aurkeztu du udalak. BILBOKO UDALA

Besteak beste, haurrentzako
liburutegi bat eta umeen,
gazteen eta familien aisiarako
espazioak iragarri dituzte

Estitxu pasealekua inauguratu dute,
abeslaria hil zeneko 25. urteurrenean

BILBO bBilboko Casilda Iturrizar parkeko bide bati Estitxu paseale-

kua izena jarri diote, Estibaliz Robles-Arangiz abeslariaren omenez.

Artetxe Kondearen zumarkalearen eta Abandoibarra etorbidearen ar-

tean dagoen kaleari eman diote izen hori. 1960ko hamarkadako eus-

kal musikari bultzada eman zion artista nagusietako bat izan zen. Az-

ken urteetan Bilbon emakume izena jarri dioten zazpigarren lekua da.

Erandioko Udaleko talde guztiek babesa
eman diete Loramendiko langileei

ERANDIO bErandioko Sanitas Loramendi zahar etxeko langileak 

greba mugagabean daude urriaz geroztik. Erandioko Udaleko talde

guztiek babesa agertu diete asteon, «egoiliarrak egoki zaintzeko, lan-

gileek baldintza egokiak izan behar dituztela» uste dutelako. Elkarre-

taratzea egin zuten langileek asteartean, Bilbon, Guggenheim museo-

aren aurrean, eta Gizarte Ekintzako diputatu Isabel Sanchez Roblesi

eta berdintasun diputatu Teresa Laespadari bilera bana eskatu diete. 

Estitxu abeslariaren familia, inaugurazio ekitaldian. BILBOKO UDALA

Zuberoako ikastolei laguntzeko 
otzarak banatuko dituzte zenbait herrik

EUSKARA bZuberoan euskara sustatu eta hango ikastolei laguntzeko

bertako produktuen otzarak eskuratzeko aukera emango dute, aurten

ere, Arrigorriagan, Basaurin eta Galdakaon. Otzara eskuratu nahi

duenak helbide hauetakoren batean egin beharko du eskaria, aben-

duaren 5a baino lehen: abarrak@gmail.com;

posta@arizkoikastola.netedo idazkaria@eguzkibegi.net.

Bidaia bankuko txartelaz ordaintzeko
sistema probatuko du Bilbobusek

BILBO bBilbobusek ordainketa sistema berria probatuko du: EMV

bankuko txartelekin ordaintzeko aukera emango du sistema horrek.

Hala, erabiltzaileek ez dute dirurik edo aurretik kargatutako txartelik

beharko bidaia ordaintzeko. Sistema ezarriko duten enpresek azaldu

dute ordainketa sistema segurua dela eta onurak dituela bidaiarien

erosotasunerako.
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Nerea Bedialauneta Alkorta

Ondarroa

Futbozale amorratua da Erik Osa
Rodriguez (Ondarroa, 1985). Lea-
Artibai, Mutriku eta Debako fut-
bol taldeen lana herritarrei hur-
biltzeko asmoagaz, Leartigol.com
sortu zuen 2012ko azaroan. 
Futbolari buruz egin duzun le-

hen proiektua al da Leartigol?

Aurretik antzeko proiektu bat
nuen, baina ez zen gauza oso se-
rioa. Proiektu nahikoa pertsonala
zen, gainera. 3. Mailatik beherako
futbol taldeen hainbat partidata-
ra joaten nintzen, eta ateratzen
nituen argazkiez osatutako bildu-
mekin bideoak sortzen nituen.
Ideia zeurea al da, ala nonbaite-

tik hartu zenuen?

Barakaldoko Tele 7 kateak astero
Barakaldo, Sestao, Portugalete...
2.B Mailan, 3. Mailan eta Ohorez-
ko Mailan dauden futbol taldeen
jarraipena egiten du, eta hortik
hartu nuen ideia. 
Zelan sortu zen Leartigol?

Bat-batean sortu zen. Ondarroa-
ko Zaldupe udal zelaian berdegu-
nea aldatzen ari zirenez, 2012ko
urriaren 21ean, Aurrerako nagu-
sien taldeak Real Union B-ren
aurka jokatu zuen Markina-Xe-
meingo Barroeta zelaian, eta par-
tida grabatzera joan nintzen.
Egun hartan, Markina-Xemeingo
Artibai taldeko presidentea hu-
rreratu, eta Aurrerako partidez
gain eurenak grabatu ahal nituen
galdetu zidan. Bertoko taldeei
oihartzuna eman behar niela iri-
tzita, baietz esan nion. Gerokoan,
Berriatua, Mutriku, Lekeitio eta
Amaikak Bat taldeak ere graba-
tzen hasi nintzen. 
Talde horien guztien partidak

grabatzen dituzu asteburuero?

Orain autoa ere badut, eta lehen-
go aldean errazagoa zait kanpora
joatea. Astero, dauden partiden
arabera, agenda antzerako bat
sortzen dut; ahal denik-eta parti-
da gehienetara joaten ahalegin-
tzen naiz. Aurreraren partidetara
beti joaten naiz, eta gainontzeko-
enetara ere bai, etxean jokatzen
dutenetan. Besteek etxetik kanpo
jokatzen dutenetan, berriz, txan-
daka grabatzen ditut. 
Mutilen taldeak grabatzen ditu-

zu bakarrik?

Azken denboraldian nesken par-
tidak ere grabatzen ditut. Futbola
ez da bakarrik mutilen kontua;
neskak ere asko borrokatu dira
euren tokia izateko, eta iruditu zi-
tzaidan ondo legokeela egiten du-
ten ahaleginari eta lanari bozgo-
railu bat ematea.
Leartigol, gainera, uhinetan ere

badago orain.

Urtarrilaz geroztik, martitzenero,

Leartigol irratsaioa egiten dut
Ondarroako Radixu irratian.
Grabatzera joaten zaren partidei

dagokienez, zenbat grabatzen

dituzu asteburu batean, gutxi

gorabehera?

Ahal denik-eta partida gehiene-
tara joaten ahalegintzen naiz, bai-
na, tamalez, ezin naiz denetara ai-
legatu. Bitxikeria modura, aste-
buru batean egon ziren zazpi
partidetatik bost grabatzera joan
nintzen, eta horietako hiru, gai-
nera, egun berean izan ziren.
Zer egiten duzu jasotzen duzun

material guztiagaz?

Grabatu dudana editatu, eta par-
tidako momenturik onenen la-
burpen bat jasotzen dut Leartigo-
len Youtubeko katean. Ia bos-
tehun bideo bildu ditut.
Noiz egoten dira ikusgai?

Astelehenetan, gauerditik aurre-
ra, materiala Youtubera igotzen
hasten da.

Web atari bat ere baduzu. Zein

arduratzen da lan horretaz?

Webnode plataforma zelan erabi-
li ikasi dut nire bostean. Bertan,
sortzen dudan eduki guztia kude-
atzen dut. 
Sare sozialak ere bai?

