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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Ia oharkabean pasatu da, baina

epaitegiek Basauriko galdeketari

emandako babesak aurrekari ga-

rrantzitsu bat ezarri du herrien-

tzat; hala uste du Juan Landa abo-

katuak. Espainiako Auzitegi Gore-

nak oraintsu ebatzi du Basauriko

herri galdeketa legezkoa izan zela.

Iaz EAEko Auzitegi Nagusiak

emandako epaia berretsi eta irmo

egin du azken ebazpen horrek: ha-

ren arabera, udalak ez zion eskatu

behar baimenik Espainiako Go-

bernuari San Fausto, Bidebieta eta

Pozokoetxe biziberritzeko proiek-

tuari buruzko galdeketa egiteko.

Abokatuak dio legeak udalentzat

aurreikusten duen eskumena be-

rretsi duela ebazpenak.

Basauriko Udalak 2016an aur-

keztu zuen proiektua. Oposizioa-

ren babesik ez zuela eta, herri gal-

deketaren bidez saiatu zen babes

hori lortzen. Urte hartako irailean

egin behar zuen galdeketa, baina

bertan behera utzi zuen Bilboko

epaitegiak, Espainiako Estatua-

ren Abokatutzak hala eskatuta,

estatuaren konpetentziak urra-

tzen zituelakoan. Haren arabera,

Basauriko Udalak Espainiako Go-

bernuari eskatu behar zion galde-

keta egiteko baimena. Hala egin

zuen hurrengo urterako: 2017ko

abenduan egin zuten galdeketa,

Espainiako Gobernuaren baime-

narekin. Hala ere, aurreko urteko

galdeketaren auzitegietako bide-

ak aurrera jarraitu zuen. 

EAEko Auzitegi Nagusiak arra-

zoia eman zion Basauriko Udalari

iazko maiatzean: ez zen beharrez-

koa baimena eskatzea. Estatua-

ren abokatuak kasazio helegitea

aurkeztu zuen, ordea, ebazpen

horren aurka, eta duela bi aste Es-

painiako Auzitegi Gorenak ara-

zoa bukatutzat eman du: ez du

onartu estatuaren abokatuaren

helegitea. Beraz, EAEko Auzitegi

Nagusiaren epaia irmoa da: Ba-

sauriko Udalak antolatu zuen le-

hen herri galdeketa legezkoa zen.

«Erabakia garrantzitsua da.

Eta parte-hartze prozesuak za-

balduko ditu». Hala mintzatu da

Landa Gorenaren erabakiari bu-

ruz. «Aukera gehiago emango du

edozein udalek edozein gauza

galdetu ahal izateko».

Legea oinarri
Erakunde Lokalen 2/2016 Legea

du oinarri epaiak. Hain zuzen,

azaldu du ebazpenak lege horrek

jasotzen duen eskumena aitortu

diela udalei: «Ez da bakarrik lege

bat egotea. Gorenak berretsi egin

du legeak dioena. Orain ez dago

interpretaziorako tarterik». Bes-

teak beste, Galdakao eta Usanso-

loren arteko desanexio prozesua

izan du buruan. «Ibon Uribe Gal-

dakaoko alkateak esan zuen gal-

deketa egiteko estatuaren baime-

na behar zela. Gezurra da. Berak

bazekien, gainera. Baina proze-

sua atzeratzeko erabili zuen».

Usansolo Herria plataformak iaz-

ko uztailean salatu zuen udalaren

jarrera. Esan zuen udalak ez zuela

baimenik eskatu behar auzoek

desanexio prozesua abiatu nahi

zuten argitzeko galdeketa egite-

ko: ez herritarrak prozesuarekin

ados dauden jakiteko loteslea ez

zen galdeketa egiteko, ezta desa-

nexioari berari buruzko galdeke-

ta egiteko ere.

Landak, epaiari eta legeari erre-

paratuta, adierazi du baimenik ez

dela eskatu behar galdeketa he-

rritarren «sektore bati» egiten

bazaio. «Horietarako ez da behar

estatuaren baimenik».

Sinetsita dago Usansolon gal-

deketa egin egingo dela; Gorena-

ren ebazpenak horretarako harri

koskorra jarri duela eta bidea ireki

duela dio. «Desanexio prozesu

guztietan aldundiak antolatutako

galdeketak egin dira: Iurreta,

Ajangiz, Gernika inguru osoa,

Erandio, Sondika, Derio... Eta se-

kula ez zen eskatu estatuaren bai-

mena». 

2015ean, Batzar Nagusiek alda-

tu egin zuten Usansoloren desa-

nexioa galarazten zuen foru

araua. Erabakiok udalen esku

daude orduz geroztik. «Udalen

esku uzten da eskumena: proze-

dura abiatzeko, tramitean ipin-

tzeko zein berori ebazteko». De-

na burututa desanexioa onartuz

gero, udalak erabakia Batzar Na-

gusietara eraman beharko luke.

«Han onartu egingo lukete, kon-

tratu moduko baten bidez». Pro-

zesua gehiegi aurreratzea da hori,

baina bidea behintzat zabalik da-

goela azaldu du: «Galdeketa egi-

teko estatuaren baimenik ez dela

behar izango esan du ebazpenak,

jada, espresuki. Basauriko sen-

tentziak lehenbizikoz garbi uzten

du hori».

Dena den, Galdakaoko panora-

Basauriko galdeketaren ebazpenak
udalen subiranotasuna babestu du
Espainiako Auzitegi Gorenaren ebazpenak Udal Legea indartu du b Juan Landa abokatuaren
arabera, berresten du ez dela behar Espainiako Gobernuaren baimenik Usansoloren desanexiorako

Pozokoetxeko parkea izango dena egiteko lanak abian dira Basaurin. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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ma politikoa aldatu ere egin daite-

ke. Maiatzaren 26ko udal hautes-

kundeen emaitzek gobernu alda-

ketarako agertokia zabaldu dute:

sei zinegotzi eskuratu ditu EAJk,

eta beste sei EH Bilduk. Jeltzaleek

bederatzi zituzten orain arte, eta

lau zituen koalizio abertzaleak.

Alderdien arteko babesek zer no-

lako agertokia irudikatzen duten

ere argitu beharko da, ikusteko

batzuek edo besteek nola heltzen

dioten desanexioaren aferari.

Landak Erakunde Lokalen

2/2016 Legearen garrantzia eta

haren ibilbidea azaldu ditu egoera

ulertarazteko. Toki Erregimena-

ren Oinarriak arautzen dituen

1985eko Espainiako Legeak «zo-

ritxarrez oso indar handia» duela

adierazi du. «Toki administrazio-

aren garrantzizko egitura guztia

Madrilgo araudiak arautzen du.

Arrazionalizazio prozesu bat ere

egon da, gainera; 2013an onartu

zuten, krisi ekonomikoaren on-

dorioz. Susmagarri bihurtu zituz-

ten udalak, iradokita krisia ere ez

ote zuten eurek sortu. Ez estatua,

ez erkidegoak: udal administra-

zioak jarri zituzten susmopean

2013an». Lege horrek nabarmen

«mugatu eta gutxitu» zituen

udal eskumenak.

Erakunde lokalen legeak joera

hori aldarazi zuela ekarri du gogo-

ra: «Lehengo eskumen guztiak

berreskuratu zituen». Horrez

gain, legeak ezarri zuen Eusko

Jaurlaritzak eta foru aldundiek fi-

nantza bermeak eman behar diz-

kietela udalei, eskumen horiek

gauzatu ahal izateko. Eta udalak

Finantzen Euskal Kontseiluan

sartzea ere ahalbidetu zuen. 

«EAEn dugun diru kopurua nola

banatu erabakitzen da han».

Pozokoetxeko lanak hasita
Basauriko Udalak epaitegi, lege

eta ebazpenen itsasoan murgil-

tzea ia ahaztuta zuela iritsi zen be-

re aldeko ebazpena. Herrian ha-

siak dira Pozokoetxeko parke be-

rria izango dena eraikitzeko lane-

tan. Bihar arte herriko alkate

izango den Andoni Busquetek

azaldu du San Fausto, Bidebieta

eta Pozokoetxe auzoak moderni-

zatzen ari direla. Ebazpenaren ga-

rrantzia azpimarratu du hark ere:

«Une oro uste izan dugu legeak

galdeketa babesten zuela eta ba-

genuela egiteko eskubidea. Ho-

rregatik jarraitu genuen prozesu

judizialarekin: udal autonomia

defendatu behar genuela uste ge-

nuelako. Ebazpenak oniritzia

ematen dio udal autonomiari afe-

ra garrantzitsu batean. Orain arte

ez zegoen era horretako aurreka-

ririk Euskadin. Basauriko Udalak

doktrina ezarri du».

N. S. O. Bilbo

Espainiako Estatuaren

abokatuak uste zuen argi

zegoela: Basauriko galde-

keta herrian erroldatutako

18 urtetik gorako herritar

guztiei zuzentzen zitzaien.

Hala, Erakunde Lokalen

2/2016 legearen 82. artiku-

lua kontuan hartuta, helegi-

tea jarri zion galdeketari, bi-

zilagun guztiei zuzentzen zi-

tzaielakoan eta herritarren

intereserako «garrantzia be-

rezia» zuen afera zela iritzita.

Egoera horretan, galdeketak

Espainiako Gobernuaren bai-

mena ere beharrezkoa izango

luke, udaleko osoko bilkurak

aho batez adosteaz gain. Hori

hala izango litzateke galdeketa-

ren atzean bestelako xehetasu-

nik ez balego. Baina badago. Ho-

riek aletu zituen EAEko Auzitegi

Nagusiak 2018ko maiatzaren 2an

emandako ebazpenean, eta arra-

zoia eman zion Basauriko Udala-

ri: ez zen beharrezkoa Espainiako

Gobernuari baimena eskatzea

San Fausto, Bidebieta eta Pozoko-

etxe biziberritzeko proiektuari

buruzko galdeketa egiteko. Esta-

tuaren abokatuak kasazio helegi-

tea jarri zion epai hari, eta Gore-

nak oraintsu iragarri du ez duela

onartu. Beraz, irmo bihurtu du

iazko sententzia.

Margarita Diaz Perez EAEko

Auzitegi Nagusiko magistratuak

bost puntutan aletu zituen epaia

ebazteko argudioak eta arra-

zoiak. Kontuan hartu zuen ez dela

«garrantzia bereziko» afera bat,

eta ez ziela eragiten basauriar

guztiei. «Hertsi-hertsian soilik

eragiten die zuzenean populazio-

aren %0,3ra iristen ez diren bizila-

gunei eta udalerriaren eremua-

ren %1ari; hau da, udaleko afera

garrantzitsua da, baina desberdin

eragiten die herritarrei».

Hiru artikuluri begira
Batez ere, Toki Erakundeei bu-

ruzko legearen hiru artikulurekin

ari da Diaz Perez gora eta behera

epaian: 80, 81 eta 82. artikuluak.

«Deialdia egiten duen erakunde

lokalaren lurraldean boto eskubi-

dea aitortuta duten herritar guz-

tiak bozkatzera deituta dauden

galdeketa oro 80.1 artikulura bi-

egiten dena, dela auzo batean,

dela toki-erakunde txiki batean,

dela udal-barruti batean».

Basauriko Udalak galdeketara

eraman zuen Hiri Berrikuntzara-

ko Plan Bereziak populazioaren

eta herriaren zati oso txikian soi-

lik izango duela eragina arrazoi-

tuta hartu zuen erabakia EAEko

Auzitegi Nagusiko ebazpenak.

Gorenaren azken erabakiarekin,

aurrekaria ezarri du kasuak.

xede duten lurralde-eremuaren

arabera, herritarren zati bati ba-

karrik bideratutako galdeketa be-

reziak egin ahal izango dituzte».

