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Natalia Salazar Orbe Bilbo

K
anpaina bete-

an, aginduak,

proposamenak

eta asmoak

azaltzeko egu-

nak dituzte

bateko eta besteko alderdiek.

Herritarrek alkateak, zinego-

tziak, ahaldunak eta Europako

Parlamentuko ordezkariak auke-

ratuko dituzte datorren asteko

igandean. Eguneroko eta gertue-

neko kezkei erantzuna emateko

zeregina dutenak aukeratuko

dituzte hiru hautetsontzietako

batean: udaletako ordezkariak,

hain zuzen. Bertatik bertara

borrokatzen den bataila abian

dute horiek.  

Gaur egungo mapari errepara-

tuta, EAJ nagusitu zen duela lau

urteko hauteskundeetan: 65 uda-

lerriren gobernua izan du bere

gain orduz geroztik. 42tan

gehiengo osoa lortu zuen, gaine-

ra. Zinegotziei dagokienez, dene-

ra 560 eskuratu zituen. Nagusita-

sunari eutsiko diola iradokitzen

dute apirilean egin ziren Espai-

niako Gorteetarako hauteskun-

deen emaitzek ere.

EH Bildu da Bizkaiko bigarren

indarra. 32 udal daude haren

esku. Denera 392 zinegotzi ditu

herrialde osoan. Apirilean, Espai-

niako Gorteetarako aurreko hau-

teskundeetan baino gehiago lortu

zuen. Ikusteko dago udaletarako

bozetan zer-nolako eragina du-

ten emaitza horiek.

Bestalde, hautagaitza indepen-

denteen mende daude 13 herri.

Eta PSE-EEk bi udal kudeatzen

ditu: Portugalete eta Ermua.

Azken alderdi horren inguruan

gertatu ziren ezusterik handie-

nak duela lau urte. Historikoki

bereak izandako udalak galdu zi-

tuen. Bereziki deigarria izan zen

Barakaldoko kasua. EAJk 72 boto-

ren aldearekin kendu zion agin-

tea. 30 urteko hegemoniari buka-

era eman zioten jeltzaleek hala.

Sestaon ere beherakada nabar-

mena izan zuten. Portugalete bi-

lakatu da haien azken gotorlekua

eskualdean.

Meatzaldean ere antzekoa izan

zen joera: Trapagaranen, EAJk al-

katetza kendu zion 2011n boto

gehien lortu zituen PSE-EEri. Es-

kualdeko herri guztietan jeltzale-

en zerrendak lortu zuen boto

gehien.

Egoera hori irauliko den ikus-

teko dago. Izan ere, Espainiako

Gorteetarako azken hauteskun-

deetan galdua zuen nagusitasuna

berreskuratu zuen PSE-EEk. Le-

hen indarra bilakatu zen Barakal-

don, Portugaleten eta Sestaon.

Elkarrekin Podemos alderdiak

eta haren inguruan eratu diren

plataformek eta koalizioek zer

bide egiten duten ere argitzeko

dago. Ahal Dugu indartsu sartu

zen 2015ean. PSE-EEren behera-

kadaren arrazoi nagusietako bat

izan zen hori. Apirileko hautes-

kundeetan, ordea, indarra galdu

zuen, nabarmen. Hala ere,

120.599 boto eskuratu zituen. Oi-

narri finko bat badute Bizkaian,

beraz. PPk ere beheranzko joerari

eutsi dio.

Hainbat herritan lehia nagusia

indar abertzaleen artean egongo

da, duela lau urte gertatu zen be-

zala. Besteak beste, Lekeition 115

botoren aldearekin kendu zion

alkatetza EAJk EH Bilduri. Alde-

rantziz gertatu zen eskualde bere-

ko Markina-Xemein herrian:

1979az geroztik jeltzaleen esku

zegoen udala eskuratu zuen koa-

lizio abertzaleak.  

Azken egunak dituzte denek

euren proposamenak helarazte-

ko. Eskualde guztietako herri

banatan ordezkaritza duten eta

hurrengo bozetara aurkeztuko

diren alderdiengana jo du Bizkai-

ko Hitza-k. Bakoitzak dagokion

herrian dituen lehentasunak eta

aldatuko luketenari buruz galde-

tuta jasotako erantzunak bildu

ditu astekariak datozen orrialde-

etan.

Maiatzaren 26ko udal hauteskundeei begira, bi ikusmin nagusi daude: zer gertatuko den alderdi
abertzaleen arteko lehian, eta ea PSE-EEk 2015ean galdu zituen eremuak berreskuratuko dituen.
Hainbat herritan ordezkaritza duten alderdien lehentasunak zeintzuk diren jaso du ‘Bizkaiko Hitza’-k.

Lehentasunak ezartzeko ordua
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EAJ eta EH Bilduren artean dago lehia Zamudion. BIZKAIKO HITZA
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Ostirala, 2019ko maiatzaren 17a 3Astekoa

A
zpiegiturei dagozkien hainbat proposamen egin

ditu Zamudioko EAJk: kultur etxerako erabilera

anitzeko antzoki berria; frontoia eta aldagelak

berritzea edota kultur etxeko aparkaleku estalia. Bestal-

de, plaza aterpeduna eraikitzen «berehala» hasteko as-

moa dute. Auzokideentzat oinezko bideak egokitu nahi

dituzte, herria oinezkoentzat irabazi behar dela baitiote.

Herri seguruagoa eraikitzeko beharra ikusten dute:

«Lapurreten eta beste delitu batzuen aurrean segurtasu-

na hobetu behar da, eta horretarako baliabideak jarri be-

har ditugu». Berdintasuna lortzeko «neurriak hartzen

jarraitu» behar dela diote. Euskara bultzatze aldera, bela-

rriprest jarduerak sustatuko dituzte, «ahobizi ez dire-

nengandik euskararekiko jarrera positiboa lortzeko».

Gizarte ekintzari buruz ere mintzatu dira. «Gizarte la-

guntzak beharrezkotzat dauzkate, baina «modu eragin-

korrean» kudeatu behar direla deritzote. Horretarako

neurri berrien beharra azpimarratu dute.

EH Bildukudalaren kudeaketa eredua «goitik behera»

aldatu behar dela deritzo, eta herritarrek erabakiak har-

tzeko prozesuan «hasieratik» inplikatu behar dutela. Be-

re lehentasunak zeintzuk diren zerrendatu du: besteak

beste, alkatearen soldata eta zinegotzien dietak murriztea.

Pribatizatu diren udal zerbitzuak berriz publiko bihurtu

beharko liratekeela diote. Berdintasunaren alde «politika

eraginkorrak» egin behar direla aldarrikatu dute. 

Gazteentzako udal etxebizitza komunitarioak bultzatu

behar direla diote; eta mendekotasuna duten adinekoen-

tzat, tutelatutako etxebizitzak, amankomuneko zerbi-

tzuekin. Lehen sektoreko ekoizleei lagundu behar zaiela

deritzote, ekoizpen ekologikoa eta jasangarria bultzatuz.

Eta bertako komertzioa berpizten lagundu. Herrigunea

eta auzo guztiak kontuan hartuko dituen HAPOa aldarri-

katu dute.

Zamudio.

Bi alderdi eta
mundua ulertzeko
bi ikuspegi,
udalerri berean

Eusko Abertzaleak eta EAJ elkarrekin aurkeztu dira, berriz. B. HITZA

E
usko Abertzaleaketa EAJkoalizioan aurkeztuko

dira aurten ere Gernika-Lumon. Bizkaiko Hitza

haien iritzia zuzenean jasotzen saiatu da, beste

alderdiekin egin duen bezala, baina ez du lortu.

Beraz, kanpainarako egindako adierazpenak jaso ditu. In-

formazio horren arabera, ekonomia, kultura eta kirol ar-

loetako garapena dituzte ardatz nagusi. Besteak beste, Ti-

loetan erabilera anitzeko espazio bat egingo dutela iragarri

dute. 18.560 metro koadro izango ditu, eta kontzertuak,

azokak eta antzekoak antolatzeko lekua izango da. Pasea-

lekuko eskola zaharretan udal liburutegi berria egiteko

eskaerari helduko diotela ere esan dute.

Horrez gain, Urbietako instalazioak handitzeko asmoa

dute. Padel pistak egin nahi dituzte. Eta Zeharreta eta

Mestikabasoko saskibaloi kantxak estali. Santanape ki-

roldegia handitzeko diseinua egingo dutela esan dute.

Lehen sektorea indartu beharrari aipamen berezia egin

diote. Horretarako merkatua hobetzeko proiektua iraga-

rri dute. Eta bertako merkataritza sustatzeko kontzien-

tziazio jarduerak iragarri dituzte.

EH Bilduk«epe luzerako herri proiektu» baten beha-

rra aldarrikatu du. Lehentasunak adosteko eta azpiegitu-

ra handiak egiteko «adostasuna» behar dela dio. Historia

nola oroitu eta nola kontatuko duten adosteari ere oso ga-

rrantzitsu deritzote. Bide horretan, udalaren eta herrita-

rren artean «dagoen arrakala sakona ixten» lan egiteko

asmoa dute.  «Informazioa, berdintasuna, objektibotasu-

na, elkarlana eta herri proiektu partekatua izango dira go-

bernantzaren ardatzak».

Egungo gobernuaren eredua «agortuta» dagoela deri-

tzote. «Despotismo» zantzuak salatu eta «klientelismo-

an oinarritutako gobernantza eredua» bukatu behar dela

diote. «Udaletxearen ateak guztiontzat zabalik izango di-

tuen gobernu bat behar du Gernika-Lumok».

Gernika-Lumo.

Azpiegituren
iragarpena eta
adostasun eskea,
aurrez aurre 

Duela lau urte alkatetza kendu zion EAJk EH Bilduri. MS. R. / FOKU

P
roposamenen multzo bat aurkeztu du Lekeitioko

EAJkherriarentzat dituen lehentasunak zehazte-

ko. Herriko «auzoak berritzen jarraitzea» dute

asmo nagusietako bat. Portua indarberritzeari ere garran-

tzitsu deritzo. Hori berrantolatuta, itsasoarekin lotutako

jarduera ekonomikoa bultzatu nahi du. Aipamen berezia

egin diote, gainera, akuikultura parkeari. Herriaren nor-

tasuna itsasoa izanik, turismoak ere ildo horretatik joan

behar duela deritzote. Turismo bulego berria egiteko as-

moa iragarri dute. Bestalde, merkatariak tokiko ekono-

mian funtsezko beste eragile bat direla azpimarratuta,

haiekin elkarlan estua izaten jarraitzeko asmoa dute.

Ongizate arloari dagokionez, gizarte babeserako neu-

rriak hobetzen jarraitu nahi dute, «orain arte bezala».

Hezkuntza azpiegiturak hobetzeko inbertsio plana iraga-

rri dute. Besteak beste, eskolako jolastokia estali nahi

dute. Itsas kirolera zuzendutako zentro bat ere iragarri

dute. Garraio publikoa hobetzeko konpromisoa hartu

dute. Udako aparkaleku arazoei irtenbidea eman eta 200

aparkaleku berri sortuko lituzke alderdiak.

EH Bilduk, berriz, uste du udalak herritarrekin batera

erabaki behar duela zer egin Maderas de Lekeitio eremua-

rekin. Abaroa jauregian ere herri proiektu bat eratu nahi-

ko lukete. Eta Emakumeen Etxea espazioa gauzatu.

Irisgarritasun arazoei heldu behar zaiela diote, besteak

beste, Letraukua auzorako alternatibak aztertuz. Hez-

kuntza kontseilua izeneko bilgunea eratu nahi dute, hez-

kuntza ikuspegi askotarikoen arteko topagunea izateko.

Bestalde, herritik lanean jarraitzeko asmoa dute, presoak

etxeratzeko, independentzia lortzeko eta politika sozialak

garatzeko. Azkenik, herritarrak «benetan protagonista»

izatea nahi dute. Helburu horretara bidean, udal politikak

Lekeitioren alde lanean ari direnen zerbitzuan jarriko li-

tuzketela ere esan dute.

Lekeitio.

