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Arraun denboraldiaren
amaiera
Gizonen taldeak

Peru Azpillaga Diez

L
isto. Amaierara

iritsi da arraun

d e n b o r a l d i a .

Arraunak uretatik

atera, traineruak

apaletan gorde,

eta ondo merezitako atsedenaldia

hartzeko garaia heldu zaie

arraunlariei. Eta ez da gutxiago-

rako. Izan ere, urte osoa presta-

tzen ibili ostean, udarekin batera,

arraunlariak txalupa azkarren bi-

lakatzeko lehia gordinean mur-

giltzen dira. Horretarako, arraun-

kadaz arraunkada, olatuen gai-

netik eta hodeien azpitik,

asteburuero atera dira itsasora

etxera banderaren batekin itzul-

tzeko ametsarekin. Aurten, or-

dea, beste urte batzuetan ez beza-

la, Bizkaiko taldeek ez dute lortu

zakua beteta amaitzerik. Ondo

lehiatu diren arren, Kaiku eta Ur-

daibai taldeek beste urte batzue-

tan erakutsitako mailatik urrun

dabiltzanez, banderak gordetze-

ko apalak espero baino hustuago

amaitu dute. Hala ere, bizkaita-

rren denboraldiak ekarri ditu

etorkizunera begira esperantza

pizten duten zenbait momentu

pozgarri.

Lehendabizi, goi mailako ligan,

hau da, Eusko Label TKE Traineru

Kluben Elkarteko Ligan, Bizkaiko

sei talde aritu dira: Santurtzi,

Zierbena, Urdaibai, Ondarroa,

Kaiku eta Isuntza. Guztira, bost

bandera eskuratu dituzte, eta de-

nek lortu dute maila mantentzea.

Horien artean, Santurtziko Sote-

ra  trainerua izan da azkarrena,

eta, hiru bandera irabazteaz gain,

hirugarren postua ere eskuratu

du ligan, Orio eta Hondarribiaren

atzetik.

«Balorazio oso positiboa egiten

dugu, Bizkaiko lehenengo taldea

izan gara, hiru bandera, Espainia-

ko txapelketa... Egia da bandera-

ren batek ihes egin digula; hortaz,

badugu zer hobetu datorren den-

boraldirako», nabarmendu du

Iker Zabala Santurtziko entrena-

tzaileak. Haien helburua aurreko

urteko bosgarren postua hobe-

tzea eta ohorezko txandan sartzea

zen: «Uda osoa ibili gara lehenen-

go hiruren artean. Estropada as-

kotan banderatik oso gertu gera-

tu gara, baina Hondarribia zein

Orio aurretik izan ditugu; zazpi

aldiz geratu gara bigarren». Hori

dela eta, hurrengo urtera begira

taldea mantendu eta bandera

gehiago irabazteko «salto» txiki

bat ematea dute helburu. 

Sailkapen taulari jarraituz,

Zierbena taldea ageri da Santur-

tziren atzetik, laugarren postuan.

Bandera bat eskuratu dute aur-

ten, eta, 2014an maila berresku-

ratu zutenetik, TKE Ligan finka-

tzea lortu dute, eta egungo talde-

rik sendoenetako bat osatu.  Kon-

trako bidea hartu dute aurten

makalago ibili diren Urdaibai 

—bosgarren— eta Kaiku —bedera-

tzigarren— arraun taldeek. Izan

ere, zenbait urtez bai Ligako bai

Kontxa banderako lehian aritu

diren bi klubak goibel aritu dira

aurten. Kaiku banderetako lehia-

tik oso urrun ibili da. Urdaibai

taulan gorago ageri den arren, ez

du aparteko denboraldirik egin:

entrenatzaile aldaketa eta guzti,

azken jardunaldian lortutako

bandera baino ez du lortu orain-

goan Bermeoko taldeak. 

Bestelako sentipenekin amaitu

dute denboraldia TKE Ligan aritu

diren Bizkaiko beste bi taldeek.

Amaitu berri da arraun denboraldia. Bizkaiko taldeek zenbait momentu gogoangarri izan dituzte, 
eta liga guztietako lehen postuetan ibili dira lehian. Hala ere, oraingoz behintzat, Gipuzkoako taldeek
nagusi direla erakutsi dute. Bizkaikoek bost bandera eskuratu dituzte Eusko Label ligan.

Etorkizunera begira arraun

Zierbena eta Santurtzi izan dira aurten Bizkaiko bi arraun talderik onenak. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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Batetik, Isuntza hamargarren

postuan izan da, eta, Bizkaiko az-

ken taldea izan den arren, maila

mantentzea lortu du. Lehenbizi-

ko denboraldia zuen Lea Artibai-

ko talde xumeak goi mailan; aur-

tengo helburua beteta, hurrengo

urtean ere talderik onenekin ari-

tuko da lehian.

Era berean, Ondarroako

arraun taldeak azkenaldian bizi

izandako denboraldirik pozga-

rriena izan du; TKE Ligan aurreko

urteko postua hobetzeaz gain 

—zazpigarren amaitu dute–, Kon-

txako Bandera lehiatzeko sailka-

tu dira lehenbizikoz 23 urtetan.

«Gure hirugarren urtea izan da

TKE Ligan, aurreko urteekin al-

deratuta, postu bat hobetu dugu

aurten, eta 100 puntu baino

gehiago eskuratu ditugu lehen al-

diz», adierazi du Koldo Aspiazu

Ondarroako presidenteak. Oro

har, oso denboraldi «konstan-

tea» egin dutela nabarmendu du.

Aitortu du hasieratik izan dutela

Kontxan sailkatzeko helburua.

«Arraunlari guztiak lehiatu dira.

Asteburu batetik bestera zortzi al-

daketa egiten genituen arren,

trainerua oso ondo ibili da beti;

beraz, oso pozik gaude», azaldu

du Aspiazuk. «Gero, Kontxarako

sailkatzea genuen helburu, iaz se-

gundo gutxigatik geratu ginen

kanpoan, horrek arantza bat utzi

zigun eta aurten kentzea lortu

dugu», erantsi du. Aspiazuren

esanetan, haiena bezalako talde

xume batentzat, maila «bikai-

na» eman du aurten Ondarroak.

Zaleak pozarren
Aurten izandako emaitza onak

medio, bai Santurtziko bai Onda-

rroako zaleek harrera beroa egin

diete beren taldeei. Santurtziko

Itsasoko Ama arraun taldea histo-

rikoa da. Hainbat urtean onenen

lehiatik kanpo ibili ostean, badi-

rudi berriro ere garai batean be-

zain bikain jarduten hasiak dire-

la. «25 bat urteko hutsune handia

izan du taldeak, eta, orain, ikus-

ten ari gara ilusioa berreskura-

tzen ari garela bai klubean bai he-

rrian; oraindik asko falta da garai

bateko marea morea berriro ikus-

teko, baina bide onean goazela-

koan nago», jakinarazi du Zaba-

lak.

Aspiazu ere oso eskertuta azal-

du da ondarroarrek taldeari

emandako babesa dela eta. «Es-

tropada guztietan, edozein herri-

ra joaten ginela ere, zalerik gehien

eramaten zuen taldea izan gara»,

azpimarratu du harro. «Kontxa-

koa, esaterako, ikaragarria izan

zen, jende mordoa bildu zen gu

ikustera. Azken igandean, soilik

autobusetan, 550 pertsona ingu-

ru etorri ziren». Denboraldiak

ilusio berriak piztu dituela deri-

tzo. «Orain dela urte bat hasi gi-

nen zuzendaritzako kide berriak

lanean, eta, pixkanaka, gora

goaz». Taldearen bilakaeran, ha-

rrobiko lana ere nabarmendu du

Aspiazuk. «Orain, bulegoko lana

egiteko garaia heldu da, arraunla-

riak lotzekoa. Gu harrobiko tal-

dea gara; emakumezkoen traine-

ruan, bat izan ezik, harrobikoak

ziren denak; eta gizonezkoenean

ere, etxeko hamabi arraunlari

izan ditugu». Azaldu duenez,

hori dute altxorra, eta bide horre-

tatik jarraitzeko erabakia

dutela berretsi du. «Egia

da, gaur egun, puntan

aritzeko, ezinbestekoa

dela fitxaketaren bat egi-

tea; baina, hala ere, he-

rriko jendea izan behar

da beti lehentasuna».

Behetik gora
TKE Ligatik harago, KAE

1 eta 2 ligetan ere, ondo

aritu dira Bizkaiko talde-

ak. Getxo arraun talde-

ak, esaterako, KAE 2

ligako hirugarren pos-

tuan geratu ostean, kan-

poraketarako sailkatu

eta KAE 1 ligara igotzea

lortu du. KAE 1 ligan,

ostera, Deustu arraun

taldeak denboraldi his-

torikoa egin du, eta,

bigarren sailkatzearekin

batera, TKE Ligara igotzeko kan-

poraketan aritu da lehendabizi-

koz bere historian. Traineruen

lehiako goi mailara igotzeko

ametsa, ordea, ezin izan dute

gauzatu. Aukerak azken txanpa-

ra arte luzatu zituzten arren, ezin

izan zituzten aurkariak gainditu.

Hala ere, Iker Gimeno patroia oso

pozik azaldu da aurten egindako

lanarekin, eta gauza handiak lor-

tzeko xedean taldea bide onean

doala deritzo.

«Helburua taldearen maila

koxka bat igotzea zen; horretara-

ko fitxatu zuten Jon Elortegi en-

trenatzailea, eta horretarako eto-

rri nintzen ni ere», adierazi du.

«Hasieratik izan dugu kanpora-

ketan aritzea helburu, eta, bande-

rak irabazi ahal bagenituen, asko

hobeto orduan», erantsi du. Az-

kenean, bigarren amaitu dute

KAE 1 ligan, eta hiru bandera es-

kuratu dituzte. «Taldeari zeukan

guztia atera diogu; arraunlariek

dena eman dute, eta oso pozik

gaude egindako lanarekin».

Denboraldi osoan zehar Za-

rautz aurretik izan duten arren,

Deustuk ere errenta handia atera

dio hirugarren sailkatu den Geta-

riari, eta horrek kanporaketak

denborarekin prestatzeko aukera

eman diela azaldu du Gimenok.

«Ondo kudeatu dugu gure erren-

ta, baina egia da Zarautz gu baino

indartsuago ibili dela denboraldi

osoan zehar eta kanporaketan

ere; hala izan da». Dena den, Gi-

menok nabarmendu duenez,

TKE ligara igotzeko lehiatu izana

amets bat izan da, eta ez dira da-

mutzen izandako errendimen-

duaz. «Deusturentzat lehenengo

aldia izan da; gogor egin dugu lan,

eta arraunlarien inplikazioa izu-

garria izan da; bagenekien oso

zaila izango zela, aurkariek maila

bikaina zutela. Guk geneukan

onena eman dugu, baina Zarautz

eta Ares hobeak izan dira», argu-

diatu du Gimenok.

Denboraldiko momentu bat

hautatuz gero, kanporaketako

estropadarekin geratzen da;

«TKE ligarekin amets egin ge-

nuen, buruan izan ginen, eta

igandera arte mantendu genuen

ilusioa bizirik». Talde osoaren-

tzat joan den asteburua oso bere-

zia izan dela dio: «Jarraitu beha-

rreko bidea marraztu dugu».

Santurtziko arraun taldeari igandean udaletxean egindako harrera. A. L. / FOKU

Estropada guztietan, edozein
herrira joaten ginela ere,
zalerik gehien eramaten zuen
taldea izan gara»
Koldo Aspiazu
Ondarroako presidentea

«Oraindik asko falta da garai
bateko Soterako marea morea
ikusteko, baina bide onean
goazelakoan nago»
Iker Zabala
Santurtziko entrenatzailea

«Taldeari zeukan guztia atera
diogu; arraunlariek dena eman
dute, eta oso pozik gaude
egindako lanarekin»
Iker Gimeno
Deustuko patroia

‘‘

5
BIZKAITARREK LORTU BAN-

DERAK, EUSKO LABEL LIGAN

Eusko Label ligan puntuagarri di-

ren 20 banderetatik bost lortu di-

tuzte Bizkaiko taldeek.