Bai, hori da. Sare sozialez ere neu
arduratzen naiz. Facebook, Twi-
tter eta Instagram erabiltzen ditut
edukia zabaltzeko.

Hainbeste urteren ostean pasa-

dizoren bat edo beste ere izan-

go duzu, ba.

Lesakako Beti Gazte futbol talde-
ak Aurreraren aurka duela bost
urte Zaldupen jokatu zuen neur-
ketan, talde bien arteko istilu bat
egon zen. Besteak beste, Aurrera-

ko jokalari batzuk kaleratu egin
zituzten, eta, azkenean, arbitroak
partida bertan behera ere utzi
zuen. Partida grabatzen egon nin-
tzen, eta grabatutako irudiak,
hain zuzen, froga modura erabili
zituen Aurrerak Gipuzkoako Fut-
bol Federazioaren aurrean. Klu-
bak grabazioa eskatu zidan, eta,
irudi horiei esker, Aurrerako bi
jokalari zigor gabe utzi zituzten.

Aurrerari arrazoia eman
zioten, eta federaziokoak
mutu geratu ziren.
Momentu hunkigarriak

ere biziko zenituen.

2015ean Aurrera berriro
3. Mailara igo zenekoa berezia
izan zen niretzat. Oñatin mate-
matikoki igoera lortu zutenean,
bertan egon nintzen. Ondarroan
egin zuten geroko jaian ere egon
nintzen, eta, egun hartan ligako
irabazleen kopa esku artean har-
tu nuenean, negar malkoak ere

irten zitzaizkidan, pozaren poza-
gaz. Hainbeste urteren ostean, ez
nuen uste Aurrera berriro 3. Mai-
lan ikusiko nuenik. Azken urteo-
tan, gainera, Aurrerakoagaz gain,
beste bost igoera bizitzeko aukera
izan dut. 
Zeintzuk?

Artibai, Mutriku eta Amaikak Bat
taldeen igoera bana, eta Lekeitio-
ren bi igoera. Azken horren igoe-
rari esker, Aurrerak eta Lekeitiok
historiako lehenengo derbia jo-
katu dute aurten; izan ere, duela
gutxi arte, Aurrerak Gipuzkoako
ligan jokatu du. Oso polita izan da
derbi hori ikustea ere. 
Bisita asko izaten dituzte sare-

ratzen dituzun partiden laburpe-

nek?

Aurrera eta Lekeitioren arteko
derbiak, esaterako, 200 bisitaldi-
tik gora izan zituen ordu gutxian;
horrek harrituta utzi ninduen.
Zein da zure talderik gustukoe-

na?

Aurrera, noski! Baina Alavesen
zalea ere banaiz. Ligan Zaldupetik
igaro diren taldeetatik —1986tik
1990era 3. Mailan jokatu zuten
Aurrerak eta Alavesek— urrutien
ailegatu den taldea izan da, gaine-
ra; UEFAko final bat jokatu zuen.
Ametsen bat betetzeko aukera

emanez gero, zer grabatzea gus-

tatuko litzaizuke?

Aurreraren eta Espainiako Ligako
1. Mailako talderen baten arteko
Errege Kopako partida bat graba-
tzea nire ilusioetako bat izango li-
tzateke.
Hori gertatzeko, Aurrerak zer

mailatan egon beharko luke, gu-

txienez?

3. Mailan. Hori bai, Espainiako
Errege Kopa jokatu ahal izateko
bere taldeko txapelduna izan be-
harko luke nahitaez. 
Zure lana beste nonbait erabil-

tzen al dute?

Bizkaian kirol munduan ezaguna
den Cantera Deportivahedabi-
deagaz nahikoa harreman estua
dut. Joaten naizen partidetako
hamaikakoen argazkiak bertara
bidaltzen ditut. Horrez gain, par-
tida bati buruzko kronika bat ere
idatzi nuen hedabide horrentzat.
Zer partida?

Barakaldo eta Racingen arteko
partida kubritzera joan nintzen,
kazetari akreditazio eta guzti.
Eta bideoak, beste inon erabil-

tzen dituzte?

Lea-Artibai, Mutriku etaBustu-
rialdeko Hitza-k erabili izan ditu,
eta Tele 7k ere bai, eguaztenero
futbolari buruz egiten duen pro-
grama berezi batean. Tertulia bat
egiten dute, eta, gonbidatuaren
taldeari buruzko materialik ez
badute, eta nik baldin badut, es-
katu egiten didate.

«Ia 500 bideo bildu
ditut Youtuben»
Erik Osa Rodriguez b ‘Leartigol.com’ proiektuaren gidaria

Jardunez kazetaria ez baldin bada ere, halabeharrezko tokiko kirol
kazetari bihurtu da ondarroarra. Hango eta hemengo zelaietan egon da
partidak grabatzen; laburpenak astero sareratzen ditu Youtuben.

NEREA BEDIALAUNETA ALKORTA

«Aurrera eta Lekeitioren
arteko derbiak 200 bisitalditik
gora izan zituen ordu gutxian;
horrek harrituta utzi ninduen»
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Natalia Salazar Orbe Plentzia

Z
alaparta handia.

Bolanderak eta txis-

tu soinua, trenaren

lehen ke boladak

iritsi baino lehen.

Euforia nagusi da. Trena iritsi da.

1893ko irailaren 4a zen, Plentzian.

San Antolin festak ospatzen ari zi-

ren. Goiza zen arren, herritar

mordoa elkartu zen nasan. Agin-

tarien ordezkaritza handi bat ere

hantxe zegoen. Agertoki horre-

tan, bibaka hasi ziren denak:

«Trenak arrakasta izan dezan!

Gora plentziarrak! Gora bakea!

Eta gora Ernesto Hoffmeyer!».

Areeta eta Plentzia arteko trenbi-

dea eraiki zuen ingeniaria izan

zen Hoffmeyer. Han elkartu ziren

askok agian ez zuten jakingo, bai-

na garai berri bat abiatzear zen

Plentzian eta inguruetan.

125 urte bete ditu Areeta eta

Plentzia arteko trenbideak. Ur-

teurren hori gogorarazi eta ospa-

tzeko hainbat jarduera antolatu

dituzte Plentzian zein inguruko

herrietan. Irailean lurrunezko

tren batek Plentzia eta Ugeraga

arteko bidea egin zuen. Orain, az-

piegitura horren historia jasotzen

duen erakusketa ikus daiteke

Itzubaltzetako kultur etxean, hila

bukatu arte. Tren zerbitzuari bu-

ruzko argazkiak eta dokumenta-

zioa biltzen dituen collagea eta ja-

torrizko hainbat objekturen bil-

duma aurkituko dituzte hara bil-

tzen direnek. Besteak beste, txar-

telak, txapelak, faroltxoak edota

geltokiko langileen uniformeak.

Bestalde, antzinako tren baten

erreprodukzioa ere badago.

Mundu modernoarekin ko-

nektatzeko trena beharrezkoa

zen garaian zabaldu zuten linea.

