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Ez da giro Athleticen: inoizko emaitzarik txarrenekin jaitsiera postuetan egoteaz gain, presidente
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Peru Azpillaga Diez Bilbo

Z
urrunbilo bate-
an biraka dago
Atlhetic Club.
Zazpi urteren
ostean, Josu
Urrutia presi-

denteak, alde batera pausoa
eman eta hauteskundeetara dei-
tzea erabaki du. Arrazoiak ez
zaizkio falta. Kirol alorrari dago-
kionez, taldeak azken bi denbo-
raldietan izandako beheranzko
joera mantendu da aurten ere.
Zurrunbilotik irten ezinik,
Eduardo Berizzo entrenatzailea-
ren aldeko apustua egin zuen
Urrutiak. Azken apustua. Zu-
rrunbiloan harrapatuta geratu
baita Berizzo ere, eta, Ligako 14
partidatan garaipen bakarra es-
kuratu ostean, asteartean kanpo-
ratu zuten. Gaizka Garitano biga-
rren taldeko entrenatzaileak har-
tu du bere lekua. 
Orain dela hilabete bat jakina-

razi zuen Urrutiak abenduaren
27an izango zirela Athletic Club
taldearen presidentea erabaki-
tzeko hauteskundeak. Futbol tal-
dearen norabide ezak, klubaren
gainontzeko arloetan ere eragin
nabaria izan du. Zantzuak erreali-
tate bilakatu ziren: jokalari ohia-
ren proiektua agortuta zegoen eta
Urrutia ez zen hauteskundeetara
aurkeztuko. Hala, hautagai posi-
bleen izenak agertzen hasi ziren:
Javier Aldazabal, Jose Angel Co-
rres, Mario Fernandez, Jose Anto-
nio Jainaga... Denek ezezkoa
eman zuten eta hautagaitzak aur-
kezteko epea irekita ere, hauta-
gairik ez zen ageri ortzimugan.
Goizetik gauera, ordea, zurrunbi-
loan bueltaka, presidentziarako
lehia guztiz itzulikatu eta bi hau-
tagai agertu ziren: Aitor Elizegi
sukaldaria, eta Alberto Uribe-

Etxebarria, Josu Urrutiaren zu-
zendaritza batzordean zazpi urtez
kontuzain lanetan ibilitakoa.
Beñat Zarrabeitia kirol kazeta-

ria Athleticen egunerokotasune-
an murgilduta dabil. Bere aburuz,
hainbat irakurketa egin daitezke
jazotako azken gertakarien ingu-
ruan. Azaldu duenez, lehenik eta
behin, aipatu behar da Josu Urru-
tiaren agintaldiak (2011-2018)
«nolabaiteko inflexio puntua»
ezarri duela aurreko 25 urteetan
gertatutakoarekiko: «Lantalde
osoa berria zen, ez zegoen aldez
aurretik zuzendaritza batzordee-
tan ibilitako kiderik eta horrek
hauspo berri bat ematen zion klu-
bari». Hala, Urrutiaren proiek-
tuak babes politiko eta sozial han-
dia lortu zuen. «Gainera, kirol 
arloan Bielsarekin eta Valverde-
rekin izandako emaitza onak eta
emakumezkoen taldeak 2016ko
Liga irabazteak ibilbide oparoa
marraztu zuten».

Zarrabeitiaren esanetan, ordea,
hain zuzen emakumezkoen Liga
garaipenaren ospakizunarekin
batera hasi zen «nolabaiteko dis-
tantzia bat» sortzen Urrutiaren
eta «EAJko sektore batzuren ar-
tean». Urrutiak publikoki kriti-
katu zuen «berdintasunaren afe-

ra ezin zela soilik taldearen bizkar
gainean utzi». Geroztik, eta batez
ere Valverdek taldea utzi ostean,
emaitzek ez dute taldea lagundu
eta, Zarrabeitiaren ikuspuntutik,
«argi geratu zen Urrutiak albo
batera emango zuela pausoa».
Eszenatoki berri bat ireki zen

orduan. «Hasieratik arlo ekono-
mikoak markatuta egon da, batez
ere abalen kontuagatik». Kirola-
ren Legeak hautagaiak behartzen
ditu abal bidez ordaintzera aurre-
kontuaren %15. «Urrutia eta bere
lantaldea sartzean, txikiagoa zen
aurrekontua, 60 milioi inguru-
koa; egun bikoiztu egin da, eta
gauzak bide onetik badoaz, are
gehiago handitzera joko du». Ba-
zirudien litekeena zela aurreko
zuzendaritza batzordetik erato-
rritako hautagaitza bat egotea,
hala izatekotan, ez zelako abalik
ordaindu behar. Nagusiki, hiru
izen zeudela azaldu du Zarrabei-
tiak: Aldazabal, Corres eta Uribe-

Etxebarria. Gainontze-
koek ez zutenez argi iku-
si, azken horrek egin du
aurrera. «Egun hauetan
ikusi da babes politiko
handia duela, eta segu-
raski, gehiago izango
ditu datozen egunetan».
Aurrean Aitor Elizegi

sukaldaria eta Bilbao
Dendak-eko presidentea
izango du. Hasiera bate-
an bere hautagaitza atze-
ra bota ostean, aurkeztea
erabaki du. Zarrabeitia-
ren ustez, El Correo eta

Telebilbaoren babesa du Elizegik,
baina ez du uste «urrutira» joan-
go denik. «Lehenik, ostirala arte
[gaur arte] du sinadurak lortzeko
epea, eta ikusi beharko da zer ger-
tatzen den», ondorioztatu du.
Hauteskundeak baldintzatu

ditzaketen gaiei buruz galdetuta,

Zarrabeitiak argi du azken finean
dena leku berera doala: «Kirol
talde bat izanik, pilota aurkaria-
ren ate barruan sartzea da helbu-
rua, beraz, kirol alorraren egon-
kortasuna bermatzea eta lehia-
kortasuna berreskuratzea izango
da garrantzitsuena». 
Hala ere, askotariko korapiloak

ere badirela aipatu du; bai «es-
trukturalak» —Lezamaeren ingu-
ruko lanketa, egokitzapenak egi-
tea edota Amorrorturen ordezkoa
hautatzea—, baina baita bestela-
koak ere: «Harmailaren kontua
dago, egun giroa hotzegia da eta
ezinbestekoa da hori aldatzea.
Klubaren demokratizazioa eta
bazkideen parte hartzea susta-
tzea, abalaren alorra argitzea
nahiz eta ekonomikoki taldea
ondo egon kopuru ikaragarri al-
tua delako, eta baita emakumez-
koen taldean sakontzea ere». 
Horri guztiari, gainera, entre-

natzailearen kargugabetzea gehi-
tu behar zaio orain. Aitzitik, Za-
rrabeitiaren ustez, ez du zertan
«eraginik» izan behar. «Gaizka

Garitanok hartu du orain taldea
eta ikusi beharko da zer nolako
emaitzak lortzen dituen». Hor-
taz, momentuz gauzak horrela
mantenduko direla dio. «Azke-
nean, futbola apetatsua da eta,
taldeak bi garaipen jarraian lor-
tzen baditu, Garitano kritstoren
entrenatzailea izango da denon-
tzat eta ez da horren inguruan
hitz egingo», argudiatu du.
Presidente berriari dagokionez,

bietako edozein izanda ere Urru-
tiarekiko alde «nabaria» egongo
dela deritzo Zarrabeitiak. «Urru-
tiak profil altua du: jokalaria, ka-
pitaina izana da; hedabideak, fut-
bolariak eta kodeak ezagutzen di-
tu eta bera ordezkatzeak beste es-
tilo bat ekarriko du». Gainera,
Urrutiak batzordean lidertza
«oso sendoa» zuela dio, eta orain
«elementu koralagoak» egon
daitezkeela: «Gauza asko man-
tenduko dira, baina ez da eredu
eta estilo berdina izango, Urrutiak
oso profil markatua zuen». Hori
dela eta, Zarrabeitiak argi du:
«Beste ziklo bat abiaraziko da». 

Zurrunbilo batean harrapatuta dago Athletic Club taldea.
Emaitza txarrez gain, abenduaren 27an presidente berria
aukeratzeko egingo diren hauteskundeek ere ez dute
etorkizun argirik marrazten ortzimugan. Handia izan da
izen festa, eta, azken egunotan, hautagairik ez egotetik bi
izatera igaro da Athletic: Uribe-Etxebarria eta Elizegi.

Proiektu berri bat
marrazteko garaia

Egoerari buelta eman ezinik

dabil Athletic taldea. 

MONIKA DEL VALLE / FOKU
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«Urrutiaren agintaldiak
nolabaiteko inflexio puntu bat
markatu du aurreko 25
urteetan gertatutakoarekiko»

«Ikusi da [Uribe-Etxebarriak]
babes politiko handia duela,
eta, seguraski, gehiago izango
ditu datozen egunetan»
Beñat Zarrabeitia
Kirol kazetaria
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Aitor Elizegi.
Azken
momentuko
hautagaia

P.  Azpillaga

El Correoegunkariak egindako

elkarrizketa baten bidez eman

zuen Aitor Elizegik (Bilbo, 1966)

Athletic Clubeko presidente iza-

teko bere hautagaitzaren berri.

Hori argitaratu eta egun bere-

an –azaroaren 28an–, ordea,

atzera egiten zuela plazaratu

zuen, Ibaiganen taldearen kontu

ekonomikoen inguruko bilera

bat izan ostean. Antza, 19,3 mi-

lioi euroko abala ordaindu beha-

rrak eta presidente izateak eko-

nomikoki sortzen zizkion «zalan-

tzak eta arriskuak» iritziz

aldatzera behartu zuten. 

Bat-batean, baina, Uribe-

Etxebarriak bere hautagaitza

aurkeztu eta hurrengo egunera,

azaroaren 30ean, berriz ere iri-

tziz aldatu eta bere hautagaitza

aurkeztu zuen Elizegik. Publiko

egindako oharrean, «bere kon-

fiantza osoa duen talde kaudi-

mendun baten babesa» duela

baieztatu zuen, «azken 24 or-

duetan hautagaitza aurkeztu

ahal izateko beharrezkoak ziren

baldintza guztiak bete ostean».

Athletic, Bai lelopean, gaur arte-

ko epea du bazkideen 2.000 si-

nadura inguru eskuratzeko.

Elizegi ogibidez sukaldaria da

baina hamaika saltsatan ibili da

murgilduta: Bilbao Dendak-eko

zuzendaria da eta Bascook jate-

txeko jabea. Gainera, Bilboko

jaietako pregoilari ere izan zen.

Proiektuak «ilusio handia» egi-

ten diola azaldu du, eta bere lan

taldean bera baino «hobeak» di-

ren kide asko daramatzala adie-

razi du. Adibidez, Juan Carlos 

Erkoreka enpresaria ari da Elize-

giren abokatu lanak egiten. Hain

zuzen ere, Erkoreka Athleticeko

presidente izateko hautagai izan

zen 2007an.

SOSLAIA 

Alberto Uribe-
Etxebarria.
Zazpi urteko
esperientzia

P.  Azpillaga

Alberto Uribe-Etxebarriak (Bilbo,

1959) hautagai izateko egindako

ibilbidea ere, ez da guztiz lausoa

izan. Urrutiak hauteskundeetara

aurkeztuko ez zela jakinarazi os-

tean, hedabide guztiek ziurtzat

ematen zuten bere zuzendaritza

batzordeko pertsonaren bat aur-

keztuko zela. Hainbat aukera

zeuden. Alde batetik, Javier Al-

dazabal, Kutxabank-eko kidea,

unibertsitate irakaslea eta profil

euskaldunekoa. Bestetik, Jose

Angel Corres, estrukturalagoa,

Bilboko Merkataritza Ganberako

presidentea eta EAJko kidea. 

Eta azkenik, publiko handiari be-

gira profil apalagoa zuen Alberto

Uribe-Etxebarria bera, zazpi ur-

tez Athleticeko kudeatzaile mo-

duan lan handia egindakoa eta

Deloitte enpresan ibilitakoa. 

Uribe-Etxebarriak Gogoaren

Indarra lelopean aurkeztu du

bere hautagaitza, eta aurreko zu-

zendaritza batzordeko kide de-

nez, ez du abalik jarri behar. Bere

hautagaitzaren parte izango di-

ren hamahiru kide aurkeztu ditu

jada. Horietatik hamar, bera be-

zala, Urrutiaren zuzendaritza ba-

tzordean aritutakoak dira. Hiru

kide berrien artean, azpimarra-

garria da Mario Fernandez Ele-

jalderen presentzia, askoren us-

tez presidentetzarako hautagai

posiblea zelako. Horretaz gain,

taldera beste lau edo sei kide

gehitzea aurreikusten du. Uribe-

Etxebarriak argi utzi du ez dela

«Urrutia bezalakoa» eta, hauta-

gai kontinuistamodura jotzen

duten arren, kontsentsuzko tal-

de zabala osatzea duela helburu

nabarmendu du: «Ekonomikoan

soilik gara kontinuistak, ez dugu

marra gorririk ezarri eta ez dut

ezer baztertzen».

Izatez, sukaldaria da
Elizegi, Bascook
jatetxeko jabea. 
Bilbao Dendak-eko
presidente ere bada

Urrutiaren zuzendaritza
batzordean kontuzain
lanetan ibili da Uribe-
Etxebarria. Hortaz, ez
du abalik jarri beharko

SOSLAIA 

Gaizka
Garitano.
Egoerari buelta
emateko prest

P. Azpillaga

Athletic Club taldeak aurtengo

denboraldian izandako emaitza

kaskarren ondorioz, Josu Urrutiak,

Eduardo Berizzo entrenatzailea

kanporatzea erabaki du. Ez da era-

baki erraza izan, baina zenbakiek

argi utzi dute taldea egoera lazga-

rrian dagoela: Ligako 14 partida-

tan garaipen bakarra izan du, hots,

106 egun irabazi gabe; azken 36

puntuetatik zortzi eskuratu ditu;

eta jaitsiera postuetan dago.

Egoerari buelta emateko espe-

rantzarekin, Gaizka Garitano (De-

rio, 1975) orain arte bigarren talde-

ko entrenatzaile izandakoak hartu

du taldearen gidaritza. Futbolari

ohia da Garitano, Athleticen ere

ibilitakoa, eta entrenatzaile modu-

ra badu esperientzia. Bere lorpen

nagusien artean, Eibar taldea Bi-

garren B mailatik Lehenengo mai-

laraino igotzea lortu zuen. Gerora,

ordea, Eibar jaitsiera postuetan

utzi ostean kanporatua izan zen,

eta Valladoliden eta Deportivon

ere ez zuen denboraldia amaitzea

lortu. Geroztik, Athleticeko biga-

rren taldeko entrenatzaile izan da,

Jose Angel Zigandak utzitako to-

kia hartuta. Orain, Athleticek azke-

naldian bizi izan duen egoera zai-

lenari egin beharko dio aurre, eta

pasa den denboralditik beheraka

doan futbolarien plantilla altxatze-

ko erronka izango du. 

Astelehenean izango du lehen

proba, San Mamesen, Gironaren

aurka. Horretarako, etxekoa izate-

aren abantaila du Garitanok, eta

gainera, taldeko jokalari asko al-

dez aurretik ezagutzen ditu; batez

ere, bigarren taldean ibilitakoak.

Horrek, hamaikakoa irauli eta aire

freskoa sartzeko aukera ematen

dio. Ideia argiak dituen pertsona

da, eta izaera handikoa; jokalari

garaian ere liderra izateko ezauga-

rriak zituela erakutsi zuena.

Aipatzekoa da ere, bere aita, 

Angel Garitano Ondarru, Athleti-

ceko bigarren entrenatzaile izan

zela, hain zuzen ere, Jose Manuel

Esnal Mane-k taldea zuzendu zue-

nean, 2006an. Garai hura ere zaila

izan zen Athleticentzat, eta, den-

boraldi osoa jaitsiera postuetatik

gertu eman ostean, Lehenengo

mailan mantentzea lortu zuen Li-

gako azken jardunaldian Levanteri

irabazi ostean –ostera, salatua

izan den partida hura, iruzurra egin

zutelakoan–. 
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ZIPRIZTINAK
Nerea Ibarzabal

Odoltza

B
atzuetan neure burua-

ri galdetzen diot zer-

gatik itzultzen naizen

behin eta berriz ohol-

tza gainera. Zergatik egiten zai-

dan horren erakargarri. Zenbai-

tetan, sentitzen dut hara igotzetik

ihesi nabilela, eta, hala ere, beti

itzultzen naiz. Hara. Oholtza gai-

nera». Ez dira nire berbak, Oier

Guillanenak baizik, Zauri Bolo-

dia liburutik ostu dizkiodanak.

Baina izan zitezkeen nireak, sina-

tuko nituzke. Poztu nau, liburu

honek berresten duelako ez nai-

zela ni hori sentitzen duen baka-

rra; are gehiago, bertsolari ez di-

renek ere oholtzarekiko emozio

kontraesankor berdinak senti di-

tzaketela esan nahi du.

«Gorroto dut oholtza sufria-

razten didalako, beti ez bada ere

ia beti energiaz gainezka egotera

derrigortzen nauelako. Jendeak

nahi ez duenean ere haiekin ko-

munikazioa bilatzera behartzen

nauelako». Guillanen orrialde

osoa tatuatuko nuke bizkarre-

an –nahiz eta ez den oso prakti-

koa bizkarrarena, berriro ere bes-

teren batek irakurri beharko nin-

dukeelako, eta ez nik–. Jendea

entzuteko oso prest ez zegoene-

tan ere kantatu behar izan dugu-

lako, eta kantatzerik nahi ez ge-

nuenean kantatu izan dugulako

jendeagatik. 

Ahul sentitzen garen egunak

daudelako, haserre gauden une-

ak, erdi gaixo, hilekoarekin edo,

besterik barik, mundua manta-

petik ikusi nahiko genukeen mo-

mentuak, eta horrelakoetan ere

oholtza batera igo garelako eta

ehunka pertsonaren begiradape-

an egon ordu eta erdiz, bi orduz.

Ez du balio «gaur ez nator gogo-

tsu eta utzidazue lasai» esateak.

Herriko antzoki, plaza, entzule,

udaletxe, agenda kultural, arra-

tsalde oso bati tira egin behar dio-

lako oholtza gainekoak, berdin

dio zein egun daukan; egun hori

agendan gordeta zeukan eta herri

horren eguna da orain artistare-

na baino gehiago. 

Guillanek gorroto du oholtza,

euria edo elurra izan errepidera

bidaltzen duelako, dena eman

ostean bolantearen aurrean etxe-

ra buelta barne-husturik egitera

behartzen duelako. Bueltako bi-

daia horretan gure autoa subjek-

tibitate kapsula bihurtzen dene-

an, ez dakigunean oso ondo zer

pasatu den, zer egin dugun, pozik

egon behar genukeen edo triste,

asko txalotu bagaituzte ere biga-

rren lerroko hark une batean ja-

rri duen aurpegiak edo gero egin

digun iruzkinak krak txiki bat

eragin digulako eztarriaren eta

bihotzaren arteko lekuren bate-

an. 

Baina, hala ere, igo egiten gara

berriro. «Horregatik guztiagatik

ere maite dugulako oholtza».

Ohiko bizitzatik kolpera erauz-

ten gaituelako, paradoxikoki, 

bizitzen erakusteko. Biluzten,

maskarak jartzen, inprobisatzen,

sentitzen, kontrola ez galtzen,

odolusten ari garelako jendau-

rrera irteten garen bakoitzean.

Eta taldean inoiz eskurik altxa-

tzera ausartzen ez garenoi, nor-

baitek eman ezean berbarik har-

tzen ez dugunoi, difuminatuta

gusturago geundekeela sinesten

dugunoi baimen bat eman digu

oholtzak, hasiera batean zalan-

tzan jarriko ez den autoritate bat,

ahots bat, norberak eztarririk

urratu beharrik barik entzungo

dena. Ea nor den horri uko egite-

ko kapaz.

Norbaitek eman
ezean berbarik

hartzen ez dugunoi
baimen bat 

eman digu oholtzak,
hasiera batean

zalantzan jarriko 
ez den autoritate bat,
ahots bat. Ea nor den

horri uko 
egiteko kapaz

Irudiab Durango

Zabalik da Durangoko 53. Azoka
Ireki ditu ateak Durangoko Azokaren 53. edizioak. Asteazkenean besoak ikasleentzako zabaldu zituenetik, mi-

laka herritar jasoko ditu igandera arte. DA! Asko dira leloa goiburu duen aldiak 247 salmahai eta 439 nobedade

ditu. Baina salerosteko gunea baino askoz gehiago da Durangoko Azoka; horren erakusle, bost egunetarako

antolatutako berrehun kultur ekitaldiak. Igandera arte egongo da zabalik euskal kulturazaleen urteroko topa-

keta Landako gunean, 10:30etik 20:00etara artean. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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1.005.000
ELIKAGAIEN BANKUAK BATU DUEN JANARIA, KILOTAN

Bizkaiko Elikagaien Bankuak mila tona janari baino gehiago bildu zuen

aurreko asteburuan, urteko janari bilketa nagusian. Herritarrek ondo

erantzun dutela eta, gustura agertu da boluntarioen taldea. Izan ere, baz-

terkeria arriskuan dauden 28.500 bizkaitarren artean urtean banatzeko

behar duten janari kopuruaren herena lortu dute.

Bizkaiko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere

baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitzak mozteko eskubidea

du. Helbide honetara bidali behar dira gutunak, izen-abizenak eta herria adierazita:

Uribitarte kalea 18, 3-C, 48.001 Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

bizkaia@hitza.eus.

%

Pertsona guztien duintasuna aldarri, giza
eskubideen adierazpenaren urtemugan

BILBO bAstelehenean, 70 urte beteko dira Giza Eskubideen Aldarrika-

pen Unibertsala sinatu zela. Gaur egun giza eskubideen inguruan dau-

den gabeziak salatu eta bidezkoagoa izango den gizarte bati begirako

konpromisoak sustatu nahian, manifestazioa antolatu dute Bizitegi,

Fekoor, Alboan, Amnisty International, Ongi Etorri Errefuxiatuak,

Aletu eta Bilboko auzo elkarteek. Plaza Eliptikoan hasiko da protesta

astelehenean, 19:00etan, eta Pio Baroja plazan amaituko da.
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Natalia Salazar Orbe Barakaldo

Ezusteko izugarria hartu zuten

asteartean Barakaldoko Antonio

Trueba institutuko ikasleek eta

haien familiek. Ikastetxeko zu-

zendaritzak jakinarazi zien hu-

rrengo egunean ezin izango zirela

itzuli ikastetxe horretara. Eraiki-

na eraitsi egin behar dute, eta be-

rria egin. Hango 408 ikasleak Bil-

boko Artazu Goikoa ikastetxera

joango dira astelehenean. 

Eusko Jaurlaritzak urte hasie-

ran hasi zituen 2014-2018ko aldi-

rako Hezkuntza Azpiegituren

Planean jasota zeuden lanak,

eraikina handitzeko. Hala azaldu

zuten prentsaurrekoan, astearte-

an bertan, Olatz Garamendi Hez-

kuntza Saileko Administrazio eta

Zerbitzuen  sailburuordeak eta

Amaia del Campo Barakaldoko

alkateak. Haien arabera, berriki

jaso duten txosten tekniko batek

agerian utzi du eraikinak kalteak

dituela egituran bertan, eta hori

eraistea gomendatu du. Hori dela

eta, asteazkenaz geroztik hutsik

dago 53 urte zabalik egin dituen

Antonio Trueba institutua. 

Bilboko Artazu Goikoa ikaste-

txera joateko, autobus zerbitzua

jarri du Hezkuntza Sailak.

08:20an abiatuko da Barakaldoko

Labe Garaiak etorbidetik. Aurrei-

kusitakoaren arabera, Barakal-

doko ikasleek Gabonetako opo-

rretara arte egin beharko dute Bil-

borako joan-etorria. Urtarriletik

aurrera, berriz, ikasleok ikaske-

tak herriko Minas eraikinean ja-

rraitzea nahi du administrazioak.

Oraingoz, ez dute aurreratu

noiz bukatuko dituzten eraikin

berria egiteko lanak. Hala ere, gu-

txienez hiruzpalau urte beharko

direla uste du sailburuordeak. 

«Premiazko neurriak»
Erabakiak ezustean harrapatu

ditu ikasleak, familiak eta irakas-

leak. Amaia del Campo alkateak

azaldu du zergatik hartu dituzten

halako erabaki muturrekoak:

«Ezusteko egoera bat gertatu da,

eta premiazko neurriak hartzera

behartu gaitu».

EH Bilduk, berriz, eskandalu-

tzat jo du asteartean institutua

hustu eta ixteko premiazko agin-

dua eman behar izana, instalazio-

ek ez dituztelako segurtasun bal-

dintzak betetzen. Hala, Rebeka

Ubera legebiltzarkideak iragarri

du azalpenak eskatuko dizkiola

Cristina Uriarte Hezkuntza sail-

buruari Legebiltzarreko hurren-

go kontrol saioan. Haren esane-

tan, hezkuntza komunitatea ha-

mar urtez egon da zain eraikina

berritzeko. Horrez gain, ez-legez-

ko proposamena erregistratu du,

Jaurlaritzak Barakaldoren eskola

mapa azter dezan eta herriaren

beharren araberako plan egoki

bat egin dezan, «kalitatezko hez-

kuntza bermatze aldera». 

Alkartukoak ere, Minasen
Del Camporen ustez, Minas erai-

kina «lekurik onena» da Antonio

Trueba institutuko ikasleak har-

tzeko. Argitu du erabaki horrek

ez duela baldintzatuko Alkartu

ikastolako ikasleak ere han har-

tzeko erabakia. 

Izan ere, abiatzear dira ikastola

hori handitzeko lanak ere. Eta

prozesu horrek polemika piztu

du. Udalak, besteak beste, gela

gehiago eta jantoki bat hartuko

dituen beste eraikin bat egiteko

tramiteak hasi ditu, EAJ, PSE-EE

eta PPren babesarekin. EH Bilduk

eta Irabazik, berriz, oposiziotik,

salatu dute Juan Ignacio Gorosti-

zak egin zuen eraikin historikoa-

ren zati bat eraitsiko dutela lan

horiek egiteko. Hori saihesteko,

EH Bilduk arauz besteko propo-

samena aurkeztu zuen Bizkaiko

Batzar Nagusietan joan den aste-

an, Euskara eta Kultura Batzorde-

an eztabaidatzeko. Han, Jaurlari-

tzari eskatu diote eraikina ondare

babestu izendatzeko espedientea

abia dezan. Bestalde, aldundiak

udalak egingo dituen lanak gel-

diarazteko prozesua abia dezan

nahi du koalizioak.

Jon Andoni Uria Bara-

kaldoko Hirigintza zine-

gotziak argitu du ez du-

tela eraitsiko ikastolaren

eraikinaren atzeko fa-

txada. Gogora ekarri

duenez, urrian osoko bil-

kurak herriko babes ka-

talogoa moldatzea era-

baki zuen, Eusko Jaurla-

ritzak eraikineko lanak

egiteko tramiteak hasi ahal izate-

ko. Eraikin historikoari eraso

egingo diotela gezurtatu du. Ha-

ren arabera, beiraz hornitutako

eraikina aurreikusi du proiek-

tuak. Eraikin berri hori Alkartu

ikastolaren atzeko fatxadara lotu-

ko dute bi puntutan. «Ez da kal-

terik gertatuko eraikinaren ezau-

garrietan. Izan ere, atzeko fatxa-

daren bi gune zehatzetan besterik

ez du eragingo. Hain zuzen, egun-

go eraikina handitzeko konexioa

egiten den lekuan».

Barakaldon antzemandako

kalteek ondorioak izango dituzte.

Antonio Trueba institutua dago-

en eraikinaren egituran aurkitu

dituzten gabeziak direla eta, Hez-

kuntza Sailak iragarri du azterke-

ta sakonak egingo dituela esku

hartzerik izan ez duten hezkun-

tzako eraikinik zaharrenetan.

Barakaldoko
Trueba institutua
itxiarazi egin
dute, eraisteko
Ikastetxea berritzeko lanetan egitura arazoak
antzeman dituztela eta, premiazko neurriak
hartu dituzte b Ikasleak Bilbora joango dira

53 urte egin ditu zabalik Barakaldoko Antonio Trueba institutuak. BARAKALDOKO UDALA
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Urtarrilean ikasleak
Barakaldoko Minas eraikinera
lekualdatzea aurreikusi dute
Jaurlaritzak eta udalak

Institutuan aurkitutako
kalteak direla eta, Hezkuntza
Sailak azterketak egingo ditu
eraikinik zaharrenetan
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

S
arritan atera da Bil-

boko San Frantzisko

auzoa, azkenaldian,

zenbait hedabide-

tan; ohi baino sa-

rriagotan. Delinkuentzia izan

dute hizpide horiek guztiek; eta

Bilboko Udala bera ere behin bai-

no gehiagotan agertu da jendau-

rrean mezua errepikatzera: deli-

tuak areagotu egin dira auzo 

horretan. Zenbaitetan, agintarien

esanak ezagutarazteko hartu

dute gaia hizpide hedabideek;

besteetan, komunikabideek za-

baldutakoari erantzuteko hitz

egin dute udal ordezkariek. Eta

mamua handituz joan da. Alder-

dietako ordezkariak delinkuen-

tzia areagotze hori moztu beha-

rraz aritu dira. «Beldurra» argu-

diotzat hartuta, auzo elkarte berri

bat sortzen ari da auzoan, «se-

gurtasuna» eta polizia gehiago

eskatzeko. Auzoan lanean ha-

markadak daramaten talde eta

elkarteek ere alarmak piztu di-

tuzte. Baina, kasu horretan, za-

baltzen ari diren mezuek kezkatu

dituzte bereziki. Eurek, betiko es-

kaera egiten jarraitu dute: mutu-

rreko pobrezia eta bazterkeria

egoera da konpondu behar dena;

elkarlana, landu behar dena. Ho-

rrek soilik eragingo du liskarrak

gutxitu eta elkarbizitza hobetzea.

Baina gaiztotuta dago egoera.

Azken hilabeteetan, San Frantzis-

kon delitu kopurua gora ari dela

esan, eta polizia kopurua areago-

tuko dutela iragarri dute Tomas

del Hierro Bilboko Segurtasune-

rako zinegotziak eta Udaltzaingo-

aren buru Manu Condek. Hala

izan da: gero eta udaltzain eta er-

tzain gehiago dituzte kaleek.

Baina neurria ezartzearekin

batera, arrazakeriak ere gora egin

duela salatu du Bizkaiko SOS

Arrazakeriak. «Sarekada eta

miaketa masiboak» egiten ari di-

rela, bereziki gazte magrebtarren

kontra: «Legez kanpokoak diren

praktika arrazistak».

Sarekada horiek erakusten di-

tuzten argazkiak publiko egin eta

gutxira, datu berriak eman ditu

Herritarren Segurtasunerako zi-

negotziak: iazko datuekin aldera-

tuta, %18 igo dira delituak San

Frantziskon. Delitu gehienak te-

lefono lapurretak direla ere ze-

haztu du. Eta talde zehatz bat jarri

du jopuntuan: «Atzerritik dato-

zen eta 15 eta 25 urte bitarte dituz-

ten delitugileentzat» sakelako te-

lefonoak «objektu preziatuak»

direla esan zuen, Afrikako mer-

katuetan ondo saltzen direlako.

Gehiago ere esan zuen: «Horiek

lapurtzera datoz; hemen ez dute

inolako loturarik, eta berdin zaie

gero Toulousera joatea». Adie-

razpen horiek sutu egin

dituzte SOS Arrazakeria-

ko kideak: «Burutik

ondo dagoen norbaitek

pentsa lezake gazte ho-

riek euren bizitza kamioi

baten azpian edo txalupa batean

arriskuan jarriko luketela euren

bizitza proiektua diru zorroak eta

telefonoak lapurtzea izanda?».

«Gazteak, migrazioa eta delin-

kuentzia zuzenean lotzean», Del

Hierrok ez dituela babesgabeak

babesten, inondik inora ere, ohar-

tarazi du SOS Arrazakeriak: «Ba-

bes logikatik barik, zigor logikatik

ari da». Horrela, irudi estigmatiza-

tu eta arrazista zabalduta, jazarpe-

nari ekin diola dio. Eta bestela jar-

duteko eskatu dio: «Administra-

zioak arrisku egoerak identifikatu

behar lituzke, egoera horietan di-

ren adinbako eta gazteei arrisku

egoera horietatik aldentzeko bal-

dintzak eskaintzeko eta bizi gara-

pen on bat ahalbidetzeko».

Pertsona batzuk ez direla segu-

ru sentitzen egia dela aitortu du

SOS Arrazakeriak, baina delitu

kopurua ez dela beste auzo ba-

tzuetakoa baino askoz handiagoa

zehaztu du. Eta, edozein kasutan,

hartzen ari diren neurriak ez dire-

la eraginkorrak: gero eta kamera

gehiago jartzeak eta gero eta poli-

zia gehiago egoteak ez dituela de-

lituak gutxitu ohartarazi du. Ins-

tituzioen jarrera gaitzetsi, eta

konponbidea beste nonbait dago-

ela adierazi du: «Instituzioen

utzikeria endemikoak egoera la-

rritzen du; zenbait hirigintza pla-

netarako izugarrizko inbertsioak

egiteko gai dira instituzio horiek,

baina uko egiten diote pobretuta

dagoen biztanleriaren bizi kalita-

tea hobetuko duten ekintzak sus-

tatzeari. Eskumari eta eskuin

muturrari aurrera egiteko balia-

bideak ematen ari dira».

Auzoan urtetan lanean ari diren

elkarteak biltzen dituen Bilbo Za-

harra, San Frantzisko eta Zabala-

ko Taldeen Koordinakundeak ere

leku berean jarri du fokua: «Lan-

gabezia, babes sozialik eza, eskola

porrota, beste hirikideekiko osa-

sun eta errenta ezberdintasuna,

etxegabeak, eta abar». Auzokide-

en «zati handi baten» egoera ere

aipatu du: etorkinena. «Prekari-

tatean bizi direnak, atzerritarta-

sun araudien eta jarrera xenofo-

boen beldur direnak, eta gure ka-

leetan arretarik gabe maiz ikusten

ditugun adingabeak».

Azken hilabeteetan lapurretak

areagotu direla baieztatu du koor-

dinakundeak, baina horri aurre

egiteko moduan ez direla egoki ari

iruditzen zaio. «Berriro ere, po-

brezia eta gizarte bazterkeria ego-

erak amaitzeko neurriak eskatu

behar ditugu, auzo horietan bizi

direnen bizi baldintzak duindu

eta hobetuko dituzten neurriak».

Eskubideen errespetua eskatu du,

inklusioa, eta esku hartze integra-

la, «erakundeen artekoa eta au-

zotarren zein gizarte erakundeen

parte hartzea bermatzen duena».

Poliziari dagokionez, ohartara-

zi du ekintza zigortzaileek soilik

ez dutela sekula lortu «gatazka

sozialeko egoerak desagerraraz-

tea»; ez diotela jatorriari heltzen.

Hartara, bizikidetza eta komuni-

tate kohesioa lantzearen aldeko

apustua egin, eta, udalari, diag-

nostiko partekatua egitea eskaini

dio, «bizikidetza bultzatzeko eta

komunitate harreman positiboak

sustatzeko». Herritarrak, berriz,

auzoaren «errealitate positibo eta

aberasgarriena» indartzera deitu

ditu: «Historikoki erakutsitako

aniztasun eta dinamismo sozial

eta kulturalean bizitzeko gaitasu-

na». Eta horretan zerbait badaki

koordinakundeak: dozenaka ja-

torritako milaka herritarrek elka-

rrekin urtero egiten duten Mun-

duko Arrozak ekimenaren anto-

latzailea da, besteak beste.

San Frantzisko auzoan delituak areagotzen
ari direla eta, polizia gehiago jarri dituzte.
Batzuek gehiago nahi dituzte; beste batzuen
ustez, bazterkeriari aurre egitea da gakoa.

Begiratzeko 
bi modu

Elkarkidetza modu positiboan sustatzeko premia azaldu dute. MUNDUKO ARROZAK

Arrazakerian oinarritutako sarekada masiboak salatu dituzte. SOS ARRAZAKERIA

Bilbo Zaharra, San Frantzisko
eta Zabalako Taldeen
Koordinakundeak elkarlanean
aritzea proposatu dio udalari
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Formakuntza eskola berri bat ire-
kiko du Bizkaiko Mendizale Fe-
derazioak Arratiako Ubide he-
rrian. Hutsik zegoen aterpe bat
baliatuz, klubak indartzeko eta
jakintza teknikoak irakasteko
erabili nahi dute eskola. Pozik
mintzatu da Victor Vivar (Malaga,
Espainia, 1951) Bizkaiko Mendi-
zale Federazioko presidentea es-
kolaren inguruan, eta, toki txikia
bada ere, ziur da kokalekuari eta
inguruko baliabideei esker etekin
handia aterako diotela. Besteak
beste, federazioak saio teknikoak
eta praktikoak eskainiko dituela
aurreratu du, eta umeentzako
udalekuak egitea ere proposatu
du.
Zein da eskola berriak federa-

zioaren formakuntzari egingo

dion ekarpena?

Normalean, Miribillako egoitzan
[Bilbon] egiten dira formakuntza
saioak. Eskola berriarekin, zer-
bait bereziagoa eskaintzeko au-
kera izango dugu: elkarbizitza,
ingurune naturala... Bi norabide
izango ditu. Batetik, federaziotik
ikastaro zehatzak eskainiko ditu-
gu, teknikoak eta mendiko per-
tsonaia garrantzitsuen presen-
tziarekin. Adibidez, egitasmoa
martxan jartzeko, Silvia Trigue-
ros kirolariarekin batera, emaku-
meentzako mendi lasterketei bu-
ruzko ikastaro bat egingo dugu.
Eta bestetik?

Bestetik, Bizkaiko kluben esku
egongo den espazio bat izatea
nahi dugu, haien eskaintza pro-
pioa egiteko balia dezaten eskola.
Proiektuaren atzean dagoen ideia
nagusietako bat klubak indartzea
da. Udan, gainera, umeentzako
udalekuak antolatu nahi ditugu,
tokia txikia den arren, larre zaba-
lak daudelako inguruan eta gauza
asko egiteko balia daitezkeelako.
Zenbaterainoko garrantzia du

formakuntzak mendian?

Mendira joandakoan, jendeak
argi izan behar du nora eta nola
doan. Ez da soilik sasoi kontua.
Federazioaren eremuan, oro har,
oso erreskate gutxi izaten dira.
Dena dela, jendeak bere kabuz
maneiatzeko gai izan behar du,
baliabideak izan behar ditu egoe-
ra eta arrisku desberdinei aurre
egiteko. Ogibideak ez dira bi egu-
netan ikasten, eta mendian ber-
din gertatzen da; hor klubek egi-
ten duten lana ezinbestekoa da.
Hortaz, mendian beti dago arris-

kua, ezta?

Hori da. Beti dago presente, eta
ezin da guztiz desagerrarazi. Hala
ere, soilik Araban, Bizkaian eta
Gipuzkoan, asteburuero, 60.000
pertsona joaten dira mendira, eta

istripuen portzentajea oso txikia
da. Jendea ondo prestatuta doa
normalean, eta hori da indartu
nahi duguna: jakintza da istri-
puak saihesteko biderik eragin-
korrena. Zenbait ezaugarri men-
peratzen badituzu, asko murriz-
ten da arriskua.
Zer-nolako egoeran dago, gaur

egun, Bizkaiko Mendizale Fede-

razioa?

11.000 federatu inguru ditugu
aurten. Gorabeherak izan ohi di-
ra, baina ondo ari gara lanean, eta

kopuru polita da. Pozik gaude.
Egoera iraultzen ari gara, pixka-
naka. Hori da eskola berriaren
helburuetako bat. Klubekin ko-
nektatu nahi dugu, eta harreman
sendoa izan gure artean. Egin be-
har duten lana egiteko aitzakiak
ematea da gure asmoa. Klubak di-
ra Bizkaiko Mendizale Federazio-
aren oinarria, guztiok gara bolun-
tarioak. Gaur egun, Bizkaian 110
klub daude, eta horietako askok
ez dute funtzionatzen; horri aurre
egin behar diogu.

Zergatik gertatzen da hori?

Batzuetan, gehiegi sortzen dira.
Bilbon, adibidez, 26 daude; hori
ez da erreala, ez dagoelako horiek
kudeatzeko gaitasunik, ez eta bo-
luntario nahikorik. Belaunaldi
arazo bat ere badago. Klubetan
dabilen jende gehiena nire adine-
koa da, eta hori aldatu egin behar
dugu: jende gaztea erakartzea da
helburuetako bat orain.
Zer-nolako eskaintza egiten

dute klubek?

Klubak dira mendiaren mun-

duan murgildu eta jakin beharre-
ko guztia ikasteko tokirik apro-
posena. Besteekin batera ikasteko
aukera ematen dute, tokiak eza-
gutzekoa eta taldeko irtenaldiak
egitekoa. Oinarrizkoak dira;
haiek gabe, federazioaren egitu-
rak ez du zentzurik. Mendiko gi-
roaren euskarri nagusia dira klu-
bak: parte hartzen dute, ardurak
hartzen dituzte, jakintzak bana-

tzen dituzte elkarren artean,
ekintzak antolatzen dituzte,
mendi irtenaldiak...
Egungo gizarteari begira, zein

da Bizkaiko Mendizale Federa-

zioak duen erronka nagusia?

Gaur egun, jendea ez da federa-
zioarekin identifikatuta senti-
tzen. Oro har, aseguru bat lortze-
ko federatzen dira. Ez dakite zer
den federazioak eskaini ahal die-
na, ez eta zer gauzatan parte har
dezaketen ere. Horregatik, bene-
tako eskaintza bat egin nahi diegu
federatuei: asegurua baino askoz
gehiago garela erakutsi eta egiten
dugun guztia mahai gainean jarri.
Horretarako erarik onena forma-
kuntza delakoan gaude. Horren
aldeko apustua egin dugu maila
guztietan.
Etorkizunera begira, zer beste

proiektu ditu federazioak?

Eskaladari lotutako proiektu bat
aurkeztu berri diogu diputazioa-
ri. Bost urtekoa. Bizkaiko eskala-
dako eremu guztia berriro horni-
tzea da helburua: denborarekin
materiala hondatzen da, eta zen-
bait araudi aldatu egin dira. Hor-
taz, egun dauden ekipamenduak
berrikustea eta mantentze lanak
egitea proposatu diegu, segurta-
suna bermatzeko. Horretaz gain,
mendiko bideekin ari gara lane-
an. Diputazioak gure ardurapean
uzten ditu mantentze lanak. Aur-
ten, gainera, liga bat sortu dugu
mendi bideak sustatzeko. Klub
bakoitzak irtenaldi bat antolatu
du, eta mila pertsona inguruk
hartu dute parte. Horrekin, bide
horien ezagutza sustatu nahi
dugu. Bide erraz eta seguruak
izan ohi dira, familia guztiarekin
egiteko modukoak. Hurrengo ur-
tera begira, berriz egingo dugu di-
namika, eta egutegia erdi itxita
dago jada.

«Jakintza da istripuak
saihesteko biderik
eraginkorrena»

Victor Vivar b Bizkaiko Mendizale Federazioko presidentea

Bizkaiko Mendizale Federazioak formakuntza eskola berri bat ireki du
Ubiden. Eskolaren bidez, kluben jarduna bultzatuko du, eta saio teknikoak
emango ditu. Umeentzako udalekuak egitea ere proposatu du Vivarrek.

MARISOL RAMIREZ / FOKU
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«Araban, Bizkaian eta
Gipuzkoan, asteburuero,
60.000 pertsona joaten
dira mendira, eta istripu
kopurua oso txikia da»

«Oro har, aseguru bat
lortzeko federatzen da
jendea. Ez dakite 
zer eskaini ahal dien
federazioak»
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Martxo aldera irekiko ditu ateak

Getxoko antzoki berriak. Hamar

urte kulturarentzako udal espa-

ziorik gabe egon ostean, datozen

hilabeteetan, kultura oinarri gisa-

ra izango duen Getxo antzoki be-

rria estreinatu ahal izango dute

getxoztarrek. Puntako antzoki

berri bat eraikitzeko proiektua

abiatu zuen aspaldi Getxoko Uda-

lak, hiria «kulturaren erdigune»

bilakatzeko asmoarekin. Horre-

tarako, antzoki zaharra eraistea

erabaki zuten 2008an —Algortako

Zinema Handia izandako eraikin

historikoa, 1928. urtekoa— eta au-

ditorium berri bat altxatzen hasi

ziren. 

Gauzak, ordea, ez dira uste

bezala joan. Lanak aurreikusi

baino gehiago luzatu dira, eta,

egindako inbertsioa ere, espero

zena baino handiagoa izan da: 23

milioi euroko aurrekontuarekin,

eraikin berria lau urtetan amai-

tzea zen aurreikuspena; baina,

azkenean, hamar urte iraun dute

obrek eta aurrekontua 52 milioi

euroraino iritsi da. Besteak beste,

40 milioi euro inbertitu dira

antzoki berria eraikitzeko, zortzi

milioi ekipamendu eta altzariak

jartzeko, eta beste 2,5 milioi lanak

zuzendu eta ingurua urbaniza-

tzeko. Hala, azken ukituak egin-

da –milioi erdi euro inguru balio

duten garbiketa lanak– antzokia

prest egongo da ikuskizunari

hasiera emateko.

Prozesua, beraz, espero baino

katramilatsuagoa izan da, eta

oposizioko alderdiek zein auzoko

bizilagunek haien haserrea azal-

du dute hasiera-hasieratik. Dena

dela, Getxo antzokia kulturaren

itsasargi bilakatuko da 2019ko

martxotik aurrera; Bilboko Eus-

kalduna jauregiaren atzetik, Biz-

kaiko bigarren aretorik handiena

izango du: areto nagusiak 800 bu-

taka izango ditu. Gainera, guztira

beste 900 besaulki gehiago izan-

go ditu eraikin berriak, hiru are-

totan banatuta.

Antzoki berriak «hainbat

abantaila» izango dituela adiera-

zi du Joseba Arregi Getxoko hiri-

gintza zinegotziak, batez ere es-

pazio «malgua» izango delako.

Horren adibide da eraikinaren

zati bat hartzen duen Musika Es-

kola, aurreko ikasturtean mar-

txan jarritakoa. Antzokiaren gai-

nontzeko azpiegiturari dagokio-

nez, besteak beste, erabilera ani-

tzeko gelak eta erakusketak egi-

teko erabiliko den hall bat izango

ditu. Kanpoaldean led pantaila

erraldoi bat izango du, eta argiz-

tapen sistema berezi batez horni-

tuta egongo da, eraikina Abra

ibaitik ikus dadin. Eraikinaren

azpian, 105 tokiko parking bat ere

egin dute, zeinaren eraikuntzak

hainbat atzerapen eragin dituen.

Hautsak harrotu ditu
Proiektuaren berri izan zutene-

tik, inguruko bizilagunek hain-

bat protesta egin zituzten. Obrek

trafikoan izandako eragina salatu

zuten, eta, mobilizazio eta protes-

ten bidez, antzoki berria tokiz

aldatzea eragin zuten. Horretaz

gain, EAJ eta PSE-EE izan dira

proiektua babestu duten udal

talde bakarrak, eta ez zutenez

gehiengoa, zailtasunak izan

dituzte aurrekontuetako parti-

dak adosteko. Oposiziotik gogor

kritikatu dute udalaren gestioa

behin baino gehiagotan. 2017an

egindako udalbatzan, Nerea Gui-

karrubia EH Bilduko zinegotziak

gobernu taldeari «oso gestio txa-

rra» egitea leporatu zion. Guk

taldeko zinegotzi Kike Pradak

proiektuari «kontrol falta, zen-

tzugabekeria eta xahutzea» atxi-

ki zizkion. Eta PPko zinegotzi

Eduardo Andradek kontuen

auditoria bat eskatuko duela jaki-

narazi zuen: «Aurreikuspena 23

milioi gastatzea zen», salatu

zuen. 

Proiektua hainbeste luzatzea-

ren arrazoia, berriz, antzokiaren

azpian eraikitako aparkalekua

izan da: 105 toki dituen parkinga

egiteko bi urte behar izan ziren.

Gero, erabilerarik gabe egon da.

Hamar urte eta 52 milioi behar izan

dituzte Getxo antzokia eraikitzeko

Udalaren proiektuak ez ditu aurreikusitako baldintzak bete b Datorren urtean irekiko ditu ateak

Argiztapen sistema berezi bati esker, Getxo antzokia Abra ibaitik ikusiko da. FOKU

Oposizioak aho batez
kritikatu du proiektua,
eta auzokideek behin
baino gehiagotan 
egin dute protesta
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

E
uskara batuaren 50. ur-
teurrena presente egon
da urte osoan. Hainbat
iritzi eta artikuluk jaso

dituzte hizkuntza estandarizatze-
ko beharrari eta prozesuari berari
buruzko hausnarketak. Denek
utzi dute agerian hizkuntza bate-
ratzeak izan zuen garrantzia. Eus-
kaltzaindia euskararen akade-
miari lan hori aitortu dio orain
Bizkaiko Foru Aldundiak, Oho-
rezko Lauaxeta sariarekin. Aste-
lehenean egin zuten ekitaldia, eta
Andres Urrutia akademiako bu-
ruak jaso zuen saria.
Hizkuntzaren estandarizazio

prozesuan Euskaltzaindia «gil-
tzarria» izan dela nabarmendu
zuen ekitaldian Unai Rementeria
ahaldun nagusiak. «Euskara bil-
tzen, normalizatzen eta moderni-
zatzen egindako lana izugarria
izan da. Eta ezinbestekoa». Eus-
kalkiak «altxorrak» izanik,
«eredu bateratuaren beharra»
aipatu zuen. «Hizkuntza zenbat
eta garatuago eta arautuago egon,
orduan eta errazago ikasteko eta
erabiltzeko. Ohorezko Lauaxeta
sari honek hori guztia lortzeko
egindako lana eskertu nahi dio
ehun urte bete dituen gure aka-
demiari». Andres Urrutiak, be-
rriz, ekitaldia Euskaraldiaren az-
ken egunean egin izana baliatu
zuen gogorarazteko egitasmo
hori bukatzean iristen dela unerik
garrantzitsuena.
Euskara eta euskal kultura sus-

tatu, zabaldu eta normalizatzeko
ahalegin berezia egiten duten
norbanakoei, taldeei eta erakun-
deei aitortza egin nahi diete Laua-
xeta sariek. Ohorezko sariaz gain,
Poesiaren eta Ikus-entzunezkoen
ataletako sariak ere eman zituz-
ten astelehenean. 35 urtetik gora-
koen Poesia saria Luis Garde Iriar-
tek eskuratu du. Adin horretatik
beherakoen kategorian, berriz,
Martin Bidaur nagusitu da. Azke-
nik, ikus-entzuneko lanetan Josu
Martinez Martinezen lana saritu
dute. 

Martinezek Jainkoak ez dit
barkatzen dokumentala ondu
du. «Lezo Urreiztietaren begieta-
tik epika, intriga, drama eta umo-
rea» uztartzen dituen lan gisa de-
finitu du epaimahaiak.
Barbaroak baratzeanpoema-

bilduma saritu diote Garderi.
«Muga iradokitzen duten irudien
inguruan antolatu du poesia.
Muga horrek ereferentzia zehatza
du: Mendebalde aberatsaren in-
guruan eraikitzen saiatu den
muga, kanpokoek bertaratzerik
izan ez dezaten». Azkenik, Bi-
daurri «poeta gazte batek, pultsu
ondratuz, gauzak eder bezain
gordin esateko trebetasuna» ai-
tortu diote.

Literatur sariak, Bilbon
Durangoko Azokaren atarian
eman zituen aldundiak Lauaxeta
sariak. Beste horrenbeste egin du
Bilboko Udalak ere. Saiakerako
Miguel Unamuno, poesiako Blas
Otero eta ipuingintzako Gabriel
Aresti lehiaketen sariak banatu
dituzte asteon. Euskarazko eta
gaztelerazko lanak saritzen dituz-
te hiruretan.
XI. Blas Otero poesia lehiake-

tan, euskarazko atalean Barakal-
doko Paula Rodriguez Miñam-
bres saritu dute, Oroimenaren

xaflakortasunaz lanagatik. Gaz-
telerazko irabazlea Madrilgo (Es-
painia) Angela Alvarez izan da. 
XIV. Miguel Unamuno saiakera

lehiaketari dagokionez, Galo
Martinez de la Pera idazle eta filo-
sofo arabarraren lana nagusitu da
euskarazkoen artean. Hirutasun

santuaren misterioa edo Paulok

egindako faltsutze eta lapurtze-

ak kristautasuna sortzeko idatzi
zuen. Gaztelerazko atalean, Ivan
Olano Duqueren El sueño de la
especie. Siete ensayos al borde

del abismosaritu dute.
Azkenik, 35. Gabriel Aresti

ipuin lehiaketaren sari nagusia
Gilen Mejuto Garciak eskuratu du
euskaraz, Mutxikina eta zuztarra

lanarekin. Gaztelerazkoa, berriz,
Marcelo Britos argentinarrak,
Vienenkontakizunagatik.

Euskaltzaindiak Ohorezko Lauaxeta saria 
jaso du, euskara normalizatzeko egindako
lanagatik. Bilboko Udalak Gabriel Aresti, Blas
Otero eta Miguel Unamuno sariak eman ditu.

Ehun urteko
lanari gorazarre

Lauaxeta saria jaso zuten astelehenean Andres Urrutiak, Luis Gardek, Martin Bidaurrek eta Josu Martinezek. FORU ALDUNDIA
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Eider Mugartegi Markina-Xemein

E
uskal Herriko beste

leku askotan bezala,

garai batean txondor

asko egiten ziren

Markina-Xemeingo

baserri inguruetan, eta txondor-

gile edo ikazkin modura ere ate-

ratzen zuten bizimodua herritar

batzuek. Ikatzak garrantzi handia

zeukan, bai etxeak berotzeko, bai

fabriketarako, bai porturako eta

burdinoletarako, eta basoa ener-

gia iturri garrantzitsua zen. Mar-

kina-Xemein inguruetan, esate

baterako, hemezortzi burdinola

zeuden, Artibai eta Urko ibaien

ondoetan sakabanatuta, eta ikaz-

kinen eta txondorgileen lana

ezinbestekoa zen. 1936ko gerra-

rako eta II. Mundu Gerrarako ere

ikatz asko egin zuten. Euskal Go-

bernuak kontratatuta egon ziren

herritarrak txondorrak egiten.

Urte asko dira, baina, lanbide

hori galdu zela; apurka-apurka,

petrolioa eta gasa indarra hartuz

joan ziren, eta ikatza gero eta gu-

txiago erabiltzen hasi zen. Nicasio

Jaio izan zen Markina-Xemeingo

azken ikazkina, Igotz baserrikoa.

Txondorrak egin eta egur-ika-

tza sortzeko jakituria horren ja-

beak, hau da, bai baserrian bai be-

hargin modura txondorgile ibili

zirenak adinean aurrera doazela

konturatuta –80 urtetik gora di-

tuzte guztiek–, jakituria hori be-

rreskuratu nahi izan du herritar

talde batek. Horretarako hobere-

na txondor bat egitea dela pentsa-

tu dute, eta azaroan martxan jarri

zuten egitasmoa, udalaren babe-

sarekin. 

Nafarroako egurra
Hasieran, egurra herri basoetatik

ateratzea zuten asmoa. Baina,

oraindik zuhaitz gazteegiak dau-

dela eta nahikoa kalitaterik ez

daukatela iritzita, egurra Nafa-

rroatik ekartzea erabaki zuten az-

kenean. Guztira, 12.000 kilo egur

ekarri dute: pagoa batez ere, eta

haritz pixka bat. Urte askoan

txondorrak egiten jardun zuen

Antonio Ibarluzea gidari, txondo-

rra eraikitzen hasi dira auzolane-

an, Xemeinen.

Lehenengo egurra ebaki zuten,

eta Ibarluzea egurrak banaka-ba-

naka kokatzen hasi zen. Aste ho-

netan, herriko ikastetxeetako

umeak txondorra ezagutzera

joan dira, eta eurek ere egurra pi-

latzeko aukera eduki dute. Bisitak

amaitutakoan, egur guztiak ko-

katuko dituzte, eta iduriarekin

eta goroldioarekin estaliko dute

guztia. Iduria lur berezia da, erdi

ikatzaren eta erdi lurraren nahas-

keta. Lur hori, inguruotan egin

zen azken txondorrean eskuratu

dute, Markina-Xemeingo Goierri

auzoan. Lur berria eta lur mota

hori nahasten dira estalkia egite-

ko, eta gero goroldioa jartzen zaio

gainean. Antonio Ibarluzea bera,

Abel Ibarluzea eta Agustin Ariz-

mendiarrieta ibili dira iduria har-

tzen, eta jadanik prest daukate

txondorrera ekartzeko. 

Abenduaren 14an, jai giroan,

txondorra pizten hasiko dira. Bai-

na lana ez da hor amaituko. Azal-

du dutenez, denbora beharko da

erretzeko. Izan ere, txondor han-

dia eraikitzen ari dira, zazpi edo

zortzi egunetan errez joan behar-

ko dena; eta, piztua dutenean,

txandaka zaindu beharko dute

auzolanean. Goizeko, arratsalde-

ko eta gaueko txandak osatu di-

tuzte txondorrak su har ez dezan,

estali behar denean estali... une

oro zainduta egoteko. Abendua-

ren 24rako, ikatza prest egongo da.

Txondorgileen jakintza mantentzeko asmoz, egur-ikatza egiteko txondor handi bat
prestatzen ari dira Markina-Xemeinen. Abenduaren 14an piztuko dute, jai giroan.

Ikazkinen lana berreskuratzen

Markina-Xemeingo bizilagunak txondorra eraikitzen ari dira Xemeingo aparkaleku ondoko landan. MARKINA-XEMEINGO UDALA

Antonio Ibarluzea, Agustin Arizmendiarrieta eta Abel Ibarlizea, iduria batzen, Goierri auzoan. EIDER MUGARTEGI
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Batzuentzat jolaserako tresna,

besteentzako negozio iturri, bi-

deo jokoen industria haziz doan

sektorea da. Behar bezala erabiliz

gero, irakaskuntzarako ere es-

kaintzen dituen onurez jabetu

dira adituak. Urte gutxian gara-

pen izugarri handia izan duen

teknologia berrien alor horren

erreferentzia bilakatuko da Biz-

kaia Europa mailan, beste urtebe-

tez, Fun & Serious jaialdiari esker.

Gaur hasi eta astelehenera bitar-

tean, aisialdi digitalaren sektore-

ko segmentu guztien topaketa

egingo dute. Barakaldoko BEC

erakustazokan elkartuko dira

sortzaileak, garatzaileak, gidoila-

riak, ekoizleak, inbertsiogileak,

etorkizun oparoko gazteak, ekin-

tzaileak zein zaleak. 

Polonia izango du gonbidatu

bideo jokoen sektorean Europako

jaialdirik handiena den honek.

Eta egoitza berria hartuko du, BE-

Cen, mundu osotik topaketara

bilduko diren 25.000

pertsona eta 1.000 kon-

painia baino gehiago

hartu ahal izateko. Sek-

tore hori osatzen duten

arlo guztietako eragileek

bat egingo dute bideo jokoari

oihartzun informatiboa, kultura-

la eta ekonomikoa emateko.

Sariak, Guggenheimen
Azken eguneko sari-banaketa

ekitaldia Bilbon egingo dute.

Guggenheim museoan emango

dizkiete sariak nazioarteko bideo

jokoaren hiru talenturi. Fumito

Ueda, Jade Raymond eta Brenda

Romerok jasoko dituzte Titanium

sariak. Uedak The Last Guardian

eta Shadow of the Colossus joko-

ak sortu zituen, besteak beste.

Raymond, berriz, hainbat enpre-

satan aritu da lanean, eta franki-

zia ugari sortu ditu; besteak, bes-

te, Assasin’s Creed, Watch Dogs

eta Splinter Cell: Blacklist. Azke-

nik, Romerok 47 joko sortzeko

prozesuetan hartu du parte azken

lau hamarkadetan. Esaterako,

ospetsu bilakatu den Wizaldry

rol-jokoa sortzen aritutakoa da.

Ueda, Romero eta Raymond

saritu aurretik hainbat profesio-

nalek jaso dute nazioarteko epai-

mahai batek ematen duen Tita-

nium saria. Zerrenda horretan

egon dira, beste batzuen artean,

Sonic sortu zuen Yuji Naka, Te-

tris-en sortzaile Alexei Pakhitnov

edota Monkey Island-en sortzaile

Tim Schafer. Aurtengo hiru saritu

nagusiez gain, beste profesional

batzuen lana ere aitortuko dute.

FSPlay eta titulu independenteei

ematen dieten Euskal Jokorik

onenaren sariaren bidez egingo

dituzte aitortza horiek.

Enpresen topaketak
Gaur, BBVA Games Industry Fo-

rum egingo dute industria horre-

tan jarduten diren agenteentzako

topaketa eta elkarlanerako auke-

ra eskaintzen duen saioan. Bihar,

berriz, hausnarketarako tartea

zabalduko dute VIT Talks jardu-

naldien bidez. Hainbat adituk

sektoreari buruz duten ikuspegia

azalduko dute horietan.

Enpresa eta profesionalentza-

ko tarteaz gain, zaleek esparru

handia izango dute gustukoen di-

tuzten bideo jokoetan etxetik

kanpoko giroan jolasteko. Fun

Zone deritzon espazioan 15.000

metro koadroko eremua egokitu

dute BECen jokoak, erakustal-

diak eta kirol torneoak egiteko.

Jokorik arrakastatsuen eta os-

petsuenetan aritzeko eremua

atondu dute antolatzaileek. Fort-

nite-en aritzeko ehun leku izango

dituzte zaleek. Beste zazpi eremu-

tan, adrenalina askatzeko aukera

izango dute Nintendo, Lenovo,

Playstation, Xbox One, Nacon eta

Lucha by Streamers kontsoletako

jokorik indartsuenetan arituta.

Jolaserako 300 postu aurkituko

dituzte, eta, horietan guztietan,

hainbat joko ezagun: Forza7, Sea

of Thieves, Dragon Fighter, Mor-

tal Kombat, Super Mario-rena

bezalako sagak eta beste hainbat.

Mundu birtualean baina jar-

duera errealistagoetan jokatu

ahal izango da BBK Esports espa-

zioetan. Futbolean, saskibaloian

eta beste kirol batzuetan izerdirik

bota gabe jolastu ahalko da. Vin-

tage proposamenak aurkituko

dituzte, berriz, Retro eremuan,

eta Manga kulturarentzako tartea

ere izango da.

Fun & Serious jaialdiak
bideo jokoen hiriburu
bihurtuko du Barakaldo
BECen egingo dituzte gaurtik igandera arteko saioak, eta astelehenean
Bilboko Guggenheim museoa izango da sari banaketen agertokia

Jokorik arrakastatsuenetan aritzeko ehunka postu jarriko dituzte. LUIS TEJIDO

Profesionalak, adituak zein
zaleak elkartuko ditu jaialdiak.
BECen 25.000 pertsona eta
1.000 enpresa hartuko dituzte 
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zuzendariak. Muturreko egoera

bat bizi izan ostean, barruan sortu

zitzaion ezinegona baretu

nahian-edo, betidanik izan zuen

ametsa eta erronka betetzeari

ekin zion The Dawn Wall-eko

protagonistak: AEBetako Yose-

mite parkeko El Capitan haitz

bertikalera igotzea. Helburuei

eustearen eta obsesioaren arteko

muga non dagoen jarriko du ma-

hai gainean filmak. 

19:30ean proiektatuko dute lan

hori. Hortik aurrera, abenduaren

16ra arte, mendi zinemagintzarik

onenaren lagin zabala eramango

du jaialdiak hiriburura.

55 filmek osatuko dute Bilbo

Mendi Film Festival-eko sail ofi-

ziala, baina denera 58 lan jarriko

dituzte ikusgai aurten: bi, lehiaz

kanpo proiektatuko dituzte Za-

balandi atal berrian, eta Mendi

Short film labur amateurren

lehiaketako irabazlea ere aurkez-

tuko dute.

Natalia Salazar Orbe Bilbo

H
aitz bizigabea

bizipen amai-

gabeen sortzai-

le. Mundu oso-

ko zaleak era-

kartzen ditu

mendiak eragiten duen lilurak.

Sariak eta zigorrak ditu ausardia

horrek. Denetariko uzta dakar:

irudi ikusgarriak, erronkak,

arriskuak eta adrenalinaren gora-

kada, natura bare eta ikusgarria

zein bortitz eta beldurgarria, giza-

kiaren hobetze nahia... Eta zerga-

tik lilura hori? Ez da erantzun ba-

karreko galdera bat.The Dawn

Wall filma saiatuko da horixe ar-

gitzen, Tommy Caldwell protago-

nistaren bidez. Bilbo Mendi Film

Festival jaialdiko sail ofiziala za-

balduko du film horrek, gaur,

Euskalduna jauregiko audito-

rium nagusian. Nazioarteko

mendiko zinemaldia abiatzear

da. 

Jaialdiaren muinari errotik hel-

tzen dion filma aurkeztuko dute

Caldwellek eta Peter Mortimer

Antolatzaileek lan gogorra izan

dute jaso dituzten 158 lanetatik 55

hautatzeko. Bost kontinenteeta-

ko filmak iritsi zaizkie; orain arte-

ko kopururik eta bidalketa jato-

rririk handiena eta zabalena izan

dela aitortu dute. 

Euskal Herriko lau film ere

izango dira horien artean: Tor,

Pastoreak, Marierrauskineta Ba-

yandalai-Lord of the Taiga. Jaial-

dian ikusi ahalko diren kontaki-

zun anitzen lagina erakusten dute

horiek ere. Inguru ikusgarriak,

muturreko erronkak, barne bo-

rrokak zein bizitza eredu jakinen

hausnarketa sakonak. Mendia,

abentura, natura, etnografia... In-

terpretazio eta planteamendu

ugarik bat egingo dute bateko eta

besteko aretoetan. Eskaintza guz-

ti hori BBK aretoan eta Golem Al-

hondiga zinema aretoetan ikusi

ahalko da, hamar egunetan.

Mendi zinemagintzako zuzen-

dari ospetsuen lanak jaso dituzte

Nemesis filmarenak bezalako irudi ikusgarriak 

erakutsiko ditu, aurten ere, jaialdiak. ‘NEMESIS’

Mendi Film Festival iritsi da Bilbora. Gaur emango diote
hasiera 11. jaialdiari, Euskalduna jauregian. Kontinente
guztietatik iritsitako 55 film lehiatuko dira sail ofizialean;
tartean, Euskal Herriko lau. Sail ofizialetik kanpoko beste
hiru lanen emanaldiak ere egingo dituzte.

Erronka eta
arriskuei helduta
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jaialdiko karteldegian. Eta horie-

tako batzuk Bilbon izango dira,

euren filmak aurkeztu eta horiei

buruz eztabaidatu ahal izateko.

Besteak beste, Michael Brown,

Arunas Matelis, Lukasz Borowski

eta Lara Izagirre izango

dira Bilbon. Lan horieta-

ko protagonista batzuk

ere gerturatuko dira. 

Barrutik kontatutako

istorioak iritsiko dira Bil-

boko aretoetara. Baita

batzuek eta besteek abia-

tutako abenturetan aur-

kitu dituzten herritarren

egunerokoak ere. Gizar-

te eredu eta ohitura anitzen ager-

toki bihurtuko da jaialdia; egoki-

tu zaien bizitzaren aurrean gau-

zatutako bizimodu eta egiteko

eren lagin zabal baten agertoki.

This Mountain Life da lan

horietako bat. Emakume bat eta

60 urteko haren ama ditu prota-

gonista. Sei hilabeteko zeharkal-

dia abiatuko dute Kanadako

mendi arriskutsuetan barrena.

Paraje ikusgarrien lekuko izateaz

gain, izaera indartsuko hainbat

pertsona ere ezagutuko dituzte

bidean. Hala, mendietan barrena

egindako ibilbideak pertsonen

bizitzetan barrena egindako ibil-

bideekin uztartuta aurkeztuko

dituzte. 

Gertuagoko istorioetan, ar-

tzaintzaren bilakaera aztertuko

du Pastoreak dokumentalak.

Euskal Herrian antzinatik errotu-

ta egon den lanbidea artzainik

FITXA 

Izenburua. Everest: herri oso bat

gailurrean.

Egileak. Ramon Olasagasti 

eta Cesar Llaguno. 

Formatoa. Komikia

Martin Zabaletak eta Pasang

Temba sherpak Everest zapal-

du zuteneko espedizioari bu-

ruzko komikia jaso dute Mendi

Filmek eta Sua edizioak. Euskal

mendizaletasunaren mugarri

nagusietakoa izan zen 1980ko

maiatzaren 14ko hura.

gabe geratzen hasia da aspaldi.

Puy Arrietak eta Jon Etxeberriak

osatutako familiaren egunerokoa

erakusten du dokumentalak. Ar-

tzainen bizitzan erabat murgildu-

ta egonik, XXI. mendean ogibide

horretan aritzeak zer esan nahi

duen ikusaraziko dute. Bizitza

eredu jakin horrek gizartearen bi-

lakaerari buruz hausnartzeko il-

doak ere ezarriko ditu.

Hitzaldiak eta erakusketak
Filmen emanaldiez gain, mendia-

rekin lotutako hainbat gairi bu-

ruzko hitzaldiak ere izango dira

aurtengo jaialdian. Gai horietako

bakoitzean, adituak eta arituak

diren profesionalek euren espe-

rientziak kontatuko dizkiete

ikus-entzuleei. Besteak beste, Al-

berto Iñurrategi mendizalea eta

Jim Herrington argazkilaria gon-

bidatu dituzte. 

Eta 11. jaialdi honetarako, hiru

erakusketa ere antolatu dituzte.

Euskal Museoan jarri dituzte

ikusgai bi: Everest: herri oso bat

gailurrean komiki liburua nola

egin den aurkezten duen erakus-

keta, eta Mendi bete diru. Zabal-

guneko Mendi BCn, berriz, Jim

Herringtonen The Climbers ar-

gazki erakusketa ikus daiteke.

Dozena bat kategoriatarako sa-

riak aurreikusi dituzte antolatzai-

leek. Kategoria horietako filmik

onenei dirutan emango dizkieten

sariez gain, Iñigo Aristegi artistak

sortu duen garaikur berria ere 

eskuratuko dute: eguzkilore be-

rritua, babesaren eta iraganeko

aztarnek eskaintzen duten lagun-

tzaren arteko sinbiosia irudika-

tzen duen ikurra.

Mendia, abentura, etnografia
eta bestelakoak uztartzen
dituzten lanak aurkeztuko
dituzte hamar egunetan

Mendi zinemagintzako
zuzendaririk ospetsuetako
batzuk Bilbon izango dira;
baita protagonista batzuk ere

Informazio gehiago 

nahi izanez gero:

mendifilmfestival.com

@



MUSIKA

BAKIOPomeray eta 

Wicked Wizzard.

bBihar, 20:30ean, Txobernen.

BARAKALDOResidence Irish

Band, Juravca eta Ibarra-Kaldu.

bGaur, 19:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOLa Soga del Muerto.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOKnock Knock Jokes.

bGaur, 20:00etan, La Vieja Bandan.

BARAKALDOSerotonina Ska Band.

bBihar, 20:00etan, Riojana Rocken.

BARRIKAPeri & Gros.

b Igandean, 13:30ean, Golfo Norten.

BERANGONevadah 

eta The Riff Truckers.

bBihar, 21:30ean, Rock & Rollan.

BERMEOTim Evans.

bBihar, 22:00etan, Beleza

Malandran.

BILBOMusika + Arazo -.

bGaur, 17:00etan, Santana 27n.

BILBORafa Ferra.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOThe Kitsch eta Las Selvas.

bGaur, 21:00etan, Shaken.

BILBOLeioa Big Band.

bGaur, 21:00etan, Hika Ateneoan.

BILBOPaul Monteagudo.

bGaur, 21:00etan, La Nuben.

BILBO Javi eta Fernando Madina 

(Reincidentes).

bGaur, 21:30ean, Itsas Museoan.

BILBOAaron Abernathy.

bGaur, 21:30ean, Azkenan.

BILBO Iseo & Dodosound 

with The Mousehunters.

bGaur eta bihar, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOAK Pintxadiscos 

eta L.A. Woman.

bGaur, 22:30ean, Ambigun.

BILBODark & Limbo.

bGaur, 01:00ean, Kremlinen.

BILBOCrazy Jazzers.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOFuni Saturdays: 

Paul Ritch, Cora Novoa, Dika, 

Frances.Be eta DJV.

bBihar, 14:30etik 02:00etara,

Euskalduna jauregian.

DURANGOKO AZOKA

Ekitaldiz betea dator asteburua

Durangoko Azokan. Musika, arte

eszenikoak eta literatura, aukeran.

Horra hiru egunetarako egitaraua, 

Areto Nagusiko ekitaldiez landa.
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Ahotsenea Zuzenekoak

11:00.Dekot: Demak.

11:40.Ordago Folk: Bidaian.

12:20.Leok’k: Infinituari segika.

13:00.Fetitxe: Polyhedron.

13:40.Tooth: Amaierarik ez...

14:20.Maddi: Ying Yang.

15:00.Ertzak: Gaur.

15:40.Nerabe: Toki-on.

16:20. Iker Lauroba: Udazkena.

17:00.Baobabs Will Destroy 

Your Planet: Argiaren abiadura.

17:40.Hibai: Agian bihar.

18:20.Hezurbeltzak: Hezurbeltzak.

19:00.Koiu: Noiz arte?.

19:40.Rolan Garces: Rolan & Loop

abestiak.

Ahotsenea Solasaldiak

11:00.Pako Aristi: Rosa itzuli da.

11:30.Oier Guillan: Zauri Bolodia.

12:00.Hektor Ortega: Gomutan.

12:30.Asisko Urmeneta: Aztihitza.

13:00.Buruz buru.

17:00.Yoseba Peña: Hariak.

17:30.Hegatsaldizkaria: 56.alea.

18:00.Xabier Etxeberria: Berriro

itzuliko balitz.

18:30.Garbiñe Ubeda: Lekuko.

19:00.Txakur Gorria: Kaiera.

Szenatokia

19:00. Larrua proiektua: Baserri.

Irudienea

11:00.Erroakfilm laburra.

11:30.Gureandokumentala.

12:30.Errementarifilm luzea.

15:00.Hurrak eta lapurrakfilma,

haurrentzat.

17:00.Hutsune zurianfilm laburra.

17:30.Begi ninien koreografiafilm

laburra.

18:00.Oreinafilmaren hiru film la-

bur.

19:00.Aralar, mundua leku den 

lurradokumentala.

Saguganbara

11:00.Antton Kazabon eta Jokin

Mitxelena: Emileren desabenturak.

12:00.Ene Kantak: Satorjator

dantzan.

13:00.Amaia Hennebutte: 

Mamaiako.

15:00. Ipuina: Miru, nor zara?.

15:00.Liburu bat, mundu bat 

tailerra.

16:00.Mestiza: Liburu baby kluba.

16:00.Mestiza: Bertso jasa, 

bat-bateko jolasa.

17:00.Kale Dor Kayikoko lagunak,

Martinbertso eta Tiritatxo: Irria.

18:00. Ipuina: Badator Sorgina

Txirulina!.

19:00.Bizipoza Elkartea: 

Keinu bakoitza, opari bikoitza.

LARUNBATA,  ABENDUAK 8

Ahotsenea Zuzenekoak

11:00.Gatibu.

11:40.Nogen: Liv Til Døden.

12:20.Txapelpunk: Zorionak 

nire partez...

13:00.Bad Sound: Birsortzen.

13:40.Hesian: Hasiera.

14:20.Erabatera: Antipodetan.

15:00. Isuo eta Kezman: 

Bihar akaso.

15:40.Tristtan Mourguy eta 

Horeba: Dual [2/2]: beharrezkoa

da... hutsa.

16:20.Txost: Erreferak esperantza.

17:00.Bidelapurrak: Gorriak eta bi.

17:40.Hara: Errotak.

18:20.Dama: Dama.

19:00.McOnak: Gure naufragoak.

19:40.Leihotikan: Non zaude?.

Ahotsenea Solasaldiak

11:00. Joseba Aurkenerena: 

Euskal Herria, beti!.

11:30.Ainara Maia eta Iñaki 

Martiarena: Muxuak.

12:00.Gotzon Barandiaran: 

Hitzen ahairea.

12:30.Pello Reparaz: Baloreak.

13:00.Uxue Alberdi, Eider Eibar

eta Amorante: Poza.

17:00. Idurre Eskisabel: Goseak

janak.

17:30.Dani Fano: Migel Marmolen

hamaika eta bat jaiotzak.

18:00.Gasteizko gaztetxea 30 urte.

18:30.Unai Iturriaga eta Alex 

San Vicente: Haur besoetakoa.

Paristikdatorren artista.

19:00.Katixa Agirre: Amek ez dute.

Szenatokia

19:00. Atx Teatroa: Tomiris.

20:00. Kamikaz Kolektiboa 

eta Ttak Teatroa: Agur eta Dolore.

20:30. Anodino Teatroa: 

Schrodinger-en katua.

Irudienea

11:00.Han eta hemen, zuk laburra.

11:45.Astelehena laburra.

12:30.Soinujolearen semea

film luzea.

15:00.Paddington, haurrentzat.

17:00.Agur Etxebeste!proiektu-

aren aurkezpena.

17:30.Apodakafilm laburra.

18:00.Lopefilm laburra.

19:00.Dantzadokumentala.

19:45.Muga deitzen da pausoa

dokumentala.

Saguganbara

11:00.Dobera Elkartea: Txori txikia

eta krokodiloa.

12:00.Eider Eibar: Kokoak, 

marrazkiei kosk!.

12:30.Uxue Alberdi eta Eider 

Eibar: Poza.

15:00. Jon, Maite, Sonia eta 

Ander: Herensugeen itzulera.

16:00. Iker Uribe eta Joana 

Ziganda: Ni neu galtzeta.

18:00.Karrika antzerki taldea: Loa.

IGANDEA, ABENDUAK 9

Ahotsenea Zuzenekoak

11:00.Berçaits anaiak: Anai.

11:40.Mairu dantza.

12:20.Haxotz: H.

13:00.Antton Larrandaburu 

eta Bitxiloreak.

13:40. Inun: Aingurak.

14:20.Pantxis Bidart & Alexis

Therain: 14.

15:00. Ibai Marin: Bidean naiz.

15:40.Guda Dantza: Guda 

Dantza.

16:20.Bihozkada: Pirata lagun II.

17:00.Maddi Zubeldia eta 

H-Eden: Zimurrak baleki.

17:40.Passepartout: Sinergia.

18:20.Gorpuzkingz.

19:00. Indidxabak: Indidxabak.

19:40.Elortegi anaiak: Basque

culinary rokanrol.

Ahotsenea Solasaldiak

11:00.Ane Labaka eta Malen

Amenabar: Ezpainetakoa.

11:30.Eztena kultur elkartea:

Aitaren larrua (Tripak kolektiboa),

Zapatak (Joxemari Carrere) eta

Ametsen faktoria (J.M. Urrutia).

12:00.Emagin elkartea: 

Ezagutzaren matazak.

12:30. Joanes Urkixo: Ekaitza

urrun.

13:00.Edorta Jimenez: Ostada-

rrak lurra ukitzen duen lekua.

17:00. Jon Arretxe: Ez erran deus.

18:30.Xabier Erkizia, Arantxa 

Iturbe eta Luka Rullo: Afoniak.

Szenatokia

18:00. Benetan Be: Inondik inora.

Irudienea

11:00.Margolariadokumentala.

13:00. Junefilm laburra.

13:30.Ane eta Peio, amodio 

istorio bat piper arteanproiektua.

14:00.Lou proiektua.

17:30.Dema S.A. lehiaketa.

Saguganbara

11:00.Lur Korta ipuin kontalaria:

Aurorita beti polita.

12:00.Dorleta Kortazar ipuin 

kontalaria: Heldu eskutik.

13:00.Maite Franko ipuin konta-

laria: Jateko moduko ipuinak.

16:00.Mireia Delgado ipuin 

kontalaria: Maletatik irtendako

ipuinak.

17:00.Aitor Martinez Vinagret

ipuin kontalaria: Kokitoren amona.

18:00.Berbaro: Orri-markatzaile

tailerra.
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BILBOLiben Svaart.

bBihar, 17:00etan eta 19:00etan,

Deustuko Open espazioan.

BILBOLa Mare eta Irrekoñozibles.

bBihar, 20:00etan, Hika Ateneoan.

BILBOWhyWhyKa 

eta Los Flamingos.

bBihar, 20:30ean, Shaken.

BILBOChili Pepes.

bBihar, 22:00etan, Azkenan.

BILBOLuigi Stream.

bBihar, 22:00etan, Via de Fugan.

BILBO INC.

bBihar, 00:00etan, La Riberan.

BILBOAlvaro Torres Trio.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBOEl Trasto.

b Igandean, 18:30ean, Coppolan.

BILBOShiraz Lane, One Desire 

eta H.E.A.T.

b Igandean, 19:30ean, Santana 27n.

BILBOArriaga kontserbatorioko

ikasleak: Emakume konpositoreak.

bAstelehenean, 19:00etan, 

Arriaga musika kontserbatorioan.

BILBOEl Muerto Vivo.

bAstelehenean, 19:00etan, Fnac-en.

BILBOMiren Urbieta-Vega 

eta Ruben Fernandez Agirre: 

Ametsetan.

bAstelehenean, 19:30ean, Arriagan.

BILBOAlestorm eta Skalmold.

bAstelehenean, 19:30ean, 

Santana 27n.

BILBOBilbao musika eskolako

musika modernoko comboak.

bAsteartean, 19:00etan,

Bilborocken.

BILBOPablo Sainz-Villegas.

bAsteartean, 20:30ean, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBO Jean Paolo y la Siempreviva,

Cristian Vergara, The Dolphiners

eta Madera Ilegal.

bOstegunean, 18:00etan, Shaken.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa.

bOstegunean eta ostiralean,

19:30ean, Euskalduna jauregian.

BILBOKari Ikonen Trio.

bOstegunean, 20:00etan, 

Conde Duque hotelean.

BILBOAntonio Orozco.

bOstegunean eta ostiralean,

20:30ean, Campos Eliseos

antzokian.



BILBOMiren Gaztañaga, 

Kepa Errasti, Arantza Goikoetxea, 

Gabriel Ocina eta Aritza Rodriguez:

Garai zekenak.

bGaur, 17:00etan, eta datorren

asteazkenean eta ostegunean,

19:30ean, gazteleraz; eta datorren

astelehenean, 11:00etan, euskaraz;

Arriaga antzokian.

BILBOLa Guasa: Mobil.

bGaur, 17:00etan, Zirkozaurren.

BILBOAmer i Africa: Envá.

bGaur, 19:00etan, Zirkozaurren.

BILBOLa Fura dels Baus: 

Carmina Burana.

bGaur, 19:30ean, bihar, 18:00etan

eta 20:30ean, eta igandean,

19:00etan, Arriaga antzokian.

BILBODavid Caiña: ¿Cómo verder

la muerte?.

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Pabiloi 6n.

BILBOZirku gala.

bGaur, 21:30ean, Zirkozaurren.

BILBOCantajuego: Yo tengo 

derecho a jugar.

bBihar, 16:30ean eta 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOThe Funes Troup: Aukerak.

bBihar, 17:00etan, Zirkozaurren.

BILBOLa Finestra Nou Circ: 

The Troupers.

bBihar, 19:00etan, Zirkozaurren.

BILBOBilbolesque.

bBihar, 21:00etan, Bilborocken.

BILBOZirkozaurre: Gala Handia.

bBihar, 21:30ean, Zirkozaurren.

BILBOBakarrizketak: Enrique 

Loyolaren Humor en serioeta 

Susana Soletoren Un poquito 

de por favor.

bAsteartean, 19:00etan,

Santutxuko udaltegian.

BILBOLa Joven Compañia: 

PlayOff, Jose Luis Arellanoren 

zuzendaritzapean.

bAsteazkenean eta ostegunean,

09:30ean eta 12:00etan, eta

ostiralean, 19:30ean, Arriaga

antzokian.

BILBORamon Agirre eta 

Inazio Tolosa: Putinen guardasola.

bOstegunean, 19:00etan,

Santutxuko udaltegian.

DURANGOAtx Teatroaren 

Tomiris, Kamikaz Kolektiboaren 

eta Ttak-en Agur eta Dolore, 

eta Anodinoren Schrodinger-en

katua.

bBihar, 19:00etan, San Agustin

kulturgunean.

DURANGOBenetan Be: Inondik

inora.

b Igandean, 18:00etan, San Agustin

kulturgunean.

GETXOScartaris: Hamlet 

en la oscuridad.

b Igandean, 18:30ean, Andres Isasi

musika eskolan.

PORTUGALETEErre produkzioak:

El chef.

bGaur, 21:00etan, Artekan.

DANTZA

BARAKALDOLa Sidrina, Briones

eta Ibarra-Kaldu.

bBihar, 19:30ean, Barakaldo

antzokian.

BILBOAiko taldea.

bBihar, 19:00etan, Euskal Museoan.

DURANGOLarrua: Baserri.

bGaur, 19:00etan, San Agustin

kulturgunean.

DURANGOEugiko dantza taldea,

Kriskitin, eta Mont-de-Marsanko

Lous Tchancayres Hankapaluak.

bBihar, 12:00etan hasita, 

herriko kale eta plazetan.

IGORRELa Sidrina, Briones eta

Arantzarte.

b Igandean, 13:00etan, kultur etxean.

BERTSOLARITZA

BILBOKultur Gabonak: 

Sustrai Colina, Maialen Lujanbio

eta Aitor Mendiluze.

bAstelehenean, 19:30ean,

Deustuko udaltegian.

KORTEZUBIBertso bazkaria: 

Ibai Amillategi, Ander Elortegi 

eta Onintza Enbeita.

bBihar, 14:00etan, txokoan.

MALLABIAMallabiko Bertsolari

Gazteen Txapelketako finala.

bGaur, 19:30ean, triki poteoa

herriko tabernetan, eta afaria

herriko elkartean.

MARKINA-XEMEINUxue Alberdi,

Amets Arzallus, Andoni Egaña, 

Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio

eta Jon Maia.

bBihar, 17:30ean, Uni frontoian.

HITZALDIAK

BASAURIMari Luz Esteban eta

Uxue Alberdi: Euskalgintzaren eta

feminismoaren arteko sinergiak.

bOstegunean, 18:00etan,

Marienea emakumeen etxean.

BILBOMariela Castro Espin: 

Kuba: sexu eta genero dibertsitatea.

bOstegunean, 19:00etan, 

Miguel de Unamuno institutuan.

LEIOAMariela Castro Espin: Kuba:

sozialismoa eta dibertsitateak.

Sexu-dibertsitatea, generoa eta

Konstituzio berria.

bAsteazkenean, 10:30ean, 

EHUren Hezkuntza fakultatean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ARRIGORRIAGAUmorea Labur

Umorezko Film Laburren Jaialdia.

bDatorren astelehenetik larunbatera,

19:30ean, Lonbo aretoan.

BILBOBilbo Mendi Film Festival.

bGaur, 19:30ean, Euskalduna

jauregian.

ERAKUSKETAK

BILBOABC. Bilboko Museoaren 

alfabetoa.

bEkainaren 2ra arte, Arte Ederren

Museoan.

BESTELAKOAK

BARAKALDOFun & Serious

Game Festival.

bGaurtik igandera, BECen.

BERRIATUADorleta Kortazar: 

Saharako ipuinak.

bAsteazkenean, 17:00etan,

liburutegian.

Bilbo b Zirkua

Zirkozaurreren topaketa, igandera arte
Atzo egin zieten harrera Zirkozaurreren topaketetako parte hartzaileei, Bilbon, eta, igandera bitartean, zirkuko

diziplinen tailer eta agertoki izango dira Zirkozaurre espazioa eta Pepelera eraikina, Deustuko ibarrean. Gaur,

La Guasa eta Amer i Africa taldeak ariko dira; bihar, The Funes Troup eta La Finestra Nou Ciorc —argazkian—,

eta igande eguerdiko Olinpiar Jokoekin amaituko dituzte topaketak. Goizetan, tailerrak izango dira, eta, gaur

eta bihar, zirku galak egingo dituzte gauean. Zine-bar eskaintzak ere izango dira, azken orduan. HITZA

BILBORevocation, Archspire, 

Soreption eta Rivers of Nihil.

bOstegunean, 21:00etan, 

Stage Liven.

BILBOCobra eta Funeral Sun.

bOstegunean, 21:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOMice.

bOstegunean, 21:30ean,

Kremlinen.

DURANGOModus Operandi.

bGaur, 23:00etan, Plateruenan.

DURANGOSilboberri: Txistua 

XXI. mendean.

bBihar, 19:30ean, San Frantsizko

elizan.

DURANGOAnestesia.

bBihar, 23:00etan, Plateruenan.

DURANGOOlatz Salvador.

b Igandean, 20:00etan,

Plateruenan.

GETXOLa Mara.

bBihar, 23:00etan, El Comercion.

IURRETAGonzalo Portugal, 

Los Jamones, DJ Mingots 

eta DJ Swimming Pool.

bBihar, 19:00etan, Beer Azokan,

Askondo kalean.

PORTUGALETECharlie Cosh 

& Mikel Gaztañaga.

b Igandean, 13:30ean, 

La Perdiz Jazzen.

PORTUGALETEDelenda Est.

bAstelehenean, 22:00etan, 

Rock Volatinen.

SOPELADetroit eta Guillotina.

bGaur, 21:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELAThe Kitsch.

bBihar, 22:00etan, La Triangun.

SOPELATim Evans.

b Igandean, 13:00etan, 

La Triangun.

ANTZERKIA

ARRIGORRIAGAAztiak: 

Las herederas.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Lonbo aretoan.

BARAKALDOChema Trujillo: 

Aurorita, Aurorita, hija...

bBihar, 21:00etan, eta igandean,

19:00etan, Arimaktoren.

BILBODavid Guapo: 

#quenonosfrunjanlafiesta.

bGaur eta bihar, 21:00etan, 

eta igandean, 19:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.
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Ane Maruri Aransolo Nabarniz

B
egiratoki asko dau-
de Busturialdeko
herri gehientsue-
netan; ez, baina,
Nabarnizen aurki

daitezkeen beste. Itsasoaren mai-
latik 360 metrora, mendialdean
dagoen nekazari herri lasaia be-
zain naturala da Nabarniz. 
Hainbat herrirekin egiten du

muga, baina herriek ez ezik,
mendi tontorrek ere inguratzen
dute: Iluntzar, Galarregi eta Arro-
la gailurren artean dago kokatuta. 
Iluntzar da udalerriko mendi-

rik altuena, eta baita Bizkaiko
kostaldeko mendirik garaiena
ere –727 metro garai da–. Mendi
gailurrean Aulesti du herri muga
Nabarnizek, eta kostaldeko Biz-
kaiko mendirik garaienaren
mendilerro berean daude Saraua
(669m), Mandelesta (607m) eta
Motrollu (530m) tontorrak, bes-
teak beste. 
Iluntzar mendian dagoen begi-

ratoki natural eta lauak aparteko
panoramika dauka. Begiratoki
natural horretatik, asko dira ikus-
ten diren herriak zein mendiak.
Mendebaldera begiratuta, Urdai-

baiko panoramika ederraz goza
daiteke, Sollube mendia atzean
dagoelarik; hegoalderantz Oiz
mendiaren gailurra ikusten da,
baita Aizkorriko mendikatea ere,
urrunago. Ekialdera begiratuta,
berriz, Gipuzkoako kostaldea
ikus daiteke, Lapurdiraino, hain
zuzen. Ipar-ekialderantz jota, in-
guruko gailurrak aurki daitezke:
Galarregi (600m), Airomendi
(544m) eta Axola (575m). Mendi
tontor horien herrimugak Lea-
Artibai eskualdeko Ispaster, Giza-
buruaga eta Aulesti dira. 
Bizkaiko kostaldeko mendirik

garaiena biltzeaz gain, beste bi
gailur ere baditu Nabarnizek.
Hala, inguruneaz gozatzeko beste
bi begiratoki aurki daitezke.

Historiaz betetako bidea
Galarregi da Nabarnizeko biga-
rren gailurra. Hara iristeko, Ilun-
tzarrera joateko bide berari jarrai-
tu behar zaio, Kurtziaganera iritsi
arte. 
Elexaldetik tontorrera abiatu-

ta, herri inguruek duten historia
jakin daiteke. Eliza ondotik Uri-
barri auzorantz joan behar da,
San Migel baselizaren ondotik pa-
satzen den bideari jarraituz. Za-

baleta auzora iritsi eta aldats gora
egin behar da. Hortik iristen da
Kurtziaganera.
Hara iritsita eta Iluntzarrera

joan nahi izanez gero, eskuma-
rantz egin behar da. Galarregiko
tontorrera iristeko, berriz, aurre-
rantz joan behar da.
Garai batean, harriak eta bur-

dinak bat egin zuten Galarregin,
eta, gaur egun, iraganeko aztarna
horiek ikus daitezke. Ibilbidearen
2,2 kilometro inguruan leize za-
bala dago; han ezkutatzen da

mendian batzen den ura. ADES
espeleologia taldearen arabera,
160 metro sakon da ibilbidean
ikus daitekeen leizea. 
Aurrerantz joanda, antzinako

mineral meatzeak daude, antzina
burdina ateratzeko erabiltzen zi-
tuztenak. Gaur egun, baina, zulo
bakarra ikus daiteke. Bidean au-
rrera eginda, Galarregiko tonto-
rrera heltzeko, ezkerreko pista
utzi, eta eskuinerantz joan behar
da, aldapa labur baina gogorrari
aurre eginez. Aldapa igaro ondo-
ren, ezkerretarantz joanda iristen
da gailurrera.
Itzultzeko bide berbera hartu-

ta, Nabarniz eta Ereño arteko mu-
gan ikus daiteke Munjozuri tri-
kuharria, 1990. urtean Agiri arke-
ologia taldeak aurkitu zuena.
Hamabi metroko diametroa du,
eta 1,10 metro garai da. 
Trikuharriak hilobi monu-

mentuak dira. Agiri arkeologia
taldeak baso lan batzuen ondo-
rioz aurkitu zuen trikuharria. Hi-
lobi ganbara izan zitekeena azter-
tzeko asmoz egin zituzten lanak,
eta han finkatutako trikuharria
aurkitu zuten.
Herriko hirugarren tontorra da

Arrola mendia. Panoramika mu-
rriztua du gailur horrek, baina
haritzez, gorostiz, pagoz, gaztai-
nondoz eta lizarrez inguratutako
ibilbide naturala dauka. Arrolak
ez dauka Iluntzar eta Galarregi
bezalako ikuspegirik, baina ibil-
bideaz gozatzeko aukera eskain-
tzen du. 
Gailurreko punturik altuene-

an, gainera, Mendata, Arratzu eta
Nabarniz lotzen dituen gutunon-
tzi bat dago. Maruelezako kastroa
dago han. Belarrez estalitako ha-
rresiak ikus daitezke gunean.
1982. urtean, k.a. II. mendeko ze-
ramika zatiak topatu zituzten,
baita erromatarren garaiko aztar-
nak ere. 

Bizkaiko kostaldeko mendirik altuena da Iluntzar. Nabarnizko lurretan dago, baina,
gailur hori ez ezik, beste bi ere baditu Busturialdeko herriak: Galarregi eta Arrola.

Kostaldeko begiratokien herria

Iluntzar mendi tontorretik inguruko herriak zein mendiak ikus daitezke. Besteak beste, Oiz mendi gailurra eta Donostiako kostaldea ikus daitezke. ARIANE MARURI
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Iluntza eta Galarregi mendi tontorretara joateko ibilbidea. ANE MARURI ARANSOLO

Galarregirako bidean,
Munjozuri trikuharria
ikus daiteke, Agiri
arkeologia taldeak 
1990ean aurkitutakoa 