Santurtzik.37. El Correo bandera -

BBK Sari Nagusia; Sestaoko Udala

bandera; Concello de Bueu ban-

dera. 

Zierbenak.CaixaBank bandera.

Urdaibaik.Corte Ingles bandera. 
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Arraun denboraldiaren
amaiera
Andreen taldeak

Peru Azpilaga Diez -

Ibai Maruri Bilbao

G
oraka doa ema-
kumeen arrau-
na. Oraindik
ere lan asko da-
goen arren egi-
teko, pixkana-

ka gehiago dira lehian aritzen di-
ren emakumezkoen traineruak,
baina, batez ere, geroz eta gehiago
dira arraunaren mundura hurbil-
tzen diren neska gazteak. Gaur
egun, emakumezkoen traine-
ruen bi liga baino ez daude. Bat
Euskotren liga da, eta bertan har-
tzen dute parte egungo lau traine-
ru indartsuenek: Orio, Donostia-
rra, Donostia Arraun Lagunak eta
Hondarribia. Laurak gipuzkoa-
rrak dira. 
Horretaz gain, orain dela pare

bat urte ETE liga sortu zuten; hau
da, oraindik maila apalagoan ari-
tzen diren emakumezkoen trai-
neruen liga. Eta hor lehiatzen di-
ren 11 taldeen artean Bizkaiko lau
talde ari dira: Deustu, Kaiku, On-
darroa eta Isuntza. Lau horietatik
Deustu ibili da aurten azkarren,
eta, 115 punturekin, hirugarren
tokian sailkatzea lortu du. 
Jone Oliban bertako arraunla-

ria gustura azaldu da egindako la-
narekin. «Nahi genukeen baino
denboraldi irregularragoa izan
da, baina pozik gaude». Lehia oso
handia izan da, estropada bakoi-
tzean puntu dantza handia egon
baita: segundo gutxiren aldea le-
hen postuetan geratu direnen ar-
tean. Horregatik, jokoan egon di-

ren hamabost banderak bost tal-
dek eskuratu dituzte: Hibaikak
(7), Zumaiak (5), San Juanek (1),
Tolosaldeak (1) eta Deustuk (1).
«Pena izan da sailkapenean gai-
netik izan ditugun bi traineruak
oso arin urrundu zaizkigula, eta
ezin izan gara haiekin aurrez au-
rreko borrokan sartu». Bandera
lortu duen talde bizkaitar bakarra
izan da Deustukoa: Sestaoko
Udalaren bandera irabazi dute.
«Ezusteko ederra izan zen. Ez gi-
nen azkeneko txandan egon, hi-
rukoak zirelako, eta ez genuen es-
pero, egia esan. Taldeko askoren-
tzat lehen bandera izan zen».
Talde lanari esker lortu zutela na-
barmendu du, eta hauspoa izan
zela guztientzat. Batzuek bazeki-
ten zer den bandera bat haizatzea:
2018an, Bilbokoa irabazi zuten,
etxean, Aste Nagusian. 
Banderak hain banatuta egotea

ona dela uste du Nagore Osorok,
Ondarroako emakumeen taldeko
patroi eta entrenatzaileak. «Zen-
bat eta traineru gehiagok irabazi
banderak, orduan eta jende
gehiago animatuko da, eta or-
duan eta jende gehiagok segituko
du arraunean». Haientzat den-
boraldi berezia izan da aurtengoa.
Izan ere, orain arte Lea-Artibai
taldea izandakoa bitan banatu da
aurten: Lekeitioko Isuntza eta
Ondarroa. «Talde gaztea izan da
gurea. Astero, bederatzi gazte el-
kartzen ginen, batzuetan hamar,
eta kadete bat patroi. Denboraldi
hau ikasteko izan da guztiontzat,
jendeak traineru denboraldi bat
zer den ikusteko». Lehia sasoia

pozik amaitu dutela esan du, eta
taldea garairik onenean zegoene-
an bukatu dela uste du. Sailkape-
neko 9. tokian amaitu dute.
Iaz arte euren taldekide izanda-

ko lekeitiarrak ere gustura daude

egindako lanarekin. Azkenera
arte ez zuten argi izan trainerua
osatzea lortuko zuten. Baina
behin lehia hasita aurreikuspe-
nak ere gainditu dituztela esan du
Ainhoa Lopez Isuntzako arraun-

lariak. «Emaitza onak eskuratu
ditugu, sailkapen nagusiaren er-
diko aldean amaitu dugu liga, eta
banderaren batean hirugarren
postua ere eskuratu dugu». Uste
du taldeak izan dituen gabeziak

Azken urteetan, emakumezkoen
arraunak gorakada nabarmena izan
du. Euskotren ligatik aparte, orain dela
bi urte, ETE liga jaio zen. Bertan
dabiltza egun Bizkaian dauden
emakumezkoen lau traineruak:
Deustu, Kaiku, Isuntza eta Ondarroa.

Gipuzkoako
lorratzari
segika

Deustu izan da Bizkaiko trainerurik onena aurtengo denboraldian. GORKA RUBIO / FOKU

Isuntza aurten aritu da

lehendabiziko aldiz 

ETE ligan. GORKA RUBIO / FOKU
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identifikatzen asmatu dutela; ho-

riek hobetzen egin dute lan, eta,

bukaerarako, ahulguneak indar-

tzea lortu dutela iritzi dio.

Lopezen esanetan, talde izaera

sendoa lortu dute apurka-apur-

ka, nahiz eta jendea urtean zehar

trainerura sartzen ibili den. «Blo-

ke bat osatu dugu amaierarako,

eta bloke moduan pentsatu izan

dugu». Hurrengo denboraldian

ere bloke horri eutsi nahiko lioke,

baina oraindik argitzeke dute

Isuntzan zein taldekidek jarraitu-

ko duten, nortzuk utziko duten

eta nortzuk sartuko diren taldera.

Ligari begira ere igualtsu jarraitu

nahi luke: Bizkaiko lau taldere-

kin, behintzat. ETE liga sortu iza-

na bultzada handia izan zela iru-

ditzen zaio; izan ere, ordura arte,

arraunean aritu nahi zuten an-

dreek Gipuzkoako ligan lehiatu

beste aukerarik ez zuten. «Nik

uste dut momentu horretan ema-

kumeen arraunak bigarren salto

kualitatiboa eman zuela». 

Olibanek aitortu du Bizkaian

oraindik lan asko egin beharra

dagoela gipuzkoarren parera hel-

tzeko; hala ere, lau taldeak nora-

bide onean ari direla deritzo.

«Nik uste dut Bizkaiko arrauna

prozesu batean dagoela, Gipuz-

koakoak duela urte batzuk egin

zuen prozesuan. Egonkortzeko

garaian dago. Gero eta funda-

mentu gehiago dago; arraunla-

riek serio hartzen dute, klubek

gero eta esfortzu handiagoa egi-

ten dute nesken arrauna babeste-

ko, eta horrek lagundu du denbo-

raldiz denboraldi hobetzen».

Osororen ustetan, Bizkaiko ema-

kumeen arraunak bospasei urte-

ko atzerapena darama, Gipuzko-

akoen aldean. Hala ere, urterik

urtera arraunlarien mailak na-

barmen gora egiten duela azpi-

marratu du. 

Talde bila, etxetik gertu
Kaikuko arraunlari Maria Lope-

zek uste du helburua Euskotren

ligan talde gehiago sartzea izan

beharko litzatekeela, eta tartean

bizkaitarrak egon beharko direla.

«Ni arraunean hasi nintzenean,

lauzpabost talde baino ez zeuden,

eta hara orain. Urte batzuen bu-

ruan asko aldatuko da egoera,

apurka-apurka gora egiten ari

baikara». Bera Santurtzin hasi

zen, baina elkarteak ez du ema-

kumeen trainerurik. «Ez dago se-

niorrik, eta elkartean arraunean

ibili garen emakumeok alde egin

behar izan dugu. Beti gabiltza le-

kuren bat bilatzen, etxetik gertu,

baina ez da erraza». Hala, sortzez

bizkaitarrak diren zortzi arraun-

lari dabiltza Euskotren ligan, Gi-

puzkoako traineruetan: Andrea

Estudillo, Sarai Caamaño, Estizen

Duque, Marcia Rosalia Larrea eta

Judith Llanes, Arraun Lagunak-

en; eta Nerea Badiola, Amaia Gal-

dos eta Olatz Ortega, Orion.

Lopezek etxeko taldean aritu

nahi luke, Santurtzin, eta egunen

batean bere herriko taldeak ere

emakumeen trainerua izango

duen esperantza badauka. Mo-

mentuz, datorren urtean Kaikun

jarraitzeko asmoa du, nahiz eta

oraindik ez dioten ezer zehaztu.

Sestao, behintzat, sorterritik oso

gertu du. Gogor entrenatu behar-

ko dute aurtengoa baino denbo-

raldi hobea egiteko. Ez da txarra

izan, baina zapore gazi-gozoa utzi

die uda bukaerako balantzeak.

Seigarren geratu dira ETE ligako

sailkapenean.

Aitortu du hasieran

Kaikuko emakumeek

helburu handiak zituzte-

la, baina asteek aurrera

egin ahala apaldu egin

behar izan dituztela: «Ez

ditugu guztiz lortu, eta

desilusio handiak hartu

ditugu. Ez dugu bande-

rarik lortu, eta bandere-

tako askok segundo gu-

txigatik egin digute

ihes». Azaldu du lehia

gehienetan hiru traineru

egon izan direla segundo

bakarreko aldearekin;

eta Kaikukoak beti izaten

dira hirugarrenak, azkenak. Ho-

rregatik, «frustrazioa» sentitu

dute: «Hasieran, goian geunden,

baina, gero, beste talde batzuk oso

azkar igo dira. Fisikoki eta psiko-

logikoki nekatuta amaitu dugu».

Banderarik ez dute eroan Sestao-

ra, Bizkaiko txapelketa «baino

ez»: «Ez da gauza bera».

Haiena bereziki talde gaztea

izan da: 17 eta 20 urte artekoak

izan dira arraunlari guztiak. Dena

den, batzuek bazuten esperien-

tzia; Lopezek berak Deustun egi-

na zuen aurreko denboraldia.

Gainera, neguan kostatu zaie ha-

mahiru kideak elkartzea entrena-

menduetarako; hala ere, behin

denboraldian hasitakoan, guztiek

«oso serio» hartu dute.

Trainerua osatzeko zailtasun

handiena, hain zuzen, eskatzen

duen konpromisoa da. Kirol «sa-

krifikatua» dela aitortu du Oliba-

nek: «Jarraitutasun bat eskatzen

du, eta ez da erraza. Ikasketak di-

rela, lana dela, familia dela... Hori

guztia entrenamenduekin bate-

ragarri egitea asko kostatzen da».

Eta gero nabaritzen da: arraunlari

askok ezin diote erritmo horri eu-

tsi. Urte batetik bestera

aldatu egiten da taldea:

batzuk badoaz eta beste

batzuk etortzen dira.

Ondorioz, hein handi

batean, urtero hasieratik

ekin behar izaten dute:

berriro ere arraunlariek

elkar ezagutu behar

dute, eta talde batasuna

eraiki behar da. 

Arraun elkarte askok

ez dute andreen traine-

rua osatzea lortzen, eta

batelen eta trainerillen

ligetan lehiatzen dira,

kide gutxiagorekin osa

dezaketelako taldea. Dena den,

Deustu, Kaiku, Isuntza eta Onda-

rroako lau arraunlari hauek uste

dute datozen urteetan gehiago

izango direla trainerua osatzea

lortuko duten taldeak. Neska gaz-

te askorentzat erreferenteak dira,

eta parte hartzeko akuilu ere bai.

Sailkapenean gainetik 
izan ditugun bi traineruak 
oso arin urrundu zaizkigu, eta
ezin izan gara borrokan sartu»
Jone Oliban
Deustuko arraunlaria

«Nik uste dut [ETE liga sortu
zen] momentu horretan
emakumeen arraunak bigarren
salto kualitatiboa eman zuela»
Ainhoa Lopez
Isuntzako arraunlaria

‘‘

Talde gaztea izan da gurea.
Denboraldi hau ikasteko 
izan da denontzat, denboraldi
bat zer den ikusteko»
Nagore Osoro
Ondarroako patroi eta entrenatzailea

«Ez ditugu helburuak lortu, eta
desilusio handiak hartu ditugu.
Bandera askok segundo
gutxigatik egin digute ihes»
Maria Lopez
Kaikuko arraunlaria

‘‘
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NAHINONDIK
Maite Berriozabal
Berrizbeitia

Kabidu munduen!