Itsasoari begira
eratutako 
herria, eta 
parte hartzailea
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Guk Getxo taldea bereizi egin da. BIZKAIKO HITZA

G
etxoren hiri antolamendurako

plan orokor berria nabarmen-

du du lehentasunen artean ber-

tako EAJk: «Getxo berritzailea,

iraunkorra, lagunkoia, osasungarria, ber-

dea eta emakumeen eta gizonen neurrikoa:

etorriko diren belaunaldiek etorkizun ho-

bea izatea erraztuko duena». Proposamen

zehatzei dagokienez, hona horietako ba-

tzuk: Faduran kirol parke berria egitea; be-

launaldien arteko zentro berritzaile bat

Erromon, edota Muxikebarri arte, kultura

eta kongresuetarako zentro berria. Espazio

natural berri bat iragarri dute, gainera, me-

troko trenbideen alde bietan eta Aiboako

geltokiaren inguruan. Horrez gain, mugi-

kortasun plan berri bat planteatu dute,

aparkalekuekin, bidegorri  sarearekin eta

TAO espres sistemarekin.

Aparkaleku arazoentzako irtenbidea

proposatu du PPkere. 1.500 leku ahalbide-

tuko lituzkete: egoiliarrentzat, erosketak

egitera doazenentzat eta langileentzat be-

reizita. Auzoak konektatzeko bi autobus li-

nea planteatu dituzte, eta segurtasuna are-

agotzeko udaltzain gehiago eskatu.

Guk Getxo plataformarik ez da aurkez-

tuko aurten. Horren ordez, Elkarrekin Po-

demos eta Guk izango dituzte aukeran

hautesleek. Lehenengoari dagokionez, au-

zoak indartu nahi dituzte, garraio publiko-

aren bidez, plazak biziberrituz eta bertako

merkataritza babestuz. Elkarbizitza susta-

tu nahi dute, besteak beste, adinekoen es-

kubide sozialak blindatuz eta emakumeen

etxea sustatuz. Alokairu soziala eta herrita-

rren parte hartzea bermatzea dira lehenta-

sunetako beste batzuk.

Gukplataformari dagokionez, inbertsio

soziala lehenetsi dute. Adinekoentzako

arreta eta zaintza gehiago agindu dute:

«Hiru zentro integral eta zaintzaren arki-

tekturaren proiektu soziala eta instituzio-

nala sortuko ditugu».

Getxo feminista eta euskalduna eraiki

nahi du EH Bilduk. Hirigintzan, «eraikun-

tza masiboa» gelditu nahi du, eta alokairu

soziala bultzatu. Landa eremuak eta ber-

deguneak babesteko lan egingo du. Herri

bizia nahi dute, «lo egiteko» eredutik ha-

rago: dendariekin eta herri mugimendu

indartsuekin. Udalak parte hartzaileagoa

izan behar duela nabarmendu dute.

Gazteek alde egin ez dezaten, 2009an

EAJri planteatu zion etxebizitza planare-

kin jarraitzeko asmoa azaldu du PSE-EEk.

Alokairu sozialeko 104 etxebizitza berri

proposatu ditu. Nagusien zahartze aktiboa

bultzatuko dute, eta mendekotasunari au-

rre egiteko «kalitatezko baliabideak de-

nentzat». Aparkalekuen arazoa konpon-

tzeko TAO sistema egokitzea eta 640 apar-

kaleku berri proposatu ditu.

Populazio zaharkituak kezkatzen du He-

rritarrak alderdia. Udal zerbitzu hobeak

proposatu ditu haientzat. Seme-alabak

izan nahi dituzten herritarrentzat laguntza

gehiago nahi ditu. Aparkaleku gehiago

proposatu dituzte, eta segurtasuna berma-

tzeko, baliabide gehiago udaltzainentzat. 

Getxo.
Herritarren
beharren
neurriko
herria 
denen ahotan

Bost alderdik dute ordezkaritza udalean. B. HITZA

E
skualdeko «aitzindaritza indar-

tu» nahi du Durangoko EAJk, es-

kualdeko jarduera ekonomikoa

eta herriguneko merkataritza

zerbitzuak sendotzeko. Horretarako susta-

pen ekonomikorako zentroa sortu nahi du-

te. Landako erakustazoka eta Merkatu plaza

bultzatu nahi dituzte, bisitariak eta kalita-

tezko enplegua sortuko lukeen jarduera

erakarriz. Espazioen sare berdea iragarri du-

te, herrian dauden parkeak konektatuz, eta

bidegorriak eta ibilbideak lotuz. Parke berri

eta zabalagoak sustatuko dituzte. Besteak

beste, trenbidea zegoen eremua oinezkoen-

tzako eta bizikletentzako ibilbide bihurtuko

dutela esan dute. Bestalde, etorkizuneko

mugikortasun jasangarrian eredugarri izan

nahi dute, oinezkoak eta txirrindulariak le-

henetsita, garraio publikoaren osagarri gisa.

Herritarren osasuna eta tren geltoki za-

harreko bost etxebizitza dorreen proiektua

geratzea ditu lehentasun EH Bilduk. Airea-

ren kutsadura murrizteko neurriak  hartu

behar direla deritzo, «enpresekin eta he-

rritarrekin lan eginez». Herriko osasun

zerbitzuak hobetu behar direla uste dute.

Herriaren sarreretan disuasio aparkale-

kuak jartzea proposatu dute, aparkaleku

arazoak konpontzeko. Udala herritarrei

gerturatzeko neurriak proposatu dituzte.

Auzoetako errealitatea udalera iristeko

neurriak iragarri dituzte. Gainera, herri

galdeketak, aurrekontu parte hartzaileak

eta kontseilu sektorialak sustatuko dituzte.

Herriaren Eskubideak adin eta auzo

guztietako pertsonentzat Durango berdea,

bizia, gardena, inklusiboa eta feminista iza-

tearen alde egingo du lan. Aire kalitatea ho-

betzeko neurriak eta osasun zerbitzuak

areagotzeko beharra azpimarratu dute.

Udal gobernuaren kudeaketa aldatu nahi

dute: «Erabakiak guztion artean hartu be-

har ditugu, eta, horretarako, gardentasun

eta informazio zehatza eman behar dugu».

Puntu beltzak desagerraraziko dituztela

esan dute, eta erabili gabe dauden eraikin

publikoak herriaren esku jarri.

Industria, enplegua eta agenda soziala

nabarmendu ditu PSE-EEk, lehentasunen

artean. Herriak industria berriak erakarri

behar dituela deritzo: teknologia aurrera-

tuen industriak, 4.0koak eta jasangarriak.

Bertako ekintzaileen aldeko apustua ere

egin dute. Gazteentzako jarduerak iragarri

dituzte, eta adinekoentzat, zahartze akti-

borako politikak. Bestalde, esan dute gene-

ro indarkeria erauzi arte atsedenik ez dute-

la hartuko. Horrez gain, etxebizitza soziala

bultzatzeko alokairua sustatuko dute. Udal

«irekiagoa» aldarrikatu dute.

Herritarren segurtasuna bermatu nahi

du PPk, oinezko udaltzain kopurua area-

gotuta. Enpresak eta autonomoak babestu

nahi dituzte, herrian aberastasun handia-

goa sor dezaten. Bestalde, umeentzako gu-

neei dagokienez, Ezkurdi eta Tabira parke-

ak estaliko lituzkete, eta Landako guneari

onura handiagoa atera nahi diote. Duran-

garren bizi kalitatea hobetzeko baldintzak

ezartzeko azterketa bat proposatu dute.

Durango.
Herritarren
bizi kalitatea
hobetzeko
neurriak
aztergai
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Barakaldo. Ongizatea
eta segurtasuna,
ardatzetako batzuk

B
arakaldok «hiri eroso

izaten jarraitzeko» lan

egingo du EAJk. Herri-

tarren segurtasuna eta

bizi kalitatea bermatzeko konpro-

misoa hartu dute jeltzaleek. Auzo-

ek  konektatuta jarraitzeko eta iris-

garritasun arazoak desagerraraz-

ten jarraitzeko lan egingo dutela

diote. Burtzeña eta Lutxana berria

eraldatzen hasteko pausoak eman

ostean, auzoek merezi duten ga-

rrantzia har dezaten lanean jarrai-

tzeko asmoa azaldu dute. Desber-

dintasunak bukatu eta lehen eta

bigarren mailako auzorik ez ego-

tea nahi dute.  

PSE-EEkhiri segurua eta gar-

bia nahi du, kalitatezko zerbi-

tzuekin auzo guztietan. Udal au-

tobusa auzo guztietara eramango

dutela diote. Herritarren arreta-

rako hiru bulego irekitzeko as-

moa dute, eta komisaria berritze-

koa. Gizarte zerbitzu moderno

hurbilagoak nahi dituzte. Gazte-

en emantzipaziorako politikak

indartuko dituztela esan dute, lan

duin bat eta etxebizitza lortzeko

laguntzak handituta. Adinekoen-

tzat zahartze aktiboa eta osasun-

tsua proposatu dute.

EH Bilduk jendearen beharrei

eman nahi die erantzun, «ezke-

rretik egindako eta pertsonak er-

digunean jarriko dituzten politi-

ken bidez». Udalak parte hartzea

bultzatu behar duela diote, «Ba-

rakaldo etorkizunean bertako hi-

ritarrok erabakiko duguna izan

behar delako. Ezin da eraikuntza

enpresen edo kapital pribatuen

mesedetan egon». Zerbitzu pu-

blikoen pribatizazioa amaitu eta

herritarren interesak lehenetsi

behar direla uste dute. Kudeaketa

eredu desberdina proposatu dute,

jendearen beharrak aintzat har-

tuko dituena etekin ekonomiko-

en ordez.

Irabazirenustez, ingurune so-

zioekonomikoak eskaintzen di-

tuen lan baldintzak ez du berma-

tzen gizarte bazterketa arriskutik

atera ahal izatea. Udala «enplegu

duinaren ardatz» bihurtu nahi

dute. Horretarako, etxeko lagun-

tza, hondakinen bilketa eta hala-

ko zerbitzuak udalak hartu behar

dituela diote, eta azpikontrata-

tzen direnei gizarte klausula be-

rriak jarri. Guztiz beharrezkotzat

jo dute tokiko merkataritzaren al-

deko apustua egitea ere.

PSE-EEk duela lau urte galdu zuen 30 urteko hegemonia herrian. L. J. / FOKU
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Udaletako hautagaitzak

Enplegua, segurtasuna, ema-

kumea, kirola, auzoak eta familia

dira PPren lehentasunak. Besteak

beste, enplegu plan estrategikoa

garatuko dutela esan dute. Ber-

dintasunaren aldeko politika ak-

tiboak agindu dituzte. Hiri segu-

ruagoa eskatu dute.
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EH Bildu eta EAJ lehian ari dira alkatetza lortzeko. BIZKAIKO HITZA

S
ei ardatzetan laburbildu ditu EH Bilduk Igorre-

rako dituen lehentasunak: gazteak, hezkuntza,

parte hartzea, herri basoak, enplegua eta etxe-

bizitza. Gazteekin parte-hartze prozesu bidez

landutako gaztelekua eraikiko dute. Bizikidetza arazoak

bukatzeko tresna iruditzen zaie. 

Bestalde, hezkuntzak arduratuta, eskola handitu ondo-

ren, bertako agenteekin batera diseinatutako patioa erai-

kitzeko konpromisoa hartu dute. Parte hartzea berma-

tzeko denen ahotsa entzungo dutela diote.

Basoen iraupenerako arriskuei aurre egiteko basoak

erosi eta bertako espezieak landatuko dituztela esan dute.

Enplegua sustatzeko, Beharbide, Errota eta halako

proiektuak bultzatzeko asmoa dute. Industrialdea txu-

kundu nahi dute, enpresak erakartzeko.

Etxebizitza eskubidea bermatzeko bi aukera planteatu-

ko dituzte: alokairuetarako diru laguntzak eta etxebizitza

sozialak.

Bestalde, «pertsonak» dira Igorreko EAJren lehenta-

sun nagusia. «Pertsonen bizi kalitatea izango da gure ar-

datza», adierazi dute. Igorre bizitzeko, lan egiteko eta dis-

frutatzeko herri bihurtu behar dela sinetsita daude. Ho-

rretarako aukera handiak daudela uste dute, gainera.

Programan jaso dituzten proiektuetako batzuk aipatu di-

tuzte: besteak beste, uda sasoian erabiltzeko estali gabeko

igerilekuak agindu dituzte. 

Auzoei begira jarrita, horien arteko komunikazioa ere

hobetu gura dute. Horrez gain, wifi sarea auzoetara hela-

razteko konpromisoa hartu dute. Gazteentzako urteko

programazioa zabaltzeari ere beharrezko deritzote. Azke-

nik, segurtasunari egin diote aipamen. 

Azken lau urteetan udalaren egunerokoa zein den ikasi

dutela diote, eta, kudeaketa egokia eginda, arazoak eta

hutsuneak hobetzeko aukera handiak dituztela uste dute.