Hurrengo atalean jarraitzen du:

«Sektoreko galdeketatzat har-

tzen da arazo jakin bati buruz egi-

ten dena eta herritarren zati bati

bakarrik edo udalerriko biztanle-

en zati bati bakarrik eragiten dio-

na». Xehetasun gehiago ere ema-

ten ditu: «Lurralde-eremu bate-

ko galdeketatzat hartzen da

udalerriaren zati batean bakarrik

deratu behar da, derrigor». Gai-

nerakoak 81. artikuluak arautzen

dituela gogorarazi du. Artikuluok

bereizi egiten dituzte «herri-gal-

deketak» eta bestelakoak, hala

nola «sektoreko galdeketak edo

lurralde-eremu mugatuko galde-

ketak» eta «herri-galdeketa ire-

kiak». 82. artikuluak, berriz, ga-

rrantzi bereziko aferak barne

hartzen ditu.

Hala dio 80.1 artikuluak: «Al-

kateek, osoko bilkurak gehiengo

osoz hala erabaki ondoren eta Es-

tatuko gobernuaren baimenare-

kin, herritarren edo komunitate-

aren interesentzat garrantzi han-

dia daukaten gaiei buruzko iritzia

galde diezaiokete herriari, baldin

eta gaiok udalaren eskumeneko-

ak eta toki-administrazioaren in-

gurukoak badira. Tokiko araubi-

deari buruzko legerian debekatu-

ta dauden eremuetako gaiez,

ordea, ezin izango da galdeketa-

rik egin».

81.ak, berriz, honako hau jaso-

tzen du: «Udalerriek, gaiaren edo

EAEko Auzitegi Nagusiaren 

2018ko epaia da Espainiako Auzitegi 

Gorenak irmo bihurtu duena. BIZKAIKO HITZA

Epaiak dio aferak zati txiki bati eragiten
diola eta ez dela garrantzi berezikoa
EAEko Auzitegi Nagusiak kontuan hartu zuen galdeketak basauriarren %0,3ri soilik eragiten ziela
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Nerea Ibarzabal

Gehiegi eskatzea

I
nformatzeko baino gehiago,

jendeak bere iritziak berres-

teko irakurtzen ditu egun-

kariak. Gertatu dena gure

gustuko galbahetik pasatuta ira-

kurri nahi izaten dugu, gure lerro

editorialarekin bat, eta zilegi da.

Konfiantzazko egunkariko kaze-

tarien esku uzten dugu begirada

kritikoaren ardura, geure gain

hartzeak lan handia suposatzen

duelako egun osoan zehar. Eta ez

da ironia, benetan da nekeza.

Horregatik mintzen gara gure
egunkariarekin guk espero gabe-
ko titulu bat hautatzen duenean,
edo ez duenean garrantzizko gai
baten jarraipenik egiten. Zer esa-
nik ez gure lerro editorialetik
urrun kokatzen diren egunkarie-
kiko hartzen dugun jarreraz.

Egunkariak guri axola digun
errealitatearen eraikuntzaren
parte garrantzitsua dira, eta erai-
kuntza horretan huts egiten du-
tenean, badirudi gure errealitatea
ez dela existitzen. Babesgabeta-
sun moduko bat sentitzen dugu,
«hauek ez badute esaten, nork
esango du?». 
Baina hori eskatzea egunkari

bati gehiegi eskatzea da. Beraien
xede-talde osoaren ñabardura
ideologikoak islatzeko ezintasu-
naren aurrean (hau ez delako be-
raien funtzioa ere), nik ahalegina
eta konpromisoa eskatzen diz-
kiet irakurtzen ditudan egunka-
riei; gutxienez hori, ez nazatela
engaina, ez dezatela gutxiets nire
gaitasun kritikoa, ez daitezela
eror botere faktikoen atzaparre-

tan (edo ahalik gutxiena behin-
tzat). Eta ondo hauta dezatela
zein albisteri egiten dioten lekua,
eta zein uzten duten kanpoan
horren ondorioz. Lasai irakurriko
dut egunkaria, ikuspuntuarekin
ados egon gabe ere, eskaera ho-
riek kontuan hartu baldin badi-
tuzte errotatibetara eraman or-
duko. Oinarri oinarrizko baldin-
tzak izan beharko lukete, baina
hau ere gehiegi eskatzea da
gehienentzat. 
Euskal Herriko egunkari sal-

duenek txundituta uzten naute
oraindik; eta, hortaz, euskal he-
rritar gehienen mundu ikuske-
rak txunditzen nau. Ez da soilik
ez dituztela kazetaritzaren kode
deontologikoak errespetatzen 
—albisteak kontrastatzea, egitate-

ak ez ezkutatzea, akatsak zuzen-
tzea, zurrumurruak ez zabaltzea
albisteak balira bezala, publizita-
te kamuflaturik ez egitea…—, bai-
zik eta inongo lotsarik gabe egi-
ten dutela. 
Aste honetako adibidea. Ilun-

ben 10.000 pertsona elkartu zi-
ren pasa den domekan Gara-ri
ezarritako zorra ordaintzen la-
guntzeko, eta prentsa askatasu-
naren alde. Zure lerro editoriala

Egin-enarekin edo Gara-renare-
kin bat etorri ez arren, bertaratu
direnen artean zure irakurle gu-
txi egon arren (uste baino gehia-
go ziur asko), eta beharbada zo-
rraren kontua justua iruditu da-
kizukeen arren, ezin da ekintza
bera ukatu. Ezin da, Vocentoko
egunkari bat ez bazara behintzat.
Zerbait hain jendetsua ezkuta-

tzea gezurra esatea da, 50 pertso-
na baino gutxiago bildu diren
bertaratzeen berri eman izan du-
zunean. Donostiako irakurleei
esan diezu aste honetan garran-
tzitsua izan dela Twitterren eman
den eztabaida bat (Naiz-ek ere
argitaratu zuena eta mindu nin-
duena), baina ez beraien etxe on-
doan milaka pertsona elkartu
izana (berdin dio zergatik). Mila-
ka pertsona kausa baten alde,
hori notizia da edonon, gustukoa
izan ez arren. 
Baina ez dakit zergatik tema-

tzen naizen, gutxienekoa eska-
tzea ere gehiegi eskatzea den
egunotan.

Euskal Herriko
egunkari salduenek

txundituta uzten
naute oraindik; eta,

hortaz, euskal
herritar gehienen
mundu ikuskerak

txunditzen nau

Irudiab Bilbo

Gaur, botoa emateko azken eguna
Festak bihotzez, Beti Marijaia, Hasiera, We love Marijaia, Gure munduaeta Bilbao con los brazos abiertos. Sei

kartel horietako batek iragarriko du abuztuaren 17tik 25era izango den aurtengo Aste Nagusia. Aurkeztutako

133 lanen artean lehen aukeraketa eginda, herritarren eta aditu talde baten artean erabakiko da garailea. Herri-

tarrak astelehenetik ari dira gustukoen duten lanaren aldeko botoak ematen. Gaur arte izango dute aukera

hori, Euskal Museoan edo www.bilbao.eusatarian. Erabakiaren balioaren %66 izango dute herritarrek. HITZA

Europako industria ondare gisa 
aitortu dute La Encartada fabrika museoa

BALMASEDA bERIH industria ondarearen Europako elkarteak bere
zerrendan sartu du Balmasedako La Encartada fabrika museoa, ga-
rrantzia historikoa duten eta turismoa erakartzeko aproposak diren
eraikinen atalean. 1892an zabaldu zuten fabrika, eta txapelak, mantak
eta artilezko beste hainbat produktu egin zituen ia ehun urtez. Gaur
egun, museo gisa prestatuta dago.

Gomazko ahateen ordez piñaburuekin,
igandean egingo dute Wop Estropatada 

BILBO bGaixotasun neurodegeneratiboen aurkako borrokarako dirua
lortzeko egiten den Wop Estropatada ekitaldia etzi izango da Bilboko
itsasadarrean, eguerditik aurrera. Aldaketa bat izango du aurtengoak:
gomazko ahateekin egiten zen lasterketa piñaburuekin egingo da.

Frankismoaren biktimei omenaldia
egingo diete bihar Getxon

GETXO bEH Bilduk frankismoaren biktimak omentzeko ekitaldia
egingo du bihar, 11:00etan, udaletxe aurrean. Koalizioak udalari eska-
tu zion ekitaldia antolatzeko, baina erantzunik jaso ez duenez, berak
antolatzea erabaki du. Udala osatu ondoren izango da ekitaldia.

8
URDAIBAIN BATUTAKO ZABORRA, TONATAN

Urdaibaiko urertzetik hondakinak biltzeko ekinaldi handian, zortzi tona

zabor eta plastiko bildu zituzten aurreko asteburuan boluntarioek. Unes-

cok Biosferaren Erreserba gisa aitortua du Urdaibai 1984tik. 729 anima-
lia espezie ditu, 821 landare espezie eta 86 habitat.

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, 48.001 Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

bizkaia@hitza.eus.

%
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Peru Azpillaga Diez Bilbo

Bizkaiko Domino’s Pizzako lan-

gileek abiatu berri duten greba

luzatu eta lanuzteei beste sei egun

gehitzea erabaki dute batzarrean.

Deialdiak izandako «arrakasta»

ikusita, grebari eustea erabaki

dute, eta ekainaren 8an eta 9an

egindako lanuzteei beste bi aste-

buru gehituko zaizkie horrela:

gaurtik hasita igandera arte, eta

datorren ostiraletik ekainaren

23ra arte. ELA sindikatutik salatu

dutenez, gainera, jada lehenago-

tik langileek greba egiteko zituz-

ten arrazoiei, Domino’s Pizza

enpresak bi langile kaleratu izana

gehitu behar zaio orain.

Izan ere, Domino’s enpresako

langileek bizi duten «muturreko

prekaritate egoera» dela eta,

antolatzea eta grebara jotzea era-

baki zuten orain dela aste batzuk.

Horretarako, Isa Garcia ELA sin-

dikatuko delegatua haiekin bate-

ra izan da lanean hasieratik, eta,

adierazi duenez, greba egoerari

eutsiko diote langileen lan bal-

dintzak hobetu arte. «Pairatzen

ari diren prekaritatea benetan

larria da, zentzu guztietan», jaki-

narazi du Garciak. «Ez dute lan

ordutegirik, atsedenaldiak ez dira

errespetatzen, lan osasuneko

hutsuneak nabariak dira...»,

argudiatu du. «Esparru guztietan

bizi dute prekaritatea, bere zen-

tzurik zabal eta krudelenean».

Akordio baten bidez lan baldin-

tzak aldatu egin dizkietela azaldu

du, eta baldintza «kaskarren»

metaketak eraman dituela langi-

leak grebara. «Aski da! esan, eta

gurekin jarri ziren harremanetan.

Antolatzen lagundu diegu eta la-

nuzteak abiatu dituzte». Mo-

mentuz, balorazioa «oso positi-

boa» dela dio Garciak, grebak ja-

rraipen zabala izan duelako,

batez ere banatzaileen artean.

«Batik bat banatzaileak izan dira

mugimendua abiatu dutenak, az-

ken finean, haiek bizi dituztelako

baldintzarik gogorrenak». 

Lanuzteen jarraipena %80 in-

gurukoa izan dela baieztatu du

ELAko ordezkariak, eta, horrega-

tik, jada egindako lau lanuzteei

beste sei gehitzea erabaki dute.

«Banatzaileen egoera jasanezina

da, eta lan baldintzak hobetzea da

duten helburu bakarra».

Erantzuna, kaleratzeak
Langileen erantzuna ona izan den

arren, Domino’s Pizza enpresak

hartutako jarrera oso bestelakoa

izan dela salatu du Garciak. «Ez

du negoziaziorako inolako jarre-

rarik azaldu», kexatu da. Espli-

katu duenez, langileek meha-

txuak jaso dituzte, eta enpresak

ez du haiekin akordioren bat bila-

tzeko inolako asmorik azaldu.

«Ez dira gurekin harremanetan

jarri, ez dituzte langileak entzun

eta, gainera, bi kaleratu egin di-

tuzte». Enpresak kaleratzeak ar-

gudiatzeko langileei kontratua

amaitu zaiela dioen arren, sindi-

katutik argi dute greba egitea izan

dela horren atzean ezkutatutako

benetako arrazoia, eta, horrega-

tik, salaketa jartzea erabaki dute.

«Salaketa jarri dugu eta ikusi be-

harko da zer gertatzen den, guk

langileen eskubideak defendatu-

ko ditugu bide juridikotik, eta ne-

goziazioan haien birkontratatzea

eskatuko dugu».

Horrekin batera, lan ikuskari-

tzan ere bi salaketa jarri dituztela

jakinarazi du Garciak, langileen

greba eskubidea errespetatu ez

dela argudiatuz. «Grebalariak or-

dezkatu egin dituzte eta hori ez da

legezkoa». Horregatik, momen-

tuz enpresak negoziatzeko inola-

ko borondaterik azaldu ez due-

nez, langileek borrokan jarraitze-

ko erabaki «irmoa» dutela adie-

razi du Garciak. 

«Lan baldintzak hobetzea da

langileen helburu nagusia; berez,

badago sententzia bat dioena

ostalaritza hitzarmena aplikatu

behar dela, baina, hala ere, guk ez

diogu enpresari hori exijitu». Lan

baldintzak hobetzea helburu

duten proposamenak entzuteko

prest daudela erantsi du, eta

horien arabera negoziazio bat

abiatzeko. «Ordutegia eta lan

baldintza minimo batzuk izan

behar dituzte, egungo egoera ez

baita jasangarria».

Greba banatzaileek beraiek

martxan jarri izana ere adieraz-

garritzat jo du Garciak. Azaldu

duenez, haiek kalean ematen

dute eguna eta baldintza okerra-

goak dituzte. «Dendako kideen

egoera ere prekarioa da, baina

kalea beti da gogorragoa», ohar-

tarazi du. Jakinarazi duenez,

banatzaileek banaketa bakoitza-

ren truke kobratzen duten gehi-

garriari esker irabazten dute sol-

data, hots, egiten dituzten

bidaien arabera bizi dira. «Gehi-

garri hori, gainera, benetan

baxua da eta horrek bidaia mor-

doa egitera bultzatzen ditu, betie-

re, ahalik eta azkarren». 

Hori dela eta, enpresa langileen

izaeraz profitatzen dela deritzo,

batik bat gazteek egiten dutelako

lan eta aldi baterako lan modura

hartzen dutelako. «Oso tenpora-

la izaten da, langileak normalean

ikasleak izaten dira eta diru apur

bat ateratzeko helburuarekin

hasten dira beharrean; orduan,

aldi baterako baino ez dira ego-

ten, eta enpresa egoera horretaz

baliatu egiten da bidez-

koak ez diren lan baldin-

tzak ezarriz, jakitun

direlako jendea ez dela

kexatuko». 

Aurrera begira espe-

rantza handiak dituztela

dio Garciak, langileek

grebari «gogotsu» ekin

baitiote. Batzarren bidez

hurrengo egunetarako

protestak zehazten ari direla azal-

du du, eta egoera hobetu ezean la-

nuzteei eutsiko dietela. «Ideia

asko dituzte: martxak motorre-

kin, manifestazioak...». Gainera,

Garciak jakinarazi duenez, Gas-

teizen ere, biltzen hasi bide dira

Domino’s Pizza enpresako hain-

bat langile, eta, horregatik, ez du

baztertu etorkizunean protestak

beste tokietara zabaltzeko aukera

egon daitekeela. «Azken finean,

langileek dioten bezala, ez dute

galtzeko ezer; beraz, ez dute hel-

burua lortu arte etsiko», oharta-

razi du.

Sei egun gehiago luzatuko dute greba
Domino’s Pizzako Bizkaiko langileek
«Muturreko prekaritate egoeran» daudela diote b Bi langileren bidegabeko kaleratzea salatu dute

Domino’s Pizzako langileak denda baten aurrean protesta egiten. ELA SINDIKATUA
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Batik bat banatzaileak izan dira
greba abiatu dutenak, azken
finean, haiek bizi dituztelako
baldintzarik gogorrenak»
Isa Garcia
ELA sindikatuko ordezkaria

‘‘



Natalia Salazar Orbe Bilbo

Urtebete da alarma gorriak piztu
zirela. 2018ko ekainean Uribe
Kostako hainbat hondartzatan
bainua hartzeko debekua ezarri
zuten. Bandera gorriak jarri zituz-
ten batean eta bestean, ur zikinen
isuriak gertatu zirelako. Arazoa ez
da eten: berriz ere agertu dira ur
zikinak. Oraingoan, Kantarepen
aurkitu dituzte, Arrigunaga hon-
dartzaren inguruan, Getxon.
Hala salatu dute Getxoko Auzoki-
deok, Ekologistak Martxan eta
Eguzki taldeek.
Sare sozialetan bolo-bolo za-

baldu den bideo batek argi eta
garbi erakusten du arazoa. Gari-
koitz Plazaola Eguzki talde ekolo-
gistako kideak jarri dizkie hitzak
eta azalpenak irudiei: «Kalaren
eta Arrigunaga hondartzaren ar-
tean geratzen diren haitzetan eta
inguruetan ur zikinak ageri dira.
Bideoan argi ikusten da, gainera,
ur zikinak ez direla mugatzen
leku batera soilik. Hainbat pun-
tutan gertatzen da; ur hori saka-
banatu egiten da. Ez doa dena
leku beretik».
Salaketa publiko egin eta jen-

daurrean zabaldu aurretik, dago-
kien erakundeekin harremane-

tan jarri dira. «Udalarekin eta
[Bilbao Bizkaia] Ur Partzuergoa-
rekin hitz egin dugu. Baietz esan
digute, irtenbidea ematekotan di-
rela. Zain geratzen gara».
Baina mesfidati daude. «Zalan-

tzak ditugu. Iaz arazoa topatu zu-
ten, jakinaren gainean zeuden eta
urtebetean ez dira ezer egiteko gai
izan». Hala ere, erakundeen
erantzuna zein izan den nabar-
mendu du: «Ez berehala, baina
arazoari irtenbidea azkar emango

diotela esan digute. Alegia, dago-
kion konponketa egingo dutela».
Iaz Sopelara arteko hondartze-

tara hedatu zen arazoa, Plazaolak
gogorarazi duenez. Orduko har-
tan, eurite oso indartsu eta jarrai-
tuek ur pilaketak eragin zituzten
saneamendu sistema osoan. Ga-
lindoko (Sestao) hondakin uren
araztegiak gainezka egin zuen.
Ondorioz, kasu horietarako prest
izaten diren huste guneetako bat
ireki behar izan zuten, Usategin.
«Ur kopuru handiak isuri behar
izan zituzten araztu gabe».

Arazo hura pasatu ondoren,
ikusi zuten Kantarepe eremu ho-
rretan isurketek jarraitu egiten
zutela. «Ur zikinak ateratzen ja-
rraitzen zuen. Arrigunagako
hondartzan ere tarteka uraren
kalitatea jaitsi egiten zen».
Ur Partzuergoarekin eta udala-

rekin hitz egin zuten, eta jabetu
ziren huste guneetako batetik
ateratzen zela ura. «Ikusi zuten,
eta arazoa egiaztatu zuten. Sala-
keta hau egin dugu urtebete igaro

ondoren gauzek berdin
jarraitzen dutelako». 
Erakundeen utzikeria

salatu dute. Eta dei zuze-
na egin diete: instituzio
horiek lehenbailehen

koordina daitezela eskatu dute,
«arazoa topatu eta konpontze-
ko». Gogora ekarri dute isuri hori
«Getxoko hiriko azken kala birji-
nan» gertatzen ari dela. Gainera,
eremu horretan bizi da inguruko
ubarroi kolonia bakarra. Isuri ho-
riek handik gertu dauden Arrigu-
naga eta Ereaga hondartzetako
bainurako uren kalitatean eragin
zuzena dutela ekarri dute gogora.
Ondorioz, baita bertaratzen diren
milaka bainulariengan ere, hon-
dartza denboraldia hasi berria
baita.

Urtebeteren ondoren, 
ur zikinen isuriak ez dira
eten Arrigunaga inguruan
Iaz izan ziren isurien ostean arazoak berdin jarraitzen duela salatu dute
hainbat eragilek b Erakundeek esan diete «konponbide bila» ari direla

Kanatarepe inguruan aurkitu dituzte ur zikinen isuriak. BIZKAIKO HITZA

Eurokopak sustatzen duen eredua 
salatu du Eurokopa Honi Ez dinamikak

BILBO b2020ko ekainean eta uztailean egingo da UEFAren Eurokopa
txapelketa, eta lau partida San Mamesen jokatuko dira, Espainiako se-
lekzioak hala proposatuta. Kanpaina aurkeztu dute asteon, eta Julen
Guerrero eta Carlos Marchena jokalari ohiak Espainiako Federazioa-
ren enbaxadore izango direla jakinarazi dute. Eurokopa Honi Ez 2020
dinamikak eredua salatu, eta Euskal Herriko selekzioak jokatzeko au-
kera izan dezala aldarrikatu du San Mames kanpoaldean.

Galdakaoko Ospitaleko gaixoek 
Eneko Atxaren menuak izango dituzte

GALDAKAO bElikadura osasuntsu eta erakargarriak eskainita gaixoak
hobeto elikatu, indartu eta arinago senda daitezen, Galdakaoko Ospi-
talean proiektu komuna jarri dute martxan erietxeak berak, Basque
Know How fundazioak eta Eneko Atxak. Sukaldari entzutetsuak di-
seinatutako menuak ematen ari dira, aste honetatik, gaixoei. Garaian
garaiko produktuekin, urtaro bakoitzeko menu bat izango dute.

Euskal selekzioaren aldeko aldarria egin dute San Mames ondoan. ECUADOR ETXEA

Isuri horiek «Getxoko 
hiriko azken kala birjinan»
gertatzen ari direla 
ekarri dute gogora eragileek

Gotzaindegiak hiri erdian egin nahi duen
eraikinaren aurka protesta egin dute

BILBO bBegoñako Andra Mari irakaskuntzarako unibertsitate eskola-
ren lur eremuan zazpi solairutako beste eraikin bat egiteko asmoa du
Bilboko Gotzaindegiak, gero Mutualiari saltzeko. Kaltetua izango den
Cervantes eskolako gurasoen elkarteak eta Zabalguneko zenbait el-
kartek deituta, manifestazioa egin dute asteon berrehun bat lagunek.

360.000
VISTA ALEGRE ZEZEN PLAZAREN GALERAK, EUROTAN

Zezenketak ikustera Vista Alegrera joaten den jende kopuruak behera

egiten jarraitzen du urtetik urtera, eta diru galerak pilatzen segitzen du

Bilboko zezen plazak. Azpiegituraren kudeaketarako baldintza berriak

onartu berri ditu Bilboko Udalak, eta argi utzi du zezenketak jasotzen ja-

rraituko duela. EAJ, PSE eta PPren babesarekin hartu du erabaki hori.