E
gunerokotasunean

etxea txukun antzean

mantentzeko ohitura-

rik ez dugunok etxe

osoa ordenatu behar izaten dugu

noizean behin. Eta egun horiek,

behar baino gauza gutxiago bota,

txarto gordeta zeudenak hobeto

gorde, eta existitzen zirela ere ez

genekien ertzen batzuk garbitze-

ko egunak izaten dira. Horrela-

koetan ohartzen naiz zenbat leku

dagoen eta lekuak zeinen beteta

dauden.

Berez erraza dirudi espazioak

antolatzeak, eta horren inguruan

nik pare bat ideia ditut argi sa-

mar: bata, espazio asko dagoen

lekuan asko kabitzen dela eta es-

pazio gutxi dagoen lekuan gutxi.

Eta bestea, beteta dagoen armai-

ru batean gauza berriren bat gor-

de gura badut, ezinbestean, zer-

bait atera behar dudala bertatik.

Beste kontu bat da erabakitzea

zerentzat dagoen lekua eta ze-

rentzat ez, edota zerk egon behar

duen non. Azken batean, argi da-

goena da lekurik ez dagoen le-

kuan ez dagoela ezer berririk sar-

tzerik, eta beraz, zerbait atera be-

har dela lehenengo. Ideia sinplea

dirudi, baina ez dugu guztiok

gauza bera uste. Edo beharbada

ideia horren alde gaude denok,

hori bai, hustu beharreko tirade-

rak gureak ez diren bitartean. 

Duela egun batzuk Bilboko

metrora sartu nintzen motxila

handi bat lepoan eta goraino be-

tetako oihalezko poltsa bat beso-

an. Jende dezente zegoen eta zu-

tik geratu nintzen atearen albo

batean, harik eta leku bat libratu

zen arte. Ez dakit metroan ibili

zaleak zareten, baina bagoiko

hainbat txokotan lau lagun kabi-

tzen diren jarlekuak ditu parez

pare jarrita. Jarleku horiek ez

daude marra batekin erdibituta

eta ez dira bi jarleku independen-

te, baina alde bakoitzean bi per-

tsona handi kabitzeko bestekoak

bai. Ba, libre zegoen lekuan jesar-

tzera joan nintzenean, aurrekoa-

ren hankekin ia estropezu egin

nuen, eta kostata hartu nuen nire

lekua. Bera ez zen mugitu ere

egin. Enbarazurik ez egiteko, al-

dean neramatzanak altzoan har-

tu nituen, eta besoekin motxila

eta poltsa besarkatuta ekin nion

bidaiari.

Segituan ohartu nintzen oinak

jarlekuaren azpian nituela eta ez

nengoela eroso. Lurrera begiratu

eta ohartu nintzen ia estropezu

eginarazi zidaten aurreko muti-

laren hankek hartzen zutela nire

oinei zegokien espazioa. Orduan

hiru aukera pasa zitzaizkidan bu-

rutik: bata, mesedez, nire lekua

errespeta zezala eta bere hankak

bere lekura eraman zitzala eska-

tzea; bigarrena, lauzpabost gelto-

kirengatik egoera onartu eta ze-

goenarekin aurrera egitea; eta hi-

rugarrena, nire oinekin harenei

bultza egitea. Badakit ez dela zi-

bilizatuena, baina hirugarrena-

ren alde egin nuen.

Hasieran oinak mugitu nituen

zentimetro batzuk eta bere oine-

kin egin nuen topo; mutila geldi.

Bigarren mugimenduan bultza

egin nien bere hankei indartsua-

go eta mutilak hankak mugitu zi-

tuen; aurpegi txarrarekin begira-

tu zidan. Segundo horietan desio

izan nuen mutilak ezer ez esatea,

ez nekielako zer erantzungo

nion. Gainera, sentitzen nuen

bultza egitea ez zegoela ondo, eta

barrenean, harrigarria dirudien

arren, errudun sentitzen nintzen

nirea zen espazioa eskatzearren.

Ez zidan ezer esan, eta egun ba-

tzuk beranduago umetako lagun

batek esaten zuen esaldi batekin

akordatu naiz: Kabidu munduen!

Lurrera begiratu eta
ohartu nintzen ia

estropezu eginarazi
zidaten aurreko

mutilaren hankek
hartzen zutela 

nire oinei zegokien
espazioa

BIZKAIKO HITZAk irakurleen

eskutitzak plazaratzen ditu. Ez

dituzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak

barne, eta BIZKAIKO HITZAk

mozteko eskubidea du. Helbi-

de honetara bidali behar dira,

izen-abizenak eta herria adiera-

zita: Bizkaiko Hitza, Uribitarte

kalea 18, 3-C, 48001 Bilbo. Es-

kutitzak Internet bidez bidaltze-

ko aukera ere badago:

bizkaia@hitza.eus.

%

Azken eraso
matxista salatuko
dute Durangon 

DURANGO bErtzaintzak gizon

bat atxilotu zuen igande goizean,

eraso sexista bat egitea leporatu-

ta. Andereak eta Batukandra el-

karteek gaurko deitua duten La-

rrialdi Feminista eguna baliatuko

dute erasoa salatzeko. 20:30ean

manifestazioa egingo dute, An-

dra Maritik. Azken hiletako era-

soen aurrean ezin dutela azaroa-

ren 25aren zain geratu ondorioz-

tatuta antolatua zuten gaurkoa.

Irudia b Gernika-Lumo

Diasporarentzako eskumuinak Idahoko agintariari
Brad Little Idahoko gobernadorea Gernikako Batzar Etxean izan da asteon. Bizkaiko eta bertako foruen historiaren berri eman zioten astelehenean

egin zuen bisitan. Idahon bizi izan diren herritarrak edo gaur egun bertan daudenen eskualdeko senideak joan ziren gobernadoreari harrera egitera.

Batzar Etxeko ohorezko liburua sinatu zuen Littlek, esanez «ohore handia» zela beretzat «lur honetan eta Eusko Jaurlaritzaren hastapenak 

dituen etxe honetan egotea, Idahoko biztanle askorentzat sakratua den lekuan». BIZKAIKO HITZA

Isuna Autzaganeko
lanak bertan behera
utzi zituen ABLEari

ZORNOTZA bAutzaganeko obra

egiteko ardura hartu zuen aldi

baterako lan enpresak 750.000

euro eta interesak ordaindu be-

harko dizkio Interbiaki. Lanak

bertan behera utzi zituen enpre-

sak, argudiatuta ezin ziela aurre

egin ingurumen baldintza tekni-

koen eraginez igo ziren kontuei.



Natalia Salazar Orbe Bilbo

LGTBI kolektiboaren eskubideei
buruzko nazioarteko eztabaida-
ren agertoki bihurtuko da Bilbo
datozen orduetan. Atzo I. Konfe-
rentzia Atlantikoa egin zuten
Euskalduna jauregian. Gaurtik
etzi artean, berriz, European Pri-
de Organisers Association EPOA-
ren batzarra egingo dute. Topa-
ketak iritzi kontrajarriak sortu
ditu LGTBI kolektiboaren ba-
rruan. Era horretako jardueren
onurez mintzatu da Ortzadar el-
kartea. Harro Euskal Herrietako
Transmaribibollo plataformak,
berriz, topaketa horrek eta antze-
koek kolektiboari eman nahi dio-
ten «joera kapitalista» gaitzetsi
du. Eta manifestaziora deitu dute
biharko, Harro ez da Europride.
Gure izenean ez! lelopean. 110
eragileren baino gehiagoren ba-
besa lortu dute.
Ortzadar elkarteak bileraren

anfitrioi lanak egingo ditu. Aratz
Castro Ortzadarreko arduraduna
da, eta EPOAren batzarra Bilbon
egitea onuragarria dela uste du:
«Gure lurraldea eta gure herrian
dauden balioak ikusarazteko au-
kera bat da». Proiektu horretan
erakunde publikoekin elkarlane-
an aritu ahal izateagatik «harro»
dago, gainera.
Iragarri dute jardunaldiek 

LGTBI kolektiboaren eskubideak
eta lan esparrua izango dituztela
ardatz. «Hainbat herritan area-
gotu diren estremismoak kon-
tuan hartuko dira eztabaidetan».
Horrez gain, 2022rako Europride
jaialdiaren egoitza zein izango
den ere aukeratuko dute. 2023ra
begira, jaialdi horretarako Bilbo
aurkeztuko duten aztertzen ari
dira oraindik. «Gaur-gaurkoz ez
dugu erabakirik hartu. Hala ere,
era horretako ekitaldi bat gurean
ospatzea positiboa izango litzate-
ke, noski».
Onurak besterik ikusten ez di-

tuen elkarte horren aldean, Harro
plataformak gogora ekarri du es-
kuratu dituzten eskubideak lor-
tzeko orain arte ibili behar izan
duten bidea oztopoz betetakoa
izan dela. Ibilbide horren ostean,
ez dute nahi euren mugimendua
«dinamika kapitalistei» lotzerik.
LGTBI kolektiboa merkantiliza-
tzea leporatu die-eta plataformak
era horretako egitasmoei. «Bada-
go gure borrokan merkatu-hobi-
rik ikusi duenik, gay hotelak erai-
kiz, LGTBI kolektiboarentzat eki-
taldiak antolatuz edota, bide
batez, hausnarketa espazioetan
LGTBI polizia sartzen saiatuz, esa-
terako».
Harro plataformak zalantzan

jarri du EPOAren batzarraren

helburua: «Egun hauetan, gay-
friendlyhiriak, balantze ekono-
mikoak, enpresa ikuspegiak, tu-
rismoa eta  antzeko gaiak hizpide
hartuko dituen bilera baten ager-
toki izango da Euskal Herria. Es-
kubideen eta garapenaren ingu-
ruan hitz egingo dutela esango

dute, ordea».  Garapen hori nore-
na izango den eta zeinen lepotik
lortuko duten galdetu diete anto-
latzaileei. Bea Macias Harro plata-
formako kideak BERRIA egunka-
rian argitaratutako elkarrizketa
batean zehaztu du era horretako
jarduerek «eguneroko beharrak
eta eskaerak alboratzea» daka-
rrela. «Gure mugimendua des-

politizatu nahi dute, gure borroka
negozio bihurtzeko eta etekin
ekonomikoak ateratzeko».
EPOAk ordezkatzen duen ere-

duaren aurkako analisiarekin bat
egin dute 110 eragilek baino
gehiagok, eta atxikimendua
eman diote manifestazioari. Ze-
rrenda luze horretan hainbat era-
gileren izenak jaso dituzte: LGTBI
taldeak (besteak beste, Bizkaiko
E28 koordinakundea, EHGAM,
Lumagorri eta Medeak), sindika-
tuak (ELA, LAB, CCOO, ESK, Stei-
las, CNT, Hiru eta Etxalde), alderdi
politikoak (EH Bildu, Elkarrekin
Podemos, Alternatiba eta Ezker
Anitza), okupazio mugimenduko
hainbat talde, talde internaziona-
listak, talde feministak, eragile
gazteak (besteak beste, Eragin Bil-
bo, Alternatiba gazteak, Ernai,
Gazte Komunistak edota Ikasle
Ekintza) eta bestelako eragileak
(SOS Arrazakeria, Ailaket, Euskal

Herrian Euskaraz, Ekologistak
Martxan edo Joxemi Zumalabe
fundazioa).
Horrez gain, metalgintzaren

arloko sindikatuekin adostutako
elkarlanaren berri ere eman du
Harrok. Biharko borroka eguna
antolatu dute metalgintzako lan-
gileek, eta Harroko kideek ere
parte hartuko dute. Arratsaldean,
berriz, metalgintzako langileek
emango diete babesa eurei, eta
manifestazioan parte hartuko
dute. 17:30ean abiatuko da mar-
txa, Arriaga aurretik.

Kritika kritikei
Ortzadar elkarteak EPOAren ba-
tzarra babestu du. Aratz Castrok
era horretako topaketak Bilbon
egitearen garrantzia azpimarratu
du: «Agian hemen beste era bate-
ra sumatzen dugu, eta Harro eki-
taldia [Bilbao Bizkaia Harro] festa
gisa hartuko da. Beste herrialde
batzuetan ez da erraza erakunde-
en babesa izatea kalera atera eta
era honetako ekitaldiak antola-
tzeko». Hala mintzatu da egitas-
moak jasotako krikitak direla eta:
«Pena ematen dit elkarte baten
batzarra kritikatzen korapilatze-
ak, elkarrekin lanean jardun or-
dez, esaterako, estremismoek
sustatzen duten diskurtsoaren
aurka egiteko. Diskurtso horrek
kolektibo osoarengan baitu era-
gina». Adierazi du inork ez diela
ezarriko zeintzuk diren landu be-
har dituzten jarduerak. «Gu ere
LGTBI elkarte bat baikara, eta
gure lan ildoaren arabera egingo
dugu lan». 

Harrotasuna ulertzeko
bi ikuspegi, talkan
EPOAren batzarra Bilbon egingo dute gaur eta bihar, Ortzadar
elkarteak babestuta bHarro plataformak manifestaziora deitu du,
LGTBI kolektiboaren «merkantilizazioa» egingo dutela salatzeko

LGTBI komunitatearen nazioarteko egunean manifestazioa egin zuten, Bilbon. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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ALDARRIKAPEN EGUNA 

EPOAren bileraren aurka egingo

duten manifestazioaz gain, hain-

bat jarduera antolatu ditu Harro

Euskal Herrietako Transmaribibo-

llo plataformak.

Gaur

18:00. Harro plataformaren aur-

kezpen tailerra, 7Katu gaztetxean.

19:30. Bilbao Bizkaia Pride-ren

atzean dagoenari buruzko hitzal-

dia.

Bihar

10:30. Mahai inguruak. Asimiliza-

zio prozesuak: pinkwashing, gre-

enwashing, purplewashing (Sare

Lesbianista, Ekologistak Martxan

eta Harroren eskutik). Bestalde,

makroekitaldien eraginari buruzko

iritzia emango dute Eraginek, Piztu

Bilbok eta E28 Koordinakundeak).

7Katu gaztetxean.

17:30. Manifestazioa, Arriagatik

aterata.

22:00. [H]Ortz-adarra Jo festa,

7Katu gaztetxean.

Turismo Sailak

70.000 euro eman

ditu ekitaldirako

R
Bizkaiko Foru Aldundiak

70.000 euroko diru la-

guntza eman dio Ortzadar el-

karteari EPOA elkartearen ba-

tzarra antolatzeko. Diru hori 

Turismoa eta Bizkaiaren Susta-

penerako Sailetik eman duela

salatu du EH Bilduk. «Emanda-

ko diru laguntza nondik atera

den ikusita, argi dago zer helbu-

ru duen Bizkaiko Aldundiak he-

lekimen horiekin: LGTBI kolek-

tiboaren eskubideak defendatu

beharrean, haien aldarrikape-

nak helburu merkantilista bate-

kin erabiltzen dituzte». Koalizio-

ak adierazi du Gizarte Ekintza

Sailak defendatu beharko lituz-

keela LGTBI kolektiboaren inte-

resak.

Euren mugimendua
despolitizatzeko nahia
salatu du Harrok.
Ortzadar pozik dago
erakundeen babesarekin
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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

«Asexualak direla. Haientzat zai-
la dela bikotea aurkitzea. Seme-
alabarik izanez gero, ezintasuna
gene bidez pasatuko dietela...».
Javi Bengoaren esanetan (Aba-
diño, 1962), asko dira adimen
ezintasuna duten pertsonen se-
xualitatearen inguruko mitoak.
Gorabideko psikologo eta sexolo-
goa da, adimen urritasuna dute-
nen Bizkaiko elkartekoa.
Uste oker horiek hautsi
eta sexualitatea garatzen
laguntzeko plana ipini
dute martxan. Ezintasu-
na duten pertsonek eta
familiek ohartarazi diete horrela-
ko zerbaiten premia zegoela.
Zergatik ez da gai hau orain arte

landu? Zergatik egon da ezku-

tuan adimen urritasuna dutenen

sexualitatea?

Gizarteak sexuarekiko duen
ikuspegi kulturalarekin du zeri-
kusia, pertsona horien ezintasu-
narekin baino gehiago. Sexua oso
modu itxian ulertu dugu, genita-
lei lotuta, seme-alabak izateko eta
ahal dela soilik ezkondutakoen
artean. Zerbait iluna eta zikina
dela pentsatu da. Horregatik saia-
tu gara ezintasuna dutenak ba-
besten kalte egin diezaiekeela
uste dugun «gauza zikin» horre-
tatik. Denok izaki sexualak garen
arren, sexualitatea ukatu diegu.
Sexualitatea modu naturalean

bizitzeko jarri zaizkien traba ho-

riek kalte egingo zieten, ezta?

Esaterako, gizarteak ez du argi eta
garbi onartzen adimen ezintasu-
na dutenek bikotea izatea. Ho-
rrek frustrazioa eragiten die. Ba-
tzuek eszitazioa sentitu dutene-
an, ez dute jakin zer gertatu zaien,

inork ez dielako azaldu zer den
hori. Ez dutenez ulertzen zer ger-
tatzen zaien, ez dakite nola heldu.
Sexualitatea ukatzeak ezinegona
eta frustrazioa sortzen die; ederra,
atsegina eta dibertigarria izan be-
harko litzatekeena, guztiz kon-
trako bihurtu diegu.
Familian berba egiten dute? 

Gainontzeko familietan bezala,
ezintasuna duen pertsona bat du-
tenetan ere sexuaz errazago edo

gaitzago berba egiten dutenak
daude. Ezagutzen dut semeak es-
katuta duela urte batzuk porno
aldizkariak erosten zizkion 80 ur-
teko andre bat. Beste batzuek ez
dute sekula gaiaz hitz egin seni-
deekin; gaur egun ere ez. Dena
den, egia da apurka-apurka egoe-
ra aldatzen ari dela; gero eta
gehiago dira euren seme-alabek
heziketa sexuala jasotzea nahi
duten gurasoak.
Esan duzu bikotea izatea orain-

dik ere ez dela erabat onartzen.

Familia bat sortzea, seme-ala-

bak izatea, beraz, gutxiago, ez?

Bikotea izatea, tira, bai, gutxi go-
rabehera. Baina harekin bizitzen
jartzea, ja ez hainbeste. Autono-
mia horrek laguntza handia eska-
tzen du, eta ez da argi ikusten.
Seme-alaben kontua oso konpli-
katua da. Umeek eskubide ba-
tzuk dituzte, bai. Guraso izateko
babes handia beharko lukete. Ez
da orokortu daitekeen gai bat.
Kasu bakoitza aztertu beharko li-
tzateke. Baina ezin dugu ahaztu
ezintasuna dutenek ere badutela

«Sexualak
garen arren,
sexualitatea
ukatu diegu»

Javi Bengoa b Gorabideko sexologoa

Adimen urritasuna duten Gorabideko kideek
eskatuta, elkarteak sexualitateari erreparatu
dio. Bengoaren esanetan, arazo moduan bizi
izan dute orain arte; aurrerantzean ikuspegi
baikor batetik begiratu nahi diote auziari.

ARITZ LOIOLA / FOKU

«Saiatu gara adimen
ezintasuna dutenak babesten
kalte egin diezaiekeela uste
dugun ‘gauza zikin’ horretatik»
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eskubide hori: guraso izateko es-

kubidea giza eskubidea da.

Nola osatu duzue plana?

2012an martxan jarri genuen

proiektu baten parte da. Ezintasu-

na duten pertsonengana, haien

familiengana edo laguntza ema-

ten dieten profesionalengana jo-

tzen dugunean, beti kontatzen

dizkigute sexualitateari lotuta

dauden arazoak. ‘Honek bikote

arazoak ditu’. ‘Hura bizi den egoi-

tzan jende aurrean masturbatzen

da’. Dena da arazoa, dena da ezko-

rra. Ikuspegi hori aldatu nahi ge-

nuen. Sexualitatea begirada bai-

kor batetik lantzen hasi nahi ge-

nuen. Horregatik sortu dugu gida

moduko hau. Tresna bat da se-

xuarekiko dugun begirada alda-

tzeko, ezintasuna duten pertso-

nen desirak eta beharrak ezagutu

eta horiek betetzen laguntzeko. 

Beraz, kasuz kasu sexualitatea

landuz joateko gida bat da?

Proiektua martxan jarri genuene-

an ikusi genuen bi modutara egin

genezakeela. Batetik, orain arte

bezala prestakuntza eskain gene-

zakeen, ezintasuna duten pertso-

nen, haien familien eta profesio-

nalen artean. Bestetik, banakako

proiektuak sor genitzakeen;

proiektu txikiak, baina pertsona

horietako bakoitzaren bizitza ha-

sieratik aldatzen lagunduko dute-

nak, eta, era berean, gainontzeko

pertsonengan ere eragina izango

dutenak. Bigarren aukera hori

egokiagoa iruditu zitzaigun.

Jarraibideak zehazten dituen

gida bat da?

Sarrera txiki bat du, begirada za-

baltzen laguntzeko. Sexualitateaz

egiten da berba, ohartarazten da

giza duintasuna ez dela osoa ez

bada kontuan hartzen pertsona

sexualak garela, giza eskubideez

hitz egiten da... Eta, ondoren, per-

tsona ezagutzeko galdetegi mo-

duko bat dator. Galdetegi zurrun

bat baino gehiago, metodologia

bat dela esango nuke. Ez dira gal-

dera guztiak erantzun behar. Arlo

batzuk proposatzen dira, ezinta-

suna duen pertsonarekin horie-

taz hitz egiten laguntzeko; azken

batean, pertsona horrek zer nahi

duen jakitea da asmoa. Ondoren,

helburu batzuk zehazten dira, eta

horiek lortu ahal izateko plangin-

tza bat egiten da. 

Zer arlo dira horiek?

Identitatea eta sexu aukera, emo-

zioen adierazpena, plazera, biko-

te harremana eta ugalketa. Ho-

rien barruan, beste arlo zehatzago

batzuk ere lantzen dira.

Dagoeneko jarri duzue prakti-

kan, ezta?

Bai, eta gustura gaude lortutakoa-

rekin. Norekin probatu geneza-

keen aztertu genuen, nortzuk

adierazi ziguten sexualitateareki-

ko kezka. Ondoren, familiekin eta

profesionalekin hitz egin genuen.

Laguntzaile bat hautatzen da,

pertsona horrekin eta lortu nahi

den helburuarekin konpromiso

sendoa duen gertuko norbait. Eta

jarraipen taldeak sortu dira. 

Ezintasuna duten pertsona guz-

tientzat da baliagarri? 

Ezintasun mailak daude, noski.

Testuz osatutako gida bat da,

nahiz eta piktograma batzuk ere

badituen. Hori ikusita pentsa dai-

teke hitz egiteko gai diren pertso-

nentzat dela bakarrik. Hitz egite-

ko gai ez direnentzat edo testua

ulertzeko zailtasunak dituzte-

nentzat alferrikakoa dela. Baina

ez da horrela; guk hitz egin ezin

duten edo mugikortasunik ez du-

ten pertsonekin ere egiten dugu

lan, eta horiek ere izan ditugu go-

goan gida osatu dugunean. Haiek

ez dute erantzungo, baina haien

ingurukoek gida kontuan hartu

beharko dute, eta erne egon, per-

tsona horiek asko komunikatzen

dutelako, nahiz eta berba egin ez.

Haiei begiratzeko modua aldatu

behar dugu, zer gura duten antze-

mateko gai izan gaitezen.



Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Bilboko Portuaren erdiko kaia
egiteko obrak espero baino azka-
rrago doaz. Oraingoz, lehen fase-
aren lanekin ari dira. Urte bukae-
rarako eraikita egotea aurreikusi
zuten, baina espero baino erritmo
biziagoan ari dira. Bilboko Portu-
ko Agintaritzak iragarri du iraila
bukatu orduko eginda egongo
dela. Datorren urtean, urbaniza-
zio lanak egin beharko dituzte.
Kai berriaren lehen fase horri es-
ker, Bilboko Portuak 360.000
metro koadro gehiago izango ditu
erabilgarri; beste era batera esan-
da, 50 San Mames futbol zelaik
beteko luketen azalera. Kai berri
horri esker, 1.218 metroko ilara

irabaziko du portuak kargaon-
tziak lehorreratu ahal izateko.
Luzueroko meategi zaharrak
egonkortzen ere ibili dira.
Lehen fasea eraikitzeko lanen

bukaera hiru hilabete aurreratu
izanak, aurreikusitakoa baino
bost milioi euro gutxiagoko in-
bertsioa eskatuko dio Portuko
Agintaritzari. Azken hiru urtee-
tan ibili dira beharrean, eta dago-
eneko 74 milioi euro erabili dituz-
te obrak ordaintzeko. Europako
Batasunaren laguntza izan du:
Connecting Europe Facility pro-
gramak inbertsioaren %20 finan-
tzatu dio. 
Guztira, portuaren erdian egi-

ten ari diren kai berriak 660.000
metro koadro izango ditu, azken

urteetako negozio hazkundeak
eragindako premiei erantzuteko.
Bigarren fasearen lizitazioa aur-
ten egingo dute, eta lanak hu-
rrengo urtean hastea espero dute.
Proiektu osoa 2023. urterako
amaitzea espero dute, eta, era ho-
rretan, 1992an diseinatu zuten
Bilboko Portuaren proiektua
amaituta legoke.
Era horretan, portuak egun

duen arazoetako bati aurre egin
ahalko dio. Hau da, okupazio tasa
handia dauka, %87koa, Espainia-
ko Gobernuaren menpeko beste
portuen batezbestekoa baino %24
handiagoa. Erdiko kai muturra-
ren lehen fasea amaitzen denean,
okupazio tasa %83ra jaitsiko da,
eta hazkunde ahalmena nabar-
men handituko zaio. Portu Agin-
taritzaren arabera, portuan ber-

tan lanean ari diren enpresa ba-
tzuek dagoeneko euren eremua
handitzeko beharraz ohartarazi
diete; berriak diren beste enpresa
batzuek ere kai berrian egoteko
interesa agertu dute.

Emaitzak berdinduta
Urte onak izaten ari dira Bilboko
Portuarentzat. Aurreikuspenak
ez ziren onenak, baina 2018. urte-
ko emaitzak berdintzea lortu du
ia, urtarriletik ekainera bitarteko
tartean; guztira, 17,6 milioi tona
mugitu dituzte han, tokiko trafi-
koa eta zuzkidura zenbatu gabe.
Uztailean egin zuen lehen seihile-
koaren balantzea.
Zierbenan dagoen Petronorren

findegiak bi geldialdi egin ditu hi-
labete hauetan, eta jarduera txiki-
tzeak eragin du Bilboko Portuan
1,6 milioi tona gutxiago mugitu
izana; halere, %1 soilik jaitsi da
trafikoa. Portuak argitaratu di-
tuen datuen arabera, geldialdi
horiek egin ezean, %7 baino
gehiago igoko zen trafikoa.

Kai berriaren
erdia, iraila
amaitu orduko  
Lehen fasea abenduan barik datorren astean
bukatuko duela iragarri du Bilboko Portu
Agintaritzak b360.000 metro koadro ditu

Luzeruetako meategi zaharrean astelehean egindako leherketa. BILBOKO PORTU AGINTZARITZA

EAJ eta PSE-EEren
gobernu akordioa,
Barakaldon

BARAKALDO bMaiatzean egin
ziren udal hauteskundeak, eta
ekainean osatu ziren udalak. Ha-
rrezkero, Barakaldokoan EAJ ze-
goen agintean, PSE-EEren babe-
sarekin. Martitzenean sinatutako
akordioari esker, aurrerantzean
sozialistak ere udal gobernuan
egongo dira. Hamar arloetatik
lau euren esku geratu dira, eta
Alfredo Retortillo bigarren alka-
teorde izango da aurrerantzean.

Zorrotzaurre eta
San Ignazio arteko
zubia, eraikitzen

BILBO bAste honetan hasi dira
Zorrotzaurreko uhartea eta San
Ignazio lotuko dituen zubia erai-
kitzen. Sevillan egindako piezak
irlako kaian kokatzen hasi dira.
Urrian lotuko dituzte garai bate-
an Deustuko kanala izandakoa-
ren bi ertzak. 75 metro zabal izan-
go da, eta lanek 10 milioi euroren
aurrekontua dute. Gaur egun,
Frank Gerhy zubiak baino ez ditu
lotzen uhartea eta Deustu. 

Bigarren gailua,
Bimep itsas
energia zentrora

LEMOIZ bArmintza (Lemoiz) pa-
rean itsasoan dagoen zentroa da
Bimep, eta itsas energia proba-
tzea da bere egitekoa. 2015ean
sortu zuten, eta olatuekin argin-
darra sortzeko bigarren gailu bat
izango du datozen egunetan.
Hala iragarri du Energiaren Eus-
kal Erakundeak. Hamahiru me-
tro da luze, eta 3,5, zabal; bedera-
tzi tonako pisua du. Aurki jasoko
du hirugarren gailu bat ere.

Asua ibaian
bigarren zubia
egiten hasi dira

SONDIKA bAsua ibaiaren ibilgua
eta zabalera aldatu ditu Uraren
Euskal Agentziak, Sondikan,
uholdeak saihesteko. Sangroniz
inguruko enpresen eta etxebizi-
tzen komunikazioa hobetzeko,
beste zubi bat eraikitzen hasi
dira, bigarrena. Aurretik beste
bat egin dute. Zubi berriek zaha-
rrek baino ahalmen hidrauliko
handiagoa izango dute uholdee-
tan urari trabarik ez egiteko. Retortillo eta Del Campo. BIZKAIKO HITZA
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Lander Unzueta Lekerikabeaskoa

Bermeo

B
ermeotarrentzat Izaro
irla herriko altxorra
da: herriko mugak
markatzen ditu, eta,

aldi berean, bermeotarren artean
zabaldutako dozenaka istorio eta
kondairaren iturri da. Baina ez
hori bakarrik. Bermeoko eta Ur-
daibaiko kostaldeko ikur hori, gi-
zakien altxorra bakarrik izan be-
harrean, migrazio luzeak egiten
dituzten hainbat hegazti espezie-
ren oasia ere bada. Hain zuzen
ere, Europan umatu eta negua
Afrika tropikalean igarotzen du-
ten hegazti transahararrek Kan-
tauri itsasoa zeharkatu ostean be-
gibistan edukitzen duten lehorre-
ko lehen gunea da. Hori dela eta,
azken bi urteetan Izaro irla orni-
tologia ikerketa berezi baten epi-
zentro bilakatu da. 
Aranzadi zientzia elkartearen

ornitologia saileko eta Urdaibai
Bird Center zentroko adituek,
Izarok hegazti horientzat izan
ahal dituen berezitasunak kon-
tuan hartuta, uharteak hegazti
migratzaileentzat duen geltoki
funtzioa aztertu eta ikertzeko
proiektua abian jarri zuten
2017an Bizkaiko Diputazioaren,
Eusko Jaurlaritzaren, Bermeoko
Udalaren eta Ajangizko Maier ko-
operatibaren laguntzarekin.
Proiektuak 1988an Italian egin-
dako Piccole Isole izeneko ekime-
na hartu du abiapuntu bezala.
Italiako Fauna Basatiaren Institu-
tuak aurrera eramandako ekime-
nak hegazti migratzaileen bidaia
luzeetan irlek daukaten garran-
tzia ikertu eta agerian jartzea
zuen helburutzat.
Luis Betanzos Aranzadi zientzia

elkarteko Ornitologia saileko ki-
dea da Izaron egindako ikerketen
arduradunetako bat. Betanzosen
esanetan, bere kide batek Izarok
hegazti migratzaileentzat duen
garrantzia azpimarratu ostean

hasi zen sortzen proiektua. 2011.
urtean izan zen, eta Menorcako
(Herrialde Katalanak) eraztun-
tzaile bat izan zen ideia proposatu
ziona. 2017an, Bizkaiko Foru Al-
dundiaren baimenak lortu ondo-
ren, Betanzosek eta ikertzaile tal-
de batek lau egun eman zituen
uhartean laginketa saio bat egite-
ko.
Aranzadiko adituak azaldu

duenez, hegaztiek geldialdia egi-
ten dute ikusten duten lehen lur
zatian. Kostaldea Izarotik oso ger-
tu dagoen arren, ohituraz irlan
geratzen dira, eta horrek eraztun-
tze lanak egiteko eremu aproposa
bilakatzen du. 2017ko egun ho-
rietan zehar 170 txori inguru ha-
rrapatu zituen ikertzaile taldeak,
tokikoak zein migratzaileak.
Emaitza onak ikusita, hurrengo
urterako ikerketa proiektu han-
diagoa antolatzeari ekin zioten,
eta horrela jaio zen gaur egun
martxan dagoen ikerketa egitas-
moa.
Ordutik hona, birritan izan dira

ikertzailez eta eraztuntzailez osa-
tutako taldeak Izaron lanean. Az-
ken eraztuntze kanpaina oraintsu
bukatu dute: abuztuaren 4tik
irailaren 4ra arte hogei bolunta-
rioren lantokia eta bizilekua izan
da Izaro uhartea.

Eraztuntze kanpaina
Lau pertsonatako txandatan ba-
natuta, boluntarioek egunak iga-
ro izaten dituzte uhartean bizi-
tzen. Proiektuak Bizkaia, Araba
eta Gipuzkoako zein Extremadu-
ra, Madril, Andaluzia (Espainia)
eta Menorcako (Herrialde Katala-
nak) boluntarioak batu ditu.
Izarora iristea ez da lan erraza;

ez dago ontziratzeko lekurik, eta
han bizitzeko ezinbestekoak zi-
ren hornigaiak eraman beharra
izan zuen boluntario taldeak. Be-
tiere itsasoaren egoerak baldin-
tzatuta, Bermeoko Gurutze Go-
rriaren laguntzagaz egiten zituz-
ten bidaiak boluntarioek. Bertan

igaro beharreko egun finkorik
gabe, kanpadendetan bizi izan
dira eraztuntzaileak, kostaldea
begi bistan baina bertara iristeko
modurik gabe.
Kanpainak iraun zuen hilabe-

tean, hegazti migratzaileak ha-
rrapatu eta horiei eraztunak jar-
tzeari ekin zioten. Eraztunak jar-
tzeko protokoloa «normalean

esfortzu iraunkorreko estazioe-
tan erabiltzen dena» izan dela
adierazi dute proiektuaren 
arduradunek. Horrela, uhartean
zehar hamasei milimetroko argi-
tasuneko hainbat laino sare ezarri
zituzten. 
Sare horiek egunsentitik ilun-

tzera arte zabalik uzten zituzten.

Denbora tarte horren barruan,
eraztuntzaileek orduero kontro-
latzen zituzten sareak hegaztirik
harrapatu  ote zuten ikusteko. Be-
tanzosek azaldu duenez, proiek-
tuaren helburu nagusietako bat
hegaztiak era egoki batean zain-
tzea izan da. Hori horrela, haize
arinak edota beroak zeuden egu-
netan, ordu erdiko maiztasuna-

gaz kontrolatzen zituz-
ten sareak; egun euri-
tsuetan edota haize
zakarra zeudenetan, be-
rriz, sareak itxita man-
tentzen zituzten, hegaz-
tien segurtasunerako.
Hegaztiak harrapatu-

ta, horientzat bereziki
prestatutako kolektore-
etan sartzen zituzten.

Bertan zeudelarik, eraztundu eta
txoriaren inguruko datu zehatzak
hartzen zituzten: adina, sexua, ta-
maina, pisua, hegalen luzera edo-
ta lumen koipea izan dira kon-
tuan hartu beharrekoak.
Aurten egindako kanpainan,

denera hogei espezietako 1.162
hegazti eraztundu dituzte. Gehie-

nak —990, hain zuzen ere— txio
horiak izan dira. Besteak beste,
argi oilarrak eta kaio hankaho-
riak ere eraztundu dituztela na-
barmendu dute.
Betanzos pozik agertu da kan-

painan eraztundutako hegaztie-

kin. Azaldu duenez, hegazti mi-

gratzaileek egiten duten ibilbidea

eta euren portaera hobeto ezagu-

tzeko balioko du ikerketak.

