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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Begi bistakoa da asko handitu

dela turismoa Bizkaian. Bisitarien

jomuga nagusi bihurtu diren gu-

neak lepo bete dira azken urtee-

tan, eta hiriburua ere atzerrita-

rrez josi da hainbat sasoitan. Insti-

tuzioek kaleratutako datuek

berresten dute joera hori: azken

lau urteetan %20,1 hazi da turista

kopurua Bizkaian, eta ostatu

gauak %25,3. Marka guztiak hau-

tsi dira, zalantzarik ez dago. Baina

gehiago nahi dute instituzioek.

Turista gehiago erakarri nahi di-

tuzte Bilbora eta Bizkaira, eta plan

oso bat prestatu dute: 2019-2025

Turismo Ekintza Plana. 

Bizkaiko Foru Aldundiak eta

Bilboko Udalak elkarlanean egin-

dako plana da datozen zazpi urte-

ei begirakoa. Bilbao-Bizkaia mar-

karekin gauzatuko dute plana,

eta 93 ekintza izango ditu marka

horren babesean. Horretarako

bederatzi milioi euro bideratuko

dituztela jakinarazi du Imanol

Pradales Bizkaiko Garapen Eko-

nomikorako foru diputatuak:

«Sektorea sustatzeko» lau milioi

euro jarriko dituzte, eta beste bost

milioi «ekitaldi handiak erakar-

tzeko». 2018an izan ziren nazio-

arte mailako ekintza erraldoiei li-

luraz begiratzen diete oraindik,

eta, hori berdintzea zaila dela ba-

dakiten arren, halako ahalik eta

gehien erakartzea amesten dute.

Hiru helburu nagusi ezarri di-

tuzte datozen zazpi urteetarako

ekintza planean. Lehenik eta

behin, «etengabeko hazkundea»

nahi dute jasotako turismoari da-

gokionean. Zenbakia ere jarri dio-

te helburuari: bisitari kopurua

urtero %5 handitu dadila; alegia,

urtetik urtera 85.000 turista

gehiago etortzea Bizkaira. Gaur

egun 1,7 milioi bisitari hartzen

ditu lurraldeak urtean, eta 2025.

urterako 2,4 milioi izatea dute

helburu. 

Bisitariak bertan denbora

gehiago gera daitezela ere helbu-

rutzat zehaztu dute plangintzan

aldundiak eta Bilboko Udalak.

Azken urteetan gora egin du ko-

puru horrek ere, eta bisitariko bi

gaueko batez bestekoa gainditu

da lehen aldiz. Kostaldean 2,16

gauekoa da batez bestekoa, Ger-

nika aldean 2,36koa, eta 1,82koa

Bilbo aldean. Hiriburuko batez

bestekoa 1,97koa da. Bi gaueko

langa gainditu arren, egonaldiak

gehiago luzatu nahi dituzte pla-

naren sustatzaileek. Urteko %6

handitu nahi du igarotako gau

kopurua; urtero, 200.000 gau

gehiago izan daitezela. Hala, urte-

an hotel eta ostatuetan egiten di-

tuzten 3,4 milioi gautik 5 milioi

gaurako jauzia egin nahi dute

zazpi urte barrurako. 

Horretarako azpiegiturak gehi-

tzen ari direla gogoratu du Prada-

lesek, harro: eraikitzen ari diren

hotel berriak direla-eta mila loge-

la gehiago egongo direla turisten

zain, datozen urtetan. 2015ean

%35eko okupazio maila izan zu-

ten Bizkaiko hotelek, eta iaz, %58

egon ziren beteta, Europako rug-

bi finalak, MTV sariak eta 50 Best

Restaurants moduko ekitaldi

erraldoien eraginez.

Turismoa gehitu dadila ez ezik,

turismoaren hazkunde hori

«kualitatiboa» izan dadila hartu

dute bigarren helburutzat aldun-

diak eta udalak: turista bakoitzak

diru gehiago gastatzea. Bi mul-

tzotan banatu dute bisitariek egi-

ten duten gastua planaren susta-

tzaileek: Espainiako Estatuaren

muga barrutik datozenak talde

batean sartu ditu, eta mugatik

kanpo datozenak bestean. Esta-

tutik datozenek 297 euro uzten

dituzte, batez beste. 2025erako

gastu hori handitzea nahi dute bi

instituzioek; ordurako, batez bes-

te 365 euro xahutu ditzala bakoi-

tzak. Espainiaren mugetatik kan-

potik datozenek diru gehiago uz-

ten dute oro har; batez beste, 398

euro. Bada, zazpi urte barru ko-

puru hori 510 eurokoa izan dadila

nahi dute.

Zabalduago
Hirugarren helburu nagusitzat,

datorren turismo hori «jasanga-

rria» izan dadila da, Xabier

Otxandiano Bilboko Garapen

Ekonomikorako zinegotziaren

hitzetan. Horrek zer esan nahi

duen, plana aurkezteko txostene-

an jaso dute: «Nazioarteko mer-

katuen eskaria indartu nahi da,

bai eta errepikapen tasa ere, ondo

Bizkaira urtero 85.000
turista gehiago erakartzeko
plana aurkeztu dute 
Denbora gehiago geratuko diren eta diru gehiago gastatuko duten bisitari bila,
2019-2025 Turismo Ekintza Plana abiatu dute foru aldundiak eta Bilboko Udalak

Red Bull jauzi txapelketak Bilbori izen ona eman eta bisitariak ekartzeko balio duela eta, aurten ere bertan egin dadila saiatzen ari dira agintariak. ARITZ LOIOLA / FOKU

Azken lau urteetan %20
hazi da turismoa; 2025
arte, urtero %5 gehiago
haztea jarri dute
helburutzat instituzioek

Sektorea sustatzeko lau
milioi euro jarriko dituzte
aldundiak eta Bilboko
Udalak; ekitaldi handiak
erakartzeko, bost milioi

Markak hautsi ditu
Loiuko aireportuak

R
Azken urteetako goraka-

da etengabeari jarraituta,

orain arteko marka guztiak hau-

tsi ditu Loiuko aireportuak: ia

bost milioi eta erdi bidaiari jaso

zituen iaz aireportuak; sekula

baino gehiago. Bost ibilbide 

berriri egin zien leku, eta Viena,

Stockholm, Malta, Palermo eta

Jerezerako bidaia zuzenak txer-

tatu zituen bere eskaintzan.

Hala, hamazazpi herrialdetako

49 aireportutarako lotura du.

Joerari eutsiko diotela uste

du, gainera, aireportua susta-

tzeko Bilbao Air elkarteak, eta

hiru jomuga berri eskainiko ditu

aurten. Horrez gain, uda garaian

herri gehiagotarako bidaiak

egingo dituzte, eta martxan

dauden beste hainbatek sarria-

go izango dituzte hegaldiak.
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banatuta dagoen goi denboraldi-

tik kanpoko fluxua sortzeko, bai

urteko une ezberdinetan, bai Bil-

bao-Bizkaia barruko lekuetan».

Alegia, atzerritik etorritako turis-

tak nahi dituzte batez ere, goi den-

boraldietatik kanpo ere etor dai-

tezela, oraingoz bisitarien jomuga

nagusi ez diren lekuetara ere hel-

du daitezela, eta etortzen direnak

berriro ere etor daitezela. Hain zu-

zen, Espainiako Estatuaren mu-

getatik kanpo datozenen errepi-

kapen kopurua da gehien handitu

nahi dutena; egun, turista horien

%11 dira itzultzen direnak, eta

2025erako %25 izan daitezela nahi

dute planaren sustatzaileek.

Eskaintza berezien sortak

Hiru helburu nagusi horiei begi-

rakoa da aurkeztu duten ekintza

plana, eskaintza sortak oinarri di-

tuena. Hain zuzen, gaur egun Biz-

kaira iristen den turista lurralde-

ak berez dituen altxorrek eraka-

rrita etortzen dela ondorioztatu

dute Pradalesek eta Otxandia-

nok; etorri izanaren arrazoia ez

dela eskaintza erakargarriak aur-

kitu izana. Horixe izango da, be-

raz, planaren ardatza: kanpota-

rrentzat berezi izan daitezkeen

eskaintzekin sorta diferenteak

osatzea. Horrela jende gehiago

erakarriko dutela uste dute, turis-

ta horiek denbora luzeagoz gera-

tuko direla bertan, eta diru gehia-

go xahutuko dutela. 

Sei «produktu programa» osa-

tu dituzte hartarako, besteak bes-

te paisaiak, ibilbideak, tradizioa

eta kultur ekitaldiak amu dituzte-

nak. Gastronomia eta erosketak

egiteko proposamenak ere txer-

tatzea gomendatzen du txoste-

nak, diru gehien uzten duena ho-

rixe dela gogoratuta. 

Guzti horrekin, turismoak eko-

nomian pisu handiagoa izango

duela espero du aldundiak. Az-

ken urteetako hazkundearen on-

doren, turismoak Bizkaiko barne

produktu gordinaren %5,3 sor-

tzen duela kalkulatu du, eta era-

gin hori areagotu nahi du.

SEI PRODUKTU-PROGAMA

IBILBIDE LUZEAK

Mugikortasuna. Turismoa lurraldean zabaltzea eta gastua handitzea

ditu helburu. Kostaldeko herrien ibilbideak egingo dituzte, natur par-

keenak eta arkitekturari zein nortasunari lotutakoak, besteak beste.

EKITALDI HANDIAK

Erreferentzia. Basque Fest zigilua sortu, eta eskualde bakoitzean na-

zioarte mailan erreferentziazkoak izango diren ekitaldiak indartu edo

sortzea proposatu dute. Mundaka Fest da eredu horren adibide bat. 

BIZKAIKO TXAKOLINA

Turismorako norabidea. Uribe, Busturialdea, Enkarterri, Durangal-

dea, Lea-Artibai. Bizkaiko herri askotan ekoizten da txakolina. Turismo

produktu gisa egituratu, eta askotariko eskaintza sortak sortuko dira.

NITXO PRODUKTUAK

Balio erantsia duten produktu bereziak. Bizkaian badira balio eran-

tsia duten eta interesa sortzen duten hainbat alor. Horiek ikusarazi nahi

dituzte eta produktu espezializatuak sortu. Diru gehiago uzten dute.

IKONO HANDIAK

Turismo ikonoak indartu. Turismo ikono handien garrantzia nabar-

mendu, eta inguru horiek edertu eta egokitu nahi dituzte; aparkatzeko

eremuak hobetu eta zerbitzuak osatu. Gaztelugatxe da adibide bat.

TXANGOZALEENTZAT

Eguneko bisitak. Eguneko proposamenek Bilbon egonaldiak luzatu-

ko lituzkeela diote, eta eskualdeetara ere bideratuko liratekeela. Eros-

keta eta gastronomiarekin uztartzeak diru sarrerak areagotuko lituzke.
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PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria

Jendarteratze
psikodelikoa

A
utogestionatutako
bederatziehunka
bengalar, erromani,
eskimal eta guantxe.

Inposaketa inposatzailea da in-
punitatea. Intendentearen inte-
resgunea intermodala da eta in-
terpelazio intimoa egin dio, intri-
gaz, inuitari: In vitro irabiakia
egiterik badago? Iraungipenik ba
al du irratigintzak? Iskin egin dio
jibaroak jonkiari. Jendarteratu
dira kanpaldian kantugileak eta
kantuzaleak. Eta kantxaratu ka-
putxadunak. Karakterizazioa.
Kexuka kidetzak: klenbuterol eta
kuadrizeps, komentarista eta ko-
munikatzaile, konpartsakide eta
konplikazio, konstituzionalista
eta kontainer... 

Kontrolaezina da kontrolgune
kontsumista, hori da kontua.
Kontziliatu koofizialtasuna koo-
perazioarekin, kostazaina krimi-
nalitatearekin, kriteriuma kro-
noigoerarekin. Kulturarteko kul-
turgileak kuskus laponiarra jaten
du. Lentzeriak ez du ligaxkarekin
zerikusirik, baina linjeriarekin
bai. Lobbyentzat lubrifikatzailea
da ludopatia. Ludoteketan lun-
txak egiten dituzte magrebtarrek
manifara joan aurretik. Eta mao-
riek, maputxeek, mariatxiek...
marineek ez, baina masaiek bai.
Medikamentu eta mediko gehia-
go Mediterraneoan.
Menstruazioa du mezzosopra-

noak, eta migrainak, mikroipuin
honetan. Militarizazioari buruz ari

zaie ministrordea mintzakideei,
mohawkei. Nanopartikula, nano-
teknologia, nanozientzia... Ados,
baina narratu egiten du naturaza-
le navajoak. Nazionalizazioa? Na-
zioartekotu egin da neofaxismoa;
neofaxistak, neoliberalak... Ofi-
zioka: okuparen onartezintasuna
ondorengotza oparoaldian. Zer da
organoleptiko?
Paparazzi parapolizial pedofi-

loa peluxe batekin perbertsioak
egiten. Pertsonalki perturbazioa.
Politikagintza pornoan posatu da
eta pobretzea da prekaritatearen
profesionalizazioa. Proposatzaile
eta protestari, psikoterapeutaren
puzgarri.
Quebectar zein rapanui; reg-

gae, retro zein rockabilly. Sami,
sevillar zein siux. Sikiera sonori-
tatea: soul, swing... tajik, tamil,
tartaro, teutoi, tibetar... Tipifika-
tuta geratu dira, euskaraz, hauek
ere: transexual, transexualitate,
transnazional, transpirazio,
transplantatu eta trantsitibo. 

Travelling bat da hizkuntzarena,
trekking bat. Triatletak dira eus-
kaltzainak, triatloilari tribalak.
Ttakun. Turbulentzia, txakalal-
dia irakasle ultraortodoxoentzat.
Undergroundegia, agian? Web,
wifi, wiki... Zutabegileentzat zu-
zengunerik ez.
Euskaltzaindiari esker jada

egin dezaket, zuzentasun gra-
matikal osoz, bokata bat jan
txosnagunean txikiteoa egiten
dudan bitartean. Azken hauek
bezala, akademiak arautu eta
oraintsu publikatu dituen 466
sarrera berrietako batzuk dira
aurreko guztiak (ikusgai daude
Euskaltzaindiaren webean).
Honaino hitzen jolasa, aipatu
sarrerak jendarteratzeko asmoz-
edo egindako kontakizun psiko-
delikoa (psikodeliko eta jendar-
teratu ere zerrendan daude).
Gainera, zein aspergarria litzate-
keen bizitza, sikiera noizean
behin, arauak eta konbentzioak
apurtuko ez bagenitu, ezta?

Gainera, zein
aspergarria

litzatekeen bizitza,
sikiera noizean

behin, arauak eta
konbentzioak
apurtuko ez

bagenitu, ezta?

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.

%

Barakaldon euskara
ikastaroak izango
dituzte merkatariek

BARAKALDO b  Udal euskltegia-
ren bidez, euskara ikastaroak
emango dizkie Barakaldoko
Udalak merkatari, ostalari eta
zerbitzu enpresei, 20 euroren
truke. Hilaren 22rako eman be-
har da izena, hartarako. Arrigo-
rriagako Udalak, bestetik, Euska-
ra Sustatzeko Ekintza Plana eta
Euskararen Erabilera Normaliza-
tzeko Plana onartu ditu. 

Irudia b Ondarroa

Punta Artako gurutze frankista bota egin dute
1958an jarri zuten gurutzea Baleares gerraontzi frankistan zihoazen ondarrutarren omenez eta Jaurlaritzak kentzeko eskatua zuen. Monumentua, or-

dea, asteburuan bota dute. Olarizuko gurutzearekin (Araba) egin bezala, Ondarroakoa nola eraisten duten bideoz grabatu dute eta sare sozialen bi-

dez zabaldu. Turrune! aldizkariak eman du gertatutakoaren berri eta Ernai gazte antolakundeak aldarrikatu du ekintza. Udalak jakinarazi du ez duela

berreraikiko, eta bertan, itsasoan hildako Ondarroako herritarren omenez beste oroigarri bat eraikitzea proposatu du. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Beste elgorri kasu
bat atzeman dute

BILBO b  Osakidetzak jakitera
eman duenez, beste elgorri kasu
bat egiaztatu berri dute Bizkaian;
azken asteotako laugarrena. Aza-
ro amaieran Thailandiatik etorri-
tako pertsona bat da kutsadura-
ren jatorria. Sei urtean Osakide-
tzak ez du gaixotasun horrek
kutsatutakorik izan, baina iaztik
zortzi kutsatu izan ditu; horieta-
tik zazpi, Bizkaian.   
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Peru Azpillaga Diez Bilbo

Pentsiodunen mugimenduak ze-
resan handia eman zuen joan den
urtean. Haserreak pazientzia
gainditu, eta kaleak hartu zituz-
ten urtarrilaren 15ean. Inor gu-
txik espero zezakeen astelehen
hartan jazotakoak bide emango
ziela pentsio duin batzuen alde
Euskal Herrian inoiz izandako
mobilizazio jendetsuenei.
Urtebete igaro da geroztik, eta

pentsiodunen mugimendua
egonkortu egin da jadanik. Hila-
beteetako borrokak zenbait frui-
tu ernaldu ditu, baina, hala ere,
hasierako aldarrikapen berak
mantentzen ditu mugimenduak.
Horregatik, kalera irtengo dira
berriz ere bihar, Confebask-en
Bilboko egoitzatik 17:00etan
abiatuko den manifestazioan.
Bertan izango da Xabier Isasa
(Lezo, 1948) Bizkaiko Pentsionis-
tak Martxan plataformako kidea.
Urtebete borrokan daraman
arren, gogotsu dabil oraindik,
pentsio duinen aldarria lau haize-
etara zabaltzeko prest. 
Urte bat joan da pentsiodunen

mugimendua sortu zenetik, eta

oraindik ere kalean jarraitzen

duzue. Nola azalduko zenuke?

Jendea kezkatuta dago oraindik,
lorpen txikiak eskuratu ditugu
baina gure aldarrikapen nagusiek
oraindik ere bete gabe diraute.
Bilbori dagokionez, astelehenero
elkartu gara udaletxe aurrean.
Abenduaren 31n kenduta, hor
egon gara astero, eta jendearen
erantzuna bikaina izan da. Egia
da martxoaren 17ko manifesta-
zioa izan zela mugimenduaren
gailurra; 100.000 pertsona baino
gehiago bildu genituen, eta hortik
aurrera jaitsi egin da parte har-
tzea. Hala ere, egindako beste
manifestazioetan indarra dagoela
ikusi dugu.
Batez ere Bilboko mobilizazioek

izan dute oihartzun gehien. Lor-

tu da mugimendua Bizkaiko

beste tokietara zabaltzea?

Argi eta garbi utzi behar dugu Bil-
bo, mediatikoki, gune berezi bat
izan dela hedabideentzako. Alta,
Bizkaian, 44 herritan egin dira el-
karretaratzeak astelehenero, eta
baita gure borrokarekin lotutako
bestelako hainbat mobilizazio eta
ekintza ere. Oro har, Hego Euskal
Herrian jende asko dago mobili-
zatuta.
Nola jaio zen pentsioen aldeko

borroka?

Urtero pentsioak berritzeko or-
duan bidaltzen ziguten mezua
izan zen abiapuntua. [Espainiako]
Gobernuko ministro batek —garai
hartan Fatima Ibañezek— mezu
bat bidaltzen zigun esanez zer no-

lako esfortzua egiten zuen gober-
nuak gure pentsioak ez izozteko,
eta esfortzu horri esker igotzen zi-
gutela urtero %0,25. Igoera ho-
rrek, 400 eta 600 euro bitarteko
pentsio batentzat, bi eurotik be-
herako igoera esan nahi du... Az-
kenean, jasanezin bilakatu zen
egoera, eta horrek lehertu zuen
dena. Deialdi bat egin zen udale-
txearen aurrean elkarretaratzea
egiteko eta berrehun pertsona in-
guru bildu ginen. Hortik aurrera,
elur bola baten antzera hazten jo-
an zen astelehenetako elkarreta-
ratzea.
Zeintzuk dira orain arte mugi-

menduak izandako lorpen nagu-

siak?

Alde batetik, lortu dugu mugi-
menduari hasiera eman zion
%0,25eko igoera hori desager-
tzea, eta kontsumo prezioaren in-
dizearen [KPI] igoeraren arabera

igotzea pentsioak: %1,6ko igoera
izatea espero da aurten, eta pen-
tsioak ere horren arabera igoko
dizkigutela sinatu dute. Gero,
pentsio minimoak %3an igo di-
tuzte, eta alarguntza pentsioen
oinarri erregulatzailea %56tik

%60ra igarotzea lortu dugu. Ho-
rrekin batera, bestelako lorpen
sinboliko batzuk ere izan ditugu.
Adibidez, politikarien agendetan
egotea lortu dugu eta baita aurre-
kontuen negoziaketetan ere.
Hala ere, oraindik jarraitzen du-

zue kalean...

Eta gure aldarriak lortu arte ja-
rraituko dugu. Helburu nagusia

1.080 euroko gutxieneko pen-
tsioa eskuratzea da, bereziki ema-
kume eta alargunentzat, baina
baita jasangarritasun faktorea
ezabatzea eta indarrean dauden
lan erreformak bertan behera uz-
tea ere. Helburu nagusiak hor
daude, eta ez diogu borrokatzeari
utziko. Horregatik ez dugu gure
protesta soilik Madrilgo gober-
nuarengana zuzentzen. Badakigu
sistema publikoa haien menpe
dagoela, baina hemengo aginta-
riek ere badute ardura arlo horre-
tan, eta haiei ere exijitzen diegu
gure eskarien aurrean erantzun
bat eman dezatela. 
Orain dela urtebete, protestekin

hasi zinetenean, halako oihar-

tzuna izango zenutela espero

zenuten?

Zenbait elkarte lehendik ere ari
ginen lanean pentsiodunen esku-
bideak aldarrikatzeko, baina,

hala ere, inor gutxik espero zeza-
keen urte horretan gertatutakoa.
Kontsentsuaren bidez, jende asko
elkartzea lortu dugu: mugimen-
du oso ezberdinetan murgilduta
daudenak edota ideia oso desber-
dinak dituztenak, denek egin
dute bat mobilizazioetan. Arazo
eta traba guztiak gorabehera, ho-
naino iristea lortu dugu, eta argi
dugu ez garela geldituko.
Asko hitz egin da pentsiodunei

buruz, baina ez hainbeste pen-

tsiodunekin; aurrera begira, zer

erronka zehazten dituzue?

Aldarrikapen nagusiak manten-
duko ditugu. Hala ere, jabetu gara
arazo hau ez dela gurea bakarrik.
Hau arazo soziala da, politikoa,
eta gizarte osoari dagokio; berezi-
ki gazteei. Horregatik esaten ge-
nuen pentsioen hobekuntza ez
dela guretzat bakarrik. Gure
seme-alaben eta iloben alde ere
ari gara lanean. Hori beti izan
dugu kontutan, eta uste dugu ez
garela gai izan gazteekin aliantza
hori sortzeko. Ez dugu bide hori
jorratzen asmatu, eta, beraz, saia-
tzen jarraitu beharko dugu, haien
parte hartzea ere nahitaezkotzat
jotzen dugulako. Pentsioena ara-
zo sozial orokor modura plantea-
tu behar dugu, hor kokatzen
dugu mugimenduaren erronka
nagusia.
Egindako lanari esker, borroka-

ren eredu bilakatu zarete. Zer

garrantzi du mobilizatzeak?

Izugarria. Gizartearen edota agin-
tarien begietan, pertsona nagu-
siok ez dugu balio, gure bizitzako
ibilbidea amaitutzat jotzen dute.
Hortaz, uste dute txokoren edo
egoitzaren batean lasai egotea da-
gokigula, bakean eta geldirik, eta
haiei dagokiela gure beharrez ar-
duratzea. Hori gainditu dugula
uste dut. Oso-oso aktibo senti-
tzen gara, lan asko egiteko kapa-
zak gara oraindik. Kalean egoteak
izugarrizko garrantzia duela ikusi
dugu: hasieran ikusezinak ginen
eta ikusgarri bihurtu gara orain;
sekulako urratsa izan da.
Urtebeteko jardunaren ostean,

zer irakaspen atera dituzue?

Elkartasunaren bidez, hainbat
gairen inguruan ikuspuntu des-
berdinak izan arren, bat egin
dugu; denok konpartitzen dugun
aldarrikapen zerrenda bat osatze-
ko gai izan gara. Hori izugarrizko
ikasgaia izan da, ezberdinen arte-
an batasuna lortzea. Badakigu
zein den sekretua eta horri eutsi
egingo diogu. Gainera, azpima-
rratu beharra dago ere mugimen-
duaren parte diren emakumeek
izandako ahalduntzea. Haien
lana funtsezkoa izan da, eta, bes-
teak beste, orain elkarte propio
bat sortu dute: Oneka.

«Hasieran ikusezinak
ginen eta ikusgarri
bihurtu gara orain»

Xabier Isasa bPentsionistak Martxan plataformako kidea

Orain dela urtebete abiatu zen pentsiodunen mugimendua, eta, geroztik,
ez diote mobilizatzeari utzi. Bihar manifestazioa egingo dute Bilbon, 
argi utziz aurten ere pentsio duinen aldeko borrokan jarraituko dutela.

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

«Elkartasunaren bidez,
hainbat gairen inguruan
ikuspuntu desberdinak
izan arren, bat egin dugu
pentsiodunok»
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Unai Rementeria eta Arantxa Tapia, egitasmoaren aurkezpenean. Proiektuaren nondik norakoak ikusten dira atzeko infografian. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Galdakao erdiguneak eta Usanso-

loko ospitaleak izango dute me-

troarekiko lotura. Ez da izango

urtetan aldarrikatu duten Bilbo-

ko Metroaren 5. linearen bidez,

baina horren alternatiba bat aur-

keztu dute Eusko Jaurlaritzak eta

Bizkaiko Foru Aldundiak. Aran-

txa Tapia Jaurlaritzako Ekono-

miaren Garapenerako sailburua-

ren eta Unai Rementeria Bizkaiko

ahaldun nagusiaren hitzetan,

metroaren 5. linea baino «ho-

bea» izango da, gainera. Trenez

egingo dute metroarekiko lotura.

Egun Euskotrenek dituen azpie-

giturak baliatuko dituztela, ez di-

tuztela lan erraldoi berriak alfe-

rrik egingo eta merkeagoa izango

dela esanaz arrazoitu dituzte

onurak. Hain zuzen, garestiegi

izateagatik utzi zuten bertan be-

hera metroa luzatzeko proiektua.

Aurrekonturik ez dute aurkez-

tu bi agintariek, proiektuaren az-

terketa sakona oraindik egin gabe

dagoela argudiatuta. Baina gau-

zagarritzat jo dute, eta lanak

2021ean hasiko direla iragarri

dute. Urte horretan bertan, bai

Jaurlaritzaren aurrekontuetan

eta bai Bizkaikoetan, azpiegitura

horretarako diru sailak gordetze-

ko konpromisoa hartu dute.

Euskotreneko sarea moldatuz

hasiko dituzte lanak 2021ean. Sa-

rea Usansoloko ospitalera luzatu-

ko dute, eta hortik, Galdakaoko

erdigunera. Horrek proiektua na-

barmen aberastuko duela uste

dute Tapiak eta Rementeriak;

zerbitzua askoz bizkaitar gehia-

gorengana zabalduko dela hala.

Izan ere, Busturialdetik eta Du-

rangaldetik Bilbora doazen trenei

eragingo die aldaketak. Zorno-

tzan batzen dira bi linea horiek,

eta bertatik bide berri bat eginda

joango da trena Galdakaora, ospi-

taletik igarota. Azken zati horiek

batik bat lurpetik egiteko asmoa

iragarri dute. Datozen bi urteetan

proiektua zehaztu eta lanak eslei-

tuko dituzte, 2021. urtean hasiko

dira lanak —aurreikuspenen ara-

bera—, eta hiru edo lau urte geroa-

go lehen fase hori amaituta egotea

espero dute.

Ondoren ekingo diote bigarren

zatiari, trena Bilboko Metroare-

kin lotzeko lanei. Etxebarriko

Kukullagan metroa Basauriko

Sarratura luzatu, eta bertan egin-

go duten intermodalean gauzatu-

ko da lotura, proiektuaren arabe-

ra. Lan horiek beste hiruzpalau

urte beharko dituztela eta, 2029

urte ingururako aurreikusten

dute zerbitzu osoa martxan ego-

tea. 

Behin lanak amaituta, egungo

zenbait zerbitzu eta garraio ego-

kitu beharko dituztela badakite

Jaurlaritzak eta aldundiak, eta al-

datu beharreko horiek datorren

urtean egin beharreko azterketan

zehaztuko dituztela iragarri dute.

Batetik, litekeena da zenbait au-

tobus zerbitzu kendu edo molda-

tzea. Eta, bestetik, egun Eusko-

trenek Galdakao kanpoaldetik

duen ibilbidea zalantzan geratu-

ko da. Tapiak adierazi duenez, li-

tekeena da ibilbide hori zerbitzu-

rik gabe geratzea; baina merkan-

tzia garraioetarako baliatzeko

aukera ere mahai gainean jarri

du. 

Milaka bizkaitarri garraiatzeko

modua aldatuko dien egitasmoa

berrikuntza handi gisa aurkeztu

dute Jaurlaritzak eta aldundiak.

Baina proiektua ez da erabat be-

rria: orain proposatutakoaren

zertzelada nagusiak iazko ekaine-

an jarri zituen mahai gainean EH

Bilduk. Euskotrenen sarea balia-

tuta ospitalea eta Galdakao erdi-

gunea lotzea proposatu zuen.

Bengoetxe eta Aperribain ere gel-

tokiak aurreikusten zituen koali-

zioaren orduko txostenak, eta

hala egiteko eskatu du orain ere:

«Erdigunetik urrunen dauden

lekuetan geltokiak bermatu be-

har dira». Erabilerarik gabe gera-

tuko litzatekeen Euskotren linea-

ren bidean «superbidegorria»

egin dadila ere proposatu du.

Hurrena, Errekaldekoa
Galdakao metroarekin lotzeko

proiektua aurkeztean, beste bat

ere iragarri du Rementeriak: Bil-

boko Errekalde ingurua erdigu-

nearekin metroz lotzekoa. «Ma-

hai gainean dugu Bilbo hegoalde-

ko auzoak Abandoko estaziora

iristeko proiektua».

Usansoloko ospitalea eta Galdakao
trenez lotuko dituzte metrora
Galdakoztarrek urtetan aldarrikatu duten metroaren 5. linea ordezkatuko duen proiektua
aurkeztu dute Jaurlaritzak eta aldundiak bEuskotrenen azpiegiturak baliatuta egingo da
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BI FASE  

Bi zatitan banatu dute Galdakao

eta Usansoloko ospitalea metroa-

rekin lotzeko egitasmoa, eta bi fa-

setan gauzatuko da. Hamar urte

barru nahi dute amaituta.

1
Busturialdea eta Duran-

galdetik.Euskotreneko li-

nea egokitzea dakar lehen

faseak: Busturialdetik eta Duran-

galdetik Bilbora doazen trenek

Zornotzan egiten dute bat. Gune

horretan bide berri bat gehitu, eta

Usansoloko ospitalera iritsiko da

trena, lur azpitik. Galdakao erdigu-

nera arteko bidea egingo du ja-

rraian. 2025erako espero dute.

2
Metrorako lotura.Basau-

riko Sarratu auzoan geltoki

intermodal bat egin, eta 

Bilboko Metroarekin lotura zuzena

izango du bertan trenak. Lehen fa-

sea amaitzean hasi, eta 2029rako

aurreikusten dute bukatuta.
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Energiaren kontsumoa eta haren
etorkizuna kezka iturri handia
dira. Europako Batasunean ezta-
baidatzen ari diren gai garrantzi-
tsuenetakoa da. Hala azaldu du
Florent Marcellesik, Berdeak tal-
dearen barruan ari den Equoko
eurodiputatuak. «Eztabaida sa-
kona egin da energia berriztaga-
rriei, eraginkortasun energetiko-
ari, trantsizio energetiko horren
barruko parte hartze publikoari
eta merkatu elektrikoari buruz».
Autobide elektrikoak bezala

ezagunak diren interkonexio
elektrikoak ere eztabaidaren er-
digunean kokatu dituzte, Marce-
llesik azaldu duen gisan, kasu ba-
tzuetan izan ditzaketen onurei
erreparatuta. Gatika Cubzenais
herriarekin (Akitania Berria,
Frantzia) lotzeko autobide elek-
trikoarena Europako Batasunak
herrialdeen artean energia kone-
xioa egiteko bultzatzen dituen
proiektuetako bat da. Inongo
onurarik ez duela izango deritzo
Equok, eta hala uste dute Gatika-
ko eta inguruko hainbat herrita-
rrek ere. Zaila bada ere, proiektua
gerarazteko aukera badagoela
esan du Marcellesik. 
Euskal Herria eta Frantzia lotu-

ko dituen goi tentsioko linea da
gauzatu nahi dutena. 370 kilome-
troko luzera izango du, eta zatirik
handiena urpetik joango da. Eu-
ropako Batzordeak estrategiko-
tzat duen proiektua dela azaldu
arren, Equoko ordezkariak adie-
razi du politikan beti dagoela gau-
zak aldatzeko aukera. Herritarrek
agertu duten kontrako iritziaren
indarrari garrantzia handia eman
dio. Baita erakundeetan zenbait
alderdi egiten ari diren lanari ere.
2020an indarrean sartuko da Kli-
ma Aldaketaren Aurkako Parisko
Akordioa, eta, han jasotako neu-
rriak betetzeari gero eta garran-
tzia handiagoa ematen ari zaiela
ikusita ere, zaila izan arren,
proiektua gerarazteko aukerak
egon badaudela uste du.
Era horretako azpiegitura elek-

triko erraldoi bat egiteko erabakia
hartzeko zenbait baldintza kon-
tuan hartu behar direla azaldu du
Marcellesik: «Kontuan hartu be-

har ditu argindar mozketak
saihesteko horniduraren segurta-
suna, kontsumitzaileentzako
energiaren prezioa jaitsiko duela,
eta klima aldaketaren aurkako
borrokaren desafioei erantzungo
diela». Horrez gain, batez ere, Ga-
tikakoaren kasu honetan, energia
berriztagarrien sarrera sustatu
beharko lukeela dio. «Planteatu
duten azpiegitura erraldoi hone-
kin ikusten duguna da ez duela
ahalbidetzen helburu horietako
bat ere». Hori ikusita, Equoko or-
dezkariak zalantzak agertu ditu
Europako Batasunak eta interko-
nexio hori babesten duten gober-
nuek proiektua erabakitzeko izan
dituzten arrazoiei buruz. 

EBk herena ordainduko du
Lanek 1.750 milioi euroko kostua
izango dutela aurreikusi du Inel-
fek, lanen ardura izango duten
REE Red Electrica Españolak eta
Frantziako energia sareen kudea-
tzaileak osatu duten enpresak.

pako Batzordeak hiru hilabeteko
epea du, gehienez, era horretako
galderei erantzuteko. 
Bizkaian proiektuaren kontra-

ko adierazpen ugari izan dira.
Hain zuzen, 6.800 alegazio baino
gehiago aurkeztu dira «eta Espai-
niako Gobernuaren adituen ba-
tzordeak berak ere ez gauzatzeko
aholkatu du».
Goi tentsioko lineak Bizkaia eta

Frantzia lotzea du helburu, REE-
ren txostenaren arabera, «ener-
gia berriztagarriak gehiago inte-
gratzeko». Hala ere, Frantziak ia
ez du energia berriztagarririk sor-
tzen. Ekoizten duen energiaren
%75 nuklearra da. Bestalde, EEE
Euskadiko Energia Erakundea-
ren azken datuen arabera, %7koa
da berriztagarrien tasa Araba,
Bizkai eta Gipuzkoan.
Gainera, Espainiako eta Fran-

tziako estatuen artean jada ba-
daude interkonexioak, «eta gu-
txiegi erabiltzen dira. Batez ere,
Frantziatik energia nuklearra in-

portatzeko erabiltzen dira. Zerta-
rako erabiltzen diren aztertu be-
har da, izan ere, energia nuklea-
rra inportatzeko bada, horrek za-
lantzan jartzen du energia
berriztagarriak ezartzeko helbu-
rua beteko dutenik».
Datu horiei erreparatuta, zer

dela eta egiten dute Europako Ba-
tasunak eta hainbat gobernuk era
horretako proiektuen alde? Mar-
cellesik bere iritzia eman du:
«Erakundeen garapenaren ikus-
pegiaren arabera, azpiegitura
erraldoiak dira edozein herri ga-
ratzeko onena».

Ekologikoena, bertakoa
Europako merkatu elektrikoa
osatzearen alde agertu bada ere,
bestelako ikuspegia defendatu du
Marcellesik. «Pentsatu behar
dugu baita ere tokian bertan ekoi-
tzitako energia kontsumitu behar
dugula. Hori da sistemarik ekolo-
gikoena: bertan kontsumituko
dugun energia bertan ekoiztea». 
Egoera horri erreparatuta,

Equoko ordezkariaren ustez,
«herritarren etorkizun energeti-
koarentzat onena zer den eliteek
erabakitzen duten aro honetatik
atera behar dugu. Etorkizun
energetikoa parte hartzailea da;
pertsonak, komunitate energeti-
koak izan behar ditu proiektua-
ren erdigunean. Pertsonak eta
herritarrak gara biharko energia-
ren protagonistak». 

Equok uste du autobide elektrikoa
gerarazteko aukerarik badagoela
Gatika eta Frantzia lotuko dituen proiektu energetikoari emandako dirulaguntza handiari
buruzko azalpenak eskatu dizkio EBri b Azpiegitura erraldoiak egiteko joera kritikatu du

Gatikan Autopista Elektrikorik Ez plataformak hainbat protesta egin ditu. GATIKAN AUTOPISTA ELEKTRIKORIK EZ

7BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2018ko urtarrilaren 18a Gaiak

Beren beregi sortu dute enpresa
hori Iberiar penintsularen eta
Frantziaren arteko interkonexio
egitasmoetarako. EBk 578 milioi
euroko laguntza iragarri du
2021ean hasi eta lau urte geroago
bukatu nahi dituzten lanetarako.
Hain zuzen, aurrekontuaren he-
rena ordainduko du. Equo alder-
diak laguntza horren inguruan
azalpenak emateko eskatu dio
Bruselari. 
Europako Batasunak proiektu

energetiko batentzako aurreiku-
sitako laguntzarik handiena da.
Duela astebete eta erdi erregistra-
tu zuen Equok informazioa ze-
hazteko eskaera. «Zeintzuk dira
laguntza hori justifikatzen duten
txostenak? Erabakia hartzeko oi-
narri gisa hartu dituzten agiri tek-
niko, finantzario eta ekonomiko-
ak ikusi nahi ditugu. Ez baita nor-
mala era horretako azpiegitura
bati buruzko informaziorik ez
ematea hala eskatzen dugun he-
rritarrei zein politikariei». Euro-
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Berrogei urtetik gora daramatza

Mendebaldeko Saharako herriak

bere lurretatik kanporatuta, Alje-

riak utzitako basamortuko lurre-

tan. Hamabost urteko gudaren

ostean, Fronte Polisarioak eta Ma-

rokok su-etena hitzartu zuten

1991n, eta Nazio Batuen Erakun-

deak erreferendum bat egitea

sustatu zuten. Baina Marokok ez

du bete oraindik han hitzartuta-

koa. Eta baldintza gogorretan bizi

dira sahararrak: urik gabe, gu-

txienezko azpiegiturarik gabe,

harea harearen gainean pilatzen

den eremuan. Hala bizi dira haur,

heldu zein adinekoak. Herri mo-

duan suposatzen duen zapalkun-

tzaz gain, osasun fisiko eta psiko-

logikorako ere latza da egunero-

koa.  Zaila da egoera horretan bizi-

rautea. Baina bereziki gogorra da

egoera udan: 55 gradutik gora iza-

ten dituzte itzalpean.

Hori dela eta, badira 30 urte bai-

no gehiago Euskal Herriko fami-

liek saharar umeak hartzen dituz-

tela udan. Aurten ere hala egiteko

familien parte hartzea eskatu du

Oporrak Bakean egitasmoak.

10 eta 12 urte arteko 43 adinga-

be hartuko dituzten Bizkaiko fa-

milien bila ari dira. Julio San Ro-

man Oporrak Bakean egitasmo-

ko Bizkaiko arduradunak azaldu

du zergatik den garrantzitsua

haur eta gazteok harreran har-

tzea: «Oso baldintza gogorretan

bizi dira. Batetik, errefuxiatuen

kanpalekuak direlako, eta bizitza

berez gogorra delako horietan.

Nazioarteak ematen dien lagun-

tzari esker bizi dira». Gabezia

handiak dituzte. Ume eta gazteon

%30ek behar bezala hazteko zail-

tasunak ditu, klimaren eta behar

bezalako elikadura ez hartzearen

ondorioz. 

Onurak
Uztailean eta abuztuan elikadura

osasungarria eta osasun-arreta

eskaintzeko aukera ematen die

Oporrak Bakean programak.

Umeek gozatzea ere bada helbu-

rua. «Hondartzara edota igerile-

kura joaten dira. Bi hilabete aha-

lik eta hoberen pasa ditzaten da

asmoa. Programa honi esker, eu-

ren gatazka ere ezagutzera ema-

ten da. Euren eskubideak aldarri-

katzeko modua ere bada».

Horregatik dei egin diete Biz-

kaiko familiei ume sahararrak

hartzeko izena eman dezaten.

«Esperientzia polita da, positi-

boa, atsegina eta solidarioa».

Hala ondorioztatzen dute harrera

familiek. Parte hartzeko zalantza

egiten duenik ere bada. Harrera

egin aurreko elkarrizketetan su-

matu dute: «Euren beldurrak lo-

gikoak izaten dira: hizkuntza ez

ezagutzea, umeek izan ditzaketen

erreakzioak, seme-alabak dituz-

tenak beldur izaten dira haiekin

sor daitezkeen elkarbizitza arazo-

ez... ‘Eta zerbait gertatzen bazaio

eta ez badakit zer den? Edo min

badu?’, galdetzen digute». Ara-

zoak gertatuz gero harremaneta-

rako kontaktuak badaudela argi-

tu du, ordea. 

Zalantzarik ez du San Roma-

nek: «Esperientzia positiboa da

den-denontzat. Irakaspenak eta

bestelako esperientziak eskain-

tzen dizkizu: beste mundu bat

ezagutzea, kasu». Umeen fami-

liak ezagututa, Saharara bidaia-

tzen dute familia askok. «Beste-

lako gizarte bat ezagutzeko auke-

ra ematen du». Urteetan iraungo

duten loturak sortzen dira.

Saharako umeei eta

gazteei ere leiho bat za-

baltzen die mundura es-

perientzia horrek. Hala

utzi dute agerian Orain

bi familia ditut: bat Sa-

haran eta bestea Euskal

Herrianegitasmoan jaso

dituzten lekukotzek.

«Orain ez dut ahoko mi-

na, dentistan egon naiz»,

dio lekukotza horietako batek.

Saharako ume baten hitzak dira,

Oporrak Bakean webgunean. 

Programan parte hartu eta ume

bat harreran hartu nahi duten fa-

miliek ondoko telefono zenbakira

dei dezake: 658 75 13 59; oporrak-

bakean@gmail.com helbidera

ere bidal dezaketemezu elektro-

nikoa.

Saharako 43 ume, harrera bila
Oporrak Bakean programa aurkeztu dute aurten ere, errefuxiatuen kanpalekuetan bizi diren umeei basamortutik
ateratzeko aukera emateko b Saharako herriak bizi duen eskubide urraketen berri emateko modua ere bada

10 eta 12 urte arteko umeek hartzen dute parte programan. OPORRAK BAKEAN
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Hondartzara edo igerilekura
joaten dira. Bi hilabete ahalik
eta hoberen pasa ditzaten da
asmoa»
Julio San Roman
Oporrak Bakean Bizkaiko arduraduna

‘‘



Natalia Salazar Orbe Bilbo

Ikasgeletatik kanpo, eremu aka-

demikotik atera nahi du euskara-

ren erabilera Darabilbo egitasmo-

ak. Aisialdira gerturatuta, hel-

duen artean euskararen erabilera

sustatzea du helburu. Aurten ere

asmo horri ekin diote, eta hainbat

jarduera antolatu dituzte, besteak

beste, dastatzeak, bisitak museo-

etara, antzezlanak zein berbal-

diak. Aukera zabala da. Doan es-

kaintzen dituzten jarduerak tal-

dean gauzatzen dituzte; beti ere,

taldeotan euskara erabiltzeko

helburuarekin.

Erabili euskara Bilbon leloari

jarraitzen dio egitasmoak. Hiriko

hainbat auzotan eta urte osoan

zehar antolatzen dituzte jardue-

rok, eta askotariko profil sorta

bati zuzenduta daude: euskara

ikasleei zein ikasle ohiei, euskara

hobetu nahi dutenei eta, oro har,

euskaraz dakitenei eta aisialdian

euskaraz bizi nahi dutenei.

Bilboko Euskaltegi Sareak eta

Bilboko Udalak elkarlanean  ekin

zioten asmo horri 2013an. Urrian

jarri zuten martxan, eta abendura

arte luzatu zen. Hurrengo urtean,

maiatzetik urtea bukatu arte an-

tolatu zituzten jarduerak. Orduz

geroztik, berriz, urte osorako egi-

taraua antolatzen dute, uztailean

eta abuztuan salbu. 

Astero bi ekitaldi prestatzen di-

tuzte. Arrakasta izaten duten sei-

nale, urtarrilaren 21erako eta

31rako, esaterako, aurreikusita

dituzten Arte Ederren Museorako

bisita gidatuetarako leku guztiak

beteak ziren joan den asterako.

Hala ere, aukera zabala da. Gaur

bertan, garagardo beltza dasta-

tzeko Bariku beltza jarduera an-

tolatu dute. 

Izena eman behar da
Jardueraren batean parte hartu

nahi dutenek izena eman behar

dute darabilbo.blogspot.com

webgunean . Prozesua oso erraza

da. Izena eman deritzon atalean

sartu behar da. Datu batzuk ze-

haztu, eta erabiltzaileak zein jar-

dueratan parte hartu nahi duen

adieraziko du. Horretarako, be-

harrezko baldintza da 16 urtetik

gora izatea eta gutxieneko euska-

ra maila izatea.

Denetariko tailer eta ekitaldiak

egin dituzte 2013an Darabilbo

martxan jarri zutenetik: bertso

gosari eta askariak, teknologia

berriak ezagutzeko tailerrak, ka-

ligrafia tailerra... Denetarik. Eta

aurrerantzean ere bide horretatik

jarraituko dute.

Darabilbo abian da,
helduek aisian euskaraz
egiteko egitasmoa
Astero bi jarduera antolatzen dituzte, doan, urte osoan, uztailean eta
abuztuan salbu bGutxieneko euskara maila dutenei zuzenduta daude

Besteak beste, Arte Ederren Museorako bisita gidatuak antolatu dituzte. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Taldekako bertsolari txapelketan 
izena eman daiteke astelehenera arte 

BILBO bBizkaiko Taldekako Bertsolari Txapelketa antolatu du, aurten

ere, Bertsozale elkarteak. Giro informalean jokatzen den lehiaketa ho-

rren helburu nagusia da Bizkaiko bertsolaritzaren oinarria indartzea

eta eskualdeen eta bertso eskolen arteko elkargune ludikoa sustatzea.

Parte hartu nahi dutenek astelehenera arteko epea dute izena emate-

ko, 94-681 27 11 zenbakian edo bizkaia@bertsozale.eushelbidean.