Gazta Festek dastaketak, txapelketak
eta azoka eramango ditu Zazpikaleetara

BILBO bAbian da Gazta Fest jaialdiren hirugarren aldia. Ekainaren
23ra arte luzatuko den egitasmoaren egun nagusia etzi izango da: Idia-
zabal gaztaren txapelketa izango da 11:00etatik aurrera Plaza Barrian,
eta Bizkaiko baserritarren azoka. Tabernariek, gazta oinarri duten
pintxoen txapelketan parte hartuko dute hurrengo igandera arte.
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Peru Azpillaga Diez Bilbo

Bilboko Mariaren Bihotza plaza
kulturen arteko topagune bilaka-
tuko da bihar, Munduko Arrozak
jaiari leku egiteko. Goizetik hasi-
ta, jatorri eta kultura desberdine-
ko jendea San Frantzisko auzoa-
ren bihotzean dagoen plazan bil-
duko da, kulturartekotasunari
buruzko aurreiritziak baztertu
eta kaleak berreskuratuz, desber-
dinen arteko elkarbizitza posiblea
dela aldarrikatzeko. Elkarbizitza
hori irudikatzeko, elkarte eta la-
gun talde bakoitzak osagai ko-
mun bat izango du plater bana
kozinatzeko: arroza.
Bilbo Zaharra, San Frantzisko

eta Zabala auzoetako Taldeen
Kordinakundeak sortu zuen
Munduko Arrozak jaia, 2004. ur-
tean. Gaur egun 3.500 pertsona
baino gehiago batzen dituen
arren, lehenengo urtean 300 la-
gunek baino ez zuten parte hartu.
Hala azaldu du Patxi Manrique
kordinakundeko kideak. Haien
auzoak bizi zuen errealitateari
aurre egiteko erabaki zuten kul-
turen arteko festa antolatzea, eta,
hasieran ez bazuten inondik ino-
ra halako arrakasta izaterik espe-
ro, jakitun dira oraindik ere lan
asko dagoela egiteko auzoaren
egoerari buelta emateko.
«2002. eta 2003. urteetan gure

auzoan gero eta etorkin gehiago
bizi zirela ikusi genuen», hasi da
azaltzen Manrique. «Gu [kordi-
nakundea] aspalditik gabiltza au-
zoaren alde lanean, eta egoera be-
rriak kezka sortu zigun», erantsi
du. «Nola egin genezakeen kan-
potik etorritako pertsona horie-
kin harremantzeko eta auzoaren
parte zirela sentiarazteko?». Gai-
nera, oro har, pertsona horien
egoera ekonomikoa kaskarra zela
adierazi du, eta auzoan zehar bi
ikuspegi kontrajarri hedatu zire-
la: «Batzuk kezkati zeuden, me-
hatxu bezala ikusten zituzten
pertsona horiek; guk, bestalde,
auzotar berriei harrera aproposa
egin nahi genien: gure ekintzen
eta bizitzen parte bihurtu eta
haiengana hurbildu».
Korapilo hori askatzeko ideia-

rekin, topaketa batzuk egitea bu-
ruratu zitzaien.  Ekitaldi «xume»

bat antolatzeko asmoa zutela
azaldu du Manriquek, parte har-
tzearen bidez jendea elkarren ar-
tean ezagutzea posible egingo
zuen egitasmo bat. Hari horreta-
tik tiraka, arrozaren ideia etorri
zitzaien burura: «San Frantzisko
auzoan jende asko dago, jende
desberdin asko, eta pentsatu ge-
nuen: ‘bada, arroza bezala!’».
Izan ere, arroza mundu osoko
kulturetan presente dagoen eli-
kagai bat da, Manriquek dioenez,
«sukalde guztietan jaten dena,
oso era ezberdinetan gainera».
Horregatik, jaiak biltzen zituen bi
ideiak lotzen zituela iruditu zi-
tzaien: «Aniztasuna eta uniber-
tsaltasuna islatzeko sinbolo oso
potentea iruditu zitzaigun».
Ordutik, geroz eta jende gehia-

go batu da kultur aniztasunaren
aldeko egitasmora. Estereotipo
eta aurreiritzi asko kolokan jar-
tzeko aukera eskaintzen duen
eguna dela dio: «Kultura, sines-
men eta bizipen ezberdineko per-

tsonekin kontaktatu eta harre-
manetan jartzeko eguna da Mun-
duko Arrozak». 
Elkarteek zein lagun taldeek

hartzen dute parte; goizean azal-
du eta bakoitzak bere arroz plate-
ra prestatzen du. Hala, zaporeen
eta usainen festa ere bada Mundu-
ko Arrozak. Dastamen papilen bi-

dez, jaia eta aldarrikapena elkar-
tuz. «Auzoekiko eta euren biz-
tanleekiko utzikeria salatu eta
pertsonek eta kulturek dakarten
aberastasuna aintzat hartzearen
aldeko defentsa egitea da gure
helburua», dio Manriquek; «eta
leku publikoaren erabilera alda-
rrikatu eta elkarbizitzaren aldeko
jarrerak sustatzea».
Hain zuzen ere, helburu bera

partekatzen duten milaka pertso-

na batzen ditu urtero Munduko
Arrozak egitasmoak. Hainbeste-
koa da aniztasunaren aldeko baz-
kariak duen arrakasta, non parte
hartzaileen kopurua mugatu be-
har izan duten. «Orain dela pare
bat urte 4.000 pertsona batzera
heldu ginen, baina hainbeste jen-
de biltzeak espazio arazoak sortu

zituen, eta horregatik,
egun, 3.500 pertsonako
langa ezarri dugu». Era
berean, Euskal Herriko
beste hainbat txokotara
hedatu da egitasmoa eta

Bizkaian, Iurretan egingo dute
bihar, eta Getxon, Durangon eta
Gernikan ere egiten da.
Izandako arrakastaren atzean

hainbat arrazoi daudela deritzo
Manriquek: «Alde batetik uste
dugu Euskal Herrian, beste hain-
bat kulturatan bezala, bazkari he-
rrikoiek arrakasta handia dutela.
Ekimen parte hartzailea da eta
giro aparta dugu beti; gainera in-
probisaziorako aukera dago eta

bat-bateko ikuskizunak sortzen
dira». Jendearen parte hartzea
nabarmendu du Manriquek:
«Norberak bere alea jartzen du
eta harremanak sortzen dira».
Aurrera begira, proiektuarekin

jarraituko dutela jakinarazi du
Manriquek, baina esperientzia
berriei atea itxi gabe: «Badakigu
jaiak badituela bere mugak eta
sortzen diren harremanak oso
puntualak direla. Horregatik,
egunarekin aurrera jarraituko
dugun arren, harreman horiek
orokortzeko zerbait asmatu be-
har dugulakoan nago». Gainera,
auzoan duten beste arazoa eze-
gonkortasuna dela azaldu du:
«Harremanak sortzen dira, baina
normalean jendeak hemen pare
bat urte eman ostean alde egiten
du eta auzokide berriak etortzen
dira; hortaz, zaila da egoera egon-
kortzea». 
Munduko Arrozak egitasmoan,

mota guztietako aldarrikapene-
tarako plaza ere badela gogoratu
du. «Momentu honetan udalaren
inplikazioa handiagoa izatea
nahiko genuke; batik bat, kasu
gehiago egitea auzoan dugun
egoerari», adierazi du Manri-
quek.  Izan ere, auzoan bazterketa
eta pobrezia maila handia dagoe-
la ohartarazi du: «Badira urte
asko arazo hau dugula, eta uste
dugu badela garaia gauzak alda-
tzeko, bultzada bat emateko au-
zoari bizi baldintzak hobetzeko».

Aniztasunaren aldeko aldarria
arroz plater baten inguruan
Bilboko San Frantzisko auzoan izango da bihar Munduko Arrozak egitasmoa, Mariaren
Bihotza plazan bHirurogei herrialde baino gehiagotako 3.500 lagunek eman dute izena

Kultura adina errezeta biltzen ditu Munduko Arrozak jaialdiak. BIZKAIKO HITZA

8 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko ekainaren 14aGaiak

Leku publikoaren erabilera
aldarrikatu eta elkarbizitzaren
aldeko jarrerak sustatzea du
helburu Munduko Arrozak



Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

«Badira urte batzuk alde zaha-

rrak auzokideontzako leku izate-

ari utzi eta zentro komertzial

bihurtu dela; merkatarien elkar-

teak dioen bezala, ‘kantaurialde-

ko zentro komertzial handiena’».

Horrek auzokideen bizi kalitate-

an eragin zuzena duela salatu

dute bertan bizi direnek; «insti-

tuzioek diseinatutako hiri ere-

duaren ondorioak» jasaten ari di-

rela, eta ez daudela ados eurei gal-

detu ere egin gabe ezarri zaien

bizimodu berri horrekin.

Betiko denda eta jatetxeen or-

dez Zazpikaleetan frankiziak na-

gusitzen ari direla ohartarazi du

SOS Alde Zaharra plataformak;

kaleak eta plazak terrazaz beteta,

espazio publikoa pribatu bihurtu

dela. Hotelak irekitzen ari direla

etengabe, eta etxeak pisu turisti-

koz betetzen ari direla. Ondorioa

begi bistakoa da: prezioek oso

modu bortitzean egin dute gora,

eta auzokideak ezin dira bertan

bizi; lokalak garestitzearen eragi-

nez, frankizia eta transnaziona-

len esku geratzen ari dira auzoko

denda eta tabernak.

«Alde zaharra turisten beha-

rrak asetzera bideratutako parke

tematiko bihurtzen ari dira», sa-

latu dute plataforman bildutako

eragile eta auzokideek. Eta egoera

irauli beharra aldarrikatu dute:

«Turismoa ardatz duen hiri ere-

du hau gelditu ezean, alde zaha-

rrean kontsumorako eskaintza

asko izango ditugu, baina biztan-

le bat bera ere ez».

Protesta, turistaz jantzita
Prozesu hori geldiarazteko garaiz

daudela uste dute auzokideek, eta

horretan saiatuko dira. Mobiliza-

zio berezia antolatu dute, bide ho-

rretan, ostegunerako. 19:00etan,

Zamudioko Atetik abiatuko dira

«ibilbide ez-turistikoa» egiteko.

Zazpikaleetan hainbat geldialdi

egingo dituzte turistak balira be-

zala, bertako berezitasun eta ara-

zoak azalduz. Parodia gisa egingo

dute, eta protestara turista jantzi-

ta joateko eskatu du plataformak. 

Beste bide batean ere ari da la-

nean Bihotzean auzo elkartea: tu-

risten pisuen aurka egiteko alega-

zioak aurkeztu dituzte udalean,

eta egoerari buruz informatzeko

kanpaina bat abiatuko dute.

Martxa «ez-turistikoa», auzoan
bizi nahi dutela aldarrikatzeko
SOS Alde Zaharra plataforman biltzen diren elkarte eta auzokideek
protesta berezia egingo dute ostegunean Bilboko Zazpikaleetan Parodia ardatz izango duen protesta iragartzeko agerraldia. M. DEL VALLE / FOKU
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Nerea Bedialauneta Alkorta

Markina-Xemein

Markina-Xemeingo Lea Artibai
ikastetxeko Fabrikazio Mekani-
koaren arloko hirugarren urtean
egiten den proiektuak 25 urte bete
ditu. Alex Barruetabeña (Marki-
na-Xemein, 1972) proiektuko ar-
duradunak sorreratik ezagutzen
du egitasmoa; 2004tik bera da
proiektuaren arduradun nagusia.
Zer dela-eta sortu zenuten

proiektua?

Goi mailako Fabrikazio Mekani-
koaren arloko heziketa zikloek bi
ikasturte izaten dituzte, eta, oso
laburrak direla iritzita, hiruga-
rren urtean proiektu bat martxan
ipintzea erabaki genuen 1994an.
Titulazioa lortu eta hurrengo ur-
tean, lan mundurako esperien-
tzia baliagarria jasotzen dute
ikasleek, eta hori lortzeko, kan-
poko enpresentzat benetako pie-
zak mekanizatzen ikasten dute.

Zelan hasi zineten?

Esperientzian sakontzea da
proiektu honen gako nagusia.
Egoera erreal baterako prestatzen
ditugu ikasleak, eta enpresa bate-
an egin beharreko lana irudika-
tzeko ekoizpenerako makinak
sartzen hasi ginen eskolako lante-
gian; alde horretatik aitzindariak
izan ginen. Enpresentzako lanak
egiten hasi ginen; izan ere, iruditu
zitzaigun heziketa gehigarri hori
emateko alternatiba ona zela. Ha-
sieran, enpresa bakarrarentzat
lanen bat edo beste egiten hasi gi-
nen, eta gaur egun, 25 bezero bai-
no gehiago ditugu.
Zuekin lankidetzan diharduten

enpresek zer pisu dute zuen

proiektuan?

Gugan konfiantza ipini duten en-
presek pisu handia dute. Badakite
proiektu hau formakuntzarako
proiektu bat dela. Gugaz kolabo-
ratzen dutenak, gainera, jakitun
dira ikasle horiek zer-nolako

prestakuntza duten, eta ikasleen-
gana jotzen dute zuzenean. Ikas-
leentzako abantaila handia da;
izan ere, ikasketak amaitzean,
lana ziurtatua izaten dute denek.
Are gehiago, ikasle bakoitzak en-
presa baten baino gehiagoren es-
kaintza edukitzen du, eta lanera
nora joan aukera dezake. 
Nongo enpresen eskaintzak ja-

sotzen dituzte?