«Nondik datorren eta nora doan

jakin dezakegu mota honetako

kanpainen bidez». Izarori hegaz-

tien gasolindegiezizena ipini dio:

«Halako leku bati garrantzia ema-

ten badiogu, eta babesten badugu,

euren mesederako izango da».

Datorren urtera begira, kan-
painarekin jarraitzeko gogotsu
agertu da Betanzos. «Bi urte da-
ramatzagu lanean, eta lortutakoa
ikusteak datozen urteetan ere ja-
rraitzeko indarra ematen digu».
Izaron lanean aritu direnen espe-
rientzia «positiboa» nabarmen-
du du Aranzadiko kideak; izan
ere, parte hartu dutenetako asko
eta asko berriz errepikatzeko
prest agertu dira.

Hegazti migratzaileek atsedena hartzeko
lekuak behar dituzte. Izaro uhartea da
Kantauri itsasoa zeharkatzen dutenen
geralekuetako bat. Hori aprobetxatu dute
Aranzadikoek ikerketa bat egiteko.

«Hegaztien
gasolindegia»

Eraztuntzaileetako bat Izaron, txio hori bat saretik ateratzen.  ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA

2019ko kanpainan 1.162
hegazti eraztundu dituzte: txio
horiak, argi oilarrak eta kaio
hankahoriak harrapatu dituzte

Lau pertsonako taldeetan
banatutako hogei boluntario
izan dira Izaron, abuztuaren
4tik irailaren 4ra bitartean
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Natalia Salazar Orbe Sopela

L
aurogeiko hamar-

kadan sortutako

kultura indepen-

denteak urteetan

ernatu den estiloa

eta bizimodua ba-

rreiatu ditu munduan barrena.

Merkatuak ezarritako joeretatik

kanpo aspaldi eratu zuten kultu-

raren ondorengoek erroak bota

dituzte Sopelan. Kultura hori eza-

gutarazten laguntzen du herrian

antolatzen duten jaialdiak. Surfa-

ren inguruan jaio izanik, hondar-

tza, natura, ingurumena eta birzi-

klatzea ditu ardatz beste urtebe-

tez herrian abiatu duten Sopela

Kosta Festek. Seigarrena dute.

Berritasunak dakartza aurten.

Besteak beste, skate proba pun-

tuagarriak egingo dituzte. Orain

arte ez dute jorratu horrelakorik.

Eusko Riders 2019 Skate txapel-

ketan lehiatuko dira bihar. «Eus-

kadiko txapelketako zirkuituko

proba bat izango da, Bowl moda-

litatekoa». Hala azaldu dute uda-

lekoek, antolatzaile lanetan bai-

tabiltza. Domekan, berriz, Silvia

Serret skater katalanak eskola

magistral bat emango du, ema-

kumeentzakoa bakarrik.

Parkour tailerra ere lehenen-

goz antolatu dute. «Surfa eta sur-

faren inguruko kultura dira gure

apustua. Baina dena dago lotuta.

Aurten pentsatu dugu skatea ere

hor sartzen zela, eta hondartza

gainean daukagun skate parkea

baliatzea erabaki dugu, orain arte

ez dugu egin-eta horrelakorik».

Parkourra ere estilo edo kultura

horrekin bat datorrela iruditu

zaie. «Herriko kultura giro ho-

rretan murgiltzen da».

Naturarekin eta surfaren,

bodyboardaren, kayak surfaren

edo skatearen kulturarekin zeri-

kusia duten ehunka jarduera

izango dira jaialdian, doan, igan-

dera bitartean. Bertaratzen dire-

nek aukera izango dute, besteak

beste, kostaldea txorien ikuspegi-

tik behatzeko. Bihar eta etzi para-

pente hegaldiak egingo dituzte

Barinatxa hondartzako labarren

gainetik.

Haurrentzako jarduera ugari

prestatu dituzte, familian zein la-

gun giroan egitekoak. Denetariko

proposamenak dituzte,

denak naturaren eta gi-

zakiaren arteko harre-

man orekatuaren ga-

rrantzia barneratzeko

baliagarriak. Uraza bat

landatu eta etxean nola hazten

den ikusteko, Ortua Etxean jar-

duera da horietako bat. 

Esperimentu gisa planteatuta-

koak ere badaude, esaterako,

Uraren Bideak izenekoa. Urak gi-

zakiaren bizitzan duen garran-

tziaz jabetzeko tailerra da. Hor

parte hartzen dutenek, banbu ka-

naberak baliatuta, ubide bat erai-

ki beharko dute, eta, tanta bat

bera ere erori gabe, ura garraiatu.

Surf probak
Hala ere, surfa da jaialdiaren ar-

datza, eta nabarmena da. Euskal

Herriko Surf Federazioarekin el-

karlanean, Euskal Herriko zirkui-

tuko hainbat proba antolatu di-

tuzte. Maila guztietako probak

izango dira. Kluben arteko lehia-

ketak ere egingo dituzte. Saio ho-

riek guztiak eguraldiaren eta itsa-

soaren egoeraren mende egongo

direla aurreratu dute antolatzai-

leek.

Horrez gain, kirol horretan

hastapenak egin nahi dituzte-

nentzako doako surf ikastaroak

emango dituzte herriko bost surf

eskolak. 11 urtetik gorako gazteek

dute horietan parte hartzeko au-

kera.

Bestalde, Peña Txuri surf esko-

lak surf egokituko ikastaroak

emango ditu. Behar bereziak di-

tuzten gazteei olatuen indarra eu-

ren gorputzean sentitzeko aukera

emango diete horrela. 

Jaialdi handien zein txikien

aurkezpen marka bilakatu da as-

paldion natura eta musika uztar-

tzea. Sopelan ere bide hori jorratu

dute. «Jaialdiaren leloa horixe da:

Sopela Kosta Fest, surfa, natura

eta musika». Osagai horiei pizga-

rria emateko, gonbidatuak aur-

keztu dituzte. Musikari dagokio-

nez, Hesian eta El Canijo de Jerez

aurkeztu dituzte talde nagusi

gisa. Udaletxeko plazako oholtza

nagusian ariko dira, gaur eta

bihar, beste zortzi kantari eta tal-

derekin batera.

Denetariko estiloko doinuak

aukeratu dituzte gustu anitzetako

Seigarren Sopela Kosta Fest egiten ari dira Uribe Kosta eskualdeko herrian. Festa horrek surfa du
ardatz, baina surfaren inguruan sortutako kultura osoa hartu dute kontuan egitaraua osatzeko.
Besteak beste, aurten lehenengoz egingo dituzte skate proba puntuagarriak. 

Surfetik sortuta, haziz doa

Euskal Herriko zirkuituan puntuagarriak diren hainbat surf probatan lehiatzea aurreikusi dute. SOPELA KOSTA FEST

Musika eskaintza askotarikoa
aurkeztu dute; gazteentzako
eta helduentzako jarduerak eta
tailerrak egingo dituzte
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ikus-entzuleengana iristeko as-

moz. Hesian talde nafarrak Ha-

sierabere azken diskoko abestiak

kantatuko ditu zuzenean, gaur.

Harekin batera, oholtzara igoko

dira talde hasiberriak, Bizkaiko

musikarien ordezkariak zein es-

tatuko artistak. «Aniztasuna isla-

tuko dugu». Aniztasuna estiloari

dagokionez, denetariko publiko-

aren zaletasunei erantzun ahal

izateko. «Tachenko eta Cooper,

esaterako, publiko nagusiago ba-

tentzakoak dira».

Aniztasun horren barruan, ge-

nero ikuspegia ere ez dute ahaztu

nahi. «Kontzertuetarako beti

saiatzen gara emakumeak ere

presente egon daitezen oholtza

gainean, lider rolean».

Ekitaldi jasangarria
Jaialdiak bat egin du Ihobek sus-

tatzen duen Erronka Garbia egi-

tasmoarekin. Eusko Jaurlaritzak

ingurumena kudeatzeko darabi-

len elkarte publikoaren proiektu

horren helburua da era horretako

ekitaldiek ingurugiroan sor litza-

keen eragin negatiboak murriz-

tea. Antolatzaileek finkatu dituz-

ten helburuen artean, plastikoa-

ren erabilera murriztearen

garrantzia nabarmendu dute.

Horretarako, berrerabil daitezke-

en edalontziak edo biodegrada-

garriak banatuko dituzte. «Hel-

burua da antzematea ingurume-

naren alde zeintzuk neurri

hartzen diren, eta zeintzuk ez.

Horiek identifikatuta, urtero ho-

betzen joan nahi dugu, jaialdia ja-

sangarri bihurtzeko eta inguru-

menarekiko errespetua berma-

tzeko». Eguraldia lagun izatea

eskatzen dute eurek, jarduera

guztiak pentsatu bezala gauzatu

eta horiez gozatu ahal izateko.

EGITARAUA 

Gaur

16:30.Surf ikastaroak. 11 urtetik

aurrerako edonorentzat. Izena

eman behar da. Barinatxa hon-

dartzan egingo dute.

17:00.Surf egokituko ikastaroa.

Izena eman behar da. Arriatara

hondartzan.

18:00.Surf ikastaroak, 11 urtetik

gorako edonorentzat, Arriatara

hondartzan. Izena eman behar

da.

20:00.Kontzertuak: Mississipi

Queen and The Wet Dogs, Natali,

Nerabe, Tachenko eta Hesian.

Udaletxeko plazan.

Bihar

08:30.Euskal Herriko Surf elkar-

teen arteko txapelketa, Atxabiribil

hondartzan. Sei kidek osatutako

taldeen arteko lehiaketa egingo

dute. Emakumeak izango dira ka-

pitainak. 19:00etara arte. Euskal

Herriko Surf Federazioak antola-

tuta.

08:30.Euskal Surf Zirkuituaren II.

proba eta Euskal Herriko txapel-

keta. Euskal Herriko Surf Federa-

zioak antolatuta. Arriatara hon-

dartzan. 

08:30.Euskal Herriko Surf Bete-

rano txapelketa. Euskal Herriko

Surf Federazioak antolatuta.

Atxabiribil hondartzan.

09:00. I. SKF-BPT Waveski Ope-

na, Barrika Piragua Taldeak eta

Bizkaiko Piraguismo Federazioak

antolatuta. Barinatxa hondartzan. 

11:00.Hareazko eskulturen taile-

rra. Familia osoarentzat. Pala eta

ontzia eraman behar dira. Arriata-

ra hondartzan. 

11:00.Zentzumenen bidea. 

Oinutsik jarri, eta material anitzek

sorrarazten duten sentsazioa

sentitzeko jarduera. Urtebetetik

gorako haurrentzat. Udaletxeko

plazan.

11:00.Ortua Etxean. Loreontzia

apaindu, eta etxera eramateko

uraza landatuko dute. Hiru urtetik

gorako umeentzat. Udaletxeko

plazan.

11:00.Artea harearekin. Harea

eta pintura ekologikoekin margo-

tzeko tailerra. Lau urtetik aurrera-

ko umeentzat. Udaletxeko pla-

zan.

11:00.Uraren Bideak. Umeentza-

ko tailerra, urak gizakiaren bizi-

tzan duen garrantziaz jabetzeko.

Banbu kanaberakin ubide bat

egin beharko dute, eta, tantarik

galdu gabe, ura garraiatu. Lau ur-

tetik gorako umeentzat. Udale-

txeko plazan. 

11:00.Eusko Riders 2019 Skate

txapelketa. Bowl modalitateko

Euskadiko skateboard zirkuituko

proba, Euskal Herriko Irristaketa

Federazioaren Skateboard ba-

tzordeak antolatuta. Arriatara

gaineko skate parkean. 

12:30. Itsas kantak kalerik kale,

Sopela kantari taldearen eskutik.

Erroia tabernatik abiatuta, taber-

naz taberna. 

13:00.Parapente hegaldiak. Ba-

rinatxa hondartzako labarren gai-

netik. Aldez aurretik izena eman

behar da. 

14:00. III. SKF-BPT Kayaksurf

Kopa, Barrika Piragua taldeak eta

Bizkaiko Piraguismo federazioak

antolatuta. Barinatxa hondartzan. 

19:30.Euskal Herriko surf elkar-

teen arteko sari banaketa. Udale-

txeko plazan. 

20:00.Hegaluzea eta sagardoa.

Udaletxeko plazan.

20:00.Kontzertuak: Lukiek, Larry

Bird, Nogen, Cooper eta El Cani-

jo de Jerez. Udaletxeko plazan. 

Etzi

08:30.Euskal Surf Zirkuituaren II.

proba eta Euskal Herriko txapel-

keta. EHSFk antolatuta. Arriatara

hondartzan. 

08:30.Euskal Bodyboard zirkui-

tuko I. proba eta Euskal Herriko

txapelketa. EHSFk antolatuta.

Atxabiribil hondartzan.

09:00. III. SKF-BPT Kayaksurf

Koparen finalak. Barrika Piragua

taldeak eta Bizkaiko Piraguismo

federazioak antolatuta. Barinatxa

hondartzan. 

10:00.Tai txi eta ekialdeko jar-

dueren tailerra eta erakusketa

itsasoari begira. Arriatara hon-

dartzan. 

11:00.Flyscherako bisita gida-

tua. 14 urtetik gorako edonoren-

tzat. Izena eman behar da. Atxa-

biribileko aparkalekutik abiatuta. 

11:00.Zentzumenen bidea, ma-

terial anitzek oinutsen azpian

sortzen duten sentsazioa senti-

tzeko. Urtebetetik aurrerakoen-

tzat, udaletxeko plazan.

11:00.Oihalezko poltsak disei-

natzeko tailerra. Plastikozko pol-

tsen erabilera murrizteko antola-

tutako tailerra da. Bost urtetik go-

rako umeentzat da. Udaletxeko

plazan egingo dute. 

11:00.Sopela Beer Fest artisau

garagardoaren azoka, Bizkaiko

Garagardo elkarteak antolaturik.

Udaletxeko plazan.

11:30.Kometa tailerra. Arrietara

hondartzan.

12:00.Uribealdeko garagardo

lantegietara joan, eta bisita bir-

tuala eta dastaketa. 18 urtetik go-

rakoentzat. Parte hartzeko, izena

eman behar da. Udaletxeko pla-

zan.

12:00. Instagram argazki lehia-

ketaren amaiera.

12:00.Parkour egiten ikasteko

hastapen tailerra. 10 eta 17 urte

arteko gazteentzat. Izena eman

behar da aldez aurretik. Udale-

txeko plazan egingo dute.

13:00.Gilda onenak egiten ikas-

teko tailerra. Lau urtetik gorako

umeentzat. Izena eman behar da

aurretik. Udaletxeko plazan

egingo da. 

13:00.Parapente hegaldiak Bari-

natxa hondartzako labarren gai-

netik. Parte hartu nahi duenak

izena eman behar du aurretik.

17:00.Skate eskola magistrala,

Silvia Serretek emana. Zortzi ur-

tetik gorako neska eta emaku-

meentzako tailerra. Beharrezkoa

da aurretik izena ematea. Arriata-

ra hondartza gaineko skate par-

kean. 

18:00.Kontzertu didaktikoa eta

musika tresnak berrerabilitako

materialekin egiteko tailerra, 

Trakamatrakak antolaturik. Bost

urtetik gorako umeentzat eta

haien familientzat. Euskaraz.

Udaletxeko plazan.

20:00.G. E. S. S. Gliss Eskola

Surf School konpainiaren 

dantza ikuskizuna, Udaletxeko

plazan.

20:30. Instagram argazki lehia-

ketaren sari banaketa. Udaletxe-

ko plazan.



MUSIKA

ARTEAGAKorrontzi.
bBihar, 21:00etan, plazan.

ARTEAGAGora Herria.
bBihar, 00:00etan, plazan.

AULESTINikotina & Little Martin
Selektah, Modus Operandi, 

Tribade eta Ezten Giro.
bGaur, 22:30ean, plazan.

BARAKALDOMariachi Imperial

Elegancia Mexicana.
bGaur, 20:00ean, Murtzia plazan.

BARAKALDOLupers.
bGaur, 20:30ean, El Tubon.

BARAKALDOUdal Musika Banda.
b Igandean, 12:30ean, Fleming

kalean.

BARAKALDONot Scientists.
b Igandean, 19:00etan, Mendigon.

BARRIKAThe Jam-Ones.
bBihar, 20:30ean, Golfo Norten.

BERRIZKantu Kolore.
bGaur, 18:00etan, Olakueta plazan.

BILBOBlind the Eye, The Broken

Horizon, Deimocracy eta Last 

Dissonance.
bGaur, 20:00etan, Bilborocken.

BILBOChild Abuse eta Years.
bGaur, 20:00etan, Shaken.

BILBOFleshgod Apocalypse.
bGaur, 20:00etan, Stage Liven.

BILBOPenny Necklace 

eta H. Malvido.
bGaur, 20:00etan, Muellen.

BILBOElectropical jaialdia: 

Mateo Kingman, San Ignacio, 

DJ Qela eta More Jaia.
bGaur, 20:00etatik aurrera,

Mariaren Bihotza plazan.

BILBOManu Michelutti.
bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOKinki Boys.
bGaur, 20:30ean, Arlanza eta

Contrapunto tabernetan.

BILBOSanti Campos & Herederos.
bGaur, 21:00etan, Kafe Antzokian.

BILBODrei Affen, Svdestada

eta Crucifucked.
bGaur, 21:30ean, Zazpi Katu

gaztetxean.

BILBOArt After Dark: Fort Romeau,
Marvin & Guy eta Auto.
bGaur, 22:00etan, Guggenheim

museoan.

BILBOAchtung Babies.
bGaur, 22:30ean, Kafe Antzokian.

BILBOKinky Boys.
bGaur, 22:30ean, Uribarriko jaietan.

BILBODJ Uve.
bGaur, 00:00etan, Muellen.

BILBOMoscoman.
bGaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

BILBOCrazy Jazzers.
bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOKauce, Kritter, Valkyria, 

Ferosz eta Opposer.
bBihar, 19:00etan, Mytho aretoan.

BILBOSamoaH eta Volumnia.
bBihar, 20:00etan, Muellen.

BILBOSterlina eta La Nevera Vacia.
bBihar, 20:00etan, Satelite T-n.

BILBOElectropical jaialdia: 
Astros de Mendoza, Cumbiamuffin,

Kazike eta Gautxori Tropikal.
bBihar, 20:00etatik aurrera,

Mariaren Bihotza plazan.

BILBOAlfredo Tejada 

eta Chaparro de Malaga.
bBihar, 20:15ean, Atxurin,

Gizakundearen elizan.

BILBODaniel Higienico.
bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOThe Wedding Present.
bBihar, 21:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOThe Fuzztones, The Cynics

eta The Peawees.
bBihar, 22:30ean, Kafe Antzokian.

BILBOLeihotikan eta 

Niña Coyote eta Chico Tornado.
bBihar, 23:00etan, Uribarriko

jaietan.

BILBOAlta Dosis eta Black B$

Afrodance.
bBihar, 00:00etan, Muellen.

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

BILBOAcid Mess.
b Igandean, 19:00etan, Shaken.

BILBOBriganthya.
b Igandean, 20:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOThe Conscripts eta Aihotz.
bAstelehenean, 19:30ean, Shaken.

BILBOBilboko Koral Elkartea 

eta Bilboko Orkestra Sinfonikoa.
bAstelehenean, 20:00etan,

Euskalduna jauregian.

BILBOSmetana Hirukotea.
bAsteartean, 19:00etan,

Guggenheim museoan.

BILBOThe Silly Walks.
bAsteartean, 21:00etan, La Nuben.

BILBOGari & Josu Zabala.
bAsteazkenean eta ostegunean,

20:30ean, Euskalduna jaureian.

BILBOStockhaussen eta Isotropia.
bOstegunean, 20:00etan, Muellen.

BILBOLos Reyes Magos, Orbel,

Indian Hawk eta Mi Buenaventura.
bOstegunean, 20:00etan,

Bilborocken.

BILBOMarban vs Artic Monkeys.
bOstegunean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOThe Empire Strikes.
bOstegunean, 21:00etan, La Nuben.

BILBOLukiek eta Kaskezur.
bOstegunean, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

DURANGOMice.
b Igandean, 13:00etan, Plateruenan.

DURANGODJ MiniAnn.
bOstegunean, 22:00etan, 

Txoria Nuen Maiten.

ERANDIOBasque Brass Band.
bGaur, 20:00etan, Altzagan, 

eta igandean, 12:30ean,

Astrabuduan.

ERANDIORebeldes del Swing.
bGaur, 20:00etan, Astrabuduan,

eta igandean, 12:30ean, 

Altzagan.

ERANDIOTxarang’ Amigos 

eta Shambaiala.
bBihar, 12:00etan eta 13:30ean

Altzagan, eta 19:00etan eta

20:30ean Astrabuduan.

ERANDIOLe Beat Cheese 

eta Elephant Brass Band.
bBihar, 12:00etan eta 13:30ean,

Astrabuduan, eta 19:00etan eta

20:30ean Altzagan.

ERMUADesorden eta Krisis.
bGaur, 22:30ean, Eskilarapeko

ateneoan.

ETXEBARRIGuda Dantza 
eta En Tol Sarmiento.
bBihar, 23:00etan, plazan.

GALDAKAOLomoken Hoboken.
bGaur, 20:00etan, Dirdai tabernan.

GALDAKAOOtuz, Eskean Kristo

eta Itziarren Semeak.
bGaur, 22:30ean, Ardanza parkean.

GALDAKAOAsier Bilbao.
bGaur, 23:00etan, Kurtzeko plazan.

GALDAKAOFangoria.
bBihar, 23:30ean, Ardanza parkean.

GALDAKAOEzten Giro.
bBihar, 01:30ean, Iturrondo plazan.

GALDAKAOUdal Txistu Banda.
b Igandean, 13:00etan, Kurtzeko

plazan.

GETXOThe Beatpunkers.
bGaur, 20:30ean, Fangaloka Stylen.

GETXO Ibon RG: Hil zara.
bGaur, 21:00etan, Azebarrin.

GETXOKovertizo.
bGaur, 22:00etan, Areetako jaietan,

Adiskidetasun kalean.

GETXOOut of Frame 

eta Simon Carranza.
bGaur, 22:30ean, Zearbiden.

GETXOBatek Daki.
bGaur, 22:30ean, Areetako jaietan,

Eskoletako plazan.

GETXOFive Direction.
bGaur, 23:30ean, El Comercion.

GETXOSan Juan Bautista koroa.
bBihar, 21:00etan, Berrerosle

Santuaren parrokian.

GETXOTrampas.
bBihar, 22:00etan, Gato Pardon.

GETXOCafe Cubano.
bBihar, 22:00etan, Areetako jaietan,

Adiskidetasun kalean.

GETXOSound Gaua: Galker.
bBihar, 22:30ean, Areetako jaietan,

Eskoletako plazan.

GETXOCharlie Cosh & Mikel 

Gaztañaga.
bBihar, 23:00etan, Ereagako

Terrazan.

GETXOMonos.
bBihar, 23:00etan, El Comercion.

GETXOBrothers in Elvis.
b Igandean, 13:00etan, Erromoko

Barria billarretan.

GETXOWicked Wizzard.
b Igandean, 13:30ean, 

Silver Tavernen.

GETXOPat Ready & The Longtime

Goners.
bAsteazkenean, 21:00etan,

Gardokiko Atalaian.

GETXOLa Habitacion Roja 

eta Betacam.
bOstegunean, 20:30ean,

Muxikebarrin.

GUEÑESOld Glasses.
bBihar, 23:00etan, El Frontonen.

KARRANTZALehian.
bBihar, 19:00etan, El Suceson.

KARRANTZATrio D’Gala.
b Igandean, 18:00etan, Kontxako

plazan.

LARRABETZUBirkit.
b Igandean, 18:30ean, Hori Bai

gaztetxean.

LEIOACult of Misery.
bBihar, 20:00etan, Udondo

gaztetxean.

Getxo b Hitzaren Dantza jaialdia

Algortan, dantza betean
Hitzaren Dantza jaialdiak bosgarren urtea du Getxon, eta, igandean, ko-

lorez jantziko ditu Algortako kaleak. Villaondoetan hasi, 11:00etan, eta,

14:00ak arte, Villamonten, Alangobarrin, Satistegin, Tellagorrin, Portu

Zaharrean eta Telletxen egingo dituzte geldialdiak; bakoitzean, dantzak,

kantuak eta bertsoak izango dira. San Nikolas plazan bazkaria eta bertso

saioa izango dira, eta, 18:00etan, erromeria Lorratz taldearekin. ALBE.EUS
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LEKEITIOBlue Matter.

bBihar, 20:30ean, San Juan Talan.

MUNGIABrothers in Elvis.

bGaur, 22:30ean, Zubikoan.

MUNGIALas Ojeras de Van Gogh,

Asto Potroak eta Joxpa.

bBihar, 20:00etan, Larraurin.

ORTUELLA Iker & Ruth Discofagia.

bBihar, 13:00etan, Desvan kalean.

PORTUGALETEEvadne, 

Dormanth eta Demonik.

bBihar, 20:00etan, Grooven.

SANTURTZIDe Vacas.

bGaur, 20:30ean, Serantes aretoan.

SOPELASopela Kosta Fest: 

Mississippi Queen and The Wet

Dogs, Natali, Nerabe, Tachenko

eta Hesian.

bGaur, 20:00etatik aurrera,

Udaletxeko plazan.

SOPELASopela Kosta Fest: 

Lukiek, Larry Bird, Nogen, 

Cooper eta El Canijo de Jerez.

bBihar, 20:00etatik aurrera,

Udaletxeko plazan.

SOPELASealed Room eta Neriva.

bBihar, 21:00etan, Plaza Beltzan.

SOPUERTAGora Herria.

bGaur, 00:00etan, Castañon.

ZIORTZA-BOLIBAROrquesta 

Barroca Propitia-Sydera.

bBihar, 18:00etan, Ziortzako

Kolegiatan.

ZIORTZA-BOLIBARConductus

Ensemble.

b Igandean, 18:00etan, Ziortzako

Kolegiatan.

ANTZERKIA

BILBORamon Barea, Olatz Ganboa

eta Diego Perez: ¡Ay Carmela!.

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Pabilioi 6n.

BILBOPentacion: Perfectos 

desconocidos.

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

eta 21:00etan, eta igandean,

19:00etan, Arriaga antzokian.

BILBOMiki Nadal & Sinacio: 

Redford & Newman.

bGaur eta bihar, 20:00etan, 

eta igandean, 19:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOPabilioi 6: ¿Cómo vender 

la muerte?.

bGaur eta bihar, 20:30ean, 

eta igandean, 19:30ean, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOPanpotx: Baserrian jai.

b Igandean, 13:00etan, 

San Adriango Floresta parkean, 

eta astelehenean, 17:30ean,

Uribarriko eskolako landan.

BILBOLa Petita Malumaluga: 

30 elefantes bajo un paraguas.

b Igandean, 17:00etan eta

18:00etan, BBK aretoan.

BILBOAne Labaka eta Beatriz 

Egizabal: Erradikalak gara.

bAsteartean, 19:30ean, Uribarriko

eskolako landan.

BILBORobin Torres: Hija de la luna.

bOstegunean, 20:30ean, 

Campos Eliseos antzokian.

DURANGOTeatro Paraiso: Xocolat.

b Igandean, 18:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

GALDAKAOMumusic Circus: 

Papagayo Flow.

bGaur, 19:00etan, Berezikoetxeko

plazan.

GALDAKAOHortzmuga: Femmes.

bGaur, 19:30ean, Iturrondo plazan.

GALDAKAOAnita Maravillas: 

Sardina bakalau.

bBihar, 13:30ean, Santi Brouard

plazatik, eta 17:00etan, Kurtzeko

plazatik.

GALDAKAOCristina Sole: Wet floor.

bBihar, 18:00etan, Santi Brouard

plazan.

GALDAKAOAmico on the beach.

bBihar, 19:00etan, Kurtzea frontoian.

LEIOAAkelar: Al Baker’s Saloon.

bBihar eta etzi, 18:00etatik 20:30era,

San Bartolome kulturgunean.

LEIOA Jon Zabal: Vuelo 15/40.

bBihar, 18:00etan, Manuel Irujo

plazan, eta igandean, 18:00etan,

San Bartolome kulturgunean.

LEIOACia Barre: Eskobien atzetik.

bBihar, 18:00etan, Dolores Ibarruri

plazan, eta igandean, 18:00etan,

Lamiakoko Geltokia plazan.

LEIOAXilipurdi: Pepa ta Kutxo.

bBihar, 18:00etan, Lamiakoko

Geltokia plazan.

LEKEITIOTxalo: Rita.

bGaur, 20:30ean, Ikusgarri aretoan.

PLENTZIABarsanti: Kale gorrian.

bBihar, 13:30ean, Erriberan.

PLENTZIAMumusic: Flou Papagayo.

bBihar, 20:30ean, Astilleron.

PLENTZIADeabru Beltzak: Su à Feu.

bBihar, 22:00etan, Plazatxoan.

PLENTZIALos Gandules: 

Noches de bingo.

bBihar, 23:00etan, Astilleron.

SOPELAPirritx, Porrotx 

eta Marimotots: Musua.

bAsteazkenean, 17:00etan 

eta 19:00etan, karpan.

DANTZA

BARAKALDO Ibarra Kalduren

erromeria.

bGaur, 21:00etan, Kanariak plazan.

Erandio b Musikalean

Kaleko musikaren festa
Erandion 19. urtez ospatuko dute, gaur hasi eta igandea arte, Musikalean

kaleko musikaren jaialdia. Altzagan eta Astrabuduan, bietan ariko dira

sei talde: Basque Brass Band, Rebeldes del Swing, Txarang’ Amigos, 

La Beat Cheese, Shambaiala eta Elephant Brass Band. REBELDES DEL SWING

BARAKALDOErreka Ortu, ACEV

eta Juravca taldeen dantza alardea.

bBihar, 18:30ean, Extremadura

kalean.

BILBOTeatro Ensalle: Arar.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

Fundicion aretoan.

BILBOEuskaltzaindiaren Men-

deurreneko Erromeria: Berrizko

San Lorentzo dantza taldea, Aiko

Taldea, Bilbo Kantari, Jarauta 69,

Bizkaiko Gaiteroak, eta Roberto

Etxebarria eta Idoia Markaida.

bBihar, 13:00etan eta 17:30ean,

Plaza Barrian.

BILBOKoldo Arostegi: Bobo.

b Igandean, 19:00etan, Fundicionen.

BILBOMario Bermudez 

& Catherine Coury: Duet Alanda.

bOstegunean, 20:00etan, Rekalde

aretoan.

ELORRIOErtza: Janeten titia.

bGaur, 20:30ean, Arriola antzokian.

GALDAKAOAndra Mari taldea: 

larrain dantza.

bBihar, 13:30ean, Iturrondo plazan.

GERNIKA-LUMOMugmus 

Laborategia: Esku Harriak: 

Oteizaren (h)aria.

bBihar, 20:30ean, Lizeo antzokian.

GETXOBerantzagi taldea.

bBihar, 18:30ean, Areetako jaietan,

Eskoletako plazan.

GETXOHitzaren Dantza jaialdia:

bertsoak, dantzak, kantua eta 

erromeria Lorratz taldearekin.

b Igandean, 11:00etatik aurrera

egun osoan, Algortako kaleetan.

KARRANTZAMendi Harana 

taldea.

bBihar, 13:00etan, El Sucesoko

zelaietan.

PLENTZIANatxo Montero: 

Barbecho humano.

bBihar, 12:30ean, Astilleron.
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PLENTZIAStreet Dance.

bBihar, 18:30ean, portuan.

BERTSOLARITZA

ARTEAGABertso poteoa: 

Uxue Alberdi eta Sebastian Lizaso.

bBihar, 11:30ean, Merkartea azokan.

ETXEBARRIBertso poteoa: 

Nerea Ibarzabal eta Fredi Paia.

bGaur, 20:00etan, udaletxetik.

GALDAKAOBertso bazkaria: Ar-

kaitz Estiballes eta Etxahun Lekue.

bBihar, 15:00etan, Kurtzeko plazan.

GETXOOihana Iguaran, Joanes

Illarregi eta Fredi Paia.

b Igandean, 16:30ean, Algortako

San Nikolas plazan.

LOIUOihana Bartra, Etxahun Lekue,

Xabat Galletebeitia eta Jone Uria.

bOstegunean, 20:30ean, Laurotan.

MUNGIABertso bazkaria: 

Ibai Amillategi eta Jone Larrinaga.

b Igandean, 15:00etan, Larraurin.

ZALDIBARBertso afaria: Maddalen

Arzallus eta Sebastian Lizaso.

bGaur, 21:00etan, Goierriko 

auzo etxean.

HITZALDIAK

UGAORicardo Santamaria: Las

Encartaciones, Antonio Trueba 

y el siglo XIX.

bAsteartean, 19:30ean, Jane

jauregian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

MARKINA-XEMEINMargolaria

dokumentala, eta solasaldi musi-

katua Oier Arantzabal zuzendaria-

rekin eta Mikel Urdangarinekin.

bGaur, 20:30ean, Uhagonen.

BESTELAKOAK

BILBO Idoia Carramiñana & Javier

Arnaiz: Nos queda la palabra.

bGaur, 20:00etan, BBK aretoan.



Natalia Salazar Orbe

H
erri bateko hiz-

kuntza ezagutzea

da herri horreta-

ko ikuspegirik

zabalena antze-

mateko bidea. Horrez gain, ber-

tako kulturara gerturatu eta hori

ulertu eta barneratzea ere lagun-

garria da integraziorako bide

horretan. Elkar ezagutza sustatu

eta harremanak saretzeko auke-

ra ematen die horrek, bai bere

herria atzean utzi duen etorkina-

ri, bai iritsi berri hori berean

herrikide gisa hartuko duen

lagunari. Egoera horretaz jabetu-

ta, Bizilagunak proiektua dara-

bilte martxan Getxon, hainbat

urtetan.

Bizilagunen Bazkariak egitas-

moarekin egin zituen hastape-

nak proiektuak, bazkari baten

inguruan herrialde eta kultura

anitzetako familiak elkartuta.

Bide luzea egin du orduz geroz-

tik, Getxoko Udalaren, Getxoko

Etorkinen Plataformaren eta Egi-

zu Getxo Euskaldun elkartearen

eskutik. Elkarbizitza hobetzea,

parte hartzea ahalbidetzea, dis-

kriminazioa prebenitzea eta

aniztasunaren indarra aprobe-

txatzea, horiexek egitasmoak

finkatu dituen helburuak. Hori

guztia lortu nahi dute herritarren

pertzepzioak, jarrerak eta portae-

rak aldarazteko.

Emakume gazteak dira berezi-

ki proiektuak antolatzen dituen

jardueretara batzen direnak. Hala

azaldu du Ainhoa Romarate Egi-

zu Getxo Euskaldun elkarteko di-

namizatzaileak. «Ama diren asko

etortzen dira. Batez ere emaku-

meak dira parte hartzen dutenak,

ia denak; euskaldunak zein mi-

gratuak. Eta familiak. Familia ar-

loan garatzen da, eta umeek ere

harremanak garatzen dituzte.

Oso polita da».

Joan den asteburuan elkartu zi-

ren azkenekoz, Munduko Arro-

zak egitasmoaren barruan. Eta

aurrera begira ere hainbat saio ze-

haztuak dituzte. Mila Zapore dute

hurrengoa. «Munduko toki ani-

tzetako platerak kozinatzeko el-

kartzen gara. Pertsona batek

azaltzen du nola kozinatzen den,

nondik datorren platera. Taldee-

tan banatu, eta talde bakoitzak

plater bat egiten du. Kozinatu os-

tean, denok batzen gara elkarre-

kin afaltzeