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Euskal presoen eta haien senideen eskubideek urratuta jarraitzen dutela salatu du Orain Presoak
dinamikak. Preso gutxiago izan arren, haien egoerak beti bezain gogorra izaten jarraitzen duela.
Espetxe politika hori aldatu dadila eskatzeko, manifestazioak egingo dituzte bihar Bilbon eta Baionan.

Egoerak ez du hobera egin
Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

z du hobera egin
euskal presoen
egoerak. Promesak
promesa,
urrutiko kartzeletan jarraitzen
dute, eta 276tik 11 besterik ez
dude Euskal Herrian; horietatik
bost, Langraitz bideari heldu
diotenak dira. Beste bi, Euskal
Preso Politikoen Kolektibotik
(EPPK) atera, eta egun inongo taldetan ez daudenak. EPPKn jarraitzen duten 266 presoetatik, 105
dira bizkaitarrak, eta horietatik
hiru daude Euskal Herrian. Hiruak, oso gaixotasun larriak eta
sendaezinak dituztenak: Arabako
Zaballa presondegian dute Basauriko Txus Martin; Ibon Iparragirre ondarroarra ere Araban
dute, Gasteizen, GIBa oso garatuta duten gaixoentzako Besarkada
Etxea zentro berezian; MarkinaXemeingo Jose Ramon Foruria,
berriz, etxean dago preso.
Horren gaixotasun larriak eta
sendaezinak dituztenentzat espetxea heriotz zigorra izan litekeela
ohartarazi dute Jaiki Hadi elkartean batzen diren sendagileek urteetan; kaleratzea dela okertze
bide etengabea saihesteko modu
bakarra. Euskal Herrian izateak
osasun arreta zerbait hobetzea
ekar lezakeela esana dute; urrats
bat dela, baina ez dela nahikoa.
Gaixo daudenak espetxean
mantentzeak dakartzan arriskuen adibideak ez daude urruti:
2018an, bere buruaz beste eginda
hil zen Xabier Rey iruindarra
Puertoko espetxean. Kartzelan
hildako azken bizkaitarra, aurreko urtean zendu zen, 2017ko uztailean, Badajozen: Kepa del Hoyo
galdakoztarra bihotzekoak jota
zendu zen. Senideek berriki jakin
dutenez, hil baino egun batzuk lehenago beste bihotzeko bat izan
zuen presoak baina ez zioten behar bezalako diagnostikorik egin.
Behar bezalako zaintza eta osasun
asistentzia ezak hil zuelakoan,
demanda bat aurkeztu berri du
Del Hoyoren familiak.
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LARRIKI GAIXO

Txus Martin
Hamasei urte preso
Besteak beste, buruko gaitz oso larri eta
garatua du Basauriko presoak, bihotzeko gaixotasun larria, eta
giltzurrun arazoak. Eskizofrenia aspalditik du, delirio osagarriekin eta
paranoiekin. Antsietate kolpeak.
Abenduan kateterismoa egin zioten ustekabean, eta bihotzeko
operazio konplexu bat egin behar
diotela esan zioten. 57 urte ditu eta
hamasei daramatza preso. Urteetako erabateko isolamenduak eragin
zion buruko gaitza. Arabako Zaballa espetxean dute.

Ibon Iparragirre
Zortzi urte preso
GIBa du, oso garatua, eta hainbat gaitz
eragin dizkio horrek;
tartean, lesio neurologikoak. 2010ean kartzelaratu zuten. Gero, tarte batean,
espetxealdia etxean betetzea baimendu zioten, gaixotasun larri eta
sendaezinagatik. Baina 2014an
berriro kartzelaratu zuten. 46 urte
ditu ondarroarrak eta zortzi urte daramatza preso. Gasteizko Besarkada Etxea zentroan dute.

Gorka Fraile
21 urte preso
Mingainean tumore
gaiztoa atzeman zioten, kartzinoma epidermoideoa. Operatu egin zuten, minbizia
erauzteko. Dueson dute preso 49
urteko durangarra, Badajozetik
gerturatu berritan. Ia 21 urte daramatza espetxean.

Joseba Borde
Hamabost urte preso

Presoen senideak, urtarrilero presoen eskubideen alde egiten den manifestazioetako batean. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Gaur egun, gaixotasun larri eta
sendaezinak dituzten 21 presoren
egoeragatik alarma piztua du Jaiki Hadik. Horietatik hamabosten
izen-abizenak publikoak dira, eta
beste seik nahiago dute euren
egoera anonimotasunean gorde.
Publiko diren horietatik, bost dira
bizkaitarrak, eta sendagileak
gehien kezkatzen dituzten gaixotasunak dituzte gehienek: buruko gaitz larriak, bihotzekoak eta
minbizia.

Espainiako Zigor Kodeak berak
jasoa du gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten presoak askatzeko aukera. 91. artikuluan dio
horien bizitza «arrisku nabarian» badago epaileek baldintzapean aske utz ditzaketela. Baina
urteak dira aukera gauzatzen ez
dutela. Azkena, 2012an: Josu Uribetxebarria. Zeukan minbiziak
bizi itxaropen urria aurreikusten
zion, eta kaleratu egin zuten. Baina hautsak harrotu zituen eraba-

ki hark, eta, ordutik, ez dute beste
euskal presorik kaleratu gaixotasunagatik. Are, PPren gobernuak
instrukzio bat ezarri zuen 2017an:
preso bat kaleratzeko, gehienez bi
hilabeteko bizi itxaropena behar
luke. Espainiako Gobernuak berriki ezabatu du baldintza hori,
eta pertsonaren bizi kalitatea ere
kontutan hartzekoa dela zehaztu
du. Hala ere, orain arte ez du neurririk hartu bide horretan. Orain
arte egin duen aldaketa bakarra,

Koloneko tumorea
du Ugaoko presoak,
eta kimiorik ere ez
diote eman oraindik.
60 urte ditu, eta hamabost daramatza espetxean. Galizako Curtis espetxean dute.

Kepa Arronategi
22 urte preso
Bere egoera publiko
egin berri du Eako
presoak: antsiazko
nahaste depresibo
kronikoa du. 53 urte ditu,
eta azken 22ak kartzelan egin ditu.
Zaragozara gerturatu berri dute.

17:00
BIHAR, CASILLATIK
Orain Presoak dinamikak espetxe politika aldatu eta presoen eskubideak errespetatu
daitezela eskatzeko antolatutako manifestazioa bihar izango da Bilbon. 17:00etan abiatuko da Casillatik, eta udaletxe
aurrean amaituko da.

gaixotasun larriak dituzten preso
batzuk Euskal Herritik gertuago
dauden espetxeetara eramatea
izan da.
Eta gero eta handiagoa da gaixo
daudenen zerrenda; inoizko handiena. Sekula baino euskal preso
gutxiago dauden arren, inoiz baino gaixo gehiago daude. Datu
kezkagarria utzi du Jaiki Hadik:
2008an 765 euskal preso zeuden,
eta horietatik bederatzi zeuden
larriki gaixo. Egun, 276 presoetatik, 21 dira gaixotasun larri eta
sendaezinak dituztenak. Arrazoia
argia da: urteak aurrera doaz, eta
presoen adinak zein espetxean
egindako urte andanak gaixotasunak eragiten dituzte.

Gehienak, beti bezain urrun
Sakabanaketa eta urruntzea dira
presoen egoeraren inguruko beste kezka iturri nagusia. Espainiako Gobernuak gerturatzeak iragarri zituen, baina urruti jarraitzen dute euskal presoek, ehunka
kilometrora. Bakanak dira Euskal
Herritik gertuagoko presondegietara eraman dituztenak, eta
euskal herriratzerik ez dute egin.
Frantziako Gobernuak ere, espero baino euskal preso gutxiago
gerturatu ditu.
Eta sakabanaketaren arrisku
argienak urtearen lehen egunean
utzi zuen adibidea: Garikoitz Aspiazu Santutxuko presoaren bikotekideak eta 23 hilabeteko semeak auto istripua izan zuten urtarrilaren
1ean
Arlesen
(Okzitania), hurkoa bisitatu ondoren. Sorterritik 752 kilometrora dute preso Aspiazu.
Presondegi barruko baldintzek
ere bereziki gogorrak izaten jarraitzen dute euskal presoentzat.
Presorik arriskutsuenentzat pentsatutako gradurik gogorrenean
dituzte gehienak oraindik: lehen
gradu murritzailean. Aldaketa eskatu eta bigarren gradu arruntera
igarotzeko presoek egindako eskaera gehienak ukatu egin dizkiete, batzuri —batez ere gaixo dauden batzuri eta EPPK utzi duten
batzuri— onartu dieten arren.
Hortaz, erregimenik gogorrenean
jarraitzen dute gehienek. Salbuespeneko politika hori utzi eta
bestelako espetxe politika arrunta
ezarrita eskubideak bermatu eta
kaleratzeak errazteko eskatuko
du bihar, Bilbon eta Baionan,
Orain Presoak dinamikak.
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Behin-behinekoa

R
ZIRPIZTINAK
Nerea Ibarzabal

rukean zerbait lortu
arte maite zaituen
ohe-kidea bezala,
konpromisoz jasaten
zaituen aitaginarreba bezala, zu
kontratatzeko inongo asmorik
izan ez eta hala ere lan-elkarrizketa egiten dizun nagusia bezala,
bakarrik eguraldiari buruz berba
eginez gero —bestelako gai bat ere
ukitu barik— ondo konpontzen
zaren bizilaguna bezala, faltsukeria berarekin, gure jendarte maiteak «onarpen probisionala»
eskaintzen die zenbait herritarri.
Behin-behineko kidetasuna,
zuzentasun politikoak behartuta
egiten den gutxieneko keinu
hori. Adibidez, Errege eguneko

T

kabalgatetan pertsona zuriak
aurpegia beltzez margotuta ateratzeari utzi, eta benetan azala
beltza duten pertsonei erregez
mozorrotzeko aukera ematea da
herri askotan egin dena, eta
gehiengoak onartu zuela zirudiena —kabalgaten zentzua bera eta
errege eguna ospatzen duten
errepublikazaleen kontraesanak
beste baterako utziko ditugu—.
Ai, baina zer gertatzen da «bizi
osorako behin-behineko onarpen fasean» mantentzen dugun
horrek gustuko ez dugun zerbait
egiten badu? Hortxe erortzen
zaizkigu guri ere aurpegiko margoak. IKUSTEN?! Ez da «herritar
batek hau egin du», baizik eta

Bere existentzia da
batzuentzat
barkaezina dena, eta
berea bezala beste
hainbat kolektibo
gutxiturena. Baten
akatsa denen akatsa
dela esango dute

«IKUSTEN?!». «Ikusten zer esaten nizuen?» «Ikusten zelan ez
diren parte onekoak?» —pluralera igarotzen gara automatikoki—.
«Ikusten zelan ez genion eman
behar konfiantza dosi txiki hura
ere?» Eta lehen publikoki aitortzeak lotsa ematen zigun sentimendu hori mahai gainera ateratzen dugu berriro, zakil bat bailitzan, garailearen irribarrearekin.
«Esan nizuen».
Andoaingo Baltasarren ateraldia brillantea iruditu zitzaidan,
adar-jotze zoragarri bat. Afrikar
bat udaletxeko balkoian ohitura
kristau zahar bati mingaina ateratzen eta umeei esandako gezurra agerian geratu zitzaien gurasoak dardarka jartzen. Magia edo
fantasia deituko diogu, baina gezur bat ere bada azken finean, eta
ezin ditugu denak derrigortu gezur horretan parte hartzera eta
oroz gaindi errespetatzera. Geroago jakin nuen hizkuntza ez

2019 urteko Bizkaia hobea,
norentzat?
Arantza Urkaregi
Etxepare
Bizkaiko EH Bilduko
batzarkidea
asa den abenduaren 27an,
EAJren eta
PSEren bozkei
esker, 2019ko
aurrekontuak
onartuak izan zirenean, Unai Rementeria Imaz Ahaldun Nagusiak esan zuen Bizkaia hoberantz
gindoazela aurrekontu horiekin.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde lanean
ari garenontzat, aurrekontu
hauek ez dute, berdintasunari
dagokionez, Bizkaia hobea irudikatzen. Kontrakoa esan genezake, hain zuzen aurrekontu hauek
ez baitute betetzen Berdintasun
Foru Arauak ezarritako aurrekontuen %1 inbertitzea berdintasun-ekintza zuzenetan. Horren
arabera, berdintasunerako 16,4
milioi egon beharko ziren 2019ko
aurrekontuetan, eta 10,2 daude.
Aurrekontu hauekin, EAJk eta
PSEk 6,2 milioi lapurtu dizkiete
emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunaren aldeko ekintzei.

P

EH Bilduk osoko zuzenketan
salatu zuen aurrekontuek ez zutela Berdintasun Foru Arauan
ezarritako finantziazio-konpromisoa islatzen, baina EAJk eta
PSEk aurrera jarraitu zuten. EH
Bilduk %1eko konpromisoa bete
ahal izateko 27 zuzenketa partzial
aurkeztu ditu sail anitzetan, berdintasun-ekintza zuzenak garatzeko; denera, 7 milioi euro
gehiago. Eta EAJk eta PSEk, gure
legea den Berdintasun Foru
Araua urratzen ari zirela jakinda,
ezetza eman diete berdintasunzuzenketa guztiei.
Ezetz esan diote zaintza lanak
era komunitarioan eta kooperatiboan egiteko enpresa sozialen sorrera bultzatzeari; zerga-sisteman generoak duen eragina edota Bizkaiko Foru Sektore
Publikoko langileen artean egon
daitekeen soldata-arrakala aztertzeari; lankidetza arloan emakumeei zuzendutako proiektuak
indartzeari, eta abar luze bati.
2018. urtearen balantze guztietan
agertu den ekimenik aipagarriena mugimendu feministaren
itzelezko mobilizazioa izan den
bitartean, Bizkaiko EAJk eta
PSEk onarturiko aurrekontuek
muzin egin diete aldarrikapen feministei. Eta Unai Rementeriak

dio Bizkaia hobea izango dugula
2019 urtean? Emakumeok, ez.
Ezta Ezkerraldean, Meatzaldean edo Enkarterrin bizi direnek
ere. Langabezi tasarik handienak
dituzten eskualdeek, industriaehunaren deuseztapena pairatzen ari diren eskualde hauek ez
dute beraien egoera sozioekonomikoari aurre egiteko partida espezifikorik aurrekontuetan.
2019ko aurrekontuetan ez
dago pinuen gaixotasunagatik
basogintzak eta zuraren sektoreak pairatzen duten krisialditik
ateratzako neurri eraginkorrik,
monolaborantzatik baso anitzetara igarotzeko proposamenik,…
Bizkaiko abeltzainek 2019. urtean kanpora joan beharko dute
beren abereak hiltzeko, aurrekontuetan ez baita onartu hori
ekiditeko ezinbestekoak diren
hiltegiak egiteko partidarik. Beraz, lehen sektoreak eta bioaniztasunak ez dute etorkizun hobea
izango 2019ko Bizkaian.
Hondakinei dagokienez, organiko osoa biltzeko aukerarik
gabe jarraituko dugu, Aldundiak
bilketa partzialari eusten baitio,
nahiz eta Europa mailan bide horretatik joan eta Lea Artibaiko
proiektu pilotuak aukera egokiagoa dela egiaztatu.

Mugikortasun-eredu berria
iragarri zuen Unai Rementeriak
2019ko aurrekontuen aurkezpenean. Bidegorrientzako 10 milioiko inbertsioa omen, baina aurrekontuetan ez dago horrelakorik.
Bidegorri bakarra, besterik ez.
Beste behin ere, kea saldu, SuperSur delakoaren luzapena ezkutatzeko. Bizikleta zaleek betiko oztopoak izaten jarraituko dute.
Eta Errekaldeko bizilagunek ez
dute bizimodu hobea izango
2019an, aurrekontuetan ez baitago biaduktua erausteko konpromisorik, nahiz eta herritar ugarik
horretarako alegazioa aurkeztu.
Pertsonak erdigunean jarriko
omen dituzte. Baina zeintzuk?
Behartsuenak aurrekontuen erdigunean daude? Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna sustatzeko Sailaren aurrekontua begiratuta, ez du ematen behar
handienak dituzten pertsonak
erdigunean daudenik, aurrekontuen %4,37 besterik ez baitute
merezi. 2018 urtean zerga bilketa
handia izan da eta Bizkaiko Foru
Aldundiko zortzi sailek 58,6 milioi gehiago izan dute 2019ko aurrekontuetan: horien artean, gizarte bazterketari aurre egiteko
programak 1,1 milioi gehiago
besterik ez du jaso, eta sail osoak

menderatzearen ondorioz izandako txarto-ulertu bat izan zela
Baltasarrena, eta ikusi nuen barkamena eskatzen agertzen zen
bideoa ere. Lehenago irakurri nituen, ordea, sare sozialetan hainbatek berari buruz jarritako astakeriak. Aurpegia Twitterren urdinez margotzen duen jende
zuria, beste behin.
Hor ikusi nuen batzuek ez diotela inoiz barkatuko, ez diotelako
inoiz barkatu hona etorri izana
bera ere. Bere existentzia da batzuentzat barkaezina dena, eta
berea bezala beste hainbat kolektibo gutxiturena. Baten akatsa
denen akatsa dela esango dute,
merezi ez dugun lekuan gaudelako, dagokigun lekura itzuli behar
dugulako behingoz, Afrikara, sukaldera, zubipera, popatik hartzera. Behin-behineko onarpen
fasean gaudelako, eta barkamenaren eta bigarren aukeren pribilegioa ez delako guretzat.

3,5 milioi gehiago. Ondo adierazten dute datu hauek zein garrantzia gutxi duten 2019ko aurrekontuetan behar handienak dituzten pertsonek.
Egon badaude Bizkaia hobea
izango dutenak, noski, azpiegitura erraldoiak egiten dituzten enpresa handiak. Urteetarako inbertsioak aurreikusten dira aurrekontuetan, eta beraz, enpresa
handi horiek etekin handiak izateko aukerak. 2019 urtean, zoritxarrez, Bizkaiko aberatsak aberatsago izango dira, eta pobreak
pobreago, gizarte-arrakala sakonduz.
EAJk eta PSEk atzera bota dituzte oposizioko zuzenketa
gehienak. EH Bilduren kasuan,
erdibideko bat besterik ez dute
onartu. Herritarrek aurkeztutako
alegazioen artean, bi soilik onartu dituzte. Jokabide honek argi
uzten du Foru Gobernuak ez
duela inolako borondaterik izan
adostasun zabala lortzeko. Eta
ondorioz, 2019ko Bizkaia ez da
hobea izango bizkaitar guztientzat, hainbat eta hainbat bizkaitarren nahiak bazterrean utzi
baitituzte.

%

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, izen-abizenak eta herria adierazita:
Bizkaiko Hitza, Uribitarte kalea
18, 3-C, 48001 Bilbo.
Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
bizkaia@hitza.eus.
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tan azkena Sestaon gertatu zen.
56 urteko gizonezko bat atxilotu
zuen Ertzaintzak igande goizaldean, emazteari eraso egitea leporatuta. Salaketan jaso dutenez,
etxean zeuden, eta, gauerdi aldera, emazteari irainka eta erasoka
hasi zitzaion. Etxetik atera zen orduan biktima, baina erasotzaileak atzetik jarraitu zion. Kalean
zeudela, ukabilkadaka jarraitu
zuen erasoa. Ertzaintza bertaratu
zen, eta Gurutzetako ospitalera
eraman behar izan zuten emakumea. Handik gutxira, gizona atxilotu zuten. Aurrekariak zituen.
PORTUGALETE

Larunbat arratsaldean 30 urteko
gizon bat atxilotu zuen Ertzaintzak Portugaleten, alde zaharreko
etxe batean. Bikotekideak salatu
zuen aurreko egunean eraso egin
ziola. Saman zituen lesioak, eta
osasun etxera eraman zuten.
GETXO

Ertzaintzak eginbideak zabaldu
dizkio 37 urteko gizonezko bati,
genero-indarkeria delitua leporatuta. Abenduaren 31ko gauean
eraso egin ziola salatu zuen emakume bikotekideak. Lesioen ondorioz, Gurutzetako ospitalera
eraman zuten. Areetako etxe batean gertatu zen erasoa.
Bestalde, urteko lehen egunean
emakume bati ukituak egin zizkion 18 urteko gizon bat atxilotu
zuen herenegun Ertzaintzak.
Areetan gertatu zen erasoa.
DURANGO

Indarkeria matxistaren aurkako hainbat protesta egin ziren iaz; irudian, justiziaren jokabidearen aurkako bat. M. D. V. / FOKU

Erasoak jasan dituzten
zortzi emakume artatu
behar izan dituzte aurten
Sei ospitalera edo osasun etxera eraman dituzte, eta beste bat
anbulantzian artatu dute b Beste bati ukituak egin dizkiote b Sei
gizon atxilotu eta beste biren aurkako prozesua abiatu dute
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Urteko markagailua martxan jarri da berriz ere. 2019a hasi denetik egun gutxi batzuk besterik
igaro ez badira ere, indarkeria
matxistak eragindako hainbat
eraso gertatu dira jada Bizkaian.
Zortzi emakume artatu egin be-

har izan dituzte: sei, ospitaleetan
edo osasun etxeetan; eta beste
bat, anbulantzia bateko profesionalek. Beste bati ukituak egin dizkiote. Ertzaintzak sei gizon atxilotu ditu. Beste bati eginbideak zabaldu dizkiote, eta 17 urteko beste
bat identifikatu egin dute, eta
prozesua abiatu, ofizioz.

Bizkaiko Foru Aldundiak azaroan eman zituen datuen arabera, batez beste 2.600 eraso gertatzen dira urtean. Kopuru hori antzeko mantentzen da.
SESTAO

Jaurlaritzako Segurtasun Sailari
jakinarazi zaizkion zortzi erasoe-

Urtea hasi berri zela, 18 urteko
emakume bat Galdakaoko ospitalera eraman zuten eraso bat jasan eta gero. Emakumeak ez zuen
salaketarik jarri, baina Ertzaintzak bikotekide ohia identifikatu
zuen, eta prozesua abiatu zuten,
ofizioz, epaitegian. 17 urte ditu ustezko erasotzaileak.
Erasoa urtarrilaren lehenengo
egunean gertatu zen, 08:00etan,
Ezkurdi plazan. Ertzain batzuk
handik pasatu, eta emakumea
aurkitu zuten, sudurrean kolpea
zuela. Emakumea ospitalera eraman eta bikotekide ohia identifikatu zuten orduan. Biktima Elorrion bizi da, eta ustezko erasotzailea, berriz, Zornotzan.
Durangoko Udaleko Berdintasun Kontseiluak eta Berdintasun
Batzordeak aho batez gaitzetsi eta
arbuiatu zuen emakume horren
kontrako indarkeria kasua eta
beste edozein motatako indarkeria, dela fisikoa, psikologikoa,
ekonomikoa, sexuala edo emakumearen pribatutasunaren
kontrakoa.
Bestalde, Durangoko Autode-
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fentsa Feminista Asanbladak deituta, manifestazioa egin zuten
atzo iluntzean, Gure bizitzak defendatuz, ekintza zuzenak leloari
jarraituta. Gogora ekarri dute azken hiletan bost eraso sexista gertatu direla Durangon; horietako
bi Gabonetan izan dira. Datuak
ere eman dituzte: iaz eraso sexistekin lotutako 41 salaketa jarri zituzten emakumeek Durangoko
komisarian.
Hilaren 1eko biktima Elorriokoa zela kontuan hartuta, udaleko Bozeramaileen Batzordeak arbuiatu eta gaitzetsi egin zuen erasoa. Irmo salatu dituzte Elorrion
eta handik kanpo gertatzen diren
eraso matxista guztiak, eta «babesa eta gertutasuna» eskaini
dizkiote biktimari eta haren ingurukoei. Prest azaldu dira emakumeak behar duen laguntza psikologikoa eta juridikoa eta behar dituen osasun eta babes baliabideak
emateko, betiere konfidentzialtasuna eta intimitatea bermatuta.
BILBO

Urteko lehen egun hauetan,
Ertzaintzak bi gizon atxilotu ditu
Bilbon indarkeria matxistarekin
lotuta. Urtarrilaren 1eko eguerdi
aldera, gizon batek bikotekide
ohiari mehatxu egin zion, eta
aurpegian jo zuen. Cocherito
kalean gertatu zen erasoa. Horrez
gain, emakumeak zeraman haur
kotxeari ostikoa eman zion. 18
urte ditu ustezko erasotzaileak.
Emakumea ospitalera eraman
zuten.
Hurrengo egunean, 36 urteko
beste gizon bat atxilotu zuten
Gordoniz kalean, emakume bati
aurpegian zauri bat egiteagatik.
Lekuko baten arabera, edalontzi
batekin jo zion aurpegian gizonezkoak emakumeari. Erietxera
eraman zuten andrea.
ERANDIO

Emakume bat antsietateak jota
aurkitu zuen Ertzaintzak urtarrilaren 1ean, Erandion. Berarengandik urruti egoteko agindu judiziala zuen gizon bat zuen ondoan, auto berean. Segurtasun
Sailak jakinarazi duenez, Lutxanako etxebizitza batean hasi zen
erasoa, baina gero auto batean
sartu ziren erasotzailea eta erasoa
jasan zuena. Poliziak BI-735 errepidean harrapatu zituen. Emakumea nola zegoen ikusita, anbulantzia bat eskatu zuten. Gizonezkoak sakelakoa eta ibilgailuaren
giltzak kendu zizkion emakumeari, eta mehatxu egin zion. 23 urteko gizona atxilotu egin zuten,
genero-indarkeria delitua eta
epaileak ezarritako urruntze
agindua urratzea leporatuta.
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«Konkordatuaren
aitzakiagaz,
moralki zigortuta
eduki gintuzten»
Juan Mari Zulaika b Zamorako konkordatuko preso ohia
Zamorako kartzela konkordatuan hiru aldiz espetxeratu zuten
Bilbon bizi den apaiz ohia. Lehenengo bietan isun batzuengatik
sartu zuten preso, eta, ondoren, epaiketa militar bat egin ostean.