Ikasle gehienak Debabarreneko
edo Durangaldeko enpresetara
joaten dira. Makina-erreminta
sektoreko enpresa gutxi dago he-
men eskualdean eta…
Zer ikasten dute ikasleek?

Fabrikazio prozesu osoa egiten
ikasten dute; lehenengo fasetik
azkenera. Enpresa askotan lan
bera pertsona batek baino gehia-
gok egiten du, eta gure ikasleak
hainbat arlotan trebatzen direla-
ko dira hain baliotsuak lan mer-
katuan. Programatu; makinaren
doitzeak egin; exekutatu; egiazta-

tu; kontrola egin; akatsik baldin
badago, zuzendu edo errepika-
tu... guztiaz arduratzen dira. Oso
konplexua da prozesu hori guztia
kontrolatzea.
Ikasleen ardura zenbaten artean

banatzen duzue?

Bi pertsonaren artean egiten
dugu hori lan guztiori. Ikasleei la-
guntzeaz gain, tailerra abantean
egoteko beste hainbat gauzaz ere
arduratu behar dugu. 
Zertaz, esaterako?

Bezeroei jaramon egin, beharrez-
koa den materiala erosi, kudea-
keta lanak egin, erremintak erosi,
makinak hondatzen direnean
konpondu... Proiektuaren kezka
eta ardura guztiak gure gain har-
tzen eta kudeatzen ditugu. 
Ikasleak zelan antolatzen ditu-

zue?

Ikasle bakoitzak makina bategaz
ikasten du. Zazpi edo zortzi ordu
egiten dituzte, lanean modura.
Zenbat makina dituzue?

Oraintxe bertan 07:00etatik
21:00etara martxan dauden sei
makina ditugu. Zortzi ikasle dau-
denez, makina batzuetan bi txan-
datan ari dira ikasten. 
Fabrikazio Mekanikoaren arlo-

ko goi mailako zikloa egiten du-

ten guztientzako tokia duzue?

Zikloa egiten duten guztiei bertan
jarraitzeko aukera ematen diegu.
Sei makina ditugu, eta bi txanda-
tan banatuta, gehienez, hamabi-
rentzako tokia edukiko genuke.
Oraingoz, proiektu honetan parte
hartu nahi dutenak hori baino
gutxiago dira, eta ez dugu arazo-
rik; besteak, izan ere, zikloa amai-
tu ostean lanean hasten dira.
Zer-nolako piezak mekaniza-

tzen dituzte ikasleek?

Gure helburua formazioa bada
ere, heziketa osagarria ahalbide-
tzeko beharrezkoak dira horrela-
ko lanak. Altzairua, material ari-
nak, kobrea, aluminioa, plasti-
koa... mekanizazio munduan, oro
har, edozein material mekaniza-
tzen dute. Eta kanpora begira egi-
ten dugun lanari esker, tailerrak
sortzen dituen gastuak estaltzeko
beste ematen digu.
Ikastetxeko tailerrean irakasten

duzue. Duela 25 urteko tailer

bera da?

Toki bera mantentzen dugu, bai-
na makineriak ez du zerikusirik
hasierakoarekin. Hasi gineneko
makina bat bera ere ez dago he-
men. Bi makinagaz hasi ginen, eta
gaur egun, azken teknologia eta
softwarea duen makineria dugu.
Egia esan, gaur egungo teknolo-
giak hasi ginen garaiko teknolo-
giagaz ez du zerikusirik; gauzak
asko aurreratu dira. Enpresetan
4.0 teknologia ezartzen ari dira,
eta gu ere lehenengo baliabideak
bertan ezartzen hasiak gara aur-
ten. Azken finean, sektorean lan
egiten ari direnen era berean
ikasten dute gure ikasleek ere.
25 urte hauetako zer balorazio

egiten duzue?

Balorazio oso positiboa egiten
dugu. Gure helburua ikasleei ga-
rapen teknologiko profesional
handiagoa ematea izan da, enpre-
setara hurbilduz. Eta uste dugu
lortu dugula. Iruditzen zaigu ber-
taratzen diren enpresek ematen
diguten babesa ere oso positiboa
dela. Pozgarria da gure lana ain-
tzat hartzen dela ikustea. Gure
moduko proiektuak, gainera, in-
dartzen ari direla dirudi.
Hirugarren urtean egiten den

proiektua mekanizazio arloan

dago bakarrik?

Ez. Fabrikazio mekanikoaren ar-
loko esperientzian oinarrituta,
mekatronikan ere antzeko
proiektua garatzen hasi ginen
duela hiru urte.

«Ikasketak amaitzean, lana
ziurtatua izaten dute denek»

Alex Barruetabeña b Lea Artibai ikastetxeko irakaslea

Fabrikazio Mekanikoaren arloko hirugarren urtean egiten den proiektu aitzindariak 25 urte bete
ditu. Barruetabeñak dioenez, proiektu hori burutzen duten guztiek bermatua dute laneratzea.

NEREA BEDIALAUNETA ALKORTA
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Aitziber Laskibar Lizarribar 

Mitoak. Urrunekoak batzuk,

mundu guztian ezagun egin zire-

nak, eta gertukoagoak besteak,

etxekoagoak. Baina mitoak. Izen

batzuk ikustea besterik ez dago:

The Beach Boys, Suzanne Vega,

Anje Duhalde… 50, 30 eta 40 urte-

tik gora agertokietan daramate-

nak, eta garai haietako musika

irauli zutenak. Sondikan izango

dira egunotan hiru izen erraldoi

horiek, eta beste zazpi; gehienak,

munduari buelta emandakoak. 11

talde batuko dira gaur eta bihar

Sondikako Ola zentroan; han

izango da Music Legends Fest

jaialdia, hirugarrenez. Musikaren

historian mugarri izan diren eta

oraindik oholtzak utzi ez dituzten

talde handiak Ola zentrora ekarri,

eta zentroan egiten den lana iku-

saraztea du helburu jaialdiak.

Adimen urritasuna dutenei,

haien familiei eta sektore horre-

tan lan egiten duten gizarte eragi-

leei aterpe eman, eta bestelako

gaitasun kognitiboa dutenei lan

munduan sartzeko bidea errazte-

ko lanean dabil Ola, 1970. urtetik.

The Beach Boys Kaliforniako

taldea izango da jaialdiko talderik

entzutetsuena. Surf giroan mur-

gildutako mutiko taldea zenak

mende erdia baino gehiago dara-

ma oholtzaz oholtza, eta urtean

150 kontzertu baino gehiago egi-

ten jarraitzen du. Urteotan doze-

naka milioika disko saldu dituen

pop taldea lehen aldiz egongo da

Euskal Herrian, gaur, eta, taldeki-

deak urteetan gora doazen arren,

«hasierako espiritu fresko eta

sortzailea» agindu dute. 

Kaliforniatik dator Suzanne

Vega ere. Duela 32 urte kaleratu

zuen lehen laneko abesti batek

musika zerrenden lehen tokian

jarri zuen hasieratik: tratu txa-

rrak jasaten dituen haur baten

ikuspegitik idatzitako Lukaabes-

tiak mundu osoari bira eman

zion, eta, 32 urteren ondoren, ha-

ren doinuak ez dira oraindik isil-

du. Bere belaunaldiko musikagi-

lerik onena izendatu zuten, eta,

1980ko hamarkadan, folk musika

berreskuratu eta irauli zuen.

Paul Collinsek ere lau hamar-

kadatik gora darama musikagin-

tzan. 1974an hasi zuen bidea, The

Nerves taldean; aitzindaria izan

zen AEBetan loratzen ari zen

punk-rock eta power pop mugi-

menduan. 1979tik, The Beat tal-

deko burua da, eta, 65 urte ditue-

la, esaten du ez duela erretiroa

hartzeko asmorik.

Bihar arituko direnen artean,

Bruce Springsteenekin batera 

E Street Band taldea sortu zuen

Steven Van Zandt ikusteko auke-

ra izango da. Springsteen ospetsu

egin zuten The River eta Born in

the USAdiskoetako abestiak sor-

tu zituztenetako bat da, esatera-

ko. Rock and rollean aitzindari,

sortzaile eta produktore izateaz

gain, aktore eta zine zuzendari ere

bada. Baita historiagilea ere, ira-

kaslea, eta aktibista. Apartheida-

ren kontra sutsu aritua da, eta Na-

zio Batuen Erakundeak birritan

egin dio ohorezko aipamena bere

aktibismo politikoagatik.

Ben Harper ere jarrera ekin-

tzaileak ezaugarritzen du, soul,

rock, blues, reggae eta folkari

egindako ekarpenak ez ezik.

Amonak kantatzen zituen abesti

txerokien eragina nabari zaio, eta

gaitasun berezia du pertsonala

politikoarekin eta erritmo urba-

noak etnikoekin nahasteko.

Watermelon Slim bluesari lo-

tuta dago. Vietnamgo Gerran bo-

rrokatu eta zauritu zen, eta mu-

garria izan zuen hori; bai ikuspegi

pertsonalari dagokionez, bai mu-

sikari dagokionez. Musika erdi-

gunean jartzea erabaki, eta

1973an lehen diskoa kaleratu

zuen, gerraren aurkakoa.

Musikari mitikoen plaza
The Beach Boys, Suzanne Vega, Paul Collins, Little Steven eta izen handiko beste hainbat
musikari ariko dira Sondikako Ola zentroan b Gaur eta bihar izango da Music Legends Fest

The Beach Boys taldeak mende erdia baino gehiago darama kontzertuetan. WIKIMEDIA
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MUSIC LEGENDS FEST 

Sondikako Ola zentroaren lurretan

izango dira kontzertuak. Metroa-

ren 3. linean hel daiteke hara.

Gaur

17:30.Amman & The Wayward

Sons.

18:45.Anje Duhalde.

20:15.Suzanne Vega.

21:45.Paul Collins Beat.

23:30.The Beach Boys.

Bihar

17:00.Mississippi Queen & The

Wet Dogs.

18:15.Watermelon Slim.

19:35.Kitty, Daisy & Lewis.

21:15.Little Steven & The Disciples

of Soul.

23:30.Ben Harper & The Innocent

Criminals.



Uxue Gutierrez Lorenzo Bilbo

Z
alantzarik gabe,

klasiko bihurtu

da Gau Zuria

Bilbon. Hiriko

kaleak, plazak,

museoak eta eli-

zak argiz janzten dira urtean

behin, hiribilduaren urtebetetzea

ospatzeko. Argia eta mugimen-

dua ditu protagonista urtebetetze

festak, eta esna egoteko aitzakia

perfektua dute bilbotarrek.

Gaueko iluntasunean, urtean

behin bada ere, irudimenaz gain-

diko kolorez, intentsitatez eta

forma guztietako argi dotorez

janzten da hiria. Espaloiak eta

eraikinak izaki bizidun bihurtzen

dituzte diziplina anitzetako artis-

ten gorputzek. Dantza, musika,

antzerkia eta bideo-joko interak-

tiboak; askotarikoak eta oso

ezberdinak dira programaturiko

ikuskizunak.  

719 urte betetzen ditu aurten

Bilbok, eta hori da gogora ekarri

nahi dutena; gauetako ohiko isil-

tasuna eta iluntasuna hautsi, fes-

tari bide emateko. Aurtengoa du

hogeigarren aldia ospakizunak,

eta, iazko bideari jarraituta, gau

baten partez, bitan banatuko

dute egitarau oparoa; gaur eta

bihar izango dira ikuskizunak.

Oraingoan, gainera, emanaldie-

tako bat egunez ere ikusteko

parada egongo da. Jaialdiari lau

abizen jarri dizkio Bilbao 700 fun-

dazio antolatzaileak: «Doakoa,

parte hartzailea, sostengarria eta

abangoardiakoa da Gau Zuria». 