Igorre.
Ordezkaritza
duten bi alderdiek
gazteak dituzte
ardatzetako bat 

Basauri Bai Elkarrekin Podemos moduan aurkeztu da. B. HITZA

P
ertsona ardatz duten lehentasunak dituela adie-

razi du Basauriko EAJk. Horretarako, besteak

beste, enplegua sortzeko neurriak babesteko as-

moa azaldu dute. Gizarte ongizateari errepara-

tuta, adinekoak, emakumeak, haurrak eta beharrizana du-

ten pertsonak izan dituzte gogoan. Auzoak modernizatu

beharra ere azpimarratu dute, «bizilagunen egunerokoan

eragin zuzena dutelako». 

Enplegua da PSE-EE alderdiarentzako lehentasun na-

gusia. Enpresa berriak Basaurin finkatzeko baldintzak

sortu behar direla diote. Hutsik dauden lur eremu apu-

rrak lanpostuak sortu nahi dituzten enpresen esku uzte-

ko neurriak proposatu dituzte. Etxebizitzen prezioen on-

dorioz gazteek herria utzi behar ez izateko hiri antola-

mendurako plan orokorra  egokituko dutela agindu dute.

Enpleguarekin kezkatuta azaldu da EH Bildu ere. Kali-

tatezko lan baldintzak bermatu eta enplegu berriak sor-

tuko dituen jarduera ekonomikoa erakartzeko asmoa

azaldu dute. Herria eraberritu eta irisgarritasuna eta mu-

gikortasuna hobetzeko neurriak agindu dituzte. Politika

egiteko era aldatu behar dela deritzote, parte hartzea sus-

tatuta eta gardentasuna areagotuta.

Basauri Bai koalizioa Elkarrekin Podemosmoduan

aurkeztuko da aurten. Kalitatezko enplegu egonkorra

sortzeko asmoa azaldu dute. Udalaren kontratuetan

klausula sozial eta feministak bultzatzeko proposatu

dute. Irisgarritasuna eta garraio eta mugikortasun jasan-

garria bultzatuko dituzte. Enpresa txikiak eta merkata-

riak babestu beharra azpimarratu dute.  

Langabezia tasa handiak kezkatuta, kontratu berriak

egiten dituztenentzako pizgarriak iragarri ditu PPk. Ba-

sauriko langabeak hartzen dituztenentzako laguntza

ekonomikoak agindu dituzte. Horrez gain, zergak mu-

rriztuko lituzketela adierazi dute.

Basauri.
Langabezia tasa
handiari aurre
egiteko neurririk
egokienen bila

Lau alderdik dute ordezkaritza Balmasedan. L. JAUREGIALTZO / FOKU

L
au ardatz dituzte EAJrenBalmasedarako lehen-

tasunek. Zerbitzu publikoak hobetzeko lan egin-

go dute, batetik. Bestetik, herria zaharberritzeko

asmoa azaldu dute. Ekonomiaren garapen iraun-

korra, enplegua eta trebakuntza lantzeko eta hiribilduaren

izaera soziala indartzeko konpromisoa ere hartu dute. Ho-

rrez gain, Balmaseda eta Enkarterri eskualdea orokorrean

ekonomikoki gero eta egoera hobean daudela uste dute, eta

joera horri eusteko erronka jarri dute.

CLIhautagaitza independenteak herritarren parte har-

tzea sustatu nahi du. Gardentasuna eskatu du. Ekonomia

garapen iraunkorra eta enplegua nahi ditu herriarentzat

eta eskualdearentzat. «Ez dugu izan nahi lo-hiri bat».

Parte hartzerako araudia ezarri nahiko lukete, herrita-

rren iritzia jaso eta udal jarduera zaintzeko. Lehen sekto-

rea, gizarte eta osasun arloko zerbitzuak, enpresa txiki es-

pezializatua eta turismoa barnean hartzen dituen enple-

gu mahaia osatzea proposatu dute. Kalitatezko garraio

publikoa aldarrikatu dute, eta etxebizitza duina izateko

eskubidea, besteak beste.

EH Bildukudal parte hartzaileagoaren eta gardenagoa-

ren aldeko apustua plazaratu du. Herritar guztiek lanera-

ko, etxe bat izateko eta duintasunez bizi ahal izateko ba-

liabideak izateko lan egingo dutela esan dute. Horrez

gain, arnasgune bat proposatu dute Fabio zegoen eremu-

rako, eta Horcaitas kultur etxe bihurtu nahi dute.

PSE-EEk langabeziaren aurka jardutea ezarri du egin-

behar nagusi. Langabezia norbanakoaren porrota ez bai-

zik porrot kolektiboa dela sinetsita, langabeen autoesti-

mua berreskuratzea dute lehentasun; bereziki, iraupen

luzeko langabeena. Udala gazteak lan merkatuan murgil-

tzeko baliabidea izan daitekeela diote. Haien ustez, alder-

diek kontuan hartu behar dute erabaki eta ekintza bakoi-

tzak eragina duela gizartean eta herritarrengan. 

Balmaseda.
Herritarren
enpleguak
kezkatzen ditu
hautagai guztiak
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Nerea Ibarzabal

Ez da posible

A
stelehen gaua da.

Lanak pilatu zaizkio

ohi bezala, eta txarto

gosalduta, txarto

bazkalduta eta txarto afalduta

joango da ohera beste behin,

baina aurretik ordainpeko tele-

bistaren besoetara bota du bere

burua. 21:30etik 23:30era bitar-

teko tarte hori baino ez dio

eskaintzen garunari atsedenera-

ko. Ikusiko du Game of Thrones,

edo Handmaid’s Tale, edo beste

zerbait, bere bikotekidearekin

batera hasitakoa eta orain amai-

tu beharrekoa nahitaez. Berdin

dio zer, baina behar du. Egunean

zehar geroz eta goizago hasten

da amesten une horrekin.

Lehen 19:00ak aldera oroitzen

zen gaueko planaz, «ui, gaur

seriea tokatzen da!»; gero baz-

kalorduetan hasi zitzaion burua

joaten pertsonaien trametara…

Orain goizean esnatu bezain

pronto pentsatzen duen lehe-

nengo gauza da. Seriea ikusi

ostean, ohera sartzerakoan ere,

berdin: ikusitako guztiak errepa-

satzen eta etorkizuneko kapitulu

posible guztiak imajinatzen

eman ditzake orduak eta

orduak. Bi orduko fantasiazko

kapsula horiek nolabait denbo-

ran luzatu nahi balitu bezala,

bere bizitza osoa har dezaten.

Gehiago espero du serieko gidoi-

gileengandik bere egunerokota-

suna lotzen duten harietatik

baino. 

Obsesionatzen hasi dela esan

dio bikotekideak. Berak ez dio

kasurik egin, beti izan da oso per-

tsonaia esajeratua bere bikoteki-

dea, azken lau denboraldietan

beste norabide batean eboluzio-

natu duen arren. Gure pertsonaia

ideien guda konstante batean bizi

den euskalduna da, komunikazio

enpresa batean lan egiten du eta

neba bat dauka Alemanian. Dena

ondo zihoan, egun batean du-

txan depilatzen ari zela zauri sa-

kon bat egin zuen arte. Ez, bira

honek ez dauka gantxorik… Dena

ondo zihoan, gau batean kalera-

ko erabiltzen zuen kamiseta ma-

rradun urdina lotarako jantzi

zuen arte. Ordutik ez daki kalean

kamiseta marradun berdinare-

kin ikusten dituen pertsonei zer-

bait esan beharko liekeen edo ez.

Ai, ez, kutsu konspiratzaileagoa

behar du.

Dena normala zen bere bizi-

tzan, goiz batean ezezagun bat

ikusi zuen arte bere autoaren

inguruan bueltaka eta kristaleta-

tik barrura begiratzen. Bera ger-

turatzerakoan, ezezagunak bar-

kamena eskatu zion lotsatuta,

bere lagun baten autoarekin

nahastu zuelako. Baina gure 

pertsonaiak ez zuen ezezagun

susmagarriaren aitzakia sinetsi.

Badaki trama baten hasiera mar-

katu duela pertsonaia haren

agerpenak. Hau gertatu eta hiru

egunera ertzainek kontrol bate-

an IA-IA gelditu egin dute. Auto-

ak soinu arraroak egiten ditu

gainera, nahiz eta bere bikoteki-

deak ezetz dioen, betidanik egin

dutela soinu hori musikaren

bozgorailuek. Posible ote da bere

bikotekidea eta ezezagun hura

konplizeak izatea? Aspaldiko

maitaleak? Edo bera hiltzea pla-

neatzen ari ote dira? Eta ezeza-

guna autoaren neurriak hartzen

ariko zen, jakiteko nola sartu

giza gorpu bat ahalik eta modu-

rik txukunenean… Sekreturen

bat dago guztiaren atzean, per-

tsonaiak badaki. Ez da posible

inongo loturarik ez duten gerta-

era aspergarrien multzo bat iza-

tea bere bizitza.

Sekreturen bat dago
guztiaren atzean,

pertsonaiak badaki.
Ez da posible 

inongo loturarik 
ez duten gertaera

aspergarrien 
multzo bat izatea

bere bizitza

BIZKAIKO HITZAk irakurleen

eskutitzak plazaratzen ditu.

Gutunek ez dituzte 1.400 karak-

tere baino gehiago izan behar,

tarteak barne, eta BIZKAIKO

HITZAk mozteko eskubidea

izango 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.

%

Ehun urteko zigor
eskaera, talde
bortxaketagatik 

BILBO b18 urteko neska bati sexu

abusuak egin, filmatu eta erasoa

telefonoz zabaltzeaz akusatuta

dauden hiru mutilen aurka ehun

urtetik gorako zigorra eskatu du

biktimaren abokatuak. Fiskal-

tzak, berriz, ia 80 urteko eskaera

egin du. 2017an gertatu zen era-

soa, Bilbon. Asteartean bukatu

zuten atea itxita egindako epai-

keta, eta epaiaren zain geratu da.

Irudia b Sopela

Troquelmain itxiko dutela esan diete 80 langileei
Enpresa bideragarria dela esan arren ere, Sopelan dagoen trokelgintza lantegia ixteko erabakia hartu du hartzekodunen konkurtsoko epaileak.

2017an sortu zen Troquelmain XXI enpresa, Santanderko lantegi batek eta Sopelako Dismodelek bat egin ostean. Urtebeteko epean, ordea, hartze-

kodunen konkurtsora jo behar izan zuten egoera ekonomiko larriak bultzatuta. Ordutik, Santanderko lantegiaren aldeko erabakiak hartu direla salatu

dute Bizkaiko beharginek. Bien bitartean, inbertitzaile baten bila hasi dira, eta erakundeei laguntza eskatu diete bide horretan. LANDER MUÑAGORRI

«Supersurreko
prekaritatea»
salatu du ELAk

BILBO bBilboko hegoaldeko

saihesbidean lanean ari diren ha-

mar langileren baldintza «preka-

rioak» salatu ditu ELAk. Sindika-

tuak dio aldundiak azpikontrata-

tutako Transbisa enpresako

beharginek urteak egin dituztela

«egoera irregularrean», egitu-

razko zerbitzuak behin-behine-

ko kontratuekin beteta.
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EGITARAUA 

Ikastolako gunea

10:00.Hasiera ekitaldia.

10:45.Erronka.

12:00.Lekeitioko kiroldegiko

ikasleen dantza erakustaldia.

13:00.Lekeitioko banda.

14:30.Gu Ta Gitarrak.

16:00.Ez da kasualitatea bertso

musikatuak: Aissa Intxausti, Miren

Amuriza, Alaia Martin eta Uxue 

Alberdi.

17:30.Aiko taldearekin erromeria.

Egun osoan zehar.Tinbal tailerra,

egurrezko jolasak, xake tailerra,

hankapaluak, ipuin kontalaria...

Plaza, portua, parkea

10:30.Buruhandiak, plazan.

10:30.Tailerrak: sökolé, pole 

dance eta pop up box. Portuan.

10:45.Erronka, plazan. 

11:00.Altzuen jolasak, rappela eta

eskalada. 13:30ak arte, parkean.

11:00.Piraguak, padela, arrauna.

Hondartzan, 17:30ak arte.

11:00.Dantza aereoa Artaka tal-

dearen eskutik, plazan.

12:00.Etorkizuna dantza taldea,

plazan.

12:00.Ene Bada!, Aiama eta Ane-

guriaren kontzertuak, portuan.