Tren geltokirik ez zuen herria

mundu horretatik kanpo gera-

tzen zen. Autorik, kamioirik, au-

tobusik eta antzekorik ez zegoen-

eta. Trenik ezean, erabat bakartu-

ta geratzen zen ingurua. 

Hala, hunkituta, poz malkoak

begietan egin zioten ongietorria

plentziarrek burdinazko zaldiari

1893 hartan. Aukera askotarikoak

zabaldu zizkien. Besteak beste,

herriko produktuak hiriburura

eramateko bidea. Eta mugarria

izan zen, era berean, turistak kos-

taldera gerturatzeko prozesuan.

Urte askoren ostean, metroa hara

iristeko azpiegituraren oinarria

ere finkatu zuen proiektu hark.

Bide berri eta askotariko horiek

guztiak zabaltzeko oztopoz bete-

tako ibilbidea egin behar izan

zuen, ordea. Ekimen pribatutik

abiatu zuten azpiegitura. Akzio-

dun asko herrikoak eta inguru-

koak izan zituen. Negozioak biri-

bila zirudien. Hala, aukeraz bete-

tako etorkizuna ez eze, irabazi

handiak irudikatzen zituzten li-

nearen ustiatzaileek. Ez zen ger-

tatu horrelakorik, ordea. 

Bilbo-Areeta Trenbide Merkea-

ren konpainiaren eskutik sortu

zen linea. Bidaiariez gain, mer-

kantzien garraioak pisu handia

izango zuela aurreikusi zuten

sustatzaileek. Algorta eta Plen-

tziako arrantza produktuak zein

eraikuntzarako materialak ga-

rraiatuko zituela sinetsita zeuden.

Baina irabaziak ez ziren izan es-

pero zuten bestekoak. 

Hasiera ona izan zen. San Anto-

lin festek erakarrita, bidaiari

mordoa hartu zuen zerbitzuak.

Baina berehala iritsi ziren lehen

zailtasunak. Luizi baten ondo-

rioz, trena bidetik atera zen, tren-

bidea zabaldu eta hilabete ba-

tzuetara. Bi hilabetez ez zen tre-

nik igaro Urduliz eta Plentzia

artean. Gorabehera hari aurre

eginda, lortu zuen bidea egitea,

esku batetik bestera igarota. San-

tanderretik Bilborako trenbideen

konpainiak hartu zuen kudeake-

ta. Gastuei aurre egiterik ez zuten,

eta FEVEk hartu zuen azpiegitu-

raren ardura, gero, urtebetez.

1978an, Eusko Tren izango zena-

ren esku geratu zen.

Herriarentzako mugarria 
Trenak eraldaketa handia eragin

zuen Plentzian. Negozio berri

ugari zabaldu zituzten: higiezi-

nen alorrean, ostalaritzan eta

merkataritzan, bereziki, sortu be-

rri zen enklabe turistikoak bul-

tzatuta. Hainbat eremu urbaniza-

tzea ere ekarri zuen. Udatiarren

boomak eztanda egin zuen.

Trakatan-trakatan irudika dai-

tezke lehen bidaia haiek. Egu-

rrezko aulkietan, txartel-zula-

tzailea noiz agertuko zain. Lurru-

nezko makinaren burrunba,

ikatza irensten. Burdinazko

erreien danbada. Txistuaren ho-

tsa. Badator. Kearen arrastoak bi-

dean. Gaur egungo trenen beste-

lako irudia. Metroak hartu zion

lekukoa aspaldi aldatua zen lu-

rrun makinari. Asko hobetu da:

garbiagoa da, eta azkarrago dabil,

baina galdu du lehenengo haiek

zuten xarma. Bidea bagoi arteko

balkoietan egitekoa, kasurako.

Plentzian urte osoa eman dute

oroitzen mundura lotu zituen le-

hen garraiobide hura; herriaren-

tzako mugarria izan zena.

Plentziako trenak 125 urte bete ditu aurten. Herria munduarekin lotzeko
ezinbestekoa izan zen garraiobidea omentzeko, hainbat jarduera egiten ari dira.

Mundu modernorako atea

Argazki erakusketa dago ikusgai Itzubaltzetako kultur etxean. TRENBIDEAREN EUSKAL MUSEOA 

Metroak darabil egun hasierako tren haren azpiegitura.TRENBIDEAREN E. MUSEOA
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

D
esindustriali-

zazioak herri

eta hiriak bir-

pentsatzeko

beharra sortu

zuen, beste

hainbat lekutan bezala, Bizkaian.

Hiri ereduak aldatu egin dira, ha-

labeharrez. Asko, erakusleihorik

onenaren lehian murgildu dira.

Bilbon aldaketa hori nabarmena

da. Ekitaldi handiak dira horren

erakusle argia. BBK Live, Europa-

ko errugbi finalak, MTV katearen

sariak... hainbat izan dira azken

hiletan hirira eraman dituzten

ekitaldi handiak. Eredu aldaketa

horrek badu eragina herri eta hi-

rietan, kulturan, ekonomian, in-

gurugiroan zein herritarrengan

eurengan ere. Baina zer nolakoa?

Zenbatekoa? Asteazkenetik igan-

dera bitartean saiatuko da galdera

horiei eta beste batzuei erantzuna

ematen Urbanbat, hirigintzaren

eraldaketa prozesuetako ikerketa

eta bitartekaritza lanak egiten di-

tuen bulegoa. 

Kultura, hirigintza eta gizarte

berrikuntzari buruzko Istanteko

Hiriak jaialdia antolatu du Ur-

banbatek, eta kultur ekitaldi han-

dien eta hirien plangintzarako es-

trategien arteko harremana az-

tertuko dute. Baita estrategia

horiek paisaian, ekonomian eta

tokiko kulturan duten inpaktua

ere. Horretarako, herritar guztiei

zabaldutako laborategi gisa plan-

teatu duten egitarau zabala anto-

latu dute. Hitzaldiak, lankidetza

tailerrak, ibilbideak eta jarduera

artistikoak egingo dituzte, beste-

ak beste.

Gorka Rodriguez Olea Urban-

baten jaialdiko lan-taldeko kide-

ak azaldu du hirien aldaketa hi-

rien euren izaeraren parte dela.

Industriaren gainbeheraren oste-

an, «berriz asmatzeko moduak

bilatu dituzte hiriek, eta biziberri-

tzeko proiektu izarrak erabiltzen

dituzte, berritzeko eta teknologia

hedatzeko duten ahalmenaren

estandarte gisa». Hala, beste hi-

rien artean nabarmentzeko nahia

eta beharra ekarri du gogora:

«Lehiatu egiten dira beraien arte-

an, inbertsioak erakartzeko eta

nazioarteko ranking antzeko ba-

tean gora egiteko».