ABESTIZ ETA SOINUZ

Bilboko eraikin erlijioso nagusia-

ren atarian kontzertu ikusgarriak

prestatu dituzte. Santiago kate-

dralaren kanpoaldea hartuko

dute Bilboko lau abesbatzak,

txandaka. Bilboko Akordedoi 

Orkestra Sinfonikoak joko du au-

rreneko kontzertua, bihar,

19:00etan. Lekukoa hartuko dio-

te elkarlanean Bilboko Koral El-

karteko Haur Abesbatzak eta

Euskeria abesbatzak, ordu eta

erdi beranduago. San Anton

abesbatzak emango du kontzer-

tua ondoren, 22:00etan, eta Irala-

barri auzoko San Antonio abes-

batzak itxiko du zikloa, 23:15ean.  

‘FRAKTAL’

Proposamen bakana prestatu

dute Euskal Museoan. Matemati-

ka fraktala deritzona baliatuz

osatutako argi eta soinu ikuskizu-

na da Fraktal. Eskala ezberdine-

tan errepikatutako forma geome-

trikoak osatzean datza matemati-

karen adar hori, eta, ondorioz,

lurrean zein hormetan entzun eta

ikus daitekeen bideo instalazio

interaktiboa sortuko dute espa-

zioak, izpi infragorriek eta bisita-

riek elkarlanean. 

KALE ANIMAZIOA

Amesteko eta kaleak hartzeko

gonbita dira Los Extintoseta Uni-

verse ikuskizunak. Gaur eta bihar

kalez kale ibiliko dira paseoan bi

ikuskizunak. Argia eta soinua ba-

liatuta, fantasiazko mundu bat

eraikitzea dute helburu.  

EHUNDURA

Arriaga antzokiko fatxada euska-

rri gisa erabilita, proiekzio batek

gau osoan argiztatuko du eraiki-

naren kanpoaldea, bisitariek

nahi duten momentuan aurretik

pasatu eta ikuskizunaz goza

dezaten. 

ITSASADARRAREN  ERTZEAN

Magia dario Gau Zuriari, eta ma-

gia ardatz duen ikuskizun umo-

retsua antolatu dute itsasadarra-

ren bazterrean, Erripako kaian.

Tor eta Txoborro magoek gidatu-

ta, mendebalde urruneko zenbait

istorio kontatuko dituzte.     

KALEIDOSKOPIOA

Hurbiltzen direnen parte hartzea

ezinbesteko du Areatzako pasea-

lekuan egongo den kaleidosko-

pioak. Itsasargi baten barruan

sartutako kaleidoskopio erral-

doia biratuz ispilu zatiek kolore

eta mugimendu nahasketa

amaiezinak sortzean datza jolasa. 

MARGO BIZIAK

Arriaga antzokiaren eran, Bilbo-

ko udaletxea ere kolorez jantzi

nahi dute Gau Zuriak iraun bitar-

tean. Marrazkiak eta proiekzioak

uztartuz, betiko harri kolore

lauaren ordez hamaika kolorek

hartuko dute eraikin enblemati-

koa ospakizunaren bi gauetan. 

KOLOREZKO KIMUAK

Oihal eta estanpatu anitzez josita-

ko ehun lanpara tulipa jarriko 

dituzte Campo Volantin paseale-

kuan zehar. Asmoa da argiek ibil-

bide bat osatzea, Albia eraikina-

ren fatxadan proiektatuko den jo-

las interaktiboarekin topo egin

arte. Gau Zurirako espresuki sor-

tuko ditu Tejidos Matias saltokiak

instalazioak. 

GRAN ARCADE

Campo Volantineko argiek hel-

muga duten Albia eraikinean

Irudian, Arriaga antzokia 2018ko Gau Zurian; argiaren proiekzioak more bihurtzen du eraikina, eta esfera argitsuek apaintzen dute  jendez gainezka dagoen antzokiaren aurreko plaza. BILBAO 700  FUNDAZIOA

Bilbo sortu zeneko urteurrena ospatzeko, Gau
Zuria egingo dute hogeigarren aldiz. 31 jarduera
programatu dituzte gaurko eta biharko. Argiz 
eta biziz jantziko da hiria bere 719. urtemugan.

Esna dago hiria
gau argitsuan
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proiektatuta egongo da Gran Ar-

cade bideo joko interaktiboa. Te-

tris jolas klasikoaren antzeko iru-

dia proiektatuko dute eraikinean,

eta binaka jokatuko dute bisita-

riek instalazio erraldoi horretan. 

‘FRONTIER’

Bizikidetza plazan proiektatuko

duten argi instalazioak hausnar-

ketara bideratu nahi du ikuslea,

ordenaren eta desordenaren arte-

ko elkarrizketa sortuz, eta erreali-

tatearen eta interpretazioaren in-

guruko mugak zalantzan jarriz. 

ARGIZKO IZAKIAK

Hirietako ohiko objektu bat du le-

hengai argi ikuskizun honek. Se-

maforoetan diren izaki itxurako

irudiak mugimenduan egongo

dira Uribitarte kaleko paretetan.

Bizirik egongo dira, tarte batez,

gizakitxo gorri-berdeak. 

‘NEFELIBATA’

Semaforoetako pertsonatxoen

parean, 64 esferak zeru bat osatu-

ko dute Uribitarte pasealekuan.

Giro berezia sortzeko, zeruko argi

sekuentziek zoruan ere isla izan-

go dute bertan jarritako ispiluen

bidez, eta bisitaria erabat murgil-

duko da esferen zeruan. 

‘STEPTS OF FAITH’

Argia eta soinua, bi-biak ditu

ezinbesteko Zabalgune eraikine-

ko instalazioak. Korronte aldako-

rra duen pasabide batetik igaro

beharko dute bertaratzen diren

herritarrek, argi eta doinu artean

ikusezin bihurtuz. 

GNOMOAK

Mutualia eraikineko lorategia

baso magiko bihurtu nahi du

ikuskizun honek. 22:30etik

02:00etara bitarte, izaki txikiz jo-

sitako eremu bihurtuko da hiri

lorategia. 

BIDE URDINA

Semaforoen eran, hiriko elemen-

tu ohikoak dira argi ikuskizun

honen protagonista: farolak. Hi-

riaren erdigunean, Ertzilla kaleko

kale argiak inoiz baino argitsuago

eta koloretsuago jantziko dira. 

ESFERA

315 bonbillaz eratutako esfera

erraldoia jarriko dute Azkuna

zentroan. Argi esfera soinu kon-

posizio batekin sinkronizatua

egongo da, eta, angelu ezberdine-

tatik behatuta, isla hipnotikoak

eta harrigarriak sortuko ditu,

ikuslea liluratzeko. 

‘RYTHMUS’

Bi pertsonaren bihotz taupadak

birsortzeko gai da Rythmus ins-

talazioa. Bertaratzen direnen

bihotz taupadei esker argiztatzen

da, hain zuzen ere, Indautxu pla-

zan egongo den totem interaktibo

hori. 

GAUERDIKO LORATEGIA

Miserikordiako lorategia oihan

bihurtuko da Gau Zurian, eta bisi-

tariak, esploratzaile. Kutsu miste-

riotsua eman nahi diote gune ber-

deari, publikoari belar arteko ibil-

bidean sakabanaturiko elementu

magiko guztiak aurkitzeko gon-

bidapena eginda. 

‘ARBORIA’

Casilda Iturrizar parkea argituko

du puzgarri gisako argi instalazio

honek. Izar itxurako dodekaedro

bat osatuz, Ekuadorko baso ho-

deitsuko soinuek girotuko dute

ikuskizuna, publikoa paradisu

galdura garraiatu nahian. 

‘ZAZPI MINUTU’

Performance honetan, zazpi mi-

nutuan Bilboren inguruko zen-

bait pasarte antzeztuko dituzte

Casilda Iturrizar parkean. Zazpi

sofa, zazpi pertsonaia eta zazpi is-

torio batuko dira oholtza bihur-

tutako parkean. 

‘EUTERPE’

Artea eta dantza uztartzen ditu

Arte Ederren Museoan egongo

den ikuskariak. The Big Gamees-

kulturako materiala abiapuntu-

tzat hartuta osaturiko lan koreo-

grafikoa da Euterpe. 

IBERDROLA JAZZ ERRITMOAN

Emanaldi honek musika du pro-

tagonista, eta Bilboko etxe orratz

nagusia kokaleku. New Yorkeko

Joshu Edelman piano jotzaileak

eta Sweet Jazz Delicacy taldeak

iraganerako bidaia proposatuko

diote entzuleari Iberdrola dorre-

ko atrioan, kontzertu berezi ho-

nen bidez: New York 50eko ha-

markadan. Garai hartako musika

estilo nagusia zen cool jazz doi-

nuen bidez,  balada liriko intimo-

ak joko dituzte musikariek, iraga-

nari omenaldia egin guran. 

‘INDALA’

Arte Ederren Museoan ez ezik,

Guggenheim museoan ere dantza

emanaldi bat egongo da. Kasu ho-

netan, urban dandedelako estilo

garaikideko koreografia prestatu

dute. 

‘SUSTRAIETATIK’

Deustuko Unibertsitateko klaus-

troak bizia izango du gauez, eta

adierazpen artistiko ezberdinez

jantziko da gela. 

‘IPURTARGI TXALAPARTA’

Txalaparta jotzearen ondorioz

sortutako soinu eta argi efektuek

osatzen dute Bizkaia aretoa ma-

giaz beteko duen emanaldia.

EHUko ikasleek sorturiko

proiektu bat da. 

SUGARRAK

Sugarren Balletaren eta Herensu-

gea soinu bandaren baturaren

emaitza da ikuskizun hau. 

‘ITSASARGIEK’

Ertzilla kaleko farolen eran, Eva-

risto Txurruka kaikoek ere argi

jantzi dotorez jantzita emango

dute gaurko eta biharko gaua.  

‘THE LAKE OF LIGHT’

Euskalduna jauregiko urmaela da

kolorez eta mugimenduz  beteko

diren beste espazioetako bat. Argi

efektu ikusgarriak eta giro soinua

konbinatuz sorturiko ikuskizuna

da. 

‘FANTASTIC PLANET’

Urmaeleko ikuskariarekin batera,

Euskalduna jauregiko sabaian lur

hartuko dute gizaki itxurako figu-

ra erraldoiek, unibertso zabaletik

etorritako estralurtarrak balira

bezala. Lur planeta esploratzea

dute egiteko nagusi izaki horiek. 

ASMAKIZUNEN AZOKA

Zientzia asmakizun eta makinen

erakusleiho bihurtuko da Bilboko

Itsasadarra museoa Gau Zurian. 

Azkuna zentroaren barnealdea, iazko Gau Zurian. BILBAO 700  FUNDAZIOA

Eraikinek bizia hartzen dute koloretako argiz jantzita. BILBAO 700 FUNDAZIOA
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MUSIKA

ABANTODientes de Luna, 

Modus Operandi eta Trikizio.

bGaur, 23:30ean, Gallartan, 

Eusko Gudariak plazan.

ABANTONueva Alaska Orkestra.

bBihar, 00:30ean, Gallartan, 

Eusko Gudariak plazan.

BALMASEDAMusika Fest: 

Mocker’s, Blanco y en Botella, 

Detroit, Mud Candies, Tokan2 

La Polla, The Vartools, Los Blues

Morning Singers, Fetitxe eta 

The Bilbobillies.

bBihar, 13:00etatik gauerdira, 

alde zaharreko agertokietan.

BALMASEDAA Grito Pelao.

bBihar, 21:30ean, Safarin.

BARAKALDOMal Reves.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOLuis Mateos Trio.

bGaur, 20:30ean, Donde Irun.

BARAKALDOLabretta Suede &

Motel 6 eta Screamers & Sinners.

bGaur, 21:00etan, Mendigon.

BARAKALDOVirgen del Puerto

abesbatza.

bBihar, 18:30ean, San Bizenteko

kultur etxean.

BARAKALDORock Factory.

bBihar, 19:00etan, Mendigon.

BARAKALDOMeibi 

y los Vietnamitas Blancos.

bBihar, 21:00etan, Panoraman.

BARAKALDOMi Dulce Geisha 

eta La Ley de Mantua.

bBihar, 22:00etan, Edaskan.

BARAKALDOBoris Jackhammer.

b Igandean, 13:30ean, El Tubon.

BARAKALDOKOTT.

bOstegunean, 20:00etan, El Tubon.

BASAURIControl de Plagas 

eta Jon Manteka’s Army.

bBihar, 17:00etan, Basozelai etxean.

BERMEOMojinos Eskozios, 

Haxotz eta Oihan Vega DJ.

bBihar, 21:30ean, futbol zelaian.

BERRIZStronger Together, 

Gunflow eta Itsua.

bGaur, 19:30ean, Topa tabernan.

BERRIZDube, La Ultima Bala 

eta The North.

bGaur, 22:00etan, Legañoko jaietan.

BERRIZPuro Relajo.

bBihar, 22:30ean, Legañoko jaietan.

BERRIZKawadeni.

b Igandean, 17:00etan, Legañon.

BILBOMusika kontserbatorioko

kantu eta koroko ikasleak: 

Les Mousquetaires au Couvent.

bGaur, 19:00etan, Arriaga 

musika kontserbatorioan.

BILBOBegoñako Sustraiak 

eta Otxarkoagako abesbatzak.

bGaur, 19:30ean, Otxarkoagako

jaietan, auzo etxean.

BILBO Ines Mogollon.

bGaur, 19:30ean, Konpartitun.

BILBORock Lowe 80.

bGaur, 20:00etan, Otxarkoagako

jaietan, Txalapartan.

BILBOOBIC.

bGaur, 20:00etan, Muellen.

BILBOLanbroa.

bGaur, 20:30ean, Biran.

BILBOMi Hermana Corina.

bGaur, 21:00etan, Shaken.

BILBODetroit eta Sierra Nevada.

bGaur, 21:00etan, La Nuben.

BILBOKovertizo.

bGaur, 21:00etan, La Rokolan.

BILBONegracalavera 

eta The Riff Truckers.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOElektras DJ.

bGaur, 22:30ean, Badulaken.

BILBOLa Piti por Rumbas.

bGaur, 22:30ean, Otxarkoagako

jaietan, Mendipekon.

BILBOZe Esatek eta Bad Sound.

bGaur, 22:30ean, Otxarkoagako

jaietan, Ugarte plazan.

BILBOThe Grassland Sinner 

eta Still River.

bGaur, 22:30ean, Crazy Horsen.

BILBO Joshua Edelman 

eta Sweet Jazz Delicacy.

bGaur eta bihar, 22:30etik 00:45era,

Iberdrola dorreko atrioan.

BILBOAritza Castro Trio.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOHirian jaialdia: Bihotza, 

Chico Blanco, Cruz Cafune, 

La Dani, Dave P, Kumbia Queers,

Juanito Jones, Los Mambo Jambo,

Mitto Koronkon, Las Odio, Marc

Piñol, PutoChinoMaricon, Surfin

Bichos, Zea Mays, Tremenda 

Jauria, La Zowi eta Sara Zozaya.

bBihar, 14:00etatik aurrera,

Deustuko San Pedro plazan 

eta Basoa in the City eremuan.

BILBOCharlie Cosh & Mikel 

Gaztañaga.

bBihar, 14:00etan, La Pasarelan.

BILBOLos Fastidios, Boot Boys,

Brigade Loco eta Resaka Sonora.

bBihar, 19:00etatik aurrera,

Zorrotzako gaztetxean.

BILBOBilboko Akordeoi Orkestra,

Bilboko Koral Elkarteko haurrak

eta Euskeria, San Anton eta 

San Antonio Iralabarri abesbatzak.

bBihar, 19:00etatik gauerdira arte,

Santiagoko katedraleko atarian.

BILBOLuigi Stream.

bBihar, 20:00etan, El Amarillon.

BILBOAutumn.

bBihar, 20:00etan, Otxarkoagako

jaietan, Txalapartan.

BILBOLa Nevera Vacia.

bBihar, 20:30ean, Zaratan.

BILBO Jorge Garcia.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOCoctel.

bBihar, 21:00etan, Otxarkoagako

jaietan, Arbolantxan.

BILBOSmau & Jageryco, Toni Cot,

Mayo 214 eta Davile 930.

bBihar, 21:30ean, Santana 27n.

BILBOClap Ken.

bBihar, 22:00etan, Ambigun.

BILBOCafe Cubano.

bBihar, 22:00etan, Otxarkoagako

jaietan, Mendipekon.

BILBOOrquesta River.

bBihar, 22:00etan, Otxarkoagako

jaietan, Ugarte plazan.

BILBOMessage Roots Reggae 

& Dub, Virginia Rivera & Javier

Ochoa eta Bomb Bass HiFi.

bBihar, 22:30ean, Santana 27n.

BILBO Igor DJ.

bBihar, 22:30ean, Badulaken.

BILBOAlain Electronische 

eta David Landeta DJ.

bBihar, 00:00etan, Muellen.

BILBOMiguel Salvador Trio.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBOHavana 537.

b Igandean, 17:30ean,

Otxarkoagako jaietan.

BILBOSu Santidad.

b Igandean, 20:00etan,

Otxarkoagako jaietan, Txalapartan.

BILBOWoody Allen & The Eddy

Davis New Orleans Jazz Band.

b Igandean, 20:30ean, Euskalduna

jauregian.

BILBOGilberto Santa Rosa.

b Igandean, 21:00etan, 

Santana 27n.

BILBOVintage Trouble.

bAsteartean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOMario Pacheco, 

Sandra Correia eta Ana Maria.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

BBK aretoan.

BILBOThe Riven.

bAsteazkenean, 21:00etan, 

La Nuben.

BILBOEnchantee Julia 

eta Terrenoire.

bAsteazkenean, 21:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOSoinu Berriak: Omago, Airu

eta Los Chivatos de Ana Frank.

bOstegunean, 20:00etan, 

BBK aretoan.

BILBOMoxal eta Marco Paul.

bOstegunean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOMajorxTom DJ.

bOstegunean, 22:30ean, Badulaken.

DERIORim Sho.

bGaur, 22:00etan, Baserri antzokian.

DERIOPaul Uriarte eta The Kaplans.

bBihar, 20:00etan, Baserri antzokian.

DURANGORafa Rueda.

bOstegunean, 20:00etan, 

Intxaurre elkarteko terrazan.

ERANDIOTxuma Olague 

abesbatza.

bGaur, 20:30ean, Faoetako jaietan.

ERANDIOUdal Musika Banda.

bBihar, 13:00etan, Faoetako jaietan.

ERANDIOAkerbeltz 

eta DJ Markelin.

bBihar, 23:00etan, Faoetako

jaietan.

ERANDIO Iratzar Erromeria.

bOstegunean, 23:30ean,

Erandiogoikoan.

ETXEBARRIAkerbeltz.

bGaur, 23:00etan, Zintururi plazan.

ETXEBARRIKontzertu parte 

hartzailea, Oiar Asiarekin.

bBihar, 20:30ean, txosnetan.

ETXEBARRISuper Hollywood 

Orkestra.

bBihar, 23:00etan, Zintururi plazan.

GAUTEGIZ ARTEAGAArtiako

abesbatza eta Urberri txistulari 

taldea.

bBihar, 20:00etan, Andra Maria

elizan.

GERNIKA-LUMO JAC eta Batiz.

bBihar, 20:00etan, Legoien.

GETXODead Sequioia.

bGaur, 21:30ean, Gato Pardon.

GETXOThe Beatpunkers.

bBihar, 22:30ean, Zearbiden.

GETXOCharlie Cosh & Mikel 

Gaztañaga.

bBihar, 23:00etan, Ereagako

Terrazan.

Bilbo b Hirian musika jaialdia

Kobetamendi, Deustun
BBK Live-ko festa giroa Deustun zabalduko da bihar, Hirian jaialdiarekin.

San Pedro plazako kioskoan Zea Mays —argazkian—, Surfin’ Bichos eta

beste hainbat talde ariko dira; frontoian, Sara Zozaya, PutoChinoMaricon

eta beste; eta Basoa in the Cityn, Bihotza, Dave P eta beste. I. ZABALETA / FOKU
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GETXOAlai, Gizatiar, Erromoko

Kantariak, Kimetz, Ondarreta, 

Andres Isasi, Zozoak, Irutasun,

Biotz Alai, Areetxo, Itxartu eta 

Eskuz Esku abesbatzak.

b Igandean, 18:00etan, Muxikebarrin.

IGORREMugi Panderoa.

bGaur, 21:30ean, Ermitabarrin.

IGORREAlerta Gorria, Brigade
Loco, The Rodeos eta Gora Herria.

bGaur, 23:00etan, plazan.

IGORREBidean.
bGaur, 22:00etan, Ermitabarrin.

IGORREThe Mocker’s, Xavi Sarria 

eta DJ Isma.

bBihar, 23:00etan, plazan.

IGORREAreatzako Musika Banda.

b Igandean, 13:00etan, kultur etxean.

IGORRE Jokaldi.
b Igandean, 19:30ean, 

kultur etxeko parkean.

LARRABETZUErtzak.

b Igandean, 18:30ean, Hori Bain.

LEIOAAfter Life, 4 Villains, 

Bye Bye Lullaby eta Lemozine.

bGaur, 23:00etan, Ikea Barri plazan.

LEIOAGarilak 26.

bBihar, 23:00etan, Ikea Barri plazan.

MAÑARIATiparrakers.

bBihar, 22:30ean, Urbi Taskan.

MARKINA-XEMEINThe Inductions
eta Elortegi Anayak.

bGaur, 20:00etan, Kontzekupen.

MARKINA-XEMEINKinki Boys,
Bamms eta Hendrik Rover y los 

Miticos GT’s.

bBihar, 20:00etan, Kontzekupen.

PORTUGALETEMi Dulce Geisha,

Chivo, Days of Abuse eta Paliaq.

bGaur, 21:00etan, Buenavistan.

PORTUGALETECharlie Cosh 
& Mikel Gaztañaga.

bBihar, 20:30ean, Solar plazan.

SONDIKABBK Music Legends:

Amman & The Wayward Sons, 

Anje Duhalde, Paul Collins Beat, 

Suzanne Vega eta The Beach Boys.

bGaur, 17:30etik aurrera, Ola BBK

zentroan.

SONDIKABBK Music Legends

Fest: Mississippi Queen & The 

Wet Dogs, Watermelon Slim, Kitty,

Daisy & Lewis, Little Steven & The

Disciples of Soul eta Ben Harper 

& The Innocent Criminals.

bBihar, 17:00etik aurrera, Ola BBK

zentroan.

SOPELAMikel Uraken 

eta La Hora del Caos.

bGaur, 20:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELAKing Sapo.

bGaur, 22:00etan, Gardokiko

Atalaian.

SOPELAZarzaparrilla.

bBihar, 13:00etan, Jauregizar plazan.

SOPELAUger, Marmol 

eta Llamando a Julia.

bBihar, 20:00etan, Plaza Beltzan.

TRAPAGARANHavana 537.

bGaur, 23:30ean, San Gabrielen.

TRAPAGARANDoble Filo.

bBihar, 16:00etan, San Gabrielen.

TRAPAGARANGora Herria 

eta Huts.

bBihar, 22:00etan, San Gabrielen.

TRAPAGARANYasmin 

eta Argu DJ.

bBihar, 03:00etan, San Gabrielen.

ZORNOTZAUdal Musika Banda.

bBihar, 19:30ean, Zornotza aretoan.

ANTZERKIA

BARAKALDOEl pirata del estrecho.

bBihar, 21:00etan, eta igandean,

19:00etan, Arimaktoren.

BILBO Iñigo Iraultza: Superhéroes

de barrio.

bGaur, 18:00etan, Fundicionen.

BILBOAlopargo: Rebelión 

en la granja.

bGaur eta bihar, 20:00etan, 

Pabilioi 6an.

BILBOPanpotx: Baserrian jai.

bGaur, 20:30ean, Iturrigorriko

ibarrean.

BILBOKantu Kolore: Honolulu.

bBihar, 17:30ean, Zorrotzan, 

Azoka plazan.

BILBOGoitibera: Yijaaa!!!.

bBihar, 18:00etan, Masustegiko

futbol zelaian.

BILBO Jamming On Tour.

bBihar, 18:30ean eta 21:00etan,

Campos Eliseos antzokian.

BILBO Jorge Ponce, Iggy Rubin

eta Antonio Castelo: Hard Party 2.

bBihar, 21:30ean, Stage Liven.

BILBOAullidos de Otxar: 

Esperando / Empujados.

b Igandean, 12:00etan,

Otxarkoagako jaietan.

BILBOPuski, Txurruski 

eta Mariski: Pilo Pilo Korapilo.

b Igandean, 12:30ean, Zurbaranen,

Panera plazan.

BILBO Juego de Damas: 

Area de servicio.

b Igandean, 19:00etan, Pabilioi 6an.

BILBOKabia Teatro: urteko laginak.

bAstelehenean eta asteartean,

19:00etan, Bilborocken.

BILBOToni La Sal & Dramagia:

Bole Bole Toronbole.

bAsteartean, 18:30ean, Iralan,

Eskurtze parkean.

BILBOMendi-Mendiyanopera.

bOstegunean, 19:30ean, 

Arriaga antzokian.

Balmaseda b Musika

Alde zaharra, doinu berriak
Balmaseda Musika Festa hirugarren urtez egingo dute, bihar, Bizkaiko hiri

zaharrenaren alde zaharrean. Herriko ostalariek Mocker’s —argazkian— ,

Blanco y en Botella, Tocan2 La Polla eta beste hainbat talde igoaraziko di-

tuzte oholtzara, eta tailerrak eta jan-edana ere izango dira. HITZA

GETXO Inprobisazio match-a.

b Igandean, 20:00etan, Utopian

aretoan.

IURRETAFunes Troup: Aukerak.

bGaur, 18:30ean, Askondon.

IURRETAColectivo Eflircoa: Echos.

bGaur, 19:30ean, Askondon.

LEIOAYllana: Gag movie.

bGaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

LEKEITIOTxalo: Zoaz pake santuan.

bGaur, 20:30ean, Ikusgarrin.

PORTUGALETEEva y Que: 
Reina de rombos.

bGaur, 21:00etan, Santa Klaran.

PORTUGALETECirc About It: 
El apartamento.

b Igandean, 19:00etan, San Roke

plazan.

SANTURTZIPirritx, Porrotx 
eta Marimotots: Musua.

bGaur, 17:15ean eta 19:15ean,

Serantes aretoan.

TRAPAGARANXilipurdi: Tarantela.

bBihar, 19:30ean, San Gabrielen.

TRAPAGARANAntxo eta Pantxa:

Ahaztuen distira.

b Igandean, 18:00etan, 

San Gabrielen.

DANTZA

BERRIZDurangaldeko Ezpata-
dantzari Eguna.

bBihar, 19:00etan, Legañoko

jaietan.

BILBOEva Guerrero & Ainara 

LeGardon: El fin de las cosas.

bAsteartean, 19:30ean, EHUren

Bizkaia aretoan.

ERANDIOEuskal dantzak.

b Igandean, 12:30ean, Faoetako

jaietan.

GETXOGetxotar Dantza Eguna:

Dantzarte.

bGaur, 20:00etan, Muxikebarrin.

GETXOGetxotar Dantza Eguna:

Ana Lararen, Carmen Veraren eta

Las Arenas Flamenco eskolak.

bBihar, 12:30ean, 18:00etan 

eta 20:45ean, Muxikebarrin.

GETXOBea’s Beat, 

Laura Langara eta Rafa Eizagirre:

Claqué Connection.

bBihar, 20:30ean, Andres Isasi

musika eskolan.

IGORRELarragako Urnia taldea.
b Igandean, 13:30ean,

Ermitabarriko jaietan.

LEIOAXIX. Jota Txapelketa.

b Igandean, 12:00etan, Ikea Barri

plazan.

MARKINA-XEMEINDantza 

moderno eta klasikoko ikasleak.

bGaur, 18:30ean, Uhagonen.

TRAPAGARANDanetarako Danok.

bGaur, 20:15ean, San Gabrielen.

TRAPAGARANDanetarako Danok:

dantzari txikiak.

b Igandean, 12:30ean, 

San Gabrielen.

ZEANURIEtzanderak: Zantigitu

guztien ganetik... ikuskizuna.

bBihar, 21:00etan, frontoian.

BERTSOLARITZA

LEMOIZBertso afaria: 
Sebastian Lizaso eta Jone Uria.

bGaur iluntzean, Andraka auzoan.

MALLABIAAne Labaka eta 

Beatriz Egizabal: Erradikalak gara.

bGaur, 19:00etan, Kontzejuzarran.

HITZALDIAK

BILBOVanessa Winship: 

She dances on Jackson.

bGaur, 19:30ean, Argazkigintza

Garaikidearen Zentroan.

GERNIKA-LUMOEdorta Jimenez:

Goroldioaren mintzoa.

bGaur, 17:30ean, Euskal Herria

museoan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

DURANGO Iraultzaren haziak.

bBihar, 22:00etan, Uhagonen.

MARKINA-XEMEINAralar, mundua

leku den lurraeta solasaldia.

bBihar, 22:00etan, Uhagonen.

SOPELALaburmetrai lehiaketa 

eta sari banaketa.

b Igandean, 19:30ean, Plaza Beltzan.

BESTELAKOAK

BASAURIUrban Festa graffiti 
eta serigrafia jaialdia.

bBihar, 11:00etan, Basozelai

gizarte etxean.

IURRETAArrozaren Jaia, Axoura

(Maroko), Biladi (Palestina) eta 

Fasoden (Senegal) elkarteen 

eskutik.

bBihar, 11:00etatik aurrera,

Askondon.

SANTURTZIPoetas vascas: 

Angela Figuera y Amparo Gaston

errezitala.

bGaur, 20:00etan, Kresala aretoan.
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

S
herlock Holmes

detektibe ospetsua-

ren bidez egin zen

ezagun mundu

osoan zehar Britai-

nia Handiko Txakur Beltzaren

kondaira. Arthur Conan Doylek

elezahar horretan oinarrituta

idatzi zuen Baskervilleko txaku-

rra. Britainia Handiko folklorean

agertzen da izaki hori. Bereziki,

landa eremuan. Heriotzaren ira-

garle gisa hartzen dute. Gauez

azaltzen da, sarri asko, odol gorri

koloreko begiak dituela. 

tara geldi geratu zen txakurrari

begiratu, eta astiro-astiro azaldu

zion zer egin behar zuen beldu-

rrak jota zegoen mutikoari.

«Gaizki egin duzu burezurrari

ostikoa emanda. Txakurra hilda-

koaren zaindaria da, eta zure

kontrako mendekua hartuko du

egin diozun kalteagatik». Muti-

lak dena galduta zegoela pentsatu

zuenean, konponbidea bazegoela

esan zion agureak: «Agian orain-

dik izango duzu irtenbidea: ez-

kontzako oturuntza hasten dene-

an, jar ezazu txakurra zure ondo-

an. Hori bakarrik ez: eska ezazu

beste edozeini baino lehen, berari

zerbitza diezaiotela jana».

Hurrengo egunean zuen ez-

kontza. Oturuntzaren ordua iritsi

eta txakurra bere ondoan eserara-

zi zuen. Senide, lagun eta gonbi-

datu denak ezin zuten sinetsi

ikusten ari zirena: txakur beltz

handi hura mahaian zegoen, ez-

kontzara agertu ziren guztiekin

batera, eta leku pribilegiatuan.

Gutiziak, zakurrari
Hasi ziren janaria zerbitzatzen,

eta beste inork probatu orduko,

txakurrari ematen zizkion dasta-

gai zituzten gutiziak. Gonbida-

tuak zur eta lur zeuden: txantxe-

tan ari ote zitzaien? Edo zoratu

egin ote zen? «Baina motel! Nola

emango dizkiozu bada janaririk

gozoenak zakurrari? Erotu egin al

zara?». Mutilak, berriz, ordura

arteko jarrerarekin jarraitu zuen.

Eta erantzun zien: «Ez iezadazue

ezer galdetu. Nik baditut arra-

zoiak egiten ari naizena egiteko».

Oturuntza bukatu zenean, or-

dura arte isilik egon zen txaku-

rrak hitz egin zion mutilari:

«Ondo egin duzu agurearen esa-

na beteta, gainerakoan zigor latza

jaso beharko baitzenukeen. Nire

jabearen zaindaria naiz, eta berak

bidali nau zuk egindakoagatik

mendeku hartzera. Orain barka-

tu dizu hori, eta ez nauzu berriz

ikusiko».

Hori esanda, txakurra desager-

tu egin zen. Eta mutikoak atsede-

na hartu zuen.

Hainbat animalia ageri dira Euskal
Herriko kondaira eta ipuinetan. Zakurra
da horietako bat. Berrizen, hildako
ugazabaren hezurrak zaintzen zituen
Txakur Beltza edo Zuzidunaren kondaira
zabaldu da belaunaldiz belaunaldi.

Heriotzari
errespetua
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HALA BAZAN EDO EZ BAZAN... Bizkaiko kondairetan ere ageri

da txakurra, nahiz eta ez zaldiak

edota zezenak bezainbeste. He-

riotzari lotuta agertzen da hemen

ere: ugazabak hiltzen direnean

haiei jarraitu ohi diete txakurrok,

eta haien hezurrak zaintzen di-

tuzte. Hala jaso du Toti Martinez

de Lezeak Euskal Herriko leien-

dak lanean.

Barakaldon, esaterako, norbait

hil ondorengo gauean txakur bat

azaltzen omen zen, aho-

an zuzi bat zeramala.

Norbait ikustean, aurki-

tzen zuen lehenengo pu-

tzuan sartu eta desagertu

egiten zen. Hala jaso

zuen Resurreccion Maria

Azkuek, folklore, kon-

daira eta herri ipuinak

biltzeko lanetan.

Berrizen ere badago

txakur beltz handi bat

ageri den elezahar bat.

Egun gutxiren buruan

ezkontzekoa zen mutil

gazte bat du protagonista. Gonbi-

dapenak banatzen ari zen senide

eta lagunen artean. Horiek bana-

tuta, pozik zihoan etxerako bide-

an. Hilerri aurretik pasatzean,

burezur bat ikusi zuen lurrean.

Ehorzleari hezurtegira bidean

eroriko zitzaiola pentsatu zuen.

Ostiko batez bota, eta hala esan

zion: «Hi ere nire ezkontzara

gonbidatzen haut, etorri ahal ba-

duk behintzat! Kar, kar, kar!».

Bidean aurrera egin zuen, lasai

asko, atzera begiratu zuenera

arte: zakur beltz handi bat

zuen jarraika. Begietan bel-

dur izugarria sorrarazi zion

zerbait antzeman zuen mu-

tilak. Ikaratuta zegoen.

Zurbil eta larri iritsi zen

etxera. Amak ikusi zuenean,

hura ere ikaratu egin zen, se-

mea hala ikusita: «Baina, seme!

Zer gertatzen zaizu? A zer aurpe-

gia daukazu!».

Hilerriaren aurrean egindako-

aren berri eman zion semeak, eta

nola jazoera haren ostean zakur

beltz handi bat ekarri zuen atzetik

segika etxeraino. Kontakizunare-

kin harrituta, leihotik begiratu

zuen emakumeak. Hantxe zego-

en txakurra, emakumeari begira-

begira. Izutu egin zen, eta semeari

esan zion: «Ene bada, seme! Zoaz

bizkor On Martzialengana. Oso

zaharra da, eta sorgin ospea ere

badu. Hark jakingo du zer egin

behar duzun. Ez denborarik gal-

du! Zoaz korrika!».

Ziztu bizian atera zen mutila

On Martzialen etxera bidean. He-

rrian jakintsutzat zuten gizonak

hausnarketa egin zuen une batez.

Kanpoan, etxetik metro batzue-

Hilerri aurretik pasatzean,
lurrean zegoen burezur bati
ostikoa eman, eta bere
ezkontzara gonbidatu zuen

Etxera bidean zihoala, atzera
begiratu eta txakur beltz handi
bat jarraika zuela ikusi zuen.
Izututa iritsi zen etxera

On Martzialek esan zion 
gaizki egin zuela burezurrari
ostikoa emanda. Hildakoaren
zaindaria zela zakur hura
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