12:15.Erronkatik kanpo geratu 

direnentzat bigarren aukera, 

hondartzan.

13:00.Erronkaren finala, hondar-

tzan.

13:00.Humanity at music, plazan.

14:30.Erronkaren sari banaketa,

plazan.

14:45.Kaleka taldearen eskutik,

Sardina freskue ikuskizuna. Plazan.

17:00.Oxabi erromeria, plazan.

Egun osoan.Puzgarriak, artisau-

tza erakusketa, Euskolabel txosna,

sardinak parrilan, tailerrak...

Eiguren lehortegia

10:30.Kulki herri kirol partehar-

tzailea. 

12:30.Haur eta familientzako dis-

ko festa.

13:30.Antzerkia: Nogusanoren 

Dr. Bubble eta McFly zientzialariak.

14:30.Kontzertua: Nabil.

15:30.Kontzertua: Izaki Gardenak.

17:00.Kontzertua: Nogen.

Egun osoan zehar.Grafiti tailerra,

giro oneko jolas gunea eta puzga-

rriak.

Santa Katalina itsasargia

10:30.Zaparrada batukada. 

11:30. Irrien Lagunak: Zatoz jolas-

tera.

12:30.Taberna Ibiltariarekin kantu

jira. 

14:30.Kontzertua: Hara. 

15:45.Kontzertua: Esne Beltza.

17:15.Kontzertua: Sustrajah Band.

Egun osoan.EITB Gunea: Hiru3.

Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Igandean izango da Bizkaiko

ikastolen egun handia, Ibilaldia.

40. aldia da aurtengoa, eta Lekei-

tio izango du kokaleku. Antola-

tzaile, Azkue ikastola. Ibilbide la-

burra prestatu du Lekeitioko

ikastolak: bi kilometro eta erdi-

koa. Lekeitio alderik alde igaroko

du «herriari begira dagoen ikas-

tola irudikatu nahian», eta joan-

etorria leku beretik egingo du.

«Ibilbide laburra eta urbanoa

izango da, baina naturaz gozatze-

ko aukera emango du, eta ia oso-

rik itsasoari begira egongo da»,

azaldu du Jose de la Torre Ibilaldi-

ko dinamizatzaileak.

Ohi bezala, askotariko ekital-

diak izango dira egun osoan ze-

har: musika, jokoak, ikuskizu-

nak, tailerrak, kirola, ipuinak eta

abar. Lau gunetan banatuko dira

horiek, eta lau eremuetan egongo

da jan-edanerako aukera. 

Ikastola bera izango da lehen

gunea: herriaren ertz bat. Han

emango zaio hasiera egunari. Pla-

za ingurua izango da bigarren gu-

nea, eta eremu zabala hartuko du:

plazaz gain, ondoko parkea, por-

tua eta hondartza ere hartuko

ditu. Itsasargirako bidean aurrera

egin, eta garai batean egurra sika-

tzeko erabiltzen zen Eiguren le-

hortegia izango da hirugarren gu-

nea. Laugarrena, Santa Katalina-

ko itsasargiaren ingurua.

Egitarau parte hartzailea osa-

tzeko ahalegina egin dute antola-

tzaileek, eta herriko eta inguruko

taldeei leku berezia eman diete,

auzolana sustatu nahian. Egune-

an bertan parte hartzea sustatze-

ko, bi ekinaldi berezi ere prestatu

dituzte. Batetik, Erronka izeneko

proba egingo dute berriro aurten.

Helburua da 14 eta 16 urte arteko

gazteek parte hartze aktiboa iza-

tea festa egunean, eta taldeka

gainditu beharreko probei aurre

egitea izango da erronka.

Bestetik, herria eta bertako

kultura ezagutarazteko joko bat

ere prestatu dute, telefonoa era-

bilita parte hartzekoa. Ikasjai

app-a sortu dute hartarako, eta,

abatar moduko jokalari bihurtu-

ta, herriko kulturari lotutako

misioak gainditu beharko ditu

jokalariak.

Hain zuzen, igandekoaren hel-

buru nagusiak dira euskal kultu-

raren ezagutzan eta auzolanean

sakontzea eta Azkue ikastolaren

proiektu berritzailearen berri

ematea, Josune Bañales Ibilaldiko

lehendakariaren hitzetan; ikasto-

lak sortu zenetik —1964. urtetik—

dituen helburu berak, euskara-

ren sustapenarekin batera.

Xede horiei helduta, aurrera

egiten ari da ikastola, Ainara Ika-

ran Azkueko lehendakariaren

esanetan. Eta bidean sakondu

nahi du. Hargatik aukeratu dute

Haratzago lelotzat. Zehaztapen

bat egin du, halere: «Haratzago ez

da urrunago, sakonago baizik». 

Hezkuntzaren erronkak
Koldo Tellitu Ikastolen Elkarteko

lehendakariak hezkuntzan egun

dauden bi erronka handi plazara-

tu ditu: batetik, azken azterketen

arabera, ezagutza eta kalitate

maila behera egiten ari da; beste-

tik, gero eta etorkin gehiago dau-

de gurean. «Neurriak hartu eze-

an, atzera egingo dugu. Segrega-

zio arriskua dago». Horiek

erronkak, Tellituren hitzetan.

Aurre egiteko modua inklusioa

sustatzea dela dio, eta hori euska-

raren eta euskal kulturaren bidez

egin behar dela. Hori da, haren

ustez, aurrera egiteko formula.

Lekeition,
‘Haratzago’
joateko
Ibilaldia igandean izango da, kostako herrian
b Ibilbide «urbanoa» antolatu dute; laburra, 
eta herria itsas gainetik zeharkatuko duena

Tellitu, Bañales, De la Torre eta Ikaran, Ibilaldiaren nondik norakoak aurkezteko agerraldian. LUIS JAUREGIALTZO/ FOKU
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Lander Unzueta

Lekerikabeaskoa

Garagardoaren produkzioa eta

akuikultura azken urteetan haz-

kunderik handienetakoa izan du-

ten sektoreak dira. Bi alorrek ha-

rremanik ez dutela pentsa liteke,

baina Azti ikerketa zentroak bi es-

parruak batzen dituen proiektua

jarri du martxan.

Zertan datza Life Brewery

proiektua?

Aztin hainbat urte daramagu az-

pielikagaiei ahalik eta etekinik

handiena ateratzeko lanean. Hau

da, elikagaien produkzioan sor-

tzen diren hondakinei edota le-

hengaiak elikagai bihurtzerakoan

mahai gainean geratzen ez diren

produktuei beste erabilera bat

ematen saiatzen gara. Elikagaien

industrian sortzen diren honda-

kinekin lanean aritu izan gara al-

dez aurretik; gainera, itsas ikerke-

taren barnean akuikulturaren

munduan ere aritu gara. Hortaz,

arrainen produkzioari dagokio-

nez, urtar sektorea hazkuntza es-

ponentzial bat izaten ari dela ikusi

dugu. Hori dela eta, piszikultura-

ko arrainak elikatzeko lehengai

gehiagoren beharrizana dago.

Zeintzuk dira lehengai horiek?

Arrain irina, batez ere. Horren

produkzioa nabarmen gelditu da,

eta enpresek gero eta gehiago es-

katzen dute. Baina merkatua ez

da gai horrenbeste arrain irin es-

kaintzeko, eta sektoreak lehengai

berri batzuen beharrizana dauka.

Ikerketa batzuen ondoren, gara-

gardoaren sektoreak garagar za-

pakina eta garagar legamiaren

kantitate handiak sortzen dituela

nabaritu genuen. Hala ere, arrain

irina ezinbestekoa da, eta gara-

gardoaren azpielikagaiekin par-

tzialki nahastu behar dugu: arrai-

nek beharrezkoak dituzten nu-

trienteak ditu, eta oraindik ez du-

gu ordezkorik aurkitu. Esaterako,

intsektuen irinarekin probak egi-

ten ari dira, eduki proteiko oso

handia duelako, baina ebaluatze-

ko dago. Bi azpielikagai horien

konposizioa aztertzean, akuikul-

turaren esparrurako eduki nutri-

zional aberatsa zutela ohartu, eta

horiekin probak egiteari ekin ge-

nion: osagai horiek lortu arteko

transformazio prozesua landu

edota arrainen digerigarritasuna-

ren eta nutrizio eraginkortasuna-

ren probak diseinatu genituen. 

Zeren arabera egin dituzue pro-

ba horiek?

Hiru espezie ardatz hartuta disei-

natuta daude. Mihi arraina hartu

genuen Atlantikoko eredu gisa,

urraburua Mediterraneoko eredu

gisa, eta amuarraina ur gezako

arrainen eredu gisa. Horiekin ur-

tar sektore guztia hartu dugu, ezin

gara espezie guztiekin probak egi-

ten aritu eta; lortutako emaitzak

beste arrain espezieetara estrapo-

latu ahalko ditugu. Digerigarrita-

sun probekin pentsuak arraine-

tan nolako eragina duen ikertu

dugu; hau da, eduki nutrizional

ona duela ikusi dugu, baina arrai-

nak nutriente horiek ea benetan

aprobetxatzen dituen aztertu be-

har genuen. Emaitza onak lortu

ditugu, eta, orain, formula ko-

mertzialak definitzea geratzen

zaigu: konbertsio indizeak, arrai-

nak behar duen pentsuaren ko-

purua... Produktibitate lehiako-

rra eskaintzen duela ziurtatzea.

Behin hori guztia eginda, adituen

dastatze sentsoriala egitea faltako

zaigu, garagarretik ateratako osa-

gai horiek arrainari zapore bitxi-

rik ez diotela ematen eta bezeroak

onartuko duela ziurtatzeko. Prin-

tzipioz, ez litzateke arazorik egon

behar, osagai berriak garbiak di-

relako; baina probak egitea ezin-

bestekoa da.

Garagarra osagai berri gisa era-

biltzea erabaki baino lehen, bes-

te osagai batzuekin probak egin

zenituzten?

Bai. Hainbat osagai aztertu geni-

tuen: fruta eta barazkien honda-

kinak edota patatarenak, esatera-

ko. Hainbat motatako osagaiekin

probak egin ostean, garagarraren

emaitzak izan ziren onenak, eta

horrekin jarraitzea erabaki ge-

nuen. Gainera, pentsuak sortzeko

orduan, osagai berri horien balia-

bide kopuru handi bat behar da,

milaka tonakoa. Beraz, eduki nu-

trizionala eta digerigarritasun

probez gain, hori ere kontuan

hartu behar izan dugu, eta gara-

gardoaren sektoreak gure beha-

rrizanak betetzen ditu: Europa

mailan sei milioi tona zapakin

sortzen dira urtean, eta ia milioi

bat tona legamiarenak.

Zenbat denbora daramazue pro-

bekin eta ikerketekin? Nortzue-

kin aritu zarete elkarlanean?

2016an laborategiko probak gau-

zatu genituen, eta handik urtebe-

tera jaio zen proiektua. 2020 bu-

kaera aldera amaitzea aurreikus-

ten dugu. Urte honen bukaeran

aipatutako proba guztiak bukatu-

ko ditugu, eta datorren urtean

lortutako emaitzak agenteei aur-

kezten ariko gara: garagardogileei

eta pentsuen enpresei. Horrela,

gure pentsuak eskala errealean

inplementatuko ditugu. Garagar-

doari dagokionez, Espainiako Ga-

ragardogileen Elkarteagaz harre-

manetan gaude. Beraien bitartez,

Mahou, Heineken eta Ambar ga-

ragardogileekin lanean ari gara,

baita tokiko garagardogileekin

ere, laginak jasotzeko. Halaber,

Europako Garagardogileen El-

kartearekin elkarlanean ari gara.

Urtar sektoreari dagokionez, Eu-

ropako pentsuen ekoizle nagusie-

kin harremanetan gaude: Bio-

mar, Skretting edota Dibaq, esa-

terako. Gure ikerketaren emai-

tzak beraiei aurkeztu, eta aldake-

tak proposatzen dizkigute.

Proiektua ekonomia zirkularra-

ren adibide da.

Bai, azpielikagai edo hondakin

horiek berriz giza elikadura sare-

an sartzen ditugu ahalik eta balio-

rik eta etekinik handiena atera-

tzeko. Garagardogileentzat, kon-

ponbide itzela da garagardoaren

produkzioak ingurumenean

duen inpaktua gutxitzeko. 