Eredu horiek prezio bat dute,

ordea. Eta ez da merkea. «Hirigu-

ne estrategikoak birgaitzeko pro-

gramak erabiltzearen ondorioz,

eremu hondatuetako edo gainbe-

hera etorritako eremuetako he-

rritarrak pixkanaka mugiarazi

egiten dituzte». Prozesu horiek

era askotara gauza badaitezke

ere, emaitza bera izaten da:

«Errenta txikiak dituzten herri-

tar apalek ezinbestean lekuz alda-

tu behar izaten dute eros ahalmen

handiagoa eta kultura premia be-

rriak dituzten beste hainbat he-

rritarri lekua egiteko». Zenbait

hiritan prozesu hori erdi eta goi

mailako klaseetara ere zabaltzen

ari dela esan du Rodriguez Oleak.

Arrazoia bera da: inguru horietan

etxebizitzen prezioak eta alokai-

ruak gora egin dutelako nabar-

men eros ahalmen handiko in-

bertitzaileak iritsi direnean. Hala,

luxuzko eremu bihurtu dituzte

hiri horietako kale nagusiak.

Egoera berri horiek aldaketa

asko eragiten dute. Baita ondorio-

ak ere herritarrengan, gizartean,

ekonomian, hirigintzan eta kul-

turan: «Etxebizitzei, bizitokirako

erabileraren ordez, irabazi han-

diagoak ematen dituzten erabile-

rak ematen zaizkie, hala nola, tu-

rismoarena». Ondorio gehiago

ere aipatu ditu: «Espekulazioa,

etxebizitza eskaintza berriaren

elitizazioa, merkataritza espazio

publikoaz jabetzea, frankiziek

edo boutiquek ordezkatzea mer-

kataritza tradizionala eta hurbile-

ko merkataritza, gaueko aisiaren

kontzentrazioa, kulturaren ins-

trumentalizazioa aisiari eta kon-

tsumoari lotutako sektore gisa,

etabar».

Hiri ereduaren aldaketa horren

barruan, jaialdiak leku berezia es-

kainiko dio kultura ekitaldi han-

diek hirietan duten eraginari.

Ekitaldi horien inguruan hainbat

elementuk bat egiten dutela uste

du Rodriguez Oleak: «Besteak

beste, hiriaren marka jakin baten

sorkuntza eta berau nazioartean

ezagutarazteko nahia, hiri mar-

ketinga, espazio publikoaren era-

bilera komertziala eta kudeaketa,

mugikortasuna, ekonomia, turis-

moa eta kultura eredua».

Horrek guztiak eragin du «de-

na oso azkar mugitzea norabide

berean». Eta mugimendua nora-

bide batean egiteak beste bide ba-

tzuk galtzea suposatzen du. «Bai-

ta bidean beste gauza asko uztea

edo ahaztea ere». Irabazi eta gale-

ra horiek neurtzeko adierazle

ekonomikoez gain, bestelako ele-

mentuak ere kontuan hartu be-

har direla deritzo. «Besteak beste,

ingurugiroari, gizarteari, kultura-

ri, generoari edota gobernantzari

dagozkion adierazleak erabili be-

harko genituzke inpaktuak eta

ondorioak neurtzeko».

Aldaketaren sorburua
Industria paisaia batetik zerbi-

tzuetako hiri bat bihurtzerainoko

aldaketaren abiapuntua irudika-

tu du Urbanbatek: Guggenheim

museoa. «Paisaia aldaketaren

ikono nagusia, Guggenheim mu-

seoa, jaialdi handi hauek erakar-

tzeko traktorea izan da». Eraiki-

nak berak ondorio batzuk ekarri

dizkio hiriari, Rodriguez Olearen

esanetan: «Ekitaldi-eraikina da,

eta inguruan, paisaian, ekono-

mian eta kulturan segidan

proiektatu du aldaketaren irudia:

kosmopolita, erakargarria, mo-

Kultura ekitaldi handien eta hiri plangintzarako estrategien
arteko harremana aztertzen duen Istanteko Hiriak jaialdia
antolatu du Urbanbatek. Hiri eredu berrien nondik
norakoei buruzko hausnarketa egingo dute, hitzaldiak,
ibilbideak, tailerrak zein ikus-entzunezkoak baliatuta.

Burdina goritik
titaniorako jauzia

Guggenheim Bilbao museoa Bilboko

paisaiaren aldaketaren ikono nagusia

izan da. ARITZ LOIOLA / FOKU
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dernoa, liluragarria, sexya, disti-

ratsua...». Ordea, irudi hutsetik

haragoko eragina izan duela deri-

tzo berak: «Ekonomia eta kultura

ekoizteko eta kontsumitzeko ere-

du berriak etorri dira: zerbitzuak,

turismoari lotutako jarduerak,

kongresu eta ekitaldien antolake-

ta... eta hauek guztiak garatzeko

behar diren azpiegiturak». 

Egoera horrek hainbat galdera

zabaltzen ditu: nolako eragina du

eredu horrek auzoetako bizilagu-

nengan? Nola sendotu edo ahul-

du du bertoko kultura sortzaileen

lana? Eta kulturarako irisgarrita-

suna? Zeintzuk ekonomia sektore

erakarri ditu eta horiek zeintzuk

lan baldintza sortzen dituzte? 

Ekitaldiek hirian dituzten era-

ginei buruzko hausnarketarekin

emango diote hasiera jaialdiari.

Hiri eztabaida batean elkartuko

dituzte hainbat lagun. Aurretik

jada hainbat eragile eta adituren

iritziak jaso dituzte. Mota horre-

tako ekitaldien aldeko zein kon-

trako iritziak batu dituzte.  

FERNANDO BAYON

Deustuko Unibertsitateko ikerlaria

«Espazio publikoa ikus-
entzuleentzako espazioa
dela sinetsi dugu»

Fernando Bayon Deustuko Uni-

bertsitateko Gizarte eta Giza

Zientzien Fakultateko aisialdi

ikerketetarako institutuko iker-

laria da. Bi oinarri ditu bere ira-

kurketak. Batetik, ukatu egin du

ekitaldiak beharrezkoak direnik

hiriko espazio soziala espazio

publiko bihurtzeko. Bestetik,

gezurtatu egin du hiriko espazio

publikoa bizitzeko modua herri-

tar oro ikus-entzule bihurtzea

denik. «Denok sinetsi dugu espa-

zio publikoa ikus-entzuleentzako

espazioa dela eta hala izan behar

duela».

Haren ustez, herritarrak ez dira

bihurtu behar «aurretik euren

bizkar digeritutako eta osatutako

produktu baten azken kontsumi-

tzaile. Horrek ondo eman dezake

igandeko gehigarri baten azalean:

‘50.000 pertsona gerturatu dira

Pedro Arruperen pasagunera kal-

tzontziloetan doazen gizon ba-

tzuk salto egiten ikustera’. Baina

hiriaren edo herritarren logikatik

begiratuta ez da batere egokia». 

Espazio publikoa eraldatzeko

modurik onena zein den azaldu

du: «Espazioa bizi egin behar da,

okupatu, gauzak egin behar dira

bertan, herritar ikus-entzulearen

paradigma hautsi behar da, eta

espazio publikoan gauzak egitera

ausatzen dena bultzatu».

NEREA DIAZ

Open espazioko kidea

«Hiria sortzen dute
ekitaldi handiek, eta
ekosistema emankorrak»

Aisialdiarekin eta kulturarekin

lotutako ekitaldi handiek hirian

eragin ona dutela uste du Open

espazioko kide Nerea Diezek:

«Hiria sortzen dute, ekosistema

emankorrak sortzen dituzte, beti

ere, agente handien eta txikien

eta diziplinarteko jardueren arte-

an elkarlana badago». Noraeza

saihestu behar dela uste du, or-

dea, «kaltegarria» izango litzate-

keelako «hiriarentzat zein bertan

modu jarraituan bizi garenon-

tzat». Hala, «ekitaldi handiek hi-

rian duten inpaktua hobetzeko

modu ona da hirian bizi diren he-

rritarren ikuspegian pentsatuta

egitea beti lan».

ROSA ABAL

Karraskan elkarteko koordinatzailea

«Ez diote uzten garatzen
hiriko ekosistema
sortzaileari»

Ekitaldi handien eraginei buruz-

ko iritzi kritikoa azaldu du Rosa

Abal Karraskan elkarteko kideak:

«Ondorioetako bat da ez diotela

uzten garatzen hiriko ekosistema

kultural eta sortzaileari. Eklipsatu

egiten dituzte, ez diete ematen

baliorik. Eta hain justu, kontra-

koa gertatu beharko litzateke:

txikia sustatu beharko litzateke,

aniztasuna egotea ahalbidetzen

duelako, arimarik ez duten eki-

taldi handien aurrean mikro eki-

taldi interesgarriagoak dakartza-

lako». 

ARANTZA KINTANA

Bilbao Bizkaia Architecture

«Ekitaldi handiek
ondorio oso positiboak
dituzte»

Arantza Kintana Bilbao Bizkaia

Architectureko idazkari nagusia-

ren ustez, «ekitaldi handiek on-

dorio oso positiboak dituzte. Inte-

res, kultura, pertsona eta komu-

nikazio jarioak dira. Eta hori

hiriarentzako mesedegarria izan

daitekeen produkzio ekonomi-

koa da». Ekitaldi handiak hobe-

tze aldera, «ekitaldien arteko si-

nergiak sortzea» proposatu du.

Eta herritarren iritzia kontuan

hartzea.

Ekitaldi handien agertoki bihurtu da Bilbo. Irudian, MTVren sari banaketa bezperako kontzertua, San Mamesen. E. ITURRIAGA

URBANBAT 

Hausnarketarako zein aisialdi

kritikorako aukera ugari es-

kaintzen dituen egitaraua osa-

tu dute Urbanbat jaialdian.

Azaroak  21, asteazkena

19:00.Ekitaldiek hirian eragi-

ten dituzten gaitzei buruzko

eztabaida, Bilborocken.

Azaroak  22, osteguna

09:30.Hitzaldiak, Bilborocken.

19:00.Hiri pilulak. Hainbat hiri-

tako esperientziei buruzko mi-

kro-hitzaldiak. Bilborocken.

21:00.Tupper Backpack

saioa: jaialdietarako kit 

gastronomikoa zer nola pres-

tatu azaltzeko gastronomia

lantegia eta afaria. Nordisk

txokoan. 

Azaroak  23, ostirala

09:30.Hitzaldiak eta lantegia

hiri ekitaldien diseinuak jasan-

garritasun eta erantzukizun

irizpideak barneratzeko pro-

posamenen agiria osatzeko.

Bilborocken.

20:00.Pedro Jimenezen Big

Best Incredible Festival Ever

ikus-entzunezko dokumentala

aurkeztuko dute, Bilborocken.

21:00.Zuzeneko ikus-entzu-

nezko nahasketa eskainiko du

Black Monuments kolektibo-

ak. Ekintza, ikus-entzunezko

baliabideak eta kantuen leloak

uztartuko dituzte, hausnarke-

tarako kontzertu eran. Bilbo-

rocken.

Azaroak  24, larunbata

11:00.Magical Mistery City

Tour autobus ibilbidean ekital-

di handiek hartu dituzten hain-

bat espazio bisitatuko dituzte.

Concordia geltokitik abiatuko

dira.

21:00.Black Monuments 

kolektiboaren bigarren ema-

naldia. Kolektiboak jaialdirako

propio antolatu du ikuskizuna.

Shake aretoan.

22:00.Kontzertua Shake 

aretoan: Escape-Ism.

Azaroak  25, igandea

11:00.Raubdruckerin ehun-

gintza estanpazio tailerra: 

kaleko elementuak kamiseta

eta poltsoetan estanpatuko

dituzte. Open espazioan.

14:00.Limpiador Multiusos

Stage. Black Monuments ko-

lektiboak hirugarren saioa es-

kainiko du, Open espazioan.

Azaroaren 25era arte

Joan den astelehenaz geroztik

Mass Tourismargazki erakus-

keta dago ikusgai Bilboko

Martzana kaian. Eta bertan

izango da, Urbanbaten Istan-

teko Hiriak jaialdia bukatu 

arte.



MUSIKA

ALONSOTEGIKovertizo.
bBihar, 20:00etan, El Refugion.

ARRIGORRIAGABizkaiko Foru 

Aldundiaren bekadunen gala lirikoa.

bBihar, 20:00etan, Lonbo aretoan.

ARTEAGABegi Argiak abesbatza.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

ARTEAGAGorka Andraka: 

Chiribitas, aurkezpen musikatua.

b Igandean, 13:00etan, Bentan.

ARTEAGALuis Iruarrizaga 

abesbatza eta Musika Eskola.

bOstegunean, 18:45ean, 

Andra Mari elizan.

BARAKALDOAlan Griffin: Halfway

to Hell, aurkezpen musikatua.

bGaur, 20:00etan, Serraltan,

Lutxanako Dultzaina tailer-eskolan.

BARAKALDOLos Escapaos.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOSchola Cantorum.

bGaur, 20:15ean, San Bizenteko

elizan.

BARAKALDOThe Guilty Brigade,

Hexen eta Erasoka.

bGaur, 20:00etan, Edaskan.

BARAKALDONorte Flamenco.

bGaur, 20:00etan, Ria de Murosen.

BARAKALDOLoquillo.

bGaur, 21:00etan, Bizkaia Arenan.

BARAKALDODultzaina elkarraldiak.

bBihar, 12:00etan, Serraltan,

Lutxanako Dultzaina tailer-eskolatik.

BARAKALDOLukiek.

bBihar, 20:00etan, Riojana Rocken.

BARAKALDOPaliaq, Shintra 

eta Mirror of Truth.

bBihar, 20:00etan, Edaskan.

BARAKALDOKalakan & Khami:

Mugak.

bBihar, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOEraso eta Niketz.

bBihar, 20:30ean, Mendigon.

BASAURIBasauri Koral Elkartea:
Un basauritarra por el mundo.

bGaur, 20:00etan, Social antzokian.

BASAURIEH Txo, Teppa, DJ Txingu,
Malarnese eta Krimen y Kastigo.

bBihar, 21:00etan, Txarraska

gaztetxean.

BASAURIThe Cheaters Band.
bGaur, 21:00etan, Iturriotzen.

BASAURIKorrontzi, Iruñeko Hiria
Orkestra & Leinua: Galbahea.

b Igandean, 19:00etan, Social

antzokian.

BERANGOBilbotarrak abesbatza.

bBihar, 19:00etan, antzokian.

BILBO Ibai Marin.

bGaur, 19:00etan, Fnac-en.

BILBOElefantes.

bGaur, 20:30ean, Stage Liven.

BILBOAdarrots.

bGaur, 20:30ean, Bilborocken.

BILBOChelima.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOBirkit.

bGaur, 20:30ean, Biran.

BILBOThe Hi-Risers.

bGaur, 21:00etan, Itsas Museoan.

BILBOWool Weavil.

bGaur, 21:00etan, Luberren.

BILBOMario Diaz.

bGaur, 21:30ean, Shaken.

BILBOEl Gran Wyoming 

& Los Insolventes.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOKing Burning Sound.

bGaur, 22:30ean, Ambigun.

BILBORafa Aceves Trio.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOBanden Lehiaren Finala:

Dekot, Zizel, Nau eta Belatz. 

Jarraian, Ze Esatek.

bBihar, 17:30ean, Bilborocken.

BILBOGritando en Silencio.

bBihar, 19:00etan, Fnac-en.

BILBONicolas Hermansenen 

And suddenly an engine started

eta Sabina Hyoju Ahnen Breath.

bBihar, 20:00etan, 

MEM Exhibition Hall-en.

BILBOPatxuko Nice, Mundo Raro

eta Octavio Nievsky & Los Raros.

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

BILBO Itzalak.

bBihar, 20:00etan, Biran.

BILBOPomeray eta Grand Matter.

bBihar, 20:30ean, Shaken.

BILBOBilbao Tropical.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOMushkum Band.

bBihar, 21:00etan, Hacerian.

BILBOSwampig.

bBihar, 21:00etan, La Nuben.

BILBOBilboLoop: Le Boom,

Dama Scout eta Cecilia Payne.

bBihar, 21:30ean, Kafe Antzokian.

BILBOMalu.

bBihar, 21:30ean, Bilbao Arenan.

BILBOGau Sabineroa.

bBihar, 21:30ean, Azkenan.

BILBO Josep Maria Maragall 

Sessions.

bBihar, 22:30ean, Ambigun.

BILBOBlack Luminescent, 

Midnight Road eta Gustaf 

& Los Americanos.

bBihar, 23:00etan, Santana 27n.

BILBOMade in Bilbo DJ Set.

bBihar, 02:30ean, Kremlinen.

BILBOCrazy Jazzers.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBOBarrikadaren Munduan.

b Igandean, 13:30ean, 

BBK aretoan.

BILBOMice.

b Igandean, 13:30ean, 

Satelite T-n.

BILBOXabi Aburruzaga 

vs. La Bottine Souriante.

b Igandean, 19:00etan,

Euskalduna jauregian.

BILBOVillagers eta Fabrizio 

Cammarata.

b Igandean, 19:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBONizuri Tazuneri.

bAstelehenean, 19:30ean, Biran.

BILBO Jakub Pisek 

eta Garazi Gorostiaga.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Bilbao Arten.

BILBOBizkaiko Orkestra 

Sinfonikoa eta Eimear Noone: 

Librecon Videogames Concert.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Euskalduna jauregian.

BILBOBilbao Musika: Santa Zezilia

jaia.

bAsteazkenean, 19:30ean, Biran.

BILBOSolveig Matthildur, 

Kalean Mikla eta Serpiente.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

Itsas Museoan.

BILBODavid Bowieri gorazarre.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Satelite T-n.

BILBORed Rombo.

bAsteazkenean, 21:00etan, 

La Nuben.

BILBOSaratoga.

bOstegunean, 19:00etan, Fnac-en.

BILBO Ivan Lewis.

bOstegunean, 20:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBORomain Pilon Quartet.

bOstegunean, 20:00etan, 

Conde Duque hotelean.

BILBORed Beard.

bOstegunean, 20:15ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOKing Kong Blues.

bOstegunean, 21:00ean, La Nuben.

BILBOMara Miranda eta Lin Cortes.

bOstegunean, 21:30ean, Azkenan.

BILBODesira eta Ane Zugaza.

bOstegunean, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

DURANGOAndy y Lucas 

eta Debajo del Paragüas.

bBihar, 20:30ean, Landako Gunean.

ELORRIOAngel Unzu Cuarteto

Electrico.

bGaur, 22:30ean, Arriolan.

ELORRIOHector Watt.

bBihar, 22:30ean, Arriolan.

ELORRIOTobacco Road.

b Igandean, 20:00etan, Portalekuan.

ERMUALurpekariak.

bBihar, 20:00etan, Lobianon.

GERNIKA-LUMOMarina Herlop

eta Maddi.

b Igandean, 12:30ean, Iparragirren.

GETXOWreck Totem.

bGaur, 22:30ean, Zear Biden.

GETXOThe Binilo’s.

bOstegunean, 20:00etan, 

El Comercio tabernan.

LEIOAPatxi Dinamita eta Buterflai.

bBihar, 21:00etan, Udondo

gaztetxean.

LEIOALa Ainara Mara.

bBihar, 22:00etan, Rojo y Negron.

MAÑARIAThe Hammer Killers.

bBihar, 22:00etan, U2 Taskan.

MARKINA-XEMEINMice.

bGaur, 22:00etan, Uhagonen.

Bilbo b Zuberoako maskarada

Egun oso bat berrogei urte ospatzeko
Salbatzaile dantza taldeak urte osoa darama 40. urteurrena ospatzen, eta bihar egun osoko ekitaldia izango du.

Izan ere, 27 urte bete dira Bilboko Gazteleku auzoan lehen aldiz Zuberoako maskarada eman zutela, eta berriro

egingo dute dantza taldearen urteurrenarekin. 11:30ean, ibilbidea egingo dute Traukoko kaletik Campo Volan-

tinera eta Funikularreko plazara, eta 17:30ean hasiko da maskaradaren antzezpena. SALBATZAILE JANTZA TALDEA
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MARKINA-XEMEINAlos Quartet.
bBihar, 18:00etan, Uhagonen.

MUNGIAAreetxo abesbatza.
bBihar, 20:00etan, Andra Mari

elizan.

ORTUELLADientes de Luna.
bBihar, 21:00etan, gaztetxean.

PLENTZIABellako, Uckaia, 
We Exist Even Dead eta Holy Txala.

bBihar, 21:15ean, Danontzat

gaztetxean.

PORTUGALETETurbofuckers 
eta Crap.

bGaur, 21:00etan, Arana tabernan.

PORTUGALETEYao eta Romeo.
bGaur, 21:30ean, Rock Volatinen.

PORTUGALETE Jatorki Abost 
Zuriak.

bOstegunean, 20:00etan, 

Santa Klara kulturgunean.

SANTURTZIBarbacore, 
Takedown eta No Regret.

bBihar, 20:30ean, La Kelo

gaztetxean.

SESTAOMoon ta Supnik, 
Megonio, Paniko eta Plom.

bBihar, 21:00etan, Txirbilenean.

SONDIKACharlie Cosh & Mikel
Gaztañaga.

bGaur, 21:00etan, Cris Barren.

SOPELAThe Outsider, Sasha Green,
Trying to Find Me eta Rum for All.

bGaur, 19:00etan, Plaza Beltzan.

URDUÑALa Mara.
b Igandean, 13:30ean, La Posadan.

ZORNOTZAElkano Browning
Cream.

bOstegunean, 20:15ean, Zelaietan.

ANTZERKIA

ABADIÑOKatalamixon: Ttipia
ganbaran.

bGaur, 18:30ean, Errotan.

ABADIÑOGrupo Alhama de 
Teatro: El burgués gentilhombre.

bBihar, 19:00etan, Errotan.

ARRIGORRIAGAHamaika: 
Semillas del pasado.

bOstegunean, 19:30ean, Lonbon.

BARAKALDOTrapalan: Invisibles.
bBihar, 18:00etan, San Bizenteko

kultur etxean.

BARAKALDOEl Espejo Negro:
Oscar, el niño dormido.

b Igandean, 19:00etan, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDODejabu Panpin 
Laborategia: Linbo planeta.

bAsteartean, 11:00etan eta 15:15ean,

eta asteazkenean, 09:45ean eta

11:30ean, Barakaldo antzokian.

BERRIATUAHuts: Hozkailua.
bBihar, 22:00etan, bideo gelan.

BERRIZHistrion Teatro: Lorca, 
la correspondencia personal.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BERRIZNagual: La mujer sola.

bOstegunean, 20:00etan, 

kultur etxean.

BILBOAtx Teatroa: Tomiris.

bGaur, 19:30ean, Errekaldeko

udaltegian.

BILBOEl Temple & Pabilioi 6: 
VES (Me miras, luego existo).

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Pabilioi 6en.

BILBOQuimera Rosaren Sexus 3
parte II: Rachel, eta Paralux Paralux

& Rebecca Wilkinson.

bGaur, 20:00etan, MEM Hall-en.

BILBO Jamming On Tour.
bBihar, 18:00etan eta 21:00etan,

Campos Eliseos antzokian.

BILBOMumusic Circus: Amigoo.

bBihar, 19:00etan, Guggenheimen.

BILBOCarlos Librado: Nene.
bBihar, 19:15ean, Deustuko

Salestarren Antzokian.

BILBOTrencadis: Pinocho, 
un musical para soñar.

b Igandean, 12:00etan eta 17:00etan,

Campos Eliseos antzokian.

BILBOThe Funes Troup: Aukerak.
b Igandean, 13:00etan, Garabian.

BILBOPollo Rosa: Las amistades

de Gertrudis.

b Igandean, 19:00etan, Hacerian.

BILBO Jonathan Burrows & 
Matteo Fargion: Both Sitting Duet

& Body Not Fit For Purpose.

bAstelehenean, 19:00etan,

Bulegoa z/g espazioan.

BILBOTartean Teatroa: Ghero. 
Azken euskalduna.

bAsteartean eta asteazkenean,

19:30ean, Arriaga antzokian.

BILBOLoop: Intervalo.
bAsteazkenean, 19:30ean,

Begoñako udaltegian.

BILBOEkoma & Javier Liñera:
Tendríamos que haber empezado

de otra manera.

bAsteazkenean, 19:30ean, Bizkaia

aretoan.

BILBOTeatro Español & Traspasos
Kulture: Rojo.

bDatorren ostegunetik igandera,

19:30ean, Arriaga antzokian.

BILBOZero 10: Fuga de conejos.
bOstegunean eta ostiralean,

20:30ean, Campos Eliseos

antzokian.

DURANGOHistrion: Lorca, 
la correspondencia personal.

b Igandean, 19:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

ELORRIOBenetan Be: Inondik
inora.

b Igandean, 17:00etan, Arriolan.

Bilbo b Dantza

Mende erdia dantzan
Bilboko Arriaga antzokian ospatuko du 50. urteurrena Basurtu auzoko

Beti Jai Alai dantza taldeak. Igandean 19:00etan hasiko duten emanaldia

berezia izango da, mende erdi honetan bidelagun izan dituzten guztiei

eskainiko baitiote saioa; bereziki, Jon Pertika zendu berriari. HITZA

GALDAKAOZanguango: Esto no
me lo esperaba.

bGaur, 21:00etan, Torrezabalen.

GETXOEntrecajas: Intensamente

azules.

bBihar, 20:00etan, Andres Isasi

musika eskolan.

LEIOADramagia: Mister Blancoren

misterioak.

bBihar, San Bartolomeko atarian,

eta igandean, Dolores Ibarruri

plazan, 12:00etatik 15:00etara, 

launa emanaldi.

MARKINA-XEMEINPirritx, Porrotx
eta Marimotots: Musua.

bGaur, 17:30ean, Uni frontoian.

MUSKIZZanguango: Esto no me lo

esperaba.

bBihar, 19:30ean, Meatzari aretoan.

PORTUGALETEErre Produkzioak:
El Chef.

bBihar, 20:30ean, Artekan.

SANTURTZI Julio Cortazar, 
Angeles Martin, Samuel Viyuela

Gonzalez, Carolina Yuste eta 

Pepa Zaragoza: Hablar por hablar.

bGaur, 20:30ean, Serantes

aretoan.

SANTURTZIMelani Olivares, 
Gorka Otxoa, Kiti Manver eta 

Ines Sanchez: Juntos.

bBihar, 20:30ean, Serantes

aretoan.

SANTURTZIClaudia Poblete, 
Carles Fernandez Giua eta 

Eugenio Szwarcer: Claudia.

b Igandean, 20:00etan, Serantes

aretoan.

SANTURTZITartean Teatroa: Ghe-
ro. Azken euskalduna.

bOstegunean, 20:00etan, Serantes

aretoan.

SESTAOCamareta Lirica: El dúo de
La Africana.

bGaur, 20:00etan, Musika Eskolan.

SOPELAPez Limbo: Miss Karaoke.

bBihar, 20:00etan, Kurtzion.

UGAOTartean: Ez dok Hiru.
bGaur, 19:00etan, Jane jauregian.

ZORNOTZAHistrion: Lorca, 
la correspondencia personal.

bGaur, 20:15ean, Zornotza aretoan.

DANTZA

BILBOSalbatzaile: Zuberoako
maskarada.

bBihar, 11:30ean, ibilbidea

Traukotik irtenda, eta 17:30ean

maskarada, Funikularreko plazan.

BILBOBeti Jai Alai: 50. urtemuga.
b Igandean, 19:00etan, Arriagan.

BILBOZinetika Bideodantza 
Jaialdia: Patxi Araujoren El Circo 

de Partículas Amaestradas, eta 

Carmen Larrazen Transoceánica.

bAsteazkenean, 19:45ean,

Fundicion aretoan.

BILBOEduardo Guerrero: 
Guerrero.

bOstegunean, 20:00etan, 

BBK aretoan.

BERTSOLARITZA

BERRIZBizkaiko Bertsolari 
Txapelketa. Lehen finalaurrekoa:

Miren Amuriza, Aitor Bizkarra, 

Julen Erezuma, Xabat Galletebeitia,

Unai Mendiburu eta Imanol Uria.

b Igandean, 17:00etan, pilotalekuan.

ERMUABertso jaialdia: Maialen
Lujanbio, Uxue Alberdi, Andoni

Egaña, Igor Elortza, Sebastian 

Lizaso eta Maddalen Arzallus.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

ZEANURIBertso afaria: Andoni
Egaña eta Aitor Mendiluze.

bBihar, 21:00etan, Jubilatuen

tabernan.

HITZALDIAK

ARRIGORRIAGA Irantzu Varela: 
La Manada: berdin ala okerrera

goaz?.

bOstegunean, 18:00etan, Abusu

zentroan.

BILBOAna Malagon, Xabi 
San Sebastian eta Anjel Mari 

Peñagarikano: Letrak eta Futbola.

bAstelehenean, 19:00etan,

Bizkaiko Foru Liburutegian.

EAKoldo Izagirre: Euskara 
exilioan da.

bGaur, 19:30ean, Eskolondon.

BESTELAKOAK

BILBOFIG Bilbao Nazioarteko
Grabatu Artearen Azoka.

b Igandera arte, 11:30etik

21:00etara, Euskalduna jauregian.

BILBOSun: Magic Spectacular.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

Campos Eliseos antzokian.

BILBOex!poesia jaialdia: 
Adriano Spatolaren heriotzaren 

30. urteurrena (1941-1988).

bOstegunean, 19:00etan, Garabat

galerian.

ELORRIOMaider Alzelai ipuin 
kontalaria.

bGaur, 17:00etan, liburutegian.
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Uxue Gutierrez Lorenzo 

T
ren geltokiak «ongi
etorri» eta «gero
arte» amaigabeen
lekuko dira, eta
itxaronaldi gazi-go-

zoen bilgune. Errailen gainean
dabiltzan bagoien joan-etorri az-
karra, abiaduraren poderioz mu-
gitzen den haizea eta trenen hots
kirrinkariak batzen dira bertan.
Kutsu malenkoniatsuz jantzita,
besarkada eta malko artean jaso
dituzte bidaiariak Abandoko Bil-
bo-Concordia eta Indalecio Prieto
tren geltokiek hamarkada gora-
beheratsuetan. Areatzako zubia
dute parean, eta Zazpikaleak

errekaz beste aldera. Bilboren er-
digunean daude, Nerbioi itsasa-
darraren ertzean, eta hiriko ga-
rraiobidearen erreferentzia gune
bihurtu dira biak bat eginda. Con-
cordiakoa lau hamarkada geroa-
go eraiki zuten arren, bakarra di-
rudite gaur egun.
Indalecio Prietotik, Iparraldeko

geltokia ere deitzen diotenetik,
1863an irten zen trena estreina-
koz, eta gaur duen kanpo itxura-
ren oso bestelakoa zuen geltokiak.
Charles Blacker ingeniari irlanda-
rraren gidaritzapean, estilo inge-
lesa zuen eraikinak garai hartan.
Orduan independentea zen Aban-
doko elizatean eraiki zuten, eta
Bilbotik Urduñara abiatu zen le-

henengo trena, martxoaren 1ean.
Linea osoak Tutera (Nafarroa) eta
Bilbo lotu zituen, eta Abandoko
soroetan landaturiko barazkiak
garraiatzea zuen helburu.
1941ean, ordea, geltokia guztiz
eraberritu zuten. Aurretik zegoe-
na eraitsi, eta berria zazpi urte ge-
roago inauguratu zen. Orduan,
euskaldunek gidatu zuten lana. 
Concordia, berriz, 1902. urtean

inauguratu zuen Renfe-FEVE Es-
painiako tren enpresa publikoak.
Urte horretan, tren sareko bu-
ruek bilera bat egin zuten gelto-
kian, eta lortutako akordioaren
omenez jaso zuen izena eraiki-
nak. Hala ere, Santander geltokia
ezizena ere badu. Izenari men egi-

nez, hasieratik gaurdaino, Bilbo
eta Santander hiriak lotzen ditu
bertatik abiatzen den lineak. Gel-
tokiaren fatxadak ere izen hori
dakar. Estilo modernista du oina-
rri, eta Severino Atxukarro arki-
tekto bilbotarrak diseinatu zuen
aurrealde deigarria. Itsasadarre-
tik gora hazten den balkoi bat ba-
litz bezala, hiriko belle époque-
ren ondare da eraikina. Horren
adierazle dira beirate handiak,
naturako koloreen erabilera eta
arrosa leiho ikusgarria. 
Beirate handiena, berriz, Ipa-

rraldeko geltokian aurki daiteke,
eraikinaren ikur bihurtua. Tren
geltokian inoiz izan den bisitariak
aurrez aurre egin du topo beirate

argitsuarekin: 20x15 metroko
iruditegi erraldoia, 301 piezaz
osatua. Lurraldearen orduko pai-
saia ezberdinak irudikatzen dira
beirate ikusgarrian: Bizkaiko ne-
kazaritza eta baserri eremuak, in-
dustria gunea eta meatzeetako
beharginen lana. Bilboko eraikin
historikoak ere ageri dira; Be-
goñako basilika eta San Anton zu-
bia, kasurako.
Nasan zain daude bidaiariak,

erlojuari begira, abiada bizian
iristen diren trenen esperoan. Eta
abiada biziagoan helduko dira
etorkizunean, horixe izango baita
AHTaren helmuga. Eraikin histo-
rikoaren egitura noraino man-
tenduko den, hori ikusteko dago.

Bi eraikin diren arren, bakarra balira 
bezala batuta daude Bilbo-Concordia 
eta Indalecio Prieto tren geltokiak. Biek
batera, Bilboko tren geltokien nukleoa
osatzen dute; distantzia labur eta ertaineko
bidaien abiapunturako gunea da.

Iparraldeko
errailetan
barrena

Concordia geltokiaren sarrerako irudi bat. Bertatik irteten den tren lineak Bilbo-Santander ibilbidea egiten du. UXUE GUTIERREZ LORENZO

Indalecio Prieto geltokian dagoen 20x15 metroko beiratea, 301 piezaz osatua. UXUE GUTIERREZ LORENZO
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