Nerea Bedialauneta Alkorta
Ondarroa

Abade frantziskotarra izan zen
Juan Mari Zulaika Aizpurua (Zarautz, 1942) Bilboko bizilaguna.
Diktadura garaian Francoren zapalkuntzaren aurka aritu zen,
beste hainbat abade gazterekin
batera. Garai nahasi haietatik
mende erdia igaro dela, gertatutakoa ezagutarazteko lanean ari dira orduko apaizak.
1968an, asko indartu zen diktaduraren aurkako erresistentzia.
Euskal Herriko apaizgo gaztea
ere oso inplikatua zegoen diktaduraren aurkako borrokan, eta
hainbat ekintza egin zituen.
Ekintza asko norbanakoenak izan
ziren; Gogortasuna taldea osatu
gabe zegoen oraindik. 1961ean,
300 bat abadek agiri nahikoa ezaguna idatzi zuten diktadura sala-

tzeko. Handik urte batzuetara,
beste hainbat ekintza esanguratsu ere egin zituzten.
Zein, esaterako?
Manifestazio handi bat egin zuten
abadeek Bilbon, sotana beltzak
soinean, Bandasko grebalarien alde. Gero, bakarka ere hainbeste
gauza egin zituzten. Alberto Gabikak, esaterako, meza ematen ari
zela sermoi batean salatu zuen
Enbeita aita Urretxindorra eta
beste hainbeste gazte torturatu zituztela.
Ekintza horiek inolako ondoriorik ekarri al zuten?
Hori salatzeagatik, Alberto Gabika zigortu egin zuten, eta Dueñasko monasteriora bidali zuten. Sasoi hartan isun asko ipintzen zituzten, eta isunengatik kartzela
zigorrak ezartzen zituzten.
1968ko Donostiako Aberri Eguna
oso esanguratsua izan zen. Ehun
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lagunetik gora atxilotu zituzten;
ni ere horien artean nengoen. Urte hartan, egia esan, ekintzak askotarikoak izan ziren. 1968ko
Maiatzaren Lehenaren baitako
manifestazioetan ere zenbait abade atxilotu zituzten. Gerora, horiek guztiak zigortu egin zituzten
espetxeratuta.
Protestei dagokienez, berezia
izan zen 1968a.
Berezia izan zen alderdi guztietatik. Gizartea bera ere oso mugitua
zegoen. Txabi Etxebarrieta ETAko
militantearen hilketa ere urte berean izan zen, eta ez zen elizarik
gelditu Etxebarrietaren alde mezarik eman gabe. Mezekin batera,
manifestazioak ere egin ziren. Felipe Eizagirre eta ni abade frantziskano langileak ginen Eibarren, eta, Etxebarrietaren aldeko
mezatara gindoazela, ez genuen
ailegatzeko aukerarik eduki.

Zergatik?
Sekretak gure atzetik zetozen.
Heldu, eta atari batean sartu gintuzten, eta pistola batekin biok jo
gintuzten buruan; odola dariola
utzi gintuzten. Kolpatu ondoren,
etxera joateko agindu ziguten, eta
zin egin ziguten egurra emango
zigutela mezatan edo manifestazioan ikusten bagintuzten . Gero,
arrebaren etxean afaltzen ari ginela, Guardia Zibila etorri zen gure bila, derrigorrean kuarteletik
pasatu behar genuela esanaz. Guk
ez genuen joan nahi, baina inoren
etxean geunden, eta, ez genuenez
guardia zibilen aurka oldartu
nahi, eurekin eraman gintuzten.
Behin kuartelean, eta inolako
azalpenik eman gabe, ostiaka hasi
ziren gure aurka. Gau osoa jo eta jo
eduki gintuzten: oso haserre zeuden.
Zergatik zeuden haserre?
Geroago jakin nuenaren arabera,
Eibarren egun horretan Guardia
Zibilari buruz egundokoak esaten
zituen panfleto bat banatu zuten,
eta, nire ustez, horrexegatik zeuden haserre. Gau hori pasatu ondoren, Martuteneko kartzelara
bidali gintuzten zuzenean. Konkordatua zegoen garai hartan, eta,
konkordatuak ez zuenez onartzen abade bat ohiko kartzeletara
bidaltzea, kartzelako erizaindegian eduki gintuzten. Erizaindegian denbora luzez ezin gintuztenez eduki, aske utzi gintuzten.
Handik hilabetera —1968ko uztailean—, berriz Martutenen espetxeratu ninduten, Zamorako kartzela konkordatu estreinatu berrira bidaltzeko asmoarekin.
Zer dela eta?
Komentuetan gurekin denokin ez
zekiten zer egin, eta Zamorako
kartzela konkordatua eraiki behar izan zuten abadeentzat, Zamorako kartzela penaleko angulu
txiki batean. Hilabete gutxian hamahiru bat abade egon ginen bertan espetxeratuta.
Zamorakoa munduko kartzela
konkordatu bakarra izan zen.
Ez dugu beste kasurik ezagutzen.
Gu bestelako presoengandik
aparte edukitzea nahi zuten, egoera hura pribilegio bat izango balitz modura. Baina gure kartzela
besteena baino txarragoa zen,
hainbat gauzatan. Gure nahia,
egia esan, gu ohiko kartzela batera eramatea zen, beste preso politiko guztiekin batera. Konkordatuaren aitzakiagaz, moralki zigortuta eduki gintuzten. Kartzela denak dira pertsonak suntsitzeko,
desegiteko eta izorratzeko sistema, baita gu geunden kartzela
konkordatua ere. Sekulako gorrotoa genion kartzela konkordatuari, eta gutariko batek abade-

tzari bertan kartzelan geundela ofizialaren hierarkia hasieratik
uztea erabaki zuen, handik atera Francorekin nola portatu zen ikueta beste kartzela batera eraman sita, izan ere, eliza estatuaren eta
zezaten. Abadetza utzi zuenez, diktaduraren morroia zen, eta guezin zen beste abadeekin kartzela reganako izan zuen jokabidea
berean egon. Egia esan, oso egoera ikusita, eta bizi genuen egoera
kaskarrean geunden, eta horrek baimentzearren, alde egitea eraabadetza uzteko erabakia hartze- baki nuen; hortxe amaitu zen nire
ra bultzatu zuen. Konkordatua abade ibilbidea, 1970 inguruan.
oraindik existitzen da, eta agin- Prozesua luzea izan zen?
tzen du; estatuaren zutabeetako Elizarekiko agurra nahikoa luzea
bat da. Ezin da pentsatu konkor- izan zen. Kontzienteki egin behadatua Zamoran gelditu zenik.
rra izan nuen, neure buruari arraZuri dagokizunez, epaiketa mili- zoiak emanaz. Prozesu luzea izan
tarra ere izan zenuen.
zen, egia esan; abadetza ezin da
Manifestaziora joateko nahiaga- egun batetik bestera utzi, hori ez
tik epaiketa militarra izan genuen da ahuntzaren gauerdiko eztula.
militarren Loiolako kuartelean, Erabaki hori hartzeko, hainbat lihandik urte batzuetara. Hiru ur- buru irakurri eta gaiari buruz asteko kartzela zigorra eskatzen zu- ko sakondu ondoren, elizaren
ten gure aurka, baina, azkenean, gaineko sinesmena galdu nuen.
zortzi hilabeteko zigorra ezarri zi- Eliza gezurrezko estamentu bat
guten. Zamoran hirugarren aldiz zela ikusi nuen, beti boterearen
arrazoi horregatik espetxeratu alde egiten zuena.
ninduten, 1970ean. Lehenagotik Garai hartan gehiagok laga al zubeste bitan joan behar izan nuen, ten abadetza?
isunengatik.
Nire kasua ez zen bakarra izan.
Eta aurrekoetan zenbat denbora Zamorako kartzela konkordaegon zinen?
tuan egon ginen gehienok laga
Lehenengo aldian hilabete eta egin genuen abadetza; hamarreegun batzuk gehiago. 1969an, bi- tik zortzik edo bederatzik abadegarren aldiz espetxeratu nindu- tza utzi zutela esango nuke.
ten beste isun bategatik,
eta beste hilabete egin
nuen.
Kartzelatik irten zinenean, abade izaten jarraitu «Behin kuartelean, eta inolako
zenuen?
azalpenik eman gabe, ostiaka
Lehen aldiz kartzelan hasi ziren gure aurka. Gau osoa
egon nintzenean, orain- jo eta jo eduki gintuzten»
dik kristaua nintzen. Baina, eliza diktadurarekin «Bestelako presoengandik
bat eginda zegoela ikusi- aparte edukitzea nahi zuten,
ta, eta diktaduraren aur- egoera hura pribilegio bat
ka joanda kartzelatik pa- izango balitz modura»
satu ginela ikusita gainera, ez nuen denbora askorik behar Lehen aldiz atxilotu eta torturatu
izan burutik eliza eta kontu ho- zintuztetenean, Elizari egoeraren berri eman zenioten. Zer
riek guztiak kentzeko.
erantzun jaso zenuten?
Zergatik?
Elizaren aurkako jarrera berehala Gerritik behera ubelduraz beteta
hartu nuen. Garai hartan abade agertzen ginen argazkiak bidali
lanak egiten jarraitu nuen, baina genizkion Jacinto Araia gotzainaestamentu ofizialetik kanpo. On- ri, baina argazki horiek galdu egin
darroan, esaterako, hainbat biko- zituela esan zigun. Ez da kasu bate ezkondu nituen eukaristia eta karra; hori beste hainbat gotzaiguzti, Elizari baimenik eskatu ga- nekin ere gertatu zen, eta orain
be. Aurrerago, baina, Eliza ofiziala hori guztia aireratu nahian gabilsalatu eta kanporatu egin nahi tza, herria jakitun izan dadin.
izan nuen. Bien bitartean, abade- Zer ari zarete egiten?
tzan jarraitu nuen beste urte ba- Besteak beste, Argentinako kereitzuez. Bilbon, esaterako, beste bi lan parte hartu dugu Zamoran
frantziskanorekin batera anaidi egondako hemezortzi abadek.
bat sortu genuen Rekalde Berrin, Gerora, Zamorako kartzela konEibarren egin genuen modura. kordatuan egon ez ziren baina
Izan ere, Eibarren lehen aldiz atxi- torturatuak izan ziren beste biren
lotu ondoren, hara ez bueltatzeko testigantzak ere jaso ditugu.
agindu ziguten. Horiekin batera, Torturatuak izan ziren apaiz
bi bat urte egin nituen. Hainbat gehiago egon daitezkeela uste
meza ematen genituen, askotan duzue?
etxeetan. Baina, gero, abade izate- Bai, dudarik gabe. Abadeak ere
ari utzi nion, ez nengoelako batere torturatuak liburuan agertzen diados hainbat gauzarekin. Eliza ren hogei torturatuez gain, nire

‘‘

7

ustez beste dozena bi eta gehiago
egon litezke.
Eta zergatik ez dute salaketa kolektiboan parte hartu?
Batzuk hilik daude, eta besteak
adinez oso nagusiak dira. Ezagutzen ditudan beste bi kasutan, eta
atzetik ibili ostean, ez dute parte
hartu nahi izan.
Kereilari dagokionez, zelan dago egoera?
Oraingoz, Espainiako Estatuak
erabat blokeatuta dauka. Bost urte daramatzagu kontu horrekin,
eta ez dute Maria Serviniren eskaerarik onartu.
Eta hori zergatik izan litekeela
uste duzu?
1977ko Amnistiaren Legeaz baliatuta, gaia itxi nahi dute guztiz.
Denbora asko pasatu dela argudiatzen dute, eta delituak preskribatuta daudela diote. Baina, egia
esan, giza eskubideen urraketa
bat dagoenean, ez du sekula preskribatzen; doktrina unibertsalak
hala dio, behintzat.
Argentinako kereilari bizkarra
eman diote Espainian. Noiz arte
jarraituko duzue borrokan?
Guk ez dugu itxaropenik galtzen.
Estatua beldur da sistema dena
jausiko delako; hor dago arazoa.
Garai haietako torturak eta arrazoirik gabe ezarritako kartzela
zigorrak aipatzea askori ez zaio
interesatzen.
Nik ez dakit zergatik isilarazi nahi
duten kartzelen kapitulu hau.
Torturak eta kartzela biak elkarrekin joaten dira. Kartzelak askatasuna kentzen dizu erabat.
Eusko Jaurlaritza, bestalde, torturak ikertzen hasi da. Zu zeu,
esaterako, biktima modura aitortu zaituzte.
Euskal gobernuaren eskariz,
hainbat torturatu elkarrizketatu
dituzte, 4.000 lagunetik gora. Batzuen kasuan, gainera, torturatuak izan zirela onartu diete, euskal gobernuak emandako agiri
batean. Eusko Jaurlaritzak aurrepauso handia eman du torturak
onartzeko, baina oraindik ez ditu
kartzela zigorrak aitortu. Francoren biktimak ez dira bakarrik hildakoak eta torturatuak! Tribunal
frankista haiek ez ziren batere justuak izan; diktaduraren tribunalak ziren. Tribunal horiek guztiak
eta sententziak ezabatzea eskatu
behar litzateke. Kartzelan egondakoak ere biktima izan ginen,
eta, bidegabekeriaz eramaten bazaituzte, oraindik ere gehiago.
Bestalde, ikerketaren abiapuntua
60ko hamarkadan ipini dute, baina aurreko hamarkadak ere,
1936ko gerra eta ondorengo urteak esaterako, gogorrak izan ziren,
eta horiek ere aztertu egin beharko lirateke, nire ustez.

8

Gaiak

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko urtarrillaren 11

zinak» egiten dituzte itsas hondoan. Horrekin batera, salatu
dute faunan eta floran ere kalte
larriak eragingo dituztela, eta
azaldu dute itsas hondoa hustuz
gero olatuen indarra handituko
dela; inguruko hondartzen egonkortasuna arriskuan jarriko dela.
Era berean, ohartarazi dute dragatze gunearen kutsadura handiaren ondorioz arriskua egon
daitekeela material kutsagarriak
hedatzeko eta ingurugiro eta osasun arazoak sortzeko. Halaber,
gogoratu dutenez, erabiliko duten erauzketa teknika debekatu
egin zuten Xixongo portuko lanetarako, eta antzeko kutsadura
dago han.

Tamaina handiko lanak

Abra Bizirik plataformak egindako elkarteratzea, draga lanak gelditu ditzatela eskatzeko. ABRA BIZIRIK PLATAFORMA

Abran egiten ari diren draga
lanak gelditzeko eskatu dute
Bilboko portua handitzeko obrak direla eta, harea erauzten ari dira Luzuero lurmuturraren
aurrean, Abrako itsas hondoan b Auzokideek lanen arriskua salatu dute
Peru Azpillaga Diez

Bilboko Portu Agintaritzak
2016an jarri zuen martxan bere
instalazioak handitzeko proiektua. Horretarako, Erdiko Kaia izeneko eremu berri bat eraikitzen
ari dira: 39 hilabete iraungo dute
obrek, eta itsasoari lapurtutako
33 hektarea gehituko dizkiote

portuari. Lehenengo bi urteetan
kai berriaren inguratze lanak egin
dituzte, besteak beste, hormigoizko 22 bloke kokatuz zona berria mugatzeko.
Orain, betetze lanak hasi dituzte. Guztira, 8,5 milioi metro kubo
hondar eta harri behar dituzte,
eta gehiena –6,3 milioi metro
kubo itsas hondar– Luzuero lur-

muturraren kanpoaldeko itsas
hondoetatik ateratzen ari dira.
Lan hori egin ahal izateko, Portuko Agintaritzak draga erraldoi bat
alokatu du. Draga horrek, harea
pilatu, kai berriraino garraiatu,
eta bertan pilatuko du. 73,6 milioi
euroko kostua izango dute lanek,
eta etorkizunean beste fase bat
egongo dela aurreikusten da.
Alta, draga lanek izan ditzaketen
ondorioez kezkatuta, Getxoko
zenbait auzokide batu, eta Abra
Bizirik plataforma eratu dute, harea erauzteak ingurugiroan eragingo dituen kalteak salatu eta lanak eten daitezela eskatzeko.
Kosta legearen arabera, debekatuta dago itsas hondotik eraikuntzarako materialak ateratzea,
baldin eta hondartzak sortzeko
eta leheneratzeko ez bada. Hala
ere, 2013ko ingurugiro adierazpen batek baimena eman zion
Bilboko Portuari Luzuero lurmuturraren aurrean harea erauzteko, betiere baldintza batzuk bete-

arazita. Geroztik, Bilboko Portu
Agintaritzak birritan egin ditu
draga lanak: 2016an eta 2017an.
Abra Bizirik plataformak dioenez, bi lan horiek egiteko ez zen
Ingurugiro Zaintza Programa
martxan jarri; gainera, hondartzen bainu denboraldia hasita zegoela egin ziren 2017ko erauzketa
lanak, eta horrek arriskuan jarri
zuen herritarren osasuna.
Ostera, 2018ko urrian hasi ziren
portuko Erdiko Kaia betetzeko lanak. 8, 5 milioi metro kubo hondar eta harri beharko dituzte horretarako: Luzuero lurmuturretik
gertu dagoen harrobiaren egonkortze lanetatik atera dituzte 2,2
milioi, eta zuzenean itsas hondotik ateratzen ari dira gainontzeko
6,3 milioiak. Inoiz eremu horretan egindako draga lanik handienak izango dira, eta lauzpabost hilabete iraungo dute.
Abra Bizirik plataformaren
aburuz, tamaina horretako
erauzketa lanek «kalte konpone-

Herbehereetatik ekarritako draga
bat erabiltzen ari dira draga lanak
egiteko. 230 metro luze eta 32 metro zabal den itsasontzi horrek
ahalmena du bidaia bakar batean
35.500 metro kubo itsas hondar
garraiatzeko. Bi bonba xurgatzaile erabiliz erauzten du harea. Itsasontziak etenik gabe egingo du
lan, eguneko 24 orduz, asteko
egun guztietan. Portuko zuzendaritzak gogoratu duenez, halako
itsasontzi bat portuan lotuta edukitzeak eguneko 7.000 dolarreko
kostua eragin lezake.
Rikardo Barkala Portuko Agintaritzako presidenteak adierazi
duenez, Bilboko portua ia beteta
dago gaur egun (%87), eta %75etik
gora beteta dagoenean «inbutu»
efektua izaten du. Horregatik,
erabaki dute kaia handitzea. Dragak erauzitako hareari esker,
334.000 metro koadroko eremu
berri bat izango du portuak.
Behin urbanizatuta, besteak beste, trafikorako eta merkantziak
biltegiratzeko erabiliko dute.
2019ko abenduan irekiko da lizitazio epea, eta, Barkalak azpimarratu duenez, zenbait enpresak
erakutsi dute jada interesa.

Mozioa Getxoko Udalean
Obrek ingurunean izan dezaketen arriskua dela eta, Getxoko EH
Bildu eta GUK talde politikoek
Abra Bizirik plataformak helarazitako mozioa aurkeztuko dute
udalean, kostaldea, hondartzak,
itsasoa eta itsas hondoak natur
gune gisa babestu ditzatela eskatzeko. Mozioan, Getxoko Udalari
eskualdeko baliabide naturalak
errespetatzeko eskatuko diote;
aldi berean, itsas hondoak babestea eta gero horiek harrobi gisa
ustiatzea bateraezinak direla
gogoratu dute. Azkenik, udalari
dei egin diote Luzuero lurmuturrean egiten ari diren erauzte
lanak gelditu ditzatela eskatzeko.
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Gora doa Bilbok
duen eskaintza
unibertsitarioa
Mondragon Unibertsitateak bi gradu eta hiru
graduondoko zabalduko ditu b Hazi egin da
bertoko zein atzerriko unibertsitateen presentzia
Peru Azpillaga Diez Bilbo

Mondragon Unibertsitateak Bilbon duen presentzia indartu, eta
egun egiten duen eskaintza zabaldu egin du: bi gradu eta hiru graduondo berri emango ditu aurten
hasita Bilbon duen egoitzan, Bilbao Berrikuntza Faktorian. Alta,
Zorrotzaurreko irlan ere instalazio berriak izatea aurreikusten du
Mondragon Unibertsitateak, eta
horiek, berez, profesionalen formakuntzara eta haztegi bat sortzera bideratuko badira ere, etorkizunean unibertsitate graduak
ere eskaini ditzake bertan.
«Merkatuan eta hezkuntza arloan antzeman ditugun beharrizanei erantzungo dien eskaintza
akademikoa taxutu dugu», ebatzi du Vicente Atxa Mondragon
Unibertsitateko errektoreak.
Hala, Mondragon Unibertsitateak eskainiko dituen bi graduak
dualak izango dira, eta beraz,
ikasleek, haien formakuntza klaseen eta enpresetako praktiken
bidez jasoko dute.
Lehenengoa datuak aztertzen
eta ateratzen espezializatutako
gradua izango da, Business Data
Analytics izenekoa. Atxak azaldutakoaren arabera, egun ez dago
profesional nahikorik eremu horretan enpresen eskakizunari
erantzuteko eta horregatik era-

baki dute gradu hori martxan jartzea. Gaztelaniaz eta ingelesez
izango da eta alderantzizko gradu
dual bezala definitu dute; hots,
ikasleak enpresetara joan beharrean, enpresek hartuko dute
parte graduan, ikaskuntza sisteman bertan. Gradu horren bitartez, ikasleek, datuak biltzeko eta
biltegiratzeko prozesuak ulertzen
ikasiko dute, eta ondoren datu
horiek aztertzen, bistaratzen eta
emaitzetan oinarritutako erabakiak hartzen.
Bigarrena Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza gradua
izango da. Formatu duala izango
du horrek ere eta beraz, ikasleek,
lehen mailatik laugarren mailaraino, enpresa munduan jarduteko aukera izango dute. Ostera
hiru graduondo ere zabalduko
ditu. Bi MBA –enpresak kudeatzeko masterra–, Bezeroen Kudeaketa Estrategikoa eta Executive
deiturikoak, eta Kirol Berrikuntza Aditu Ikastaroa, kirolaren arloko enpresen sektorean negozioak garatzera bideratuta. Hortaz, Mondragon Unibertsiteak
Bilbon duen graduondoko eskaintza bikoiztu egingo du.

Unibertsitateen hazkundea
Mondragon Unibertsitatea, ordea, ez da Bilboko eskaintza indartu nahi duen unibertsitate ba-

Modragon Unibertsitateak Bilbon duen egoitza. MONDRAGON UNIBERTSITATEA

karra. Euskal Herriko Unibertsitateak jakinarazi du egun Leioan
dagoen Medikuntza eta Erizaintza fakultatea Basurtoko ospitalearen albora lekualdatuko duela
2024an. Horrekin batera, Fisioterapia gradua ere estreinatuko du.
Era berean, Digipen bideo jokoen
unibertsitatea aurten bertan lekualdatu da Muskizetik Zorrotzaurreko irla berrira.
Nafarroako Unibertsitateak ere
Bilbo kokatu du bere hedapen estrategiaren baitan eta martxan jarri du arkitekturarekin lotutako
bi master eskaintzeko proiektua.
Horrekin batera, asmoa du egun
eskaintzen duen Diseinu graduko
moda espezialitatea Bilbon ezartzeko.
Euskal Herriko unibertsitateez
gain, Bilbok atzerriko zenbait
unibertsitateren atentzioa ere
deitu du. Hortaz, zenbait zentro
hasiak dira Bilboko Udalarekin
harremanetan jartzen eta hiriarentzako ikasketa proiektu propioak aurkezten. Momentuz,
Erresuma Batuko lau unibertsita-

te pribatuk azaldu dute haien
ikasketak Bilbon eskaintzen hasteko intentzioa: modarekin lotutako Central Saints Martins eta
London College of Fashion; arkitektura ikasketak eskaintzen dituen Bartlett School; eta kazetari-
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HEZKUNTZA

ARRAS ATE UR TARRILAK 12
L AR UNBATA 10:30
GOIERRI OTS AILAK 2
L AR UNBATA 10:30
OR ONA IDEO OTS AILAK 9
L AR UNBATA 10:30

E SKORIAT ZA OTS AILAK 16
L AR UNBATA 1 1:00

Ireki da Biziminuto
lehiaketan parte
hartzeko epea

Bederatzi pertsona Berdintasunaren
epaituko dituzte
aldeko Zirgari
mural batzuengatik sariak martxan dira

ATE IREKIAK HIRIETAN:

BILBO b Urtarrilaren 18an itxiko

SOPELA b Maiatzean Sopelan

da Biziminuto minutu bateko bideoen lehiaketan parte hartzeko
epea. 30 bideorik onenak Hika
Ateneoan aurkeztuko dituzte hilaren 25ean, eta bertara hurbiltzen den jendeak erabakiko du
zeintzuk diren aurtengo edizioko
lau sarien irabazleak. Lehiaketaren zioa bizikletaren erabilera
sustatzea eta egunerokoan izaten
diren arazoak ikusaraztea da.

egindako mural topaketetan
identifikatutako bederatzi lagunek asteazkenean deklaratu beharko dute Getxoko epaitegietan,
10:00etatik aurrera. Hori baino
lehen, 09:30ean, elkarretaratzera
deitu dute gazteei elkartasuna
adierazi eta adierazpen askatasuna defendatzeko. Elkarretaratzea
12:00ak arte luzatuko da, gazteek
deklaratzen amaitu arte.

GAS
STR
T ONOMIA ZIENTZIAK
— Basque Culinary Center

BILBO b Emakumeen eta gizonen
berdintasunaren aldeko lana aitortzeko Zirgari sarien laugarren
ediziorako hautagaitzak aurkezteko epea otsailaren 8ra arte
egongo da zabalik. Lau modalitatetara aurkeztu daiteke hautagaitza: ohorezko saria, emakumeenganako indarkeriaren aurkako
borroka, ahalduntze eta balio aldaketa, eta erantzunkidetasun
eta kontziliazioa.

tzan, iragarkietan eta zineman
espezializatuta dagoen London
College of Communication. Eta
Gotzone Sagardui Bilboko Alkatetza zinegotziak baieztatu du badirela interesa azaldu duten beste
herrialdeetako unibertsitateak.

G ASTEIZ UR TARRILAK 23 18:00
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EKINTZAILETZA,
ENPRESA KUDEAKET
TA
OÑATI OTS AILAK 2
L AR UNBATA 1 1:00
BILB AO OTS AILAK 2
L AR UNBATA 1 1:00
BIDASOA OTS AILAK 9
L AR UNBATA 1 1:00

Etorriko zarela jakinarazi!
90 2 1 10 4 36 — www.mondr agon. edu/pr e s t
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Bilbobuseko
langileek grebara
joko dute hilaren
21etik aurrera
Aurreakordioa atzera bota, eta mobilizazioekin
jarraituko dute Bilbobuseko langileek b Udalak
esku har dezala eskatu dute sindikatuek
Peru Azpillaga Diez Bilbo

Bilbobuseko langileek abenduan
hasitako mobilizazio eta lanuzteei eutsiko diete urtarrilean; gainera, hilaren 21erako akordiorik lortu ezean grebara joko dutela jakinarazi dute. Hala, zaildu egin da
beharginen eta autobus zerbitzua
kudeatzen duen enpresaren arteko negoziazioa, eta zenbait alderdi eta sindikatuk Bilboko Udalari
eskatu diote esku har dezala arazoa konpontzeko. Auzi honetan,
ELA, LAB, UGT, CCOO eta USO
sindikatuak dira langileen ordezkariak, eta, orain arte, langile
guzti-guztiek hartu dute parte
egindako mobilizazio eta lanuzteetan.
2017an iraungi zen Beobide enpresak kudeatzen duen autobus
zerbitzuaren lan hitzarmena. Geroztik, hainbat saiakera egin dituzte langileek hura berritzeko,
baina, oraingoz, antzuak izan dira
guztiak. Egungo egoera dela eta,
hainbat dira langileen aldarrikapenak: murrizketak etetea, lanean egindako aparteko orduak berreskuratzeko modua hobetzea,
behin-behinekotasun egoera
amaitzea, edota segurtasuna eta
higienea bermatzea.
Lan hitzarmena berritzeko
egindako saiakeren artean, bi aurreakordio bota dituzte atzera

langileek. Lehenengoa apirilean
sinatu zuten UGT eta USO sindikatuek Beobiderekin, baina beharginek ez zuten onartu batzar
orokorrean. Bigarren kasuan ere,
egoera antzekoa izan zen. Abenduaren amaieran, UGT, CCOO
eta USO sindikatuek beste aurreakordio bat sinatu zuten Beobiderekin, baina, oraingoan ere, langileek ez onartzea erabaki zuten,
30 botoren aldearekin. Batez ere,
ELA eta LAB sindikatuek kritikatu zuten aurreakordio hura, bertan hitzartutakoa «nahikoa» ez
zela argudiatuz, besteak beste ez
ziolako heltzen behin-behinekotasunaren arazoari.
Horrekin batera, gogor salatu
dute Beobide enpresak negoziaziorako erakutsitako jarrera. Izan
ere, langileen eskakizunei entzungor egin eta greba legez kanpokoa dela salatu du enpresak.
Langile batzordeak «ulertezintzat» jo du erabakia, eta, besteak
beste —Gaizka Miguel ELAko ordezkariaren esanetan—, atentzioa
desbideratu eta langile batzordea
ahultzeko estrategia bat erabiltzen ari da enpresa: «Jaurlaritzak
zehaztutako prozesua bete egin
da, hala nola ezarritako gutxieneko zerbitzuak».
Hori dela eta, ez atzera eta ez
aurrera dago orain negoziazioa;
azken momentuko aldaketarik

Lanuzteak direla medio, denbora gehiago egon behar izaten da autobusaren zain geltokietan. ARITZ LOIOLA / FOKU

egon ezean, langileek hurrengo
asteko asteleheneko eta osteguneko lau orduko lanuzteei eutsiko diete, eta, hilaren 21etik aurrera, greba mugagabeari ekingo
diote.
Orain arte egindako negoziazio
prozesuaren balantzea egin du
Fernando Batana LAB sindikatu-

Bizkaibusen ere
lanuzteak izango
dira urtarrilean

R

Durangaldea eta ArratiaNerbioi eskualdeetako
Bizkaibuseko langileak asteartean lotu ziren berriz ere mobilizazioetara, 24 orduko lanuztea
eginez. Pesalur enpresa da zerbitzu horien arduraduna, eta, hitzarmena lortu ezean, langileek
beste bi lanuzte egingo dituzte
hurrengo astean —hilaren 14an
eta 17an—, eta 21etik aurrera
greba mugagabera joko dute.
Era berean, GAM Txorierri enpresako langileek urtarrilaren

ko ordezkariak. Azaldu duenez,
aurkeztutako bi aurreakordioek
ez dituzte bete langileek hitzarmen berria onartzeko ezarritako
eskakizun «minimoak».
«Azken bi urteetan, baldintzak
okertu egin dira: murrizketak eta
behin-behinekotasuna handitu
egin dira, eta egoera hori eten

17ko batzarrean erabakiko dute
ea grebara joko duten hilaren
21ean eta 28an. GAM Txorierri
enpresak Getxo, Mungialdea,
Bakio, Sopela eta aireportuko
Bizkaibusen zerbitzuak kudeatzen ditu.
Halaber, Ezkerraldeko eta Enkarterriko Bizkaibusen zerbitzuak kudeatzen dituen EMB
enpresako langileek akordio
bat lortu dute. Hala, herenegun
egindako bozketan CCOO eta
UGT sindikatuek enpresarekin
egindako hitzarmen berria
onartu, eta greba bertan behera
uztea erabaki zuten. ELA sindikatuak, berriz, gogor kritikatu
du erabakia.

nahi dugu», salatu du. Bizi duten
prekaritatea konpondu behar
dela adierazi du Batanak. Haren
esanetan, azken urteetako krisi
egoerari aurre egiteko «arduraz»
jokatzeko eskatu zien enpresak,
eta, 2012az geroztik, haien soldatak ia ez dira igo. «Egun, esaterako, erosteko ahalmena galdu
dugu Bizkaibuseko kideekin
konparatuta». Denbora horretan, gainera, enpresak lau milioi
eurotik gorako irabaziak izan dituela jakinarazi du Batanak, eta
ohartarazi du horrek isla izan behar duela langileen soldatetan
ere.

Udalaren arrastorik ez
Negoziazioak aurrera egin dezan,
Bilboko Udalaren parte hartzea
«funtsezkoa» dela dio Batanak.
«Oraindik ez dute esku hartu negoziazioan, eta haiek dira zerbitzuaren arduradun nagusiak:
udalak kalitatezko autobus zerbitzu bat bermatu behar die herritarrei». Argudiatu duenez, Bilboko Udalak kontratatu du Beobide
enpresa autobus zerbitzua kudeatzeko, eta, beraz, bitartekaritza
lanak egin beharko lituzke, enpresak jarrera aldatu eta langileen
eskakizunak kontuan har ditzan.
Batanaren aburuz, Beobidek
langileen greba salatu izanak agerian uzten du ez duela negoziatzeko intentziorik: «Salaketak ez
du biderik egingo; baldintza guztiak bete ditugu. Beraz, egoera
trakestu baino ez dute egin
nahi». Bai enpresak eta bai udalak langileen eskakizunak «ondo
baino hobeto» ezagutzen dituztela dio, eta, hortaz, oraintxe Bilboko Udalak duela egoera desblokeatzeko «giltza».
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Bostlan fabrikako
bost behargin
intoxikatu egin dira
kea arnastuta
MUNGIA b Bostlan lantegian sua
piztu zen astelehenean. 300 kilo
zirkonio erre ziren, eta enpresako bost langile intoxikatu ziren
suteak eragindako kea arnastuta.
Kaltetuetako bat Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten, antsietate krisiak jota.

880.000
BOSGARREN EDUKIONTZIA
EZARTZEKO DIRU SAILA
Aldundiak 880.000 euro jarriko
ditu hondakin organikoen bilketa
indartzeko. Edukiontziak,
poltsak eta ontzietarako giltzak eskuratzeko baliatuko da dirua.

Bizkaiko kirolaririk
onenak saritu
dituzte
BILBO b Asteazkenean egin zuten

sari banaketa, iazko lorpenak oinarri hartuta. Guztira, hamasei kirol esparrutako 30 kirolari saritu
dituzte, bakarka zein taldeka.
Norbanakoen artean, Kerman Lejarraga boxeolaria, Rakel Mateo
triatleta eta Itziar Ariztimuño saskibaloi jokalaria saritu dituzte.
Taldeka, berriz, Isuntzako arraunlariek eta Sestaoko boleibol taldeak jaso dute saria, besteak beste.

Momako sarrera. MONIKA DEL VALLE/ FOKU

Epaileek atzera
bota dute Moma
ixteko agindua
BILBO b Moma diskotekari urte-

beteko itxialdia ezarri zion Bilboko Udaleko Mugikortasun eta
Jasangarritasun Sailak, baimendutako zarata maila gainditzeagatik. Jabeek helegitea ezarri zuten, eta epaileek onartu egin dute. Zabalik jarraituko du lokalak.

Iurreta Plazaratu plataformako kideek zabalpenerako ekintzak egin dituzte, eta abenduaren 31n egin zuten ekitaldi nagusia. IURRETA PLAZARATU

Iurretako dozenaka herritarrek Iurreta Plazaratu herri plataforma osatu dute. Herrian sumatu
duten hutsune batetik abiatuta, kultur egitasmoz bete nahi dituzte Iurretako kaleak eta plaza.

Herritarrak plazan batzeko deia
Uxue Gutierrez Lorenzo

itzordua zehaztua
dute Iurretako herritarrek: asteartero,
19:00etan, plazan. Hilabeteak daramatzate Iurretako
50 bat lagunek batzarrak egiten,
buruari bueltaka. Astero-astero
biltzen dira adin ezberdinetako
kideak, ezinegon komun batetik
abiatuta: «Hainbat pertsonaren
artean hasi ginen berbetan, herrian mugimendu sozialaren eta
kulturalaren falta sumatzen genuelako. Kezka horren bueltan
hasi ginen elkartzen». Hala azaldu du Markel Onaindia mugimenduko kideak ideiaren jatorria. Eta, kezkatik tiraka, aisiaren
inguruan ere hausnartu dute.
«Askotan, tabernara joatean datza gure aisia. Ez da bakarrik kritika bat gainontzekoek egiten ez
dutenarekiko, autokritika bat ere
bada. Gure esku dago herrian bizitza gehiago egotea eta alternatibak sortzea». Oinarriak finkatuta, izena ere jarri diote mugimenduari: Iurreta Plazaratu.
Izenaren nondik norakoak aipatu ditu Onaindiak:«Bi gauza
islatzen ditu izenak guretzat: alde

H

batetik, plaza bera, beti elkargune
izan den herriko plaza; eta, bestetik, plazaratzea, herria bera kalera ateratzeko ideia».
Izan ere, sortu eta ondoren etorri zen izena, Iurretako jaiekin batera. Mugimendua hedatu guran
taldea zabaldu eta kezka sozializatzen hasi baitziren orduan. Irailean izan zen hori, eta bestelako
dimentsio bat hartu du herri ekinaldiak ordutik. Mahai informatiboen bidez, herritarren ekarpenak jaso eta mugimenduaren berri eman zuten herrian. Horrela,
udan hamabost lagun zirenak 50
ziren irail amaieran. Ordutik, kopurua mantendu den arren, jendea aldatuz joan dela ohartarazi
du Onaindiak.
Izenari jarraituz, pare bat aldiz
hartu dute jada Iurretako enparantza herritarrek, identifikatu
duten hutsunearen jakitun. Bi
ekintza egin dituzte orain arte. Estreinakoa, abenduaren 2an: bigarren eskuko azoka antolatu zuten.
Bertan, Iurretako herritarrek erabiltzen ez zituzten objektu, jantzi
eta gailuak hartu, eta plazan jarri
zituzten, gainerakoen eskura.
Onaindiak ekintza baloratu du:
«Oso giro ona egon zen. 25 postu

jarri ziren, gehienak herriko jendearenak. Bileretan ikusi genuen
berrerabilpenaren inguruan lanketa bat egiteko gogoa zegoela, eta
ideia hori irten zen». Emaitzarekin pozik, hurrengoa pentsatzeari
ekin zioten.
Bigarren ekintza urte aldaketarekin batera heldu zen. Urte bukaera aitzakia, herriko plazan
ekinaldi bat egin zuten abenduaren 31n. Urtea «agurtu» ez ezik,
beste helburu bat ere erantsi zio-

tzaren jabegokoa da, baina,
azken hamarkadetan, herri
mugimenduak erabili izan du.
Gaztetxe gisa okupatu zen zati
bat, dantzarien biltegia ere izan
da, eta herriko elkarte batzuen
batzargune».
Julen Kaltzada herriko abade
izandakoari aitortzen diote ekintzaileek eraikinaren herri erabilera. Hori dela eta, ekitaldian haren
irudia omendu nahi izan zuten.
Eraikinaren horman zera idatzi
zuten: «Ha etxea ez da
nirea herriarena baño, ze
Datozen ekintzak prestatzen
berak emon daust. Hohasiak dira. Otsailean argazki
rregatik beti dago zabalik
zaharren erakusketa egin
herriak behar dabenean
nahi dute plazan bertan
erabili dagian». Kaltzada
ten jarduerari: «Gogoratu nahi zenaren berbak dira, eta eraikina
izan dugu orain hamabi urte erre herriarentzat zena laburbiltzen
zela abade etxea, justu egun ho- duela uste dute ekintzaileek.
rretan».
«Eraikin hori herri bizitzarako
gune inportante bat zen. 2006an,
Abade etxe herrikoia
erre egin zen, eta, ordutik, hutsik
Izan ere, Iurretako abade etxea dago. Bilgune bat zen, eta, errekeurte luzez herri mugimenduak taz geroztik, igarri dugu horren
erabili izan duela azaldu du falta», gehitu du Onaindiak.
Onaindiak, harik eta suak eraikiIndartsu jarraitzen du herri
naren barrena kiskali zuen arte.
sareak, eta datozen ekintzak
Atzera begira jarri, eta azalpena prestatzen hasiak dira. Otsaileraosatu du Onaindiak:«Abade ko, argazki zaharren erakusketa
etxea, berez, Bizkaiko Apezpiku- antolatu nahi dute plazan bertan.
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Garai batean, arrain askoren izenak
ziren ezagunak Bermeon, eta pertsonen
izaerak izendatzeko ere erabiltzen ziren.
Orain, aldiz, izen horietako asko ez dira
erabiltzen, eta, ondare hori ez galtzeko,
‘Arrainak Bermeon: izena hartu eta
izena emon’ erakusketa jarri dute
Arrantzaleen Museoan.

Arrantzak
utzitako
legatua
Natalia Salazar Orbe Bermeo

tsasoari begira bizi den
herri bat da Bermeo. Hari
lotuta egon da mendeetan, hura zaintzen, haren
astinduei eusten eta handik edaten. Arrantzale,
saregin, sardinasaltzaile eta neskatilaz josita, itsasoarekiko eta
arrantzarekiko loturarik estuena
izan duen Busturialdeko herria da.
Horrek idiosinkrasia berezia eman
dio Bermeori. Izaeraz harago, hizkuntza bera ere jantzi eta aberastu
dute itsasoarekin lotutako berbek.
Bereziki, arrainen izenek. Azken
urteetan erabat aldatu da irudi hori. Ahaztuak dira itsasontziak portuan sartu orduko talaiatik abisua
eman eta arraina deskargatzera
jaisteko egunak. Orain, herritar
gehienek ez dituzte ezagutzen garai batean hartzen ziren arrain
mota guztien izenak. Arrainon
izen zientifikoez gain, bermeotarrek eurek emandako izenek ere
garrantzi handia izan dute: itsasoko espezieak izendatu ostean,
ezaugarri jakin batzuk dituzten gizakiak izendatzeko ere erabili dituzte izen horiek. Ondare hori
guztia berreskuratzeko eta ezagutu ez duten edo ahaztear duten belaunaldiei ezagutarazteko, erakusketa bat jarri dute Arrantzaleen Museoan: Arrainak Bermeon:
izena hartu eta izena emon.
Arrainen ilustrazioak dituzten
bederatzi paneli eta ikus-entzunezko bati esker, bertaratzen direnek arraina zer den ezagutuko
dute. Arrainen izenak zer-nola-

I

koak diren jaso dute, nondik datozen, zenbat espezie dauden...
eta portu batetik bestera arrainen
izenetan dauden aldaerak ikusi
ahalko dira. Baina bereziki Bermeoko arrainen izendegia jaso
dute. Izan ere, bertako arrantzaleek harrapatzen zituzten arrainen
izenak bereziak dira; gehienek
badute horretarako zergatia.
Historiaren eta gizartearen bilakaerarekin batera, galduz joan
dira izendapen asko. Hala ekarri
du gogora Aingeru Astui Bermeoko Arrantzaleen Museoko zuzendariak. Arrazoiak ere eman ditu:
«Gaur egungo harrapaketak ez
dira garai batekoak. Urte barruan
sei edo zortzi arrain mota hartzen
dituzte; ez dira hartzen lehenagoko beste. Eta berba bat ez denean
erabiltzen, galdu egiten da». Hori
eragozteko harri koskorra jarri
nahi du museoak. «Bermeon erabiltzen ziren arrainen izenak berreskuratu nahi ditugu», azaldu
du Astuik.

Pertsonen izaerak
Gainera, izendapenok harreman
bitxia izan dute herriarekin eta
herritarrekin. Herritarrek eman
diete izena arrainei, eta arrain horietako batzuen izenak pertsonen
izaerak izendatzeko erabili dira
gero. «Pertsonen egoerei, izaerei,
jarrerei edo itxura batzuei buruz
hitz egiteko, arrain baten izena aipatzen da».
Adibideak ere eman ditu:
«‘Txo, ez hadi izan tolle!’. Horrek
esan nahi du pertsona xantarra,
alferra edo utzia ez izateko. Edo

Arrainen izen zientifikoaz gain, bermeotarrek nola izendatu dituzten ere jaso dute. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

ARRAIN IZENAK PERTSONEN IZAERENTZAT
ARRAIN IZENA

ZER-NOLAKO PERTSONA

Tolle
Zimarroie
Marraixue
Lebatza
Atun-burue
Itsukidxe
Aingirie haina polita
Berdela harrapatu

Baldarra, adigogorra eta motela
Eskarmentuduna
Zuhurra eta zintzoa
Kokoloa edo memeloa
Burugogorra
Ondo ikusten ez duena
Neska polit eta liraina
Mozkortu

‘Beitu ha itsukidxe!’, ondo ikusten ez duenari aipamen egiteko».
Tolle eta itsukidxe bi arrain mota
dira, Bermeoko hizkeran. «Halako berbak arrainen izenak ziren
hasieran, baina pertsonak deskribatzeko ere balio izan dute gerora.
Pertsonak ipintzen dio izena
arrainari, eta, gero, arrainek pertsonei. Horiek ere berreskuratu
nahi ditugu».

BERMEOTARREK ARRANTZATUTAKO
ARRAIN BATZUK
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Informazio panelek eta ikusentzunezko batek osatzen dute
erakusketa. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Pertsonak izendatzeko izen horietako batzuk ez dira galdu, eta
oraindik ere erabiltzen dira. «Batzuk mantentzen dira. Hala ere,
erabiltzen dituenak agian ez du
jakiten zehatz zeri buruz ari den».

Bermeotarrek hartutakoak
Arrantzaleen Museoko gorengo
solairuko hormak janzten dituen
erakusketako arrainen izen guztiak Bermeoko arrantzaleek harrapatutako espezieei dagozkie.
«Denak dira bertakoak. Batzuk
tropikalak dira, baina bertoko baxurako ontziek harrapatzen dituztenak dira. Hain zuzen, Bermeoko arrantzaleek arrainei ipinitako izenak dira».
Ehundik gora espezie jaso dituzte. Horietako asko hemengo
kaletan arrantzatzen zituztenak
dira. «Normalean, asko hartzen
diren arrainak —bokartak edo
atuna, adibidez— migrazio arrainak dira. Baina bertako kaletan

IZEN ZIENTIFIKOA

IZENA BERMEOTARREZ

Petromyzon marinus
Chimaera monstrosa
Galeus melanostromus
Scyliorhinus stellaris
Isurus oxyrhincus
Lamna nasus
Mustelus asterias
Lepidorhombus boscili
Engraullis engrasicholus
Clupea Pilchardus
Scomberesox saurus
Mugil auratus
Lophius piscatorius
Blennius gattorugine
Trisopterus luscus
Beryx decadactylus
Coris julis
Diplodus vulgaris
Lithognatus mormyrus
Sparus aurata
Pagrus pagrus
Dentex dentex
Sarpa salpa
Oblada melanura
Boops boops
Zeus faber
Gobius sp.

Lanproia
Itsas-katue
Itsuki (itsukidxe)
Katoarraine edo Moma
Itsas-otso (itsas-otsue)
Marraixo (marraixue)
Tolle
Oilarra
Bokarta edo antxoba (antxobie)
Sardina (sardinie)
Botakarra
Korkoi (korkoie)
Itsas-sapo (itsas-sapue)
Otsobazto (otsobaztue)
Zabaleko takarta
Papardo-gorri (papardo-gorridxe)
Txilipitxero (txilipitxerue)
Muxar (muxarra)
Erridxo-arrain (erridxo-arraine)
Urreburu (urreburue)
Sabaidxe
Buruzberako (buruzberakue)
Zapatero (zapaterue)
Bustenbaltza edo Popamientue
Boga (bogie)
Sanpedro-arraine edo itsas-oilarra
Otsoburuzko (otsoburuzkue)

Iberiar penintsulako portuetan arrainek dituzten izen desberdinak jaso dituzte. FOKU

aurki daitezkeen gehienak bertokoak dira. Gaur egun ez dira harrapatzen, ez dutelako balio handirik. Ondorioz, izen horiek ez
dira erabiltzen. Patroi gazteei ere
gertatzen zaie. Sarri deskuiduan
harrapatzen dituzte arrain batzuk, eta ‘zer ote da hau?’, galdetzen dute. Orain, hemen, espezie
jakin batzuk harrapatzen dira:
atuna, bokarta eta zimarroia, besteak beste».
Lehenago, denetariko espezieak hartzeko joera zuten arrantzaleek. «Ale bakarra besterik ez bazen ere, hartu egiten zuten. Jakiten zuten zeinek balio zuen
salmentarako eta zeinek ez. Eta
izena izaten zuten arrain bakoitzarentzat».

«Patroi gazteek ere sarri
deskuiduan harrapatzen
dituzte arrain batzuk,
eta ‘zer ote da hau?’
galdetzen dute»
«Jakiten zuten zeinek
balio zuen salmentarako
eta zeinek ez.
Izena izaten zuten
arrain bakoitzarentzat»

«Arrain batzuen
gibela, urtuta,
Arrain batzuek, jateko ez izan kriseiluetan argia
arren, bestelako erabilera batzuk egiteko erabiltzen zen»
Bestelako erabilerak

ere izaten zituzten garai batean.
«Adibidez, arrain batzuen gibela,

Aingeru Astui
Arrantzaleen Museoko zuzendaria

urtuta, kriseiluetan argia egiteko
erabiltzen zen. Urtuta, olioarekin
sua piztu, eta argia egiten zuten.
Beste batzuen azala arotzentzako
lixa moduan erabiltzen zuten.
Orain, ordea, lixa lortzeko ez zara
joango arrain baten bila haren
azala hartzeko, badaude-eta lixa
industrialak. Eta argia pizteko ere
nahikoa dugu botoi bati ematea;
ez da behar gibelik horretarako.
Beraz, oso aspaldi galdu zen arrain
horien interes komertziala».
Salmentetan kontsumorako
interesa ere galdu dute beste askok. «Gaur egun, salmentetan
saltzen diren espezieak bai, baina
gehiago ez da ikusten. Lehenago,
lebazaleen salmenta arratsaldeko
seietan egiten zenean, beti egoten
ziren legatza edo bisigua, baina
beste espezie batzuk ere ikusten
ziren. Interes gutxiagokoak ziren,
baina aurki zitezkeen liridxuek,
gardak, marraidxuek, espaginek, garrikuek... Hainbat espe-
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zieren bizpahiru pieza egoten ziren, eta saldu egiten ziren».
Izen horiek guztiak berreskuratzea da, beraz, erakusketaren
helburua. «Jendeak jakin dezan
existitzen direla eta, mantentzea
lortzen ez badugu ere, gutxienez
jasota gera daitezela».

Izen saltsa
Arrainek izen zientifikoa izaten
dute, zientzialariek jarritakoa.
«Latinez izendatzen dituzte. Baina horietako batzuk ere aldatu
egiten dira denborarekin. Izan
ere, gerta daiteke espezie bat familia jakin batekoa dela pentsatu
izana eta urteekin konturatzea
beste familia batekoa dela. Orduan, izen zientifiko hori ere aldatu egiten zaio». Nazioartean
onartzen den bakarra da izen
zientifikoa. Bi berbak osatzen dute: generoaren izenak eta berariazkoak. Horren adibide da Diplodus sargus.
Izen zientifiko horietatik zuzenean hartzen dute izena arrain
batzuek. Beste batzuek, berriz,
itxuraren arabera lortu dute beraiena. «Esaterako, itsas zapoa.
Zergatik deitzen zaio horrela?
Itsusia delako. Edo urreburua.
Zergatik jarri zaio izen hori? Buruan urre kolorea daukalako.
Itsas katuak, bestalde, katuaren
antza du».
Zerrenda luzea eratu dute. Itxurari ez ezik, espezieon jarduerei
ere erreparatzen diete izendapenetako batzuek. Besteak beste,
erridxo arraina aipa daiteke:
erreketatik gora ere sarri sartzen
dela dio izenaren ondoan jasotako
azalpenak.
Bada sor daitezkeen zalantzak
argitzeko xehetasunik ere. Esaterako, hegalaburra eta hegaluzea
zein diren argi ageri da zerrendan.
Atuna atun zuria da, eta arrain hegaluzea. Oso ona da jateko, freskotan zein kontserban. Zimarroia, berriz, atun gorria da, eta
hegalaburra. Hori ere oso ona da
freskotan zein kontserban jateko.
Haginzorrotza ere jaten da, baina
ez da atuna edo zimarroia bezain
preziatua. Bestalde, errolfinaBermeoko arrantzaleek Ekuatore
Afrikan eta Indiako ozeanoan harrapatzen duten espezierik garrantzitsuena da. Yellowfin izen
ingelesetik abiatuta izendatu dute
bermeotarrek era horretan.
Historia, arrantzaren bilakaera,
euskara eta herri hizkuntza uztartzen ditu, beraz, ekainera arte bisita daitekeen erakusketa horrek.
Astuik berak jasoa eta argitaratua
zuen informazioa baliatuta prestatu dute. Itsasoari begira kokatutako museoak herriaren ondarea
babesteko beste saiakera bat.
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Zornotza b Antzerkia

BARAKALDO Campamento

Rumano.
b Gaur, 20:00etan, El Tubon.
BARAKALDO Simplemente Iñigo.
b Gaur, 20:00etan, La Vieja Bandan.

BARAKALDO Los Roslis.
b Bihar, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDO Eh, Mertxe.
b Bihar, 20:00etan, Riojana Rocken.

BARAKALDO Obsesion Fatal

eta Brigade Loco.
b Bihar, 21:00etan, Mendigon.
BASAURI Charlie Cosh & Mikel

Gaztañaga.
b Gaur, 22:15ean, Ezetzen.
BASAURI Ana Bejerano Concept.
b Asteazkenean, 20:30ean,

Social antzokian.
BERANGO Otxandategi koroa.
b Gaur, 20:00etan, Berango

antzokian.
BERANGO Headliners, Kaleko

Urdangak, Teenage Hearts eta
Orreaga 778.
b Bihar, 21:00etan, Rock & Rollan.

Euskal zirku garaikidea, bi urteurren lotzeko
Zornotza aretoaren 25. urteurrena eta Markeliñe konpainiaren 35.ena ospakizun, Julietas, Romeo Circo emanaldia egingo du gaur —astelehenean
estreinatu zuten, toki berean— Zornotzako bertako antzerki taldeak. Markeliñek modu berritzailean taularatuko du Romeo eta Julieta literaturako
obra klasikoa, gorputz antzerkia erabiliz, fisikoa eta keinu bidezkoa, komediatik dramara doan ibilbidea zirkuaren hizkuntzaren bidez emateko. Amodioaren hauskortasuna, pasioa, bizitza bera, trapezio batetik zintzilikaturik. GERAR / MARKELIÑE

BERRIZ Elektrotxaranga.
b Asteazkenean, 19:00etan,

BILBO Landerground.

BILBO Maria Ruiz.

b Ostegunean eta ostiralean,

ERMUA Jonas Kaufmann bajo las

b Gaur, 01:00ean, Kremlinen.

b Bihar, 22:00etan, Via de Fugan.

19:30ean, Euskalduna jauregian.

Zeberio: On.

BILBO Nando Disxcontrol eta

BILBO Freedonia.

BILBO Samantha Martin & Delta

estrellas operaren ikus-entzunezko
proiekzioa.
b Gaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

b Ostegunean, 18:30ean,

WLDV b2b David Lost.
b Gaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

b Bihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

Sugar.
b Ostegunean, 20:00etan,
Kafe Antzokian.

Olakuetako jaietan.
BERRIZ Peio Ramirez eta Xabier

Olakuetako Antonio Deunaren
baselizan.

BILBO DJ Goo.
BILBO Lolo Garcia Trio.

BILBO Jean-Christian Irigoien

Galtxetaburu, Mixel Etxekopar,
Patxi Laskarai eta Pierre Vissler:
Züek heben gaualdia.
b Gaur, 19:00etan,
Euskaltzaindiaren egoitzan.

BILBO Pape, Presidente Indio

b Bihar, 20:00etan, Satelite T-n.

Standards Trio.
b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

eta Juls & Feten DJ.
b Ostegunean, 20:00etan,
Shaken.

BILBO Txo Braceras.

BILBO Band of Rascals.

BILBO Victor de Diego Quartet.

b Ostegunean, 20:00etan,

b Bihar, 20:00etan, Guan.

b Igandean, 13:00etan,

b Ostegunean, 20:00etan,

Glassen.

Itsas Museoan.

Conde Duque hotelean.

BILBO Pajaro 1 Pajaro 2.

BILBO Izaki Gardenak.

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

b Ostegunean, 21:30ean,

BILBO Raul Sainz de Rozas
BILBO Nazca eta Madeleine.

BILBO Aiama.
b Bihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBO The Massacres, Atraco

BILBO Gatibu eta Democrazy.

eta DJ Nash.
b Gaur, 20:30ean, Shaken.

b Bihar, 20:45ean, Santana 27n.

Kafe Antzokian.

eta Nevadah.
b Gaur, 21:30ean, Hori Bai
gaztetxean.

BILBO Masa DJ.

LEIOA Benito Lertxundi.

b Ostegunean, 00:30ean,

b Gaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

BILBO Mark L.
b Igandean, 18:30ean, Coppolan.

BILBO Maldito Megias.

b Bihar, 21:00etan, Haceria

BILBO Elliot Murphy & Olivier

Kremlinen.

b Gaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

aretoan.

Durand.
b Igandean, 20:00etan,
BBK aretoan.

DURANGO Gunlow & Itsua.

BILBO Gatibu eta Malsujeto.

BILBO Pablo Almaraz & Underdogs.

b Gaur, 20:45ean, Santana 27n.

b Bihar, 21:00etan, Shaken.

MUNGIA Lurdark.

Jan & Jai pubean.

MUNGIA Elliot Murphy & Olivier

ELORRIO Rukula eta Serpiente.

Durand.
b Ostegunean, 20:00etan, Olalde
aretoan.

b Bihar, 21:00etan, Bilborocken.

Mugartegi eta Ander Cisneros.
b Astelehenean, 20:00etan,
Le Larraskito klubean.

BILBO Ramoñas.

BILBO Bilboko eta Nafarroako

ELORRIO Hara! eta Hartz.

b Bihar, 21:30ean, Azkenan.

orkestra sinfonikoak.

b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

BILBO MDE Click eta

Organic Name.

b Gaur, 22:30ean, Arriolako

ateneoan.

BILBO Dead Bronco eta Wicked

Wizzard.
b Gaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

b Bihar, 22:30ean, Zubikoan.

b Ostegunean, 22:00etan,

BILBO Dalla, Solot eta Aritz
b Gaur, 21:30ean, Azkena aretoan.

b Gaur, 22:00etan, Zearbiden.

LARRABETZU Eskean Kristo

BILBO Eduardo Florido.

BILBO El Twanguero.

GETXO Midnight Road.

GETXO The Others.

BILBO Gaztela-Leongo eta

Bilboko orkestra sinfonikoak.
b Gaur, 19:30ean, Euskaldunan.

b Gaur, 21:30ean, Portu Zaharra

tabernan.

b Igandean, 12:00etan, Muellen.

b Bihar, 12:30ean, La Riberan.

GETXO Edu Basterra.

PORTUGALETE Gudazaleak

eta Faltons Crew.
b Gaur, 21:00etan, Merkatuan.
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PORTUGALETE Havana 537.
b Gaur, 23:00etan, La Traviatan.

Bilbo b ’Züek heben’ gaualdia

BILBO Mulieres: Emakumeak

Augusta Emeritan.
b Otsailaren 3ra arte, Bizkaiko
Arkeologia Museoan.

SANTURTZI Sydius, Blood

Brothers eta Take Warning.
b Bihar, 20:30ean, La Kelo
gaztetxean.

BILBO «1 + 1 + ...» Gizartea gara.
b Otsailaren 18ra arte, EHUren
Bizkaia aretoan.

SOPELA The Run.
b Gaur, 22:30ean, La Triangun.

BILBO ABC. Bilboko museoaren

SOPELA El Viejo Chimango.
b Bihar, 22:00etan, Gardokin.

alfabetoa.
b Ekainaren 2ra arte, Arte Ederren
museoan.

ZORNOTZA Ekuru.

BILBO Van Goghetik Picassora.

b Ostegunean, 20:15ean,

Thannhauser legatua.
b Martxoaren 24ra arte,
Guggenheim museoan.

Zelaieta zentroan.

ANTZERKIA
ELORRIO Jesus Mari Arruabarrena:

Muga.
b Urtarrilaren 31ra arte, Iturri
kultur etxean.

BARAKALDO Nueve de Nueve:

Con lo bien que estábamos.
b Bihar, 20:30ean, Barakaldo
antzokian.

LEIOA Txotxongiloen ametsak.
b Urtarrilaren 31ra arte,
Kultur Leioan.

BERANGO Txirlora-Acadae:

Mis noches de París.
b Bihar, 19:00etan, Berango
antzokian.

PORTUGALETE Frankismoko

esklaboak.
b Urtarrilaren 14tik 25era,
Santa Klara kultur zentroan.

BERANGO Txirri, Mirri eta

Txiribiton: Zoro gaitezen.
b Igandean, 18:00etan, Berango

HITZALDIAK

antzokian.
BILBO Carmelo Gomez eta

BILBO Bernardo Atxaga eta

Ana Torrent: Todas las noches
de un día.
b Gaur eta bihar, 19:30ean, eta
igandean, 19:00etan, Arriaga
antzokian.

Ruper Ordorika: Bilbo, 70eko
urteak eta beste hainbat kontu.
b Asteazkenean, 11:00etan,
Kafe Antzokian.

BILBO Let’s go Company:

Euskal Herriko atlas geopoetikoa

The Hole Zero.
b Gaur eta bihar, 19:30ean eta
22:30ean, igandean, 18:00etan,
eta datorren asteazken eta
ostegunean, 20:30ean,
Campos Eliseos antzokian.

Euskal herrien izanak eta soinuak bildu, eta Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan eskainiko dituzte gaur arratsean Mixel Etxekopar soinulariak —argazkian—, Jean-Christian Irigoien Galtxetaburu akordeoi jotzaileak, Pierre
Vissler soinu teknikariak eta Patxi Laskarai argazkilariak. Züek heben gaualdia hitza, musika, kantua, soinua eta
irudia bilduko dituen sentikaria da, eta Bilbon jasotako hitz eta irudiekin osatuko dute. HITZA

BILBO Scartaris: ¡Marx lo hizo!.

SOPELA Borobil Teatroa:

BILBO Juan Antonio Urbeltzen

BILBO Gurutze Beitia eta Josu

b Igandean, 19:00etan, Haceria

Ormaetxe: Puerta con puerta.
b Gaur eta bihar, 20:00etan, eta
igandean, 19:00etan, Euskalduna
jauregian.

aretoan.

Roman eta Julieta.
b Gaur, 20:00etan, Kurtzio
kultur etxean.

Dantza Ganbara.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Kafe Antzokian.

b Asteartean, euskaraz, eta

ZORNOTZA Markeliñe:

GETXO Afndanza: Dantza

asteazkenean, gazteleraz,
19:30ean, Arriaga antzokian.

Julietas, Romeo Circo.
b Gaur, 20:15ean, Zornotza
aretoan.

Afrikaren alde.
b Gaur, 20:00etan, Erromoko
kultur etxean.

BILBO Pabilioi 6 eta Makiescenica:

Sorozabalen antzerki musikala.
b Asteazkenean, 18:30ean,
Andres Isasi musika eskolan.
PORTUGALETE Edurne

Beaumont eta Fernando
Mendiola: Portugaletik
Pirinioetara. Lan behartuak
frankismoan, eta dokumentala.
b Ostegunean, 19:00etan,
Santa Klara kultur zentroan.

BILBO Vaiven: Erlauntza.

Ocaña.
b Gaur eta bihar, 20:00etan, eta
igandean, 19:00etan, Pabilioi 6n.

GERNIKA-LUMO Titzina: La zanja.

BILBO Miren Gaztañaga, Kepa

GERNIKA-LUMO La Baldufa:

BILBO Aiko Taldea.

ZALLA Bertso-poteoa:

Errasti, Arantza Goikoetxea,
Gabriel Ocina, Aritza Rodriguez
eta Pako Revueltas: Garai zekenak.
b Bihar, 17:00etan, gaztekeraz, eta
ostegunean, 11:00etan, euskaraz,
Arriaga antzokian.

Nire aita ogro bat da.
b Igandean, 17:00etan, Lizeo
antzokian.

b Bihar, 19:00etan,

Aitor Esteban, Ekaitz Larrazabal
Katxo, Jontxu Martinez Zarrabeitia
eta Ander Uzelai.
b Gaur, 20:00etan, Darkuban.

b Gaur, 20:30ean, Lizeo antzokian.

DANTZA

Euskal Museoan.
BILBO Matxalen Bilbao & Natalia

MARKINA-XEMEIN Xabier Lizaso:

Izeba Tekla.
b Bihar, 17:30ean, Uhagonen.

Garcia: Serenity suite.
b Bihar, 20:00etan, eta igandean,
19:00etan, Fundicion aretoan.

BILBO Baidefeis: Construyendo

a Verónica.
b Bihar, 19:30ean, Garabia ZAWP
aretoan.

GETXO Mario Lerena: Pablo

BERTSOLARITZA

BILBO Bilbo Goth Dark.

b Igandean, 12:30ean eta
17:30ean, Serantes aretoan.

b Igandean, 18:00etan,

Bilborocken.

BILBO Nestor Basterretxearen

Ama Lur eta Fernando Larrukerten
Tierra Madre.
b Gaur, 17:30ean, eta igandean,
19:30ean, Arte Ederren museoan.
BILBO Anticine laburmetrai zikloa.
b Gaur, 19:30ean, eta igandean,
17:30ean, Arte Ederren museoan.

BESTELAKOAK
ERAKUSKETAK
LARRABETZU Eskola Feminista.
BILBO Angela de la Cruz:

SANTURTZI Pausoka: Go!azen 5.0.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

Homeless.
b Urtarrilaren 20ra arte, Azkuna
zentroan.

Irantzu Varelaren solasaldia:
De primero, feminismo.
b Ostegunean, 18:00etan,
Angulerin.
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HALA BAZAN EDO EZ BAZAN...

Kondairek eta elezaharrek diotenez, Jaun Zuria izeneko
pertsonaia izan zen Bizkaiak eduki zuen lehen jauna.
Benetan bizi izan zen gizon bat dela pentsatzen da, baina kutsu
mitologikoa duten hainbat istorio sortu dira haren inguruan.

Bizkaiko lehen jauna
Lander Unzueta
Lekerikabeaskoa

usturialdeko kondaira eta elezaharren artean, Jaun
Zuriaren inguruan
sortutako istorioa
izango da, ziurrenik, ezagunene-

B

takoa. Pertsonaia bera benetakoa
izan zela uste da, baina haren jaiotzaren eta jatorriaren xehetasunak ez dira oso argiak, eta elezaharretako kutsua hartzen dute askotan.
Izan ere, eskualdetik harago
doan kondaira bat izan arren, Bizkai osora hedatzen den istorioa

kontatuz, haren jatorria ez dago
oso argi, eta Busturialdeko udalerri askok aldarrikatzen dute beren
herrian jaio zela Jaun Zuria. Edozelan ere, iturri eta aditu gehienak
ados daude haren kontakizuna
XIV. mendean hasten dela.
Kondairaren bertsioek diotenaren arabera, Eskoziako erregea

edo hango nobleren sortu ziren Leongo (Espainia)
bat Bizkaiko kostal- errege Alfonso III.aren eta bizkaidera iritsi zen garai tarren artean. Izan ere, bizkaitahartan. Hain zuzen rrek uko egin zioten zerga ordainere, Gernikako itsa- tzeari. Elezaharrak zehazten duesadarretik gora egin nez, idi bat, behi bat eta zaldi zuri
zuten haren itsason- bat oparitu behar zioten monartziek, eta, eguraldi kari bizkaitarrek. Alfonso III.a
eskasak hala behar- Enkarterriko eta Nerbioi ibaiko
tuta, itsasad a r r e k o Leongo erregearekin zituzten
herri batean liskarrak kitatzeko borrokan,
g e l d i t z e a bizkaitarren buru aritu zen
e r a b a k i eskoziar jatorriko jauna
zuten, atsedena har- Gernikako Batzarretxean,
tzeko. Hor- jaunen zerrendan, Jaun Zuriaren
tik aurrera, izena dago; baita hura
bertsio dife- irudikatzen duen koadro bat ere
renteak ditu
kondairak: batzuen ezkerraldeko jauna zen, eta, hoarabera, Mundakan rrela, bere semea bidali zuen bizgelditu zen Eskozia- kaitarren aurka egitera: Ordoño
ko noblea. Beste infantea.
batzuek, berriz, esaten dute Sukarrietan Odol noblearen premia
edo Busturian geratu Ordoño Bizkaiko kosta osotik borroka eginez igaro zen, eta Bakiozela.
ra arte iristea lortu zuen bere armadarekin. Arriskuaren aurrean,
Eskoziarra
Kondairak konta- bizkaitarrek Gernika-Lumon biltzen duenagatik, tzea erabaki zuten, eta leondarrei
erregearekin batera Jainkoaren judizio batean parte
bere alaba batek ere hartzeko deia egin zieten. Horien
bidaiatzen zuen itsa- erantzuna argia izan zen: «Odol
sontzian. Haurdun noblea dutenekin bakarrik onargeratu zela dio isto- tuko dugu Jainkoaren judizioa.
rioak, eta bere mai- Hala ez bada, zuekin gerran jatalea nor zen azaldu rraituko dugu».
Bizkaitarrek argi izan zuten ongabe, Busturialdean
geratzea erabaki doren egin beharrekoa. Zuria Eszuela. Kondairaren koziako errege baten oinordekoa
arabera, Sugaar eus- izanik, kapitain izendatu zuten,
kal mitologiako guda baterako soilik bazen ere.
herensugea ametse- Guda hori Arrigorriagako PaduIBONELORRI.EUS
tan agertu zitzaion rako gudua izan zen, eta, bertan,
Eskoziako printzesa- Zuriak gidatuta, garaipena lortu
ri, eta orduan geratu zen haur- zuten bizkaitarrek.
Zuriak erakutsitako buruzagidun.
Printzesak seme bat izan zuen. tza dohainek liluraturik utzi ziZehazki, Sukarrietan dagoen tuen Arrigorriagan parte hartu
Txatxarramendi irlan jaio zela zuten soldadu eta agintari guzkontatzen du kondairak. Ume tiak, eta, modu horretara, Bizkaihorrek azala elurra bezain zuria ko Lehen Jaun izendatu zuten oiomen zeukan, «gariak eguzkita- nordekotza eskoziarra zuen gizon
ko distiran duen koloreko adats gaztea.
Istorioa elezaharreko elementu
luzea», eta «zeruari kendutako
isla urdina begietan». Haurra askoz inguraturik badago ere,
hasiera batetik berezitzat hartu pertsonaia benetan existitu zela
zuten beste herritarrek, eta uste izateko arrazoiak badira.
Zurian edo Zuria izena jarri zio- Gernikako Batzarretxean daude
ten. Bere bizilekua Busturian haren existentzia defendatzen
dagoen Torrezarreta jauregia zela dutenek frogatzat dauzkatenak:
diote. Urteak pasatu ahala, haren tituluari dagokion modura,
eskualdeko bizilagunen bihotzak batzarretxean dagoen jaunen zerrendan Jaun Zuria da ikus daiteirabazi zituen noble gazteak.
Zuriak 22 urte zituenean hasi keen lehen izena; eta bera azalzen haren ospea Bizkai osoan he- tzen den koadro bat ere badago
datzen. Garai hartan, liskarrak bertan.