«Arrainak elikatzeko
lehengai gehiagoren
beharrizana dago»

David San Martin b Aztiko ikertzailea

Aztik eta IRTAk, Europako Garagardogileen Elkartearekin eta Riera
Nadeu eta LKS enpresekin batera, Life Brewery proiektua sortu dute.
Garagarrarekin, haztegietako arrainentzako pentsuak ekoizten dituzte.

JAVIER LARREA
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Ideia libertarioak zabaltzea. Hori-

xe du helburu CNT sindikatuak

urtero antolatzen duen Liburu

Anarkisten Azokak. Euskal He-

rrian egiten den halako egitasmo

handienak hamabosgarren aldia

du aurten, eta, hazten ari den sei-

nale, Bilboko Areatza pasealekua

hartu du kokagune. Bertan jarri

duten karpan askotariko libu-

ruak erosteko aukera izango da

asteburuan, eta mahai inguru, hi-

tzaldi eta solasaldietan parte har-

tzekoa. Sindikatuarekin batera,

Emakume Askeak elkarteak an-

tolatu du aurtengo saioa, eta na-

barituko da eragina: emakumeen

presentzia handia izango da

hausnarketa sustatzeari begira

egingo diren ekitaldietan.

Ohi denez, askotariko liburu

eta material salmenta izango da

azokan; gehienak, ohiko dende-

tan aurkitzen ez direnak. Eta asko

izango dira; parte hartuko duten

argitaletxe, banaketa talde eta el-

karte kopuruak erakusten du

hori. Bertan parte hartuko duten

argitaletxeen artean daude Mala-

testa, Fundacion Anselmo Loren-

zo, Descontrol, Pepitas de Calaba-

za, Calumnia, Pandora eta Vola-

puk. Pikara Magazine ere izango

da azokan, eta baita Ekintza Zuze-

na, Emakume Askeak, FAI Lur

Askea ere; eta DDT Banaketak

zein Lurra Banaketak. Louise Mi-

chel liburudendako kideek ere

parte hartuko dute.

Bestelako ekitaldiei dagokie-

nez, bi hitzaldi, bi liburu aurkez-

pen, nobela grafikoen hiru aur-

kezpen eta dokumental baten

proiekzioa izango dira Areatzan.

Erakusketa bat ere izango da, kar-

pan bertan, azokak irauten duen

bitartean: Kurdistani buruzko

erakusketa.

Bihar zabalduko ditu ateak

azokak, 10:30ean, eta eguerdian

izango da lehen hitzaldia, emaku-

meak ardatz dituena. Mireia Re-

dondo Pratek A bocajarro: Refle-

xiones Anarcofeministas liburua

aurkeztuko du. Anarkosindika-

lista da Redondo, autodefentsa

eta indarkeria matxisten inguru-

ko mintegiak egiten ditu, eta

hainbat blogetan eta hedabidetan

idazten du. Hain zuzen, gaur

egun bizi-bizi dauden gaien ingu-

ruko artikuluen bilduma da bihar

aurkeztuko duen liburua. Pen-

tsamenduak bai, baina bizi espe-

rientziak ere azaltzen ditu lanean,

«pertsonala politikoa dela prak-

tikara eramaten saiatuz». Anar-

kofeminismoa, klase feminis-

moa, autodefentsa, ekintza zuze-

na eta genero indarkeriaren

inguruko hausnarketetan ekar-

pena egingo du.

Jordi Maizek, berriz, Piotr Kro-

potkin pentsalari anarkistaren

pentsamendua plazaratuko du;

heldutasun garaian garatutako

pentsamenduan sakondu, eta

bere bizitzaren azken garaiko ide-

ologiaren bilakaera erakutsiko du

El otoño de Kropotkin lanaren

aurkezpenean. Historialaria, po-

eta, irakaslea eta Calumnia argi-

taletxeko editorea da Maiz.

‘Biñeta libertario artean’
Argia Langarika Emakume Aske-

en kideak eta Suso Lamelas Soto

CNTko kideak azaldu dutenez,

nobela grafikoari leku berezia

eman nahi izan diote aurtengo

azokan. Hiru eleberri grafiko aur-

keztuko dituzte hartarako bihar

arratsaldean, Biñeta libertario

artean izenburupean.

Mikel Santos Belatzmarrazki-

lariarena izango da lehen aurkez-

pena: El Tesoro de Lucio lanean

bildutakoa azalduko du; Lucio

Urtubiaren bizitza eta historia.

Iñaket eta Mikel Begoñak El

pico de los cuervos, matar a

Franco komikia aurkeztuko

dute. Joaquin Delgado eta Fran-

cisco Granado anarkisten kasua

kontatzen du komikiak. 1963an

atxilotu zituzten bi anarkista ho-

riek, Francoren aurkako atentatu

bat egiteagatik.

Atado y bien atado. La transi-

ción golpe a golpenobela grafiko-

aren egilea arituko da ondoren:

Ruben Uceda. «Desmemoriaren

aurka eta iruditeria antikapitalis-

ta baten eraikuntzan» jarduten

du Ucedak, komikien bitartez.

Bilbon aurkeztuko duen liburuan

trantsizioa esan zitzaion urteen

errepasoa egiten du, hainbat pro-

tagonistaren bidez: langileak,

emakumeak, auzoetako bizilagu-

nak, militante iraultzaileak, ne-

kazariak, lapurrak, preso arrun-

tak eta torturatuak, besteak bes-

te.

Kurdistani buruzko hausnar-

ketek emango diote amaiera egu-

nari. Rojava: La revolución de las

mujeres en el norte de Siriahitzal-

dia izango da iluntzean. Rojava

eskualde autonomoa da, iraultza

feministaren buru; bertako ema-

kumeen rola aztertuko dute hi-

tzaldian. Dokumental baten

emanaldia izango da ondoren:

Kurdistan: Guerra de Mujeres.

Igande eguerdian ere emaku-

meak izango dira protagonista le-

hen hitzaldian. Tari Gonzalez

emakumeen salerosketari eta

prostituzioari buruz arituko da.

Antropologoa da Gonzalez, gene-

roan aditua, CNTko kidea, eta Ex-

tremadurako Mujeres Libres tal-

dearen sortzaileetakoa. Haren

esanetan, gero eta eskaera han-

diagoa du sexu industriaren sek-

toreak, eta «arriskutsua» da hura

legeztatzeari buruzko eztabaida.

Piztu Bilbok emango die

amaiera ekitaldiei, «erakundee-

tatik inposatu nahi den ereduak,

eredu kultural burges, indibidua-

lista, patriarkal eta kolonialak»,

hirietako auzoei nola eragiten

dien ikusarazteko hitzaldiarekin.

Liburu, hitzaldi eta hausnarketak
nagusi, Liburu Anarkisten Azokan
Bilboko Areatza pasealekuan jarri duten karpan izango da hamabosgarren azoka, bihar eta etzi

Suso Lamelas eta Argia Langarika, azoka aurkezteko Anti Liburudendan egindako agerraldian. MONIKA DEL VALLE / FOKU

EGITARAUA 

Bihar

10:30. Irekiera.

12:00. Mireia Redondo Pratek 

A bocajarro, reflexiones anarcofe-

ministas liburua aurkeztuko du.

13:00. El otoño de Kropotkin libu-

rua aurkeztuko du Jordi Maizek.

17:30. Bi liburu grafikoren aurkez-

pena: Mikel Santos Belatz-ek El te-

soro de Lucioaurkeztuko du, eta

Iñaket eta Mikel Begoñak El Pico

de los Cuervos, matar a Franco.

19:00. Atado y bien atado. La tran-

sición golpe a golpenobela grafi-

koa aurkeztuko du Ruben Ucedak. 

20:00. Hitzaldia lehenik: Rojava:

La revolución de las mujeres en el

norte de Siria. Ondoren, dokumen-

tala: Kurdistan: guerra de mujeres.

Igandea

10:30. Irekiera.

12:00. Tari Gonzalezen hitzaldia:

Prostituzioa eta emakumeen sale-

rosketa testuinguru neoliberalean.

13:00. Piztu Bilbo mugimendua-

ren hitzaldia, hiri neoliberalaren

ereduaren inguruan.
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Peru Azpillaga Diez

D
antza, antzer-

kia, akroba-

ziak, magia...

Umore Azokak

mota eta estilo

guztietako ka-

leko arte ikuskizunak bilduko

ditu Leioan . Hala, asteburu osoan

zehar 120 ikuskizun baino gehia-

go eskainiko ditu, Leioako herri-

gunean zehar sakabanatutako

hamahiru gunetan.

Euskal Herriko kaleko arteen

azoka nagusia da Leioako Umore

Azoka. Atzo hasi zen, eta, igande-

ra bitartean, hemengo eta nazio-

arteko 46 konpainiak hartuko

dute parte. Eskainiko dituzten

emanaldien artean, hemeretzi es-

treinaldiak izango dira.

Kaleko artea lantzen duten

konpainientzat erreferentzia bi-

lakatzeko helburuarekin sortu

zen Umore Azoka, orain dela he-

meretzi urte. «Euskal Herrian

baziren hainbat konpainia kaleko

artea lantzen ari zirenak, baina ez

zegoen guztientzat erakusleiho

eta topagune izan zitekeen espa-

ziorik; horregatik, soilik kaleko

arteari eskainitako egitasmoa an-

tolatzen hasi zen Leioako Udala»,

azaldu du Alberto Garcia Umore

Azokako koordinatzaileak. 

Pozik agertu da hogei edizio

hauetan egitasmoak izandako

ibilbidearekin, eta jaialdiak izan-

dako eragina nabarmendu du:

«Lehen baziren hainbat konpai-

nia, baina, Umore Azokarekin

batera, hazkunde handia egon da

Euskal Herrian kaleko artea lan-

tzen duten taldeen artean».

Horrekin batera, Garciak adie-

razi du azokak oso erantzun ona

jasotzen duela artisten eta ikusle-

en partetik. «Aurten, seiehun

ikuskizun proposamenetik gora

jaso ditugu, eta, horien artean,

120 hautatu behar izan ditugu».

Batzorde artistikoak egiten du

hautaketa, eta bi irizpideren ara-

bera hartzen dituzte erabakiak.

Alde batetik, Umore Azokak es-

treinaldien aldeko apustua egin

ohi du, eta ikuskizun guztiak gu-

txienez bi aldiz eskaintzen ditu.

Bestetik, arte diziplinen arteko

oreka mantentzea da batzordea-

ren beste eginbeharretako bat.

«Egun dauden teknika eta fusio

guztiei lekua egiten saiatzen gara.

Lehen, taldeek normalean estilo

bakar bat lantzen zuten, baina,

gaur egun, diziplinen arteko fu-

sioa da nagusi: antzerkia eta dan-

tza, magiarekin edota akrobazie-

kin batera, esaterako».

46 konpainia horietatik, beraz,

hogei Euskal Herriko txoko ez-

berdinetatik heldutako taldeak

izango dira, eta beste 26, nazioar-

Gaurtik igandera bitartean, Leioako
kaleak mota guztietako artearentzako
antzoki bilakatuko dira Umore
Azokaren 20. aldiarekin. Asteburu
osoan zehar, Euskal Herriko kaleko
artearen azoka nagusiak 46 konpainia
bildu eta 120 ikuskizun baino gehiago
eskainiko ditu, dohainik.

Kaleko
arteen plaza
nagusia

Umore Azoka aurkezteko 

agerraldia, Leioan. UMORE AZOKA

UMORE AZOKA 

Gaur, maiatzak 17

12:00. Toni la Sal taldearen Txo-
txongilo bertsolariak, Boulevarde-
an. Vaiven Circo taldearen Esen-
cial. Aldapa Auditorioan.
18:00.Del Reves taldearen Finale,
Errekalde plazan. Jordi L. Vidalen

An encounter, udaletxean. Uparte
taldearen Áureo, Boulevardean.
Teatro Violetaren Una situación
inostenible, Sabino Aranan. Cia
Akelarren Al Baker’s Saloon, Eus-
kal Etxeen plazan. Circo Dabitxiren

La maquina y yo, Boulevard Udon-
don. Eta Reportero on Fireren Re-
portero on fire; ibiltaria izango da.
18:30. Cia Akelar-en Al Baker’s 
Saloon, Euskal Etxeen plazan.
18:35.Teatro Violetaren Una situa-
ción inostenible, Sabino Aranan.

19:00.Cia Ana Capillaren Cajita de
música, udaletxean. Trakamatra-
karen Matraka ma non troppo,
Boulevardean. Collectif Kabou-

men Systéme D, institutuan. Cia
Akelar taldearen AL Baker’s Salo-
on, Euskal Etxeen plazan. Goitibe-
raren Yijaaa!!!, Boulevard Udon-
don. Cia LPMren Piti Peta Hofen
show, Ondizen. Eta Zanguango 
teatroren Al otro lado; ibiltaria.
19:10.Teatro Violetaren Una situa-
cion inostenible, Sabino Aranan.
19:30. Jashgawronsky Brothers-

en Pop Bins, Aldapa Auditorioan.
19:55. El que ma queda de teatre-

ren Antipasti, Sabino Aranan.
20:00.Sincronacidas-en Ohlim-
piadas, Errekalde plazan. Cia Dan-
za Iker Gomez-en El pequeño lago
de los cisnes, udaletxean. Cia Ake-
lar-en Al Baker’s Saloon, Euskal

Etxeen plazan. Salitre Teatroren

Mr. SoftSilence, Dance o No!!!,
Boulevard Udondon. Kolektiv

Lapso Cirk-en 11, Ondizen. Eta 
La Cueva teatro de calleren, 

#LaCampaña, ibiltaria.
20:30. Super Super-en Plouf et Re-
plouf, Boulevardean. Malas Com-
pañias Zirkoren Prozak, institu-
tuan. Eta Cia Akelar-en Al Baker’s
Saloon, Euskal Etxeen plazan.
21:00. Collectif Eflirkoaren Echos,
udaletxean. Teatro Violetaren 

Una situación inostenible, Sabino
Aranan. Cia Akelar-en Al Baker’s
Saloon, Euskal Etxeen plazan. 
Trapu Zaharraren Turisteando,
Boulevard Udondon. Eta Cia Capi-

cuaren Koselig, Ondizen.
21:30.NUCen Aigua, Errekalde
plazan. Organik Dantzaren Sardina
freskue!, San Juan Bautista plazan.

21:40.Teatro Violetaren Una situa-
cion inostenible, Sabino Aranan.
22:00. Jean Phileppe Kikolasen

Calor, Elexalde errotan. El Fedito
taldearen Oyun, Boulevarden.
22:10.Teatro Violetaren Una si-
tuación inostenible, Sabino Ara-
nan.

22:30.La Glo Zirko Dantzaren 

Sacred, Errekalde plazan. Rolabo-
la taldearen Rock Circk, udaletxe-
an. Bucraá Circusen El Gran Final,
institutuan. Eta Cia Ytuquepintas-

en JOJO, Aldapa auditorioan.
23:30.Dicotomía Cia: [e.go], 
Errekalde plazan.

00:00. Intujai Teatroren Aire he-
mendik, Aldapa auditorioan.

Bihar, maiatzak 18

12:30.Trakamatrakaren Taller,
Boulevardean.

13:00.Mariana Collado & Lucio A.

Baglivioren MyL, Errekalde plazan.
Collectif Kaboum-en Systéme D,
institutuan. Eta Cia Akelar-en Al Ba-
ker’s Saloon, Euskal Etxeen plazan.
13:30.Leioako Kantika Koralaren

Kantiketan!, Jose Ramon Aketxe
plazan. Cia Akelar-en Al Baker’s
saloon, Euskal Etxeen plazan.
18:00.El Feditoren Oyun, Errekal-
de plazan. Trakamatrakaren Ma-
traka ma non troppo, Boulevarde-
an. Eta Malicia! Cia Circo teatroren

El punto de la i, Sabino Aranan.
18:30.Cia Akelar-en Al Baker’s 
Saloon, Euskal Etxeen plazan. 
Cia Capicuaren Koseling, Ondizen.
19:00.Cia Danza Iker Gómezen El
pequeño lago de los cisnes, udale-
txean. Tobía Circusen Equilibrium
tremens, Boulevardean. Bucraá
Circusen El Gran Final, institutuan.
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teko hainbat herrialdetakoak:
Galizia, Herrialde Katalanak,
Frantzia, Italia... «Azpimarraga-
rria da oso Euskal Herriak kaleko
arteen ikuspegitik bizi duen egoe-
ra, Artekalek [kaleko arteen el-
karteak] duen bazkide kopurua
ikusi besterik ez dago». 
Kaleko arteen berezitasunei

dagokienez, Garciak bi nabar-
mendu ditu: «Hurbiltasun han-
dia duten ikuskizunak eskaintzen

dituzte, eta konpromisoa askoz
handiagoa da: bai aktoreena, bai
ikusleena». Izan ere, Garciaren
aburuz, kaleko emanaldiak «di-
namikoagoak» dira, eta, aktore-
ak ez badu publikoarekin «ko-
nektatzen», azken hau ez da
ikuskizunaren amaiera ikustera
geratuko:«Publikoarekin ko-
nektatzea funtsezkoa da; bestela,
alde egiten du». 
Hortaz, soilik kaleko arteen

azoka izateak duen balioaz min-
tzatu da Garcia, eta baieztatu du
publikoak ere eskertu egiten due-
la: «Pasa den urtean, 37.000 ikus-
le izan ziren. Badira hogei urte ere
daramatzatenak etortzen, txiki-
tan haien gurasoekin hasi eta
orain beraien seme-alabekin da-
tozenak; hori ikaragarria da». 

Negoziorako aukera
Leioako kaleak artez eta umorez
betetzen ditu Umore Azokak, bai-
na taldeen promoziorako tokia
ere bada, eta, horregatik, goizez,
azokak batik bat negoziorako eta
konpainien arteko harremanak
sendotzeko aukera ematen du.
«Azokak badu barrura begirako
alderdi hori, konpainien alderdi
profesionala bultzatzekoa».
Hala, batasun tokia dela adierazi
du Garciak, sektoreari buruzko
jakintzak eta hausnarketak bana-
tzeko gunea, eta zenbait ekintza
profesional burutzeko plaza.
Besteak beste, Euskadiko An-

tzoki Sarearen batzar orokorra
egingo dute egun horietan, eta
baita Artekale elkartearen IV. To-
paketak ere. Horrekin batera,
Umore Meetings deituriko egitas-
moa ere jarriko dute martxan, ne-
goziorako bilera azkarrak egite-
ko. «Garrantzitsua da konpai-
niek ere haien negoziorako tartea
izatea, eta hori da, hain zuzen ere,

estreinaldien aldeko apustua egi-
tearen arrazoietako bat».
Garciak zehaztu duenez,

Umore Azokak mundu osoko
profesionalak elkartzen ditu
Leioan, eta, beraz, oso egun
gutxitan hamaika emanaldi ikus-
teko aukera dago. «Ikuskizun
horiek gerora beste toki batzue-
tan kontratatuko dituzte, eta
estreinaldiak jende hori erakar-
tzeko era bat dira». Hala ere,
erantsi du haien helburua
«oreka» mantentzea dela, azoka
jaialdi bat ere badelako; «publiko
zabalak gozatzeko jaialdia».

Cia Akelar-en Al Baker’s Saloon,

Euskal Etxeen plazan.

19:30.Mariana Collado & Lucio A.

Baglivioren MyL, Errekalde plazan.

Jashgawronsky Brothers-en Pop

Bins, Aldapa auditorioan. Le Guig-

nol Orthopediqueren Tutilimundi,

Sabino Aranan. Demode Quarte-

ten Epa txiki!, Boulevard Udon-

don. Eta La cueva teatro de calle-

ren #LaCampaña, ibiltaria.

20:00.Fundación Fidiasen The

Last Winba-Dinkas, Errekalde pla-

zan. Cia Ana Capillaren Cajita de

música, udaletxean. Cia Akelar-en

Al Baker’s Saloon, Euskal Etxeen

plazan. Leioako Musika Bandaren

A Day at the Circus, ¡Pasen y vean!,

Ondizen. 

20:30.Super Super-en Plouf et Re-

plouf, institutuan. Cia Akelar-en Al

Baker’s Saloon,Euskal Etxeen pla-

zan. Eta Trapu Zaharra taldearen

Turisteando, Boulevard Udondon.

21:00. Jordi L. Vidalen An encoun-

ter, udaletxean. Cie LPMren Piti

Peta Hofen show, Aldapa audito-

rioan. Cia Akelar-en Al Baker’s Sa-

loon, Euskal Etxeen plazan. Kolek-

tiv Lapsoren Cirk 11, Ondizen.

21:30. Dikotomia Ciaren [e.go].

Errekalde plazan. Anton Couchei-

roren Sonámbulo, Boulevardean.

Eta Malicia! Cia Circo Teatroren 

El punto de la i. Sabino Aranan. 

22:00.Malas Compañias Zirkoren

Prozak, institutuan.

22:30. Leioako Kantika Koralaren

Kantiketan, Jose Ramon Aketxe

plazan. Organik Dantza taldearen

Sardina Freskue!, San Juan Bautis-

ta plazan. Cia Ytuquepintas-en

JOJO, Aldapa Auditorioan.

23:00. Jean Philippe Kikolasen

Calor, Elexalde Errotan. Cia Nom

Provisionalen Qui cu qui qué qui-

na, udaletxean. 

00:00.Del revés Danza Verticalen

Finale, Errekalde plazan.

Igandea, maiatzak 19

12:30.Trakamatrakaren Taller,

Boulevardean. 

13:00.Anton Coucheiroren So-

námbulo, Errekalde plazan. Cia

Nom Provisionalen Qui cu qui qué

quina, udaletxean. Eta Le Guignol

Orthopedique taldearen Tutilimun-

di,Estartetxen.

13:30Demode Quarteten Epa 

txiki, Boulevard Udondon.

14:00Zirkun Zirko Eskolaren 

Zirkun txiki ikuskizuna, Jose Ra-

mon Aketxe plazan.

14:30Tobia Circusen Equilibrium

Tremens, Boulevardean.

NABARMENTZEKOAK 

Akelar

Al Baker’s Saloon.Al Bakerren

taldea prestatzen ari da Saloo-

nera inguratzen diren kanpotar

inozoak lumatzeko. Dirua, karta

jokoa eta zarzaparrilla izango

dira mendebalde urruneko giro-

ko ikuskizun magikoaren osa-

gaiak. Txoborro eta Tor magoen

jokoan sartzeko ausardiarik bai?

Toni la Sal

Txontxongilo bertsolariak.Fe-

lipe Zelaieta bertsolaria aukera -

tzen dute Euskal Herria ordezka-

tzeko Bertsolaritzaren Munduko

Txapelketetan. John Zelaieta

Idahoko diasporatik iritsitako

senidea haren coachingpertso-

nala izango da Global Bertsolari-

tzing Camp entrenamendurako

kanpamentu berezian.

Goitibera

Yijaaa!!!.Aristides Smithek eta

Sasha Cannolik beren izenak

historian grabatu nahi dituzte.

Asmakizunak, musika eta ilusioa

direla medio, publikoa XX. men-

de hasierako itxurak dituen uni-

bertso zoro batera eramango

dute. Irudimena, dibertsioa eta

parte har tzea erabiliz, margolari

xelebre hauen ametsen konpli-

ze bihurtuko dira.

Anton Coucheiro Cia.

Sonámbulo. Kaleko ikuskizuna.

Ohe baten gainean egiten den

komedia absurdoa. Irudimenez-

ko Far Westerako bidaia. Lorik

egin ezin duen bufoi xamur eta

erretxin baten ametsa.

Collectif Kaboum

Système D.Eskuz eskuko zirku

teknika, akrobaziak, musika eta

umorea nahasten ditu. Kalea

bihurtzen da bost pertsonaien

jolaslekua, eta han igaroko di-

tuzte eguneroko momentuak.

NUC

Aigua.Begientzako poesia. El-

kartasunari, ingurumenari eta

adiskidetasunari buruzkoa. Ha-

mar metroko altueran egindako

gogoeta, zanko, aireko dantza

eta akrobazia bitartez. Planetan

zehar egiten dugun igarobidea-

ren metafora.



MUSIKA

ABADIÑO Izaki Gardenak eta Pelax.
bGaur, 22:30ean, probalekuan.

ABADIÑONot Scientist, 

Arkada Social eta Esne Beltza.

bBihar, 21:30ean, Txanporta plazan.

AJANGIZLas Ojeras de Van Gogh,
The Potes, Anita Parker eta Zirkinik

Bez.

bGaur, 22:00etan, plazan.

ARRIGORRIAGA Irati Morales.
bGaur, 18:30ean, Abusu zentroan.

BALMASEDAScratching Goldberg.
bBihar, 19:30ean, Klaret antzokian.

BARAKALDOBrigada Suicida 

eta Perros Kon Asma.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOSontano 52.

bGaur, 20:00etan, Bombean.

BARAKALDODesorden 

eta Suzio 13.

bGaur, 21:00etan, Mendigon.

BARAKALDOCowboy.

bGaur, 21:45ean, Netxen.

BARAKALDOSexo de Ratas.

bBihar, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOEñaut Elorrieta.

bBihar, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOValkyria eta Sylvania.
bBihar, 20:30ean, Edaskan.

BARAKALDOViolblast 

eta Empire of Disease.

bBihar, 21:00etan, Mendigon.

BASAURIEritz.
bGaur, 22:15ean, Baietz-Ezetzen.

BASAURIArizgoiti.
bGaur, 23:00etan, San Isidro plazan.

BASAURISoinu Bidea, Lirain Txiki
eta Zamudioko abesbatzak.

bBihar, 19:30ean, San Jose eskolan.

BASAURIBrigada Suicida, Isildu
Zaitez, La Ultima Bala, Ostrich

Wedding eta The Jam-Ones.

bBihar, 21:00etan, Bentako plazan.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa,
Carlos Menarekin: Bosbaroque.

bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOZabalguneko Abesbatza:

Maitasuna eta umorea zarzuelan.

bGaur, 19:30ean, Bertendonan.

BILBOGoizargi Gospel Choir.

bGaur, 20:00etan, Euskaldunan.

BILBOLester & Eliza eta Bruises.

bGaur, 20:00etan, Muellen.

BILBODJ Gazteen Lehiaketa.

bGaur, 20:00etan, Bilborocken.

BILBOArraizpe, Andre Berri 

eta Sanfran abesbatzak.

bGaur, 20:15ean, Abusun, 

Artzain Onaren elizan.

BILBOPaco Candela.

bGaur, 20:30ean, Campos Eliseos

antzokian.

BILBOCharlie Cosh & Mikel 

Gaztañaga.

bGaur, 20:30ean, Metzen.

BILBOAlvaro Ruiz.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOGG Quintanilla eta Trento.

bGaur, 20:30ean, Shaken.

BILBOThe Electric Alley.

bGaur, 21:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOTristtan Mourguy, Oier Asla

eta Horeba.

bGaur, 21:00etan, Hika Ateneoan.

BILBOMucho.

bGaur, 21:00etan, Satelite T-n.

BILBOBasurita eta Da Loma.

bGaur, 21:00etan, Itsas Museoan.

BILBOBely Basarte.

bGaur, 21:00etan, Stage Liven.

BILBOBerrones.

bGaur, 22:00etan, Azkenan.

BILBOLisker.

bGaur, 22:00etan, Zurbaranbarrin.

BILBOSebas de la Calle.

bGaur, 22:30ean, Santana 27n.

BILBOBon Scott Revival Show.

bGaur, 22:30ean, Kafe Antzokian.

BILBOLas Majas DJ.

bGaur, 00:00etan, Muellen.

BILBOViolet eta Miravalles.

bGaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

BILBO Impromptu.

bBihar, 19:30ean, Bertendonan.

BILBOZazkel.

bBihar, 19:30ean, Sanfrantziskon,

Mariaren Bihotza plazan.

BILBOLos Niños de la Yuita, Bratz

GVNG, 970, Cheff Raise x Isasi eta

Joven Mata DJ Set.

bBihar, 20:00etan, Santana 27n.

BILBOAsmus Tietchens 

eta Julia Eckardt.

bBihar, 20:00etan, Azkuna zentroan.

BILBO Julieta Venegas.

bBihar, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBOAlex Ubago.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBODoubite, Cavaliere, Real 

Bullitt James Hustler eta Adrian.

bBihar, 21:00etan, Shaken.

BILBOUrtz eta Hamlet.

bBihar, 21:00etan, Zurbaranbarrin.

BILBOBourbon Kings.

bBihar, 21:00etan, Satelite T-n.

BILBODiversion Rock.

bBihar, 21:00etan, Darknessen.

BILBOXahu.

bBihar, 21:30ean, Hacerian.

BILBOLa Sonrisa de Julia 

eta Julieta 21.

bBihar, 21:30ean, Azkenan.

BILBOAnaut.

bBihar, 21:30ean, Crazy Horsen.

BILBOLos Zigarros eta Tacoma.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Intronauta DJ.

bBihar, 00:00etan, Muellen.

BILBOSanfran abesbatza.

b Igandean, 13:00etan,

Zurbaranbarrin, Iturriondo plazan.

BILBOEmitenia eta Mikel Deuna

abesbatzak.

b Igandean, 13:00etan, Masustegin,

San Gabriel elizan.

BILBO Idems.

b Igandean, 13:00etan, 

Itsas Museoko zabalgunean.

BILBOEdu Basterra.

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

BILBOAutomelodi eta Perky Pat.

b Igandean, 20:00etan, 

Itsas Museoan.

BILBOCecilia Zabala.

b Igandean, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBOEuskeria abesbatza.

bAsteartean, 20:30ean, Santutxun,

Karmelo elizan.

BILBOAitor Jauregi.

bAsteazkenean, 18:30ean,

Bilborocken.

BILBOHogjaw.

bAsteazkenean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOGonzalo Portugal.

bOstegunean, 19:00etan, Fnac-en.

BILBOEOS: Heriotza jauregian.

bOstegunean, 20:00etan,

Euskaldunan.

BILBOMicky & The Buzz 

eta J.J. Espizua.

bOstegunean, 20:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOBJC Quartet & Friends.

bOstegunean, 20:00etan, 

Conde Duque hotelean.

BILBOMICA Farias Gomez.

bOstegunean, 20:30ean, Muellen.

BILBOSara Hebe.

bOstegunean, 20:30ean, 

Stage Liven.

BILBOLarry Campbell & Teresa

Williams.

bOstegunean, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

DERIOEl Ruido, Nogen, Mafalda

eta Aiaraldea Sound Sistema.

bGaur, 22:00etan, plazan.

DERIOPerroloko, Altxa Porru, 

Modus Operandi eta DJ Porty.

bBihar, 22:00etan, plazan.

DURANGOBatera Fest: Niketz, 

Mi Ducle Geisha, Muted, Atlantida

eta Kohatu.

bGaur, 19:30ean, Plateruenan.

DURANGODientes de Luna 

eta Guda Dantza.

bBihar, 21:00etan, Tabiran.

ERMUAVertigo Rock: Gatillazo,
Kaos Urbano, Leihotikan, Brutus

Daughters, The Capaces, Perlata,

Worth It, Tres 41, The Red Army

eta Salda Dago.

bBihar, 16:00etan hasita,

Betiondon.

ETXEBARRILagundi, Altzaga 
eta Etxebarri Beko abesbatzak.

bGaur, 20:00etan, San Esteban

elizan.

GALDAKAOZigor eta Emays 

koroak eta Usansoloko Orfeoia.

bBihar, 18:45ean, Usansoloko 

San Andres elizan.

GALDAKAOAinhoa Cantalapiedra.
bBihar, 21:00etan, kultur etxean.

GERNIKA-LUMOTaken, 

Evil Seeds, Wiked Wizzard 

eta DJ Dimetalhead.

bBihar, 20:30ean, Astran.

GERNIKA-LUMO IpaRAPgirre

jaialdia: Shintoma eta Ziakhus.

bBihar, 21:30ean, Iparragirren.

GERNIKA-LUMOMalcolm 

Holcombe.

bBihar, 21:30ean, Trinkete

Antitxokoan.

GETXOThe Riff Truckers, Eskean

Kristo, Screamers & Sinners eta

Schizophrenic Spacers.

bGaur, 21:00etan, Aparkalekuan.

GETXOMendi Ona, San Inazio 

eta Irutasun abesbatzak.

bBihar, 20:45ean, Hirutasun

Santuaren elizan.

GETXOPerfect World eta Urrats.

bBihar, 22:00etan, Aparkalekuan.

GETXOOnddo Beltzak.

b Igandean, 13:30ean,

Aparkalekuan.

Ermua b Vertigo Rock

Alturako musika, bizi-bizi
Vertigo Rock jaialdiak hurbileko musika taldeak ekarriko ditu aurten ere

Ermuara. Evaristorekin, Gatillazo da kartelburua, baina Kaos Urbano,

The Capaces, Leihotikan, Perlata —argazkian—, Brutus Daughters,

Worth It eta Tres 41 ere ariko dira, bihar arratsean, Betiondon. HITZA
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KARRANTZAPozalagua, 
Gaztelumendi eta Xuxurlariak

abesbatzak.

bBihar, 20:00etan, Ahedoko 

San Migel elizan.

LARRABETZU Jon Gurrutxaga 
& Urbil Artola.

b Igandean, 18:30ean, Hori Bain.

MAÑARIAAltxaxpe, Uri Oste 
eta Kirikiño abesbatzak.

bBihar, 20:00etan, Jasokundeko

Andra Mari elizan.

MUSKIZSabes muy Bien.
bBihar, 19:00etan, Meatzari aretoan.

ONDARROA Izaro.
bGaur, 22:00etan, Portuko Ranpan.

OROZKOAtom Rhumba, 

The Wizards, Fetitxe, Moonshine

Wagon, Eskean Kristo, Pelax, 

Moonshakers eta Liher.

bBihar, Orozko Rock jaialdian.

ORTUELLAFeos Pero Majos,
Akerbeltz eta DJ Txurru.

bGaur, 23:30ean, Otxartagan.

ORTUELLANahiko, Mafalda 
eta Lehian.

bBihar, 22:00etan, Otxartagan.

PLENTZIAOihartzuna, Iraunkor
eta Mujeres de Sanfuentes koroak.

bBihar, 20:00etan, Madalena elizan.

PLENTZIADeiedra.
bBihar, 22:00etan, gaztetxean.

PORTUGALETEThe Capaces,
Crucifucked eta Issuna.

bGaur, 20:30ean, Grooven.

PORTUGALETETacoma.
bGaur, 21:00etan, Santa Klaran.

PORTUGALETEFantabulous 
& Furry.

bBihar, 21:00etan, Santa Klaran.

SESTAOBengolea, Mendipe 

eta Alaitasuna abesbatzak.

bGaur, 20:00etan, Begoñako

Amaren elizan.

SESTAODifuntos Telaraña, 

Cacas Blancas eta DJ AK.

bBihar, 23:00etan, Txirbilenean.

SOPELALas Selvas eta 
Los Chivatos de Ana Frank.

bGaur, 22:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELADelphos, Chivo, Slowmo.
bBihar, 21:00etan, Plaza Beltzan.

ZALLALukiek eta Lomoken 
Hoboken.

bGaur, 21:30ean, Ama irlandarrak

plazan.

ZORNOTZA Jose Luis Nieto.
bGaur, 20:00etan, Boroako 

San Pedro baselizan.

ZORNOTZAHazkunde Hirukotea.
bBihar, 20:00etan, Dudeako 

San Migel baselizan.

ZORNOTZABegoña Olavide 
& Javier Bergia.

b Igandean, 12:15ean, Garitondoko

San Isidro baselizan.

ANTZERKIA

ABADIÑOKicirke: Comediante.

bGaur, 17:00etan, Zeletabe kalean.

AREATZATartean: Tabernaria.

bBihar, 19:30ean, gaztetxean.

BASAURIFelix Albo: Tanatorium.

bBihar, 20:30ean, Sozial antzokian.

BASAURIPirritx, Porrotx 
eta Marimotots: Musua.

b Igandean, 16:45ean eta

19:00etan, Sozial antzokian.

BILBOP6ko Gazte Konpainia: Zer

gertatu ote zitzaion Ana Garciari?.

bGaur, 20:00etan, Pabilioi 6an.

BILBOEva Soriano: El pecado 

de Eva.

bGaur, 20:30ean, Campos Eliseos

antzokian.

BILBO Imaginaciones Nai: Bola bai.

bBihar, 17:30ean, Miribillako 

tren geltokiko plazan.

BILBO Jose Manuel Zapata & 

Opera Txiki: El científico de la ópera.

bBihar, 18:00etan, eta igandean,

12:00etan eta 18:00etan, Arriagan.

BILBOLa Fenice di Venezia 

& OLBE: Les pêcheures de Perles.

bBihar eta asteartean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOHortzmuga: Jaietan berdin.

b Igandean, 12:00etan,

Zurbaranbarriko jaietan.

BILBOMenudas Marchantes 

& DJ Mimoloco: SubastApp.

b Igandean, 12:30ean, Muellen.

BILBODramagia eta Toni La Sal:

Bole Bole Toronbole.

b Igandean, 18:30ean,

Zurbaranbarriko frontoian.

BILBORichard Sahagun: 

Caballo / Dostoyevski.

b Igandean, 19:00etan, Hacerian.

BILBO#másde20 (IV): Samueladas.

b Igandean, 19:00etan, Hacerian.

BILBOHaur Antzerki Topaketak.

bAstelehenean eta asteartean,

18:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOOLBE: Il Finto Sordo

opera bufoa.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

BBK aretoan.

BILBOGanso & Cia: Babo Royal.

bOstegunean, 18:30ean,

Santutxun, Karmelo plazan.

BILBONuria Guiu: Likes.

bOstegunean, 19:30ean, 

Azkuna zentroan.

DURANGO Iñaki Belandia: 

La Noche Boluda.

bOstegunean, 20:00etan,

Plateruenan.

Orozko b Orozko Rock

Estreinakoa, indar handiz
Iaz aurkeztu zituzten, urte amaieran, Orozko Rock elkartea eta izen bere-

ko musika jaialdia. Eta iritsi zaie erditzeko ordua. Bihar, Atom Rhumba, 

The Wizards, Fetitxe, Moonshine Wagon, Eskean Kristo —argazkian—,

Pelax, Moonshakers eta Liher igoko dira Orozkoko oholtza gainera. HITZA

ERANDIOPirritx, Porrotx 

eta Marimotots: Musua.

bGaur, 18:00etan, Altzaga ikastolan.

GERNIKA-LUMOAimara: 

El enfermo imaginario.

bBihar, 20:30ean, Elai-Alai aretoan.

GETXOSalto: Lau.

bBihar, 18:00etan, Muxikebarrin.

GETXOUtopian: Homero, Ilíada.

bBihar, 20:00etan, Utopianen.

GETXOEspido Freire & Fernando

Marias: Esta noche moriremos.

b Igandean, 19:00etan, Andres Isasi

musika eskolan.

IURRETATxalo: Idiota.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

LEIOAXX. Umore Azoka.
b Igandera arte, herriko 30 gunetan.

MUNGIADani Rivas: TOK. 

Trastorno Obsesivo Kompulsivo.

bGaur, 20:30ean, Olalde aretoan.

MUNGIAPirritx, Porrotx 
eta Marimotots: Musua.

bBihar, 16:30ean eta 19:00etan,

Olalde aretoan.

ORTUELLAGanso & Cia: 
Babo Royal.

bGaur, 19:15ean, Okeko lautadan.

SANTURTZIPentacion: Freda.

bGaur, 20:30ean, Serantes

aretoan.

SESTAOCancamisa: Rámper. 

Vida y muerte de un payaso.

bGaur, 19:30ean, Musika Eskolan.

SOPELAFelix Albo: El pueblo 

de los mellados.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

URDULIZTxabi Franquesa: 
Hablando con franqueza.

bBihar, 21:00etan, kultur etxean.

DANTZA

BERMEOAlkartasuna taldea.

bGaur, 20:00etan, Lameran, 

eta 21:00etan Portuzarran.

DERIOLainomendi taldea.

bBihar, 18:00etan, plazan.

GETXO Itxas Argia: dantza plaza.

bBihar, 18:15ean, Malakaten.

ORTUELLAPatxi Perez eta 
Polunpak: dantza plaza.

b Igandean, 19:00etan, Otxartagan.

SESTAOBizkaiko Dantzari Eguna.

b Igandean, 11:00etatik aurrera, 

Las Llanas futbol zelaian.

BERTSOLARITZA

BILBOAmets Arzallus, Oihana

Bartra, Andoni Egaña eta Aitor

Mendiluze.

bBihar, 13:00etan, Karmelo plazan.

GETXO Igor Elortza, Paule Ixiar

Loizaga eta bertsolaritza ikasleak.

bGaur, 10:00etan, musika eskolan.

LEKEITIOUxue Alberdi, Miren

Amuriza, Aissa Intxausti eta 

Alaia Martin: Ez da kasualitatea.

b Igandean, 16:00etan, Ibilaldian.

MUNGIA Ibai Amillategi, Onintza
Enbeita, Xabat Galletebeitia eta

Ibon Larrazabal .

bOstegunean, 20:00etan, Errota

gaztetxean.

HITZALDIAK

BILBOBertsolamintza. Maider

Arregi, Jokin Bergara eta Joanes

Illarregi: Bertsolari gazteek 

zer berri?mahai ingurua.

bAsteazkenean, 18:30ean, Biran.

BILBODavid Blanco: Magia, 

ilusiones y otros fingimientos.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Otxarkoagako udaltegian.

ERMUAMusikariekin solasean:
Iñigo Etxezarreta (ETS).

bGaur, 19:00etan, Lobianon.

BESTELAKOAK

BERRIZGure Zirkua.
bGaur, 18:00etan eta 20:30ean,

eta bihar eta igandean, 17:00etan

eta 19:30ean, Berrizburu futbol

zelaiko aparkalekuan.

BILBOGisell, Niñas del Mago eta

Huang Zhen: Emakume magikoak.

bGaur, 19:30ean, Otxarkoagako

udaltegian.

BILBOStruc: Esto no es magia...

¿o sí?.

bBihar, 19:30ean, Txurdinagan,

Garai lorategian.

BILBOYunke magoa: Conjuro.

bBihar, 20:00etan, Campos

Eliseos antzokian.

BILBO Imanol Ituiño: 

Magia parrastan.

b Igandean, 18:30ean, Buiako 

auzo etxeko plazan.

MARKINA-XEMEINArmagintzarik
Gabeko Herria jardunaldiak.

bGaur, 19:00etan, BDS eta

palestinar errefuxiatuak; bihar,

18:00etan, CEAR eta yemendar

errefuxiatuak; eta etzi, 18:00etan,

‘Ongietorri’ dokumentala.
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Uxue Gutierrez Lorenzo Aulesti

M
i t o l o g i a k o

kontakizune-

tan maiz aurki

daitezke ani-

malia eta giza

figurak uztartuta sorturiko per-

tsonaiak, eta, era berean, anima-

lien eta gizakien arteko erlazioaz

mintzo diren istorioak. Esaterako,

Rudyard Kipling britainiarrak

Oihaneko liburua ipuina idatzi

zuen, otsoek Indiako oiha-

nean hezitako Mowgli

haurra protagonista

duen kontakizuna.

Antzera egin zuen Ed-

gar Rice Burroughsek

Tarzan ipuinean, ani-

malia hezitzaileak eta ko-

kalekua aldatuta. Afrikako

oihanean kokatu zuen ipuina,

eta, otsoen ordez, tximuen ba-

bespean hazi zen Tarzan. Beste

herri eta kultura batzuetan beza-

laxe, halako iruditeria osatu du

euskal mitologiak ere, eta hurren-

go kondairak ere animaliek he-

zitako gizaki bat du abia-

puntu. Esaten denez,

hartz eme batek hazi

zuen Juan Artz,

haren amak

ezin zuela

eta.

Euskal Herriko kondairan Au-

lestin kokatzen dute izakia, Lea

Artibai eskualdeko mendial-

dean. Jabier Kaltzakorta fi-

lologoak jaso du kontakizu-

na, Bizkaiko Kondairak sai-

laren barruan idatzitako Lea

Artibaiko ipuinak liburuan.

Kondairak dioenez, hartz eme

batek hazi zuen Juan Artz Aules-

tiko mendi inguruetan, haren

amak bularrik ez zuela eta. Hartz

emearen heziketak eragina izan

zuen, nonbait, Juanen hazkunde-

an, eta beste edozein gizaki baino

indartsuago bihurtu zen Juan

Artz esaten zioten gaztea. Behino-

la, betiko mendi inguruetatik al-

dendu, eta mundua ezagutzeko

grina piztu zitzaion gazteari. Bi-

deari ekin zion Juan Artzek, erre-

ka ertzera heldu zen arte. Ezker-

eskubi erreka gurutzatzeko pasa-

bide bila hasi zen; baina han ez

zen ez zubirik ez txaluparik.

Azpiegiturarik ez, baina gizon-

txo bat ikusi zuen Juan Artzek

urrutian. Harengana gerturatzea

erabaki zuen. Antza, igarobiderik

ez zuen erreka horretan gizon

hura zen bidaiariak alde batetik

bestera garraiatzeaz arduratzen

zena. Galdera bota zion Juan Ar-

tzek, orduan:«Eramango nauzu

beste aldera?». Baiezkoa gizonak,

eta bizkar gainean hartu zuen. Ur

gainean ibiltzen hasi zen eroalea,

eta bide erdian zirela egin zuen

gogoeta: «Zenbat gizon indartsu

eta astun garraiatu ote ditut? Zu

lakorik sekula ez, baina!». Jua-

nek, harritu ez, eta arrazoia eman

zion. «Noski, nik besteko pisua ez

du inork eramaten eta. 100 arroa-

ko ingudea sakela batean eta 50

arroako mailua ditut bestean».

Ertzera iritsi bezain laster,

Juan Artzek proposamena

bota zion garraiatzaileari:

«Biok batera lan eginda

nahi beste diru irabaziko

genuke. Gaur bertan hasi

nahi?». Baietz gizonak,

eta han abiatu ziren elka-

rrekin aberasteko asmoz.

Bide luzea ibili ondoren artzain

batekin egin zuten topo, eta eure-

kin eramatea erabaki zuten, zer-

baitetarako baliagarri suertatuko

zitzaielakoan. Bideari segitu, eta

hiri handi batera heldu ziren. Be-

rehala jakin zuten errege hiria

zela, eta erregea goibel xamar ze-

bilela azkenaldian. Erregeari zer

pasatzen zitzaion galdetu zuen

Juan Artzek. Berehala jaso zuen

erantzuna: «Bada, behin Txerren

euren jauregira sartu zen, eta

erregearen alaba biak bahitu zi-

tuen». Ziztu bizian erantzun

zuen Juan Artzek: «Eta, ez al da

inor ausartu haien bila joaten?».

Deabruarekin borrokatzeko gai

den gizonik ez zuten topatu ordu-

ra arte, ordea. Boluntario aurkez-

tu zen Juan Artz. 

Gorteko mezulariak ziztu bi-

zian jo zuen erregearengana.

Erregearen baiezkoa jasota, Juan

Artzek soka luze bat eskatu zion

mezulariari. Sokaren mutur ba-

ten lotu zuen erreka gurutzatzen

lagundu zion gizona, gerritik. Lei-

zearen barrunbeetara igorri zuen

gizona, baina alferrik. Bigarren

saialdi bat egin zuen Juan Artzek

bere burua sokari lotuz. Oraingo-

an bai, han topatu zituen erregea-

ren alabak. Bitartean, deabrua lo

zegoen. Lehenbizi bat eta ondo-

ren bestea, ahizpa biak gerritik

lotu, eta sokan goraka igo zituen.

Nesken zain zeuden goian 

artzaina eta garraiatzailea. Nes-

katoen edertasunarekin liluratu-

ta, emaztetzat hartzea erabaki zu-

ten zain zeuden bi gizonek. Aitza-

kia bat jarrita, berriz ere bidali

zuten Juan Artz kobaren barrene-

ra, eurek jauregira alde egiten zu-

ten bitartean.  

Printzesen salbatzaile
Luzaro egon zen Juan Artz lurpe-

an. Kobazulora sartu bezain

pronto esnatu zen Txerren, eta

borrokan hasi ziren biak. Juan

Artzek, haginka egin, eta belarria

kendu zion deabruari; eta handik

atera zezala eskatu, jarraian.

Onartu egin zuen deabruak, bai-

na baldintza batekin: «Behar du-

dan beste okela ekarri, eta nire

belarria bueltatuko didazu». Es-

karia beteta, hirira bueltatu zen

gaztea. Ospakizun giroa nabari

zen, eta zer gertatzen zen galdetu

zuen Artzek. Hara non, eta erre-

gearen alaba bien ezkontza eguna

zela jakin zuen. Jauregira sartu,

eta erregearekin hitz egitea lortu

zuen. Neskatoei galdetu zien nor

izan zen euren salbatzaile.«Zu»,

erantzun zuten ahizpek. Hori en-

tzunda, erregeak, beste gizonak

urkatzeko agindua eman, eta

Juan Artz hartu zuen oinordeko.

Aulesti inguruan kokatua dago hurrengo kontakizuna, Lea-Artibai eskualdean. Juan
Artz du protagonista, hartz eme batek hazi eta hezitako gizona. Lurralde eta kultura
ugaritan jaso da kontakizuna, eta aldaera propioa izan du Bizkaiko mitologian.

Hartzek hezitako heroia
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