Aldundiak 128 lanpostu eskainiko ditu
Gizarte Urgazpenerako Erakundean

BILBO bBizkaiko Foru Aldundiak 128 lanposturako deialdi publikoa

egin du Gizarte Urgazpenerako Erakundean. Hain zuzen, osasun la-

guntzaileen 126 lanposturako eta goi mailako teknikarien beste birako

egin du deialdia. Eskabideak aurkezteko epea urtarrilaren 28an buka-

tuko da. Informazioa eskuratzeko ifas.bizkaia.euswebgunean sartu

edo 94-403 73 30 telefono zenbakira deitu daiteke.

Bertako 80 zuhaitz gehiago landatuko
dituzte Granada ibaiaren ertzean

TRAPAGARAN bTrapagarango Udalak bertako 80 zuhaitz landatuko

ditu Granada ibaiertzean. Aurreko legegintzaldian abiatu zuten

proiektua, inguruan landarerik ez zegoelako eta, ondorioz, udan bere-

ziki, beroa zela eta oxigeno galera gertatu eta animalien biziraupena

zailtzen zelako. 1.300 zuhaitz landatu zituzten orduan. Herriko umeek

landatuko dituzte beste 80 horiek, otsailaren 24an. Arbola bakoitza

landatzen duten umeen izenak jasoko ditu plaka banak.

NOIZ ZER 

Datozen asteetarako auzoz auzo

Bilbon gauzatuko dituzten hainbat

jardueraren berri eman dute Dara-

bilbo egitasmokoek.

Gaur

19:00.Garagardo beltza dastatu-

ko dute Begoñako txokoan, Fika

kaleko 29. zenbakian.

Urtarrilak 24

14:15.Bisita gidatua Arte Ederren

Museora, 68aren ostean: Artea.

eta praktika artistikoakerakusketa

ikusteko.

Urtarrilak 25

19:00.Euskal dantza tailerrak,

Gaztedi dantza taldearen eskutik.

Santutxu kaleko 74. zenbakian.

Ekainera bitartean hilean bi ostira-

letan egingo dituzte. Beste ostiral

batean erromeria egingo dute. 

Informazioa jaso eta

izena emateko:

darabilbo.blogspot.

com

@
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Orain arte tximini gorri garai ba-

tek soilik gogorarazten zuen in-

guruaren iragan industriala. Hala

zirudien begien bistara behintzat.

Lurrek ezkutuan gordeta zuten,

ordea, kutsatutako lurzorua. Be-

lar berdeak estalita sortutako ar-

nas guneak azpian gorde ditu,

urte luzez, Aceros Echevarria en-

presaren zimenduak, altzairutegi

zaharrak sortutako zaborra eta

metal astunak. Kutsatutako ere-

mu horiez babesteko neurriak

iragarri berri ditu Bilboko Udalak:

10.500 metro kubiko lur botako

dute parkean. Hesi antzeko bat

egin nahi dute kutsatutako lurren

eta erabiltzaileen artean.

1988. urtean inauguratu zuten

Etxebarria parkea, izen bereko al-

tzairutegiak dozenaka urte egin

zituen leku berean. Lantegia bota

zutenean, hondakin handienak

kendu zituzten ingurutik, eta

bestelako zabor eta metal astunak

lurrez eta belarrez estali besterik

ez zuten egin. 

Gaur egun jokabide hori pen-

tsaezina izango litzateke. Hori

dela eta, antzemandako inguru-

men arazoari konponbidea eman

nahi dio udalak. Asier Abaunza

Lan eta Zerbitzuen zinegotziak

adierazi du ez dagoela herrita-

rrentzako arriskurik. Gaur egun-

go araudiek jasotzen dutena bete-

tze aldera botako dute lur kopuru

handi hori Etxebarria parkean. 

Lanak otsailean abiatzeko as-

moa dute, eta hamar astez luzatu-

ko direla aurreikusi dute. Egural-

dia egokia bada, azkarrago buka-

tuko dituzte.

Hainbat hilabetetan laginak

hartzen aritu dira, argitzeko garai

bateko industria jarduerek non

eta zenbateraino kaltetu dituzten

lurrok. Ikerketa horiek burututa,

konponbiderako plana aurkeztu

diote Eusko Jaurlaritzari. Azken

horren onespena ere jaso du.

Egitekoa zehaztuta dago:

53.000 metro koadroko azaleran

botako dute lurra, 30 zentimetro-

ko altuera bete arte. Hain zuzen,

Etxebarria parkearen gainazala-

ren %60an jardungo dute.

Kutsatutako eremua estaltzeko

erabiliko duten materialetik %80

lurra da. Gainerako %20, berriz,

konposta izango da, Artigas plan-

tan edukiontzi marroian jasotako

zaborrarekin sortutakoa.

Banaketa mintza

Lurra bota ez eze, eremu batzue-

tan mintz bat jarriko dute, azpian

geratuko den egungo lurra eta lur

berria banatzeko. Hala, urak bere

bidea jarraitu ahalko du sedimen-

tu desberdinak nahastu gabe.

Gainaldean geratuko den zoruan

belarra landatuko dute.

246.362 euro aurreikusi ditu

udalak lanok egiteko. Zoru indus-

trialak egon diren eremuetako

kutsadura kentzeko askoz diru

gehiago erabili ohi da. Etxebarria

parkea ez denez etxebizitzak erai-

kitzeko gunea, ingurumen eskae-

rak ez dira horren zorrotzak, or-

dea. Eta aurkitu dituzten honda-

kinak ere ez dira lindanea bezain

arriskutsuak. Hala azaldu du

Abaunzak.

Horrez gain, ez dute indusketa

lanik egin beharko. Zoruaren gai-

nera lurra bota besterik ez dute

egingo. Lanek irauten duten bi-

tartean, herritarrek ezin izango

dute erabili eremua.

Etxebarria parkeko kutsadura
hainbat tona lurrez estaliko dute
Izen bereko altzairutegia bota zutenean zaborrak eta metal astunak lekuan bertan utzi
zituzten b Kutsatutako zoruaren gainean 10.500 metro kubiko lur botako dute orain

Otsailean hasiko dituzten lanek iraun bitartean herritarrek ezingo dute ibili parkean. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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Industria zoruen
inbentarioa egingo
du foru aldundiak

R
Bizkaiko Foru Aldundiak

Bilbo Metropolitarreko

industria lurzoruen inbentarioa

egingo du. Garraioak, Mugikor-

tasuna eta Lurraldearen Kohe-

sioa Sustatzeko Sailak lehiake-

tara atera du Bilboaldeko 35

udalerrietan jarduera ekonomi-

koetarako kalifikatuta dauden

lurzoruen prestaketa. Helburua

da jakitea zein lurzoru dauden

erabilgarri jarduera ekonomiko

berriak ezartzeko.



Peru Azpillaga Diez

Durangoko trenbidea lurperatu

izanaren ondorioz herriaren er-

dialdean sortu den espazio hutsa-

ren etorkizuna erabakitzeko sor-

tu zen Erabaki plataforma. Lur-

sail berri horretan, Jaurlaritzak,

udalaren oniritziarekin, hama-

zortzi solairuko bost dorre eta ba-

bestutako etxebizitza bloke bat

eraikitzeko proiektua abiatu zuen

uztailean. Durangoko Erabaki

plataforma osatzen duten kideak,

ordea, ez datoz bat egitasmoare-

kin, eta obrak geldiarazi eta lur-

sailaren etorkizuna erabakitzeko

herri galdeketa bat egitea propo-

satu dute.

Maiatzean aurkeztu zen Eraba-

ki plataforma eta, geroztik, buru-

belarri ibili dira haien proposa-

mena babesteko sinadurak bil-

tzen. Behin baino gehiagotan

aurkeztu dituzte sinadurak uda-

lean, eta administrazioaren alde-

tik jasotako «trabak» ere salatu

izan dituzte. Hala ere, hilabetee-

tako lanari esker, haien mozioa

udaleko osoko bilkuran eztabai-

datzea lortu zuten.

Eztabaidatu bai, baina ez zen

aurrera atera. Izan ere, egun hi-

rian agintzen duten alderdiek,

EAJk eta PSE-EEk, mozio alterna-

tibo bat aurkeztu zuten, PPren

abstentzioari esker aurrera atera

zena. Mozio berriak onartu egiten

zuen lursailaren etorkizunaren

inguruan galdeketa egitea, baina

balio gabe uzten zituen platafor-

mak proposatutako galdera eta

galdeketa egin bitartean obrak

bertan behera uzteko eskaera.

Urtarrilean zehar, beraz, herri

galdeketaren nondik norako-

ak –galdera barne– erabakitzeko

batzordea egingo dute alderdiek,

eta hilaren amaierako osoko bil-

kuran aurkeztuko dute proposa-

mena. Behin onartuta, Espainia-

ko Gobernuari eskatu beharko

diote galdeketa egiteko baimena,

eta, hark onartu ostean, 90 egu-

netik urtebetera arteko epea izan-

go dute galdeketa egiteko.

«2020ko urtarrilean izan liteke

galdeketa», kexatu da Mikel Uri-

guena Erabaki plataformako ki-

dea. «Pentsa, obrak hasi eta urte

eta erdira egin daiteke lursailean

zer egingo den erabakitzeko gal-

deketa; galdera azkenean hori

baldin bada».

Uriguena atsekabetuta ageri da

prozesu osoan zehar udalak era-

kutsitako jarrerarekin, eta ez ditu

zentzuzkotzat jotzen haien mo-

zioa bertan behera uzteko erabili-

tako argudioak: «Mozioa eztabai-

datu zenean, gure proposamena-

ren aurka bozkatu zutenek zioten

ez zuela segurtasun juridikorik».

Hots, obrak geldituz gero, Euskal

Trenbide Sareak dirua eskatu zie-

zaiokeela Durangoko Udalari.

«Guk dioguna da, galdeketa egin

bitartean obrek aurrera egiten

badute, gero eta gehiago ordain-

du beharko zaiola Euskal Trenbi-

de Sareari». Gainera, Uriguena-

ren aburuz, enpresa publiko bat

izanik eta jakinik Jaurlaritzan eta

Durangoko Udalean alderdi bera

dagoela agintean, negoziaketa

bat egon liteke bi aldeen artean.

Azaldutakoaren arabera, uda-

lak ez zuen atsegin Erabaki plata-

formak aurkeztutako galdera.

«Urtebete oztopoak jartzen

eman ostean, orain galdeketaren

alde daudela diote», adierazi du

Uriguenak.  

«Trabak» nagusi
Prozesuan zehar izandako arazo-

ak azaltzeko, adibide bat eman du

Uriguenak: «Herri galdeketaren

aldeko mozioa aurkeztu ahal iza-

teko, errolda osatzen duten

%10en sinadurak behar genituen.

Guk pentsatzen genuen hautesle

erroldaren %10 behar genituela

baina udalak atzera bota zigun es-

kaera, esanez errolda osoaren

%10 behar genituela; hau da, bi

hilabeteko haur jaioberri batek

ere kontatzen zuela». Mota ho-

rretako oztopo asko izan dituztela

dio Uriguenak. Besteak beste, 400

sinadura desagertu egin zirela, eta

handik aste batzuetara, udalak

akats bat egin zuela onartu eta to-

patu zituela.

«Soilik beste erremediorik izan

ez dutenean agertu dira galdeketa

babesten dutela esanez, eta orain

haien interesetarako erabiliko

dute», ondorioztatu du Urigue-

nak. Erabaki plataforma eratu

zen aipatutako lursailean egingo

zenaren inguruan zegoen ezja-

kintasuna medio. «Garraio eta

azpiegitura sailburuor-

dea etorri zen uztailean

plana aurkeztera, eta de-

kretu bidez onartu zu-

ten». Planaren arabera,

hamazortzi solairutako

bost dorre eraikitzea aurreikus-

ten da. «Gainera, ez dira merkeak

izango». Uriguenaren esanetan,

400.000 euro inguruko etxebizi-

tzak izango dira: «Ez dio erantzu-

ten Durangon dagoen etxebizitza

beharrari, are gehiago kontuan

izanda 1.000 etxe huts baino

gehiago daudela». Horrekin ba-

tera babes ofizialeko eraikin bat

altxatzea ere aurreikusten da,

besteak baino txikiagoa izango

dena.

Uriguenak «argitasun falta»

egotzi dio Durangoko Udalari

esku artean dituen proiektuak

azaltzerako orduan. Trenbideak

Durango bitan zatitzen zuela izan

zen hura lurperatzeko argudioe-

tako bat. «Orain errepide bat

egingo dute berriz ere hiria zatitu

egingo duena», salatu du. Horre-

kin batera, «inongo informazio-

rik» zabaldu gabe biribilgune be-

rri bat eraiki dutela azaldu du.

«Ez zituzten herritarrak jakina-

ren gainean jarri, eta, gainera, li-

zentziarik gabe eraiki dute». Lan

horiek salatu dituzte, baina ez da

egon inolako zigorrik. 

Erabaki plataformak uste du

trenbideak utzitako lursailean

beste zerbait eraikitzeko aukera

dagoela. «Durango erdian dago

eta hor egingo denak urte askota-

rako baldintzatuko du herriaren

etorkizuna. Uste dugu guztion ar-

tean erabakitzeko abagunea izan

behar dugula, era parte hartzaile

eta demokratikoan», azaldu du.

Udalak proposatuko duen galde-

ra haiek aurkeztutakoa izango ez

den arren, gaia «mahai gainean

jartzea» lortu dutela dio Urigue-

nak; jendea «jakinaren gainean

jartzea» behintzat lortu dutela.

Galdeketa egingo du Durangoko
Udalak, baina obrak gelditu gabe    
Trenbidea lurperatzean eratutako lursailean etxebizitzak eraikitzen ari da udala  b Lanak
gelditu eta herri galdeketa egitea proposatu zuen Erabaki plataformak mozio bidez

Etxebizitza dorreak eraikiko dituzte Durangon, lehen trena igarotzen zen tokian. GORKA RUBIO / FOKU
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Erabaki plataformak sustatu
du galdeketa, baina hark
proposatutako galdera
alde batera utzi du udalak



Natalia Salazar Orbe Bilbo

B
urmuinak bere

gaitasunen %10

besterik erabil-

tzen ez duen us-

tea zabalduta

dago. Albert

Einsteinek egindako baieztapen-

tzat jotzen dute askok, baina oke-

rra da; haren adierazpen batzuen

interpretazio okerra. Zientziolo-

giak ere baliatu duen baieztapena

da, gizakiak alde ezkuturen bate-

an telekinesia bezalako gaitasu-

nak dituela zabaltzeko. Baiezta-

pen hori gezurtatu badute ere,

burmuinaren gaitasuna harriga-

rria denik ezin uka daiteke. Hala

utziko dute agerian gaurtik etzira

arte Bilborocken egingo duten

BBK Open Science, Bioaching &

Open Labs Fest jaialdian.

Neurozientzia erakustaldiak

izango dira harridura gehien sor-

tuko dutenetakoak. Pertsona ba-

tek eskua itxi eta hari konektatu-

ta dagoen beso robotiko batek

mugimendu bera nola egiten

duen erakutsiko dute. Edo, robo-

taren ordez, beste pertsona bati,

hark nahi gabe, eskua itxiaraziko

diote: beste pertsona baten besoa

norbere burmuinarekin kontro-

latuko dute, beraz. Horiexek, bes-

teak beste, egunotan ikusi ahalko

direnak.

Azalpen zientifikoa badute,

noski, praktika horiek. Ricardo

Mutuberria BBK Open Science

Festen eta irabazi asmorik gabeko

BIOOK elkartearen zuzendariak

eman zituen xehetasunak, jaial-

diaren aurkezpenean: burmui-

nak gihar bat uzkurtzeko agindua

ematen duenean, seinale elektri-

ko bat sortzen du. Seinale edo

bulkada analogiko horiek seinale

elektriko digital bihurtzen ditu

makina batek, eta esku robotikoa

mugiarazi. Gauza bera egin deza-

ke beste pertsona baten besoare-

kin ere; berak nahi ez duela mu-

giarazi, alegia. 

Bitxia da. Izan ere, esperimen-

tuaren aldaera txiki bat eginda,

emaitza ez da bera. Robota eta be-

rau mugiarazteko energia sortu-

ko duen gizakia makina berera

konektatuta egonik, eskua beste

norbaitek itxiaraziz gero, alegia,

bere burmuinak mugimendu

hori egiteko agindu ezean, beso

robotikoak ez du itxiko eskua. Be-

raz, burmuinak agindu hori ema-

tea beharrezkoa da. Sistema bera

erabilita, argiak nola piz daitezke-

en edo dron bat zer nola mugitzen

den ikusi ahalko dute jaialdira

gerturatzen direnek.

Egizu zientzia! lelopean BBK

Open Science, Bioaching & Open

Labs Fest-en lehen edizioak es-

kainiko dituen aukeretako ba-

tzuk baino ez dira aipatutakoak.

Hainbat tailer eskainiko dituzte,

eta horietan, besteak beste, jana-

rian transgenikoak antzemateko,

osasun egoera ebaluatzeko ma-

saileko zelulen material geneti-

koa aztertzeko edota bioinprima-

gailu bat egin, aldatu eta erabil-

tzeko aukera emengo dute.

Zientziaren eta biologiaren

praktika herritar guztiei

hurbiltzeko egitekoa ere

jarri du helburutzat

jaialdiak. Do It Yourself

Biology nazioarteko

mugimendua sakonago

ezagutzeko aukera izan-

go da. Zientziarako ger-

turatze hori, ikerlari

profesionalen erremin-

tak eta metodologiak

baliatuta eskaintzen die

mugimenduak herrita-

rrei.

Jaialdira doazen ikus-

enzuleak izango dira

protagonista nagusiak. Aisialdi

giroan, barruan duten zientziala-

ria esnarazi ahalko dutela azaldu

dute antolatzaileek.

BBK Open Science, Bioaching & Open Labs Fest jaialdia egingo dute gaur hasi eta igandera bitartean,
Bilborocken. Hainbat jarduera egingo dituzte. Besteak beste, burmuinarekin beste pertsona baten
besoa mugiaraz daitekeela erakutsiko dute. Transgenikoak antzemateko aparatua ere egingo dute.

Zientzia, edonoren eskura

Bertatik bertara ikusi ahalko da burmuinak sortzen dituen seinale elektrikoek zer nola mugiaraz dezaketen robot baten besoa zein beste pertsona batena. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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Gure zelulen genomak 
aztertuta gure ingurunearen
osasuna eta geurea zer
nolakoak diren ikus dezakegu»

«Goroldioaren mikroorganismo
batzuk espaziora ere eraman
dituzte eta erradiazioaren
aurrean bizirik irauten dute»
Ricardo Mutuberria
Jaialdiko eta BIOOKeko zuzendaria

‘‘



Zurrunbilo handi baten hasiera

besterik ez du ezarriko. Izan ere,

Bizkaian herritarrentzako zabalik

egongo den lehen Open Lab labo-

rategia irekitzeko oinarriak fin-

katu nahi ditu. Beste herri ba-

tzuetan badaude era horretako

esperientziak. Mutuberriak azal-

du duenez, «zientzia profila du-

ten edo ez duten pertsonek zien-

tzia proiektuak praktikatu eta ga-

ratzen dituzten eremuak dira».

Era horretako laborategia sortu-

ko dutela ziur azaldu da, baina

horretarako «interesa duen ko-

munitate bat» osatu behar da.

Asteburu honetakoa horretarako

lehen pausoa izango da.

Gertuko eta eguneroko egoe-

rak aztertuko dituzte antolatuta-

ko tailerretan. «Gure zelulen ge-

nomak aztertuta gure ingurunea-

ren osasuna eta geurea zer

nolakoak diren ikus dezakegu».

Erakustaldi eta esperimentu

gehienak bertan egindako apara-

tuekin gauzatuko dituzte.

Antolatzaileek ez dute nahi he-

rritarrek zientzia egiteko goi mai-

lako ikasketak gauzatu arte itxa-

ron behar izatea. «Ikerketa zien-

tifikoak eskubide bat izan

beharko luke. Kirola, arte ede-

rrak, musika, robotika edo elek-

tronika praktikatzeko hainbat es-

pazio dugu. Baina benetako zien-

tzia egin nahi izanez gero, karrera

zientifiko bat bukatu eta ikerkun-

tza beka bat lortu arte itxaron be-

har duzu». Bere esperientziaren

berri eman zuen, hala, Mutube-

rriak. «Mugimendu honek zien-

tziarako trebakuntza praktikoa

ahalbidetzen duten espazio eta

ekosistemak sortzea bultzatzen

du. Herritarrak gaitu eta ahal-

duntzeaz gain, ateak irekitzen

dizkie bioekonomia, ingurunea-

ren hobekuntza eta jasangarrita-

suna suspertzen dituzten proiek-

tu, produktu eta zerbitzuei».

Sarrera, doan
Jaialdirako sarrera doakoa da.

Baita jarduera eta tailer gehienak

ere. Hala ere, horietako batzuetan

parte hartzeko 5 eta 14 euro arte-

an ordaindu behar da. Kontuan

hartu behar da sortuko dituzten

aparatuak etxera eramango di-

tuztela parte hartzaileek.

Do It Yourself mugimenduaren

barruan hainbat alor landuko di-

tuzte. Besteak beste, genetikaren

aplikazio harrigarriak utziko di-

tuzte agerian. Fluoreszentzia ba-

liatuta transgenikoak antzemate-

ko aparatu bat egingo dute.

Osasunaren arloarekin lotuta,

berriz, DNAren kalteak antzema-

teko norberak fabrikatutako mi-

kroskopioak eta profesionalenak

erabiliko dituzte.

Elektroenzefalograma irakurgailua jarrita, ordenagailuko iruditxoa mugiarazten du Mutuberriak. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Mikroskopio profesionalak zein bertan egindakoak erabiliko dituzte. FOKU

Mikrobiologiarekin lotuta, ori-

gami teknikaren bidez edo laser

argiz dabiltzan mikroskopioak

egingo dituzte. Egindako mikros-

kopio horiekin zein profesionalen

aparatuekin hainbat elementu

aztertuko dituzte. Besteak beste,

ur tanta batean dagoen mikrobi-

zitza, norbere gorputzeko zelulak

zein goroldioan bizi diren mikro-

organismoak. «Bateko eta beste-

ko urek zer nolako mikrobizitza

duten aztertuko dugu». Datu

ikusgarriak ere eman ditu Mutu-

berriak. «Goroldioan aurki dai-

tezkeen mikroorganismoetako

batzuk ia hilezkorrak dira. Espa -

ziora ere eraman dituzte, eta erra-

diazioaren aurrean bizirik irauten

dute».

Ingurumena eta giza gorputza

ezagutzeari garrantzitsu deritzote

antolatzaileek. «Noraezean goaz

ingurumenaren zaintzari dago-

kionez. Zerbait maitatzeko, eza-

gutu egin behar duzu». Era ho-

rretako esperimentuek eta jakin-

tzek kontzientziak eta jokabideak

aldaraz ditzaketela sinetsita dago.

Osasunari dagokionez ere la-

gungarri izango direla uste du.

Neuronek zer nola funtzionatzen

duten eta zer nola ugaltzen diren

ikusiko dute. Saioak baliatuko di-

tuzte azaltzeko jarduera fisikoa

lagungarria dela, eta, besteak bes-

te, alzheimerraren kontra lagun

dezakeela.

Artea eta biologia uztartzen di-

tuzten saioak ere ez dira faltako.

Botanikari eta arteari espazio pro-

pioa egin diote jaialdiaren ba-

rruan. Doako hiru tailer eskainiko

dituzte. Horietan, loreen historia

naturala eta loreek artean duten

lengoaia emango dute ezagutze-

ra. Hain zuzen, garai viktoriarre-

an loreen bidezkoa mezu kodifi-

katuak bidaltzeko komunikabide

ezaguna izan zen. Loreen zatiak

hartuta konposizio propioa sor-

tzeko aukera izango dute tailerre-

an parte hartzen dutenek.

Arte Garaikidearen korronte

berrienetako bat da Bioarte hori,

eta alderdi zientifikoak zein tek-

nologikoak hartzen ditu aintzat.

Laborategiko teknikak erabiltzen

ditu eta sistema biologikoak, or-

ganismoak eta materia organikoa

baliabide artistikoak balira bezala

erabiltzen ditu.

Tailerrak osatzeko mahai ingu-

ruak eta hitzaldiak ere izango

dira. Denak uztartuta, abiatzear

da zientzia adin guztietako bisita-

riei gerturatuko dien jaialdia.
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Hiru egunetarako ponentzia

eta tailer ikusgarriak antolatu

dituzte Bilborock espazioan.

Gaur

11:30.Neurozientziari buruz-

ko ponentzia. Areto nagusian.

11:30.Bioartea. Loreak sor-

tzeko tailerra. Lab aretoan.

12:30.Biosegurtasunari bu-

ruzko ponentzia. Areto nagu-

sian.

12:30.Mikrobiologia: laser 

mikroskopioak egiteko doako

tailerra. Lab aretoan.

17:00.DNAko kalteak antze-

mateko zientzia irekia. Lab

aretoan. 5 euro.

Bihar

10:00.Detektagailu transge-

nikoak egiteko tailerra. Lab

aretoan. 5 euro.

10:00.Origami mikroskopio-

ak egiteko tailerra. 7. aretoan. 

9 euro.

10:15.Neurozientzia: elektro-

miograma gizaki baten eta

beste baten arteko interfaza

baliatuta eta gizakiaren eta

makinaren artekoa erabilita.

Areto nagusian. Doan.

11:30.Laborategi komunita-

rioei buruzko ponentzia. 

11:30.Sortu zure bioinprima-

gailua. Lab aretoan. 14 euro.

11:30.Bioartea: loreak egite-

ko tailerra. 7. aretoan. Doan.

12:30.Bioteknologia eta bio-

logia sintetiko irekia. Ponen-

tzia. Areto nagusian.

12:30.Mikrobiologia. Laser

mikroskopioak egiteko taile-

rra. 7. aretoan. Doan.

13:30.Open Science Networ-

king. Areto nagusian.

17:00.Transgenikoak antze-

mateko tailerra, Lab aretoan.

14 euro.

Etzi

10:00.Ezegonkortasun kro-

mosomikoari buruzko tailerra.

Lab aretoan.

10:00.Bioinprimagailua era-

biltzeko tailerra. 7. aretoan.

10:15.Neurozientziari buruz-

ko ponentzia. Elektroenzefa-

lograma eta burmuina eta or-

denagailua lotzeko interfaza.

Areto nagusian.

11:30etik aurrera.Hainbat

ponentzia, areto nagusian:

bioinprimagailuen erronka,

Do It Yourself proiektuak, eta

Open Science eta berrikuntza

ekosistemak.

11:30.Ezegonkortasun kro-

mosomikoari buruzko tailerra.

Lab aretoan.

11:30.Loreak sortzeko taile-

rra. 7. aretoan. Doan.

12:30.Bizitza goroldioan, 

tailer irekia. Lab aretoan.

12:30.Laser mikroskopioak

egiteko tailerra. 7. aretoan.



MUSIKA

BARAKALDOBackbone.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOSumision City Blues

eta Tiparrakers.

bGaur, 20:30ean, Mendigon.

BARAKALDOKovertizo.

bGaur, 21:00etan, Retrokafen.

BARAKALDOSonambula.

bBihar, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOMcOnak.

bBihar, 20:00etan, San Bizenteko

jaietan.

BASAURI Iker & Ruth Discofagia:

Acoustic Covers.

bGaur, 22:15ean, Ezetzen.

BASAURI J.M.A., Revertt, 

Erruki Jauna eta Primeros Auxilios.

bBihar, 21:30ean,Txarraska

gaztetxean.

BERMEOSofa eta Cro.

bGaur, 22:00etan, Nuntxakun.

BERMEOBrandy Row.

bBihar, 22:00etan, Beleza

Malandran.

BERRIZOihan Vega.

bBihar, 19:00etan, probalekuan.

BERRIZGrises eta Seiurte.

bBihar, 21:30ean, kultur etxean.

BILBOLumaga.

bGaur, 13:30ean, Metzen.

BILBOBilboko eta Nafarroako 

orkestra sinfonikoak.

bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOMushkum eta Igor Arzuaga.

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

BILBORolan Garces.

bGaur, 20:30ean, Biran.

BILBOMademoiselle Delirio.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOPerky Pat eta Belgravia.

bGaur, 20:30ean, Shaken.

BILBOCharlie Cosh & Mikel 

Gaztañaga.

bGaur, 20:30ean, Metzen.

BILBOMoncada Veinte 

eta JJ Sprondel.

bGaur, 21:00etan, Azkenan.

BILBORafa Rueda.

bGaur, 21:30ean, Kremlinen.

BILBONacho Vegas.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOPers & Bers.

bGaur, 00:30ean, Kremlinen.

BILBOTelmo Trenor 

eta Alfred Adler.

bGaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

BILBOWilliam Gutierrez.

bBihar, 13:00etan, Bizarren.

BILBOThe Bilbobillies.

bBihar, 13:30ean, Residencen.

BILBOOLBE: Il Lombardi alla 

prima crociata, Giuseppe Verdiren

opera.

bBihar eta asteartean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBO Iñaki Uranga.

bBihar, 19:30ean, Konpartitun.

BILBOCro, Larry Bird 

eta Sinpatron.

bBihar, 20:15ean, El Muellen.

BILBOAyax eta DJ Blasfem.

bBihar, 20:30ean, Santana 27n.

BILBOMarwan.

bBihar, 20:30ean, Stage Liven.

BILBO Iker & Ruth Discofagia.

bBihar, 20:30ean, Rock’n’Rollan.

BILBOThe Lookers eta Mocker’s.

bBihar, 20:30ean, La Nuben.

BILBOEmpire of Disease.

bBihar, 20:30ean, Shaken.

BILBOGonzalo Portugal.

bBihar, 20:30ean, Vespa Cafen.

BILBOThe Wires.

bBihar, 21:30ean, Azkenan.

BILBOAmerican vs. British Music

Rock Night.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOLumaga.

bBihar, 22:00etan, Via de Fugan.

BILBOSidecars.

b Igandean, 19:00etan, Arriaga

antzokian.

BILBOMatias Kaplun Trio.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBOLumaga.

b Igandean, 13:30ean, Satelite T

aretoan.

BILBOThe Fridays Crew taldeari

gorazarre.

b Igandean, 18:30ean, Coppolan.

BILBOBrandy Row.

b Igandean, 20:00etan, La Nuben.

BILBOUdal Txistulari Banda.

bAstelehenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOMikel Inuntziagak gidatuta,

kantagintza saioa.

bAsteazkenean, 11:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOAnje Duhaldek gidatuta,

Lagun Artean Kantari.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOGiles Robson.

bAsteazkenean, 21:00etan, 

La Nuben.

BILBOTooth eta Ballard.

bOstegunean, 20:00etan, Shaken.

BILBODavid Bowieri gorazarre.

bOstegunean, 20:00etan, 

Satelite T-n.

BILBOChuck Prophet & Charlie

Sexton and The East River 

Truckers.

bOstegunean, 21:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOMagaz In Fernu DJ.

bOstegunean, 23:00etan, 7Katun.

DURANGONegua.

bBihar, 20:00etan, San Frantzisko

elizan.

DURANGODJ Stragos.

bOstegunean, 22:00etan, 

Jan & Jai pubean.

ERANDIOLa Mara.

bBihar, 21:30ean, Bostak tabernan.

ERMUAThe Black Note.

bBihar, 20:00etan, Lobianon.

GALDAKAOEarth Songs Project

eta Samoah.

bBihar, 19:00etan, Torrezabalen.

GERNIKA-LUMO Izaki Gardenak

eta Mobydick.

b Igandean, 13:00etan, Iparragirren.

GETXOSpace Jam.

bGaur, 00:00etan, El Comercion.

GETXONeguko Bidaia: 

Calle del remolino.

bBihar, 19:30ean, Musika Eskolan.

GETXOCotton Blues Band.

bBihar, 22:30ean, Zean Biden.

GETXOSinbanda.

bOstegunean, 20:00etan, 

Silver’s Tavernen.

IURRETAAnder Bidart bikotea.

bGaur, 23:00etan, Bakixa auzoan.

IURRETALuhartz.

bBihar, 23:00etan, Bakixa auzoan.

LEIOALa Mara.

b Igandean, 13:00etan, In & Out

kafetegian.

Bilbo b 7Katu gaztetxearen 12. urteurrena

Garrasi ozena, hitzaldi, antzerki, musika eta bertsoz
Gure garrasia hasia da lelopean, 12. urteurrena egitarau mardul batekin ospatuko dtute Bilboko 7Katu gaztetxean, urtarrilaren 21etik 27ra. Datorren

astelehenetik asteazkenera hitzald bati, mahainguru bat eta tailer bat egingo dituzte, eta ostegunean Nerea Arriolaren bakarrizkera eta Tartean-en 

Ez Dok Hiruantzezlana izango dira, Magaz In Fernu DJaren musikaz gain. Hurrengo ostiralean eta larunbatean, berriz, kontzertu bana: Ke Te Kalles,

Zarysamba eta Guda Dantza; eta Nizuri Tazuneri, Skabidean, Ziztada & Rlantz eta Feat Raperu. Eta igandean, astea amaitzeko, bersto saioa. URIOLA
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MUNGIALuhartz.

bGaur, 18:00etan, 

Euskal Pizkundearen etorbidean.

MUNGIAThe Beat Shadows.

bGaur, 22:30ean, Zubikoan.

MUNGIAThe Great Southern, 

Pantera eta Los Cojones.

bBihar, 21:00etan, Mungirocken.

MUNGIAThe Nowhere Plan.

b Igandean, 19:30ean, kalez kale.

MUNGIAMikel Erentxun.

b Igandean, 20:00etan, Olalde

aretoan.

ONDARROAWillis Drummond 

eta Kokein.

bGaur, 22:30ean, Beikozinin.

SOPELATriple Zero Band.

bGaur, 22:00etan, La Triangun.

SOPELAErasoka eta 

Desobedientziaz.

bBihar, 21:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELACraic’n’Roll.

bBihar, 22:00etan, Gardokiko

Atalaian.

ZALLAMusikadero Gaua: Take

Warning eta Dowtown Brigade.

bGaur, 19:30ean, Arangurengo

hiltegi zaharrean.

ANTZERKIA

BARAKALDOTartean Teatroa:

Ghero. Azken euskalduna.

bGaur, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOTxuben Matthaussen.

bGaur, 22:30ean, Max Centerren,

Pause & Play aretoan.

BARAKALDOBorobil Teatroa: 

Gu (Ez gaude bakarrik).

bBihar, 17:00etan eta 18:30ean,

Clara Campoamor kultur etxean.

BARAKALDONaiel Ibarrola 

eta Jon Fresco: Ama.

bBihar, 21:00etan, eta igandean,

19:00etan, Arimaktoren.

BASAURI Israel Muñoz eta 

Esther Muñoz: Burbujas.

b Igandean, 12:30ean, Social

antzokian.

BERMEOBenetan Be: 

Inondik inora.

bGaur, 18:00etan, 

Nestor Basterretxea aretoan.

BILBOPabilioi 6 eta Makiescenica:

Ocaña.

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Pabilioi 6n.

BILBOAlex Clavero: 

#mimadreestrendingtopic.

bGaur eta bihar, 21:30ean,

Bilborocken.

BILBOMiren Gaztañaga, Kepa

Errasti, Arantza Goikoetxea, 

Gabriel Ocina, Aritza Rodriguez 

eta Pako Revueltas: Garai zekenak.

bBihar, 17:00etan, gaztekeraz, eta

ostegunean, 11:00etan, euskaraz,

Arriaga antzokian.

BILBO Julia Ma Diez eta Miguel

Angel Caro: La Julita está en crisis.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Garabia ZAWP aretoan.

BILBORamon Barea: Galerna.

bAsteartean eta asteazkenean,

19:30ean, Arriaga antzokian.

BILBONerea Arriolaren bakarriz-

keta, eta Tartean Teatroaren 

Ez Dok Hiru.

bOstegunean, 20:30ean, 7Katu

gaztetxean.

BILBO Impro y punto.

bOstegunean, 21:00etan, 

Via de Fugan.

DURANGOLa Noche Boluda zikloa.

bOstegunean, 21:00etan,

Plateruenan.

ELORRIOGorakada: Ulisesen 

bidaia.

bGaur, 20:30ean, Arriolan.

ERMUA Jose Sacristan 

& Pentacion: Señora de rojo 

sobre fondo gris.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

LEIOAKarabansai: 

Ele! Lorca-Lauaxeta.

bGaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

LEIOALa Baldufa: Mi padre es 

un ogro.

b Igandean, 18:00etan, 

Kultur Leioan.

MUNGIAGlu Glu: Pinotxo.

bGaur, 17:30ean, Olalde aretoan.

MUNGIATartean: Ez Dok Hiru. 

Euskal musikaren benetako istorioa.

bBihar, 20:00etan, Olalde aretoan.

PLENTZIAPatata Tropikala: 

Kalean otso, etxean uso.

bGaur, 17:30ean, Goñi Portal 

kultur etxean.

DANTZA

BARAKALDOBilaka: Saio Zero.

b Igandean, 19:00etan, Barakaldo

antzokian.

Sopela b Dantza

Euskal kulturan barrena
Baserria eta han bizi direnak erdigunean jarrita, euskal kulturan barrene-

rako bidaia bat da Proyecto Larruaren Baserri dantza pieza. Jordi Vilase-

ca, Aritz Lopez, Miguel Ballabriga eta Helena Wilhelmsson gaur arratse-

an ariko dira dantzan, Sopelako Kurtzio kultur etxean. PROYECTO LARRUA

BASAURIAracaladanza: Play.

bBihar, 19:00etan, Social antzokian.

BERANGOLa Pulga: Berriketan.

bBihar, 19:00etan, Berango

antzokian.

BERRIZLa Nordika: Rojo estándar.

bBihar, 12:00etan, Olakuetako

frontoian.

BERRIZ Iremiñe eta San Lorentzo

taldeak.

b Igandean, 13:00etan, Olakuetan.

BILBOMaria Pages: Una oda 

al tiempo.

bGaur eta bihar, 19:30ean, Arriagan.

BILBOBrice Noeser & Karina 

Iraola: Ruminant Ruminant.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Fundicion aretoan.

BILBOOlatz de Andres & Lokke:

The Big Game.

bBihar, 20:00etan, Azkuna zentroan.

BILBOLa memoria del cuerpo: 

Formas en el Espacio-Tiempo

ikus-entzunezko dokumentala.

bAsteartean, 19:00etan, Azkuna

zentroan.

DURANGOEntremans: Xoga.

b Igandean, 18:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

IURRETAMaiztegi herri eskola.

b Igandean, 17:00etan, Bakixan.

MUNGIAAmilotx taldea.

bGaur, 14:00etan, udaletxe aurrean.

MUNGIAAukeran: 20 urte.

bBihar, 20:00etan, Olalde aretoan.

SANTURTZIErrusiako Ballet 

Inperiala: Chopiniana, Bolero

eta Ballet Gala.

bGaur, 20:30ean, Serantes aretoan.

SOPELAProyecto Larrua: Baserri.

bGaur, 20:00etan, Kurtzio n.

BERTSOLARITZA

BARAKALDOBertsotruk: 

Bortzirietako bertso-eskola, 

Lilibertso eta Far Westeko 

bertsolariak.

bBihar, 12:30ean eta bazkalostean,

San Bizenteko plazan.

IURRETABertso afaria: Eneko

Abasolo Abarkas, Gorka Lazkano

eta Txaber Altube.

bGaur, 21:00etan, Bakixa auzoan.

MARKINA-XEMEINBertso afaria:

Andoni Egaña eta Nerea Ibarzabal.

bBihar, 21:30ean, Barinagako

frontoian.

MUNGIABertso saioa eta 

San Antontxu XXI. Bertso-paper

Lehiaketako sari banaketa: 

Aitor Esteban, Unai Iturriaga, 

Maialen Lujanbio eta Jone Uria.

b Igandean, 13:00ean, Andra Mari

estalpean.

ZEANURISustrai Colina, Igor 

Elortza, Oihana Iguaran, Unai 

Iturriaga, Etxahun Lekue eta 

Maialen Lujanbio.

b Igandean, 18:00etan, frontoian.

HITZALDIAK

BILBOFaxismoaren gorakada.

bAstelehenean, 19:00etan, 7Katun.

BILBOEmakumea eta kirola.

bAsteartean, 19:00etan, 7Katun.

BILBO Jon Galdos: Apalatxeen 

bidezidorra.

bOstegunean, 19:00etan,

Miribillan, Asfedebiren egoitzan.

DURANGOUxue Alberdi: 

Askatasuna bertsoraino.

bGaur, 19:00etan, Arte eta Historia

Museoan.

EAKoldo Izagirre: Rosalia 

de Castro eta bere poesia.

bGaur, 19:30ean, Eskolondon.

LARRABETZUPilar Alvarez: 

Autodefentsa feminista.

bAsteazkenean, 18:00etan,

Angulerin.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BILBOLa casa sin fronteras.

b Igandean, 17:30etan eta

19:30ean, Arte Ederren Museoan.

DURANGOMendiak Hurbilduz:

Iker Madozen Indiako iparraldean

eskalatzen, Urko Carmonaren 

Escalando el presenteeta Gorka

Karapetoren Hatzak estutzen.

bGaur, 19:00etan, Plateruenan.

MARKINA-XEMEINKristalezko

hezurrakbideoa, eta solasaldia

Ander Txakartegi, Koikili Lertxundi

eta Beñat Ormaetxearekin.

bGaur, 20:00etan, Uhagonen.

ERAKUSKETAK

BILBOVan Goghetik Picassora.

Thannhauser legatua.

bMartxoaren 24ra arte,

Guggenheim museoan.

BESTELAKOAK

GETXO Imanol Ituiño magoa.

bOstegunean, 09:00etan eta

11:00etan Erromoko kultur etxean,

eta 19:00etan Azebarri elkartean.

15BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko urtarrilaren 18a Agenda



Natalia Salazar Orbe Bilbo

S
ineskeriaz betetako

lurraldea izan da

Bizkaia. Dela erlijio

katolikoak aurre-

ikusitako bekatuen

zigorren beldur, dela mitologiari

eta bestelako sinismenei traizio

egiteko ikarak bultzatuta, sines-

keria horiei jarraitu diote belau-

naldiz belaunaldi batean eta bes-

tean. Horixe du ardatzetako bat

hurrengo kondairak. Eta prota-

gonista nagusia, denentzako da

ezaguna: Mari, euskal mitologia-

ko jainkosa nagusia. 

Hainbat bizileku ditu Marik.

Bizkaian ezagunena Anboto

mendia da. Horren ondorioz,

Anbotoko Mari edo Anbotoko

Damabezala ezaguna da berezi-

ki.

Izadiaren eta bertako elemen-

tu guztien erregina da. Hainbat

eratara irudikatu izan badute ere,

gehienetan emakume gorputza

eta aurpegia dituen andre eder

bezala azaldu da. 

Kondairak dioenez, Maju, Su-

gaar edo Sugoi du senar. Hala ere,

batzuetan gizon hilkorrekin ere

ezkontzen da Mari. Eta haiekin

ere seme-alabak izaten ditu. Hala

ekarri du gogora Toti Martinez de

Lezeak Euskal Herriko Leiendak

liburuan jaso duen kondairan.

Don Pedro Barcelos kondeak XVI.

mendean idatzitako Libro dos

Linhagens liburutik hartu du.

Elezahar ugariren protagonista

izan da Mari. Beldurgarri irudika-

tu dute batzuetan; emakume

bihozberaren izaera aitortu diote

beste zenbaitetan. Kondaira uga-

rietako bat besterik ez da ondo-

koa: XVI. mendea zen. Diego Lo-

pez Harokoa Bizkaiko Jauna zen.

Izugarri gustuko zuen ehizan egi-

tea, eta ahal zuen guztietan atera-

tzen zen basurde edo beste piztia-

ren baten bila. 

Ehizan ari zen egun horietako

batean, emakume batek berega-

natu zuen haren arreta. Haitz ba-

tean zegoen, kantari. Oso emaku-

me ederra zen. Begi beltzak zi-

tuen, eta urre koloreko ile luzea.

Diego Harokoa maitemindu egin

zen. «Nor zara?», galdetu zion.

«Anbotoko Dama», erantzun

zion Marik.  «Zu Anbotoko Dama

zarenez, eta ni Bizkaiko Jauna,

nahi al duzu ezkondu nirekin?».

Marik onartu egin zuen, baina

baldintza bat jarrita: «Nire aurre-

an ez duzu inoiz aitarenik egin-

go». Lopez Harokoak onartu egin

zuen baldintza. Hala, ezkondu

egin ziren eta semea eta alaba izan

zituzten: Iñigo Gerra eta Urraka,

hurrenez hurren.

Egun batean basurde bat ehiza-

tu zuen Bizkaiko Jaunak. Etxera

eraman eta afaltzeko prestatu zu-

ten sukaldariek. Familia osoa ma-

haian eserita zegoela, etxeko bi

txakur sartu ziren zaunka, janari

eske. Bata ehiza-txakur handia

zen; oso oldarkorra. Bestea, ur-

txakurra, eta askoz txikiagoa.

Diego Lopez Harokoak basurde

izter bat bota zien. Biek heldu zio-

ten, eta norgehiagokan hasi ziren.

Inork ez zuena espero gertatu zen

orduan: txakur txikiak handia hil

zuen, eta basurde hanka hartuta

alde egin zuen. Harridura ezin di-

simulatuta, aitaren egin zuen Biz-

kaiko Jaunak, «Jaungoiko nirea!

Bizitza osoan ez dut ikusi horrela-

korik», esanez. Une hartan ber-

tan Marik alabari eskutik heldu

zion eta biak atera ziren hegan

leihotik. 

Urteetan ez zuten izan elkarren

berri. Hainbat negu, udaberri,

uda eta udazken igaro ziren, eta

Diego Lopez Harokoa preso hartu

zuten gerra batean, eta Toledoko

gotorleku batera eraman zuten.

Iñigo Gerrak ez zuen aurkitzen

modurik aita askatzeko. Inork ez

zion ematen gomendiorik. Or-

duan agure bizarzuri batekin egin

zuen topo: «Iñigo, laguntza behar

baduk, hoa heure amarengana.

Hark esango dik zer egin».

Esan eta egin. Anbotorako bi-

dea hartu zuen Iñigo Gerrak.

Haitz baten gainean aurkitu zuen

ama. Bazekien semea zertara joa-

na zitzaion bisitan. Marik oihu

egin zuen, eta zaldi zuri

eder bat agertu zen bien

aurrera. Ez zen edonola-

ko zaldia. Konturatu or-

duko, aita preso zuten

gotorlekura eraman

zuen Iñigo. Bilatu, eskutik heldu

eta handik atera ziren biak, inor

jabetu ere egin gabe, ikusezin

bihurtu zirelako.  

Orduz geroztik, Bizkaiko Jau-

naren etxean hiltzen zituzten

behien barrukiak haitz baten gai-

nean uzten zituzten Marirentzat.

Ofrenda hori bete beharrekoa

zela esaten zuten, etxe hura gai-

tzen batek jo ez zezan. Kontatzen

dutenez, Diego Lopez Harokoa-

ren birbiloba batek utzi egin zion

opariak egiteari eta begi bat galdu

zuen.  Sineskeriek urte luzeetan

izan duten indarraren adierazga-

rri dira han kontatutakoak.  
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Kontatzen dutenez, Diego
Lopez Harokoaren birbiloba
batek utzi egin zion ofrendak
egiteari eta begi bat galdu zuen

s
HALA BAZAN EDO EZ BAZAN...
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Mariri buruzko kondaira ugari dago.
Horietako batean, Bizkaiko Jaunarekin
ezkondu zen Anbotoko Dama, baldintza
bat ezarrita. Hitza betetzearen garrantzia
eta sineskeriak ditu ardatz legezaharrak.

Emandako
hitza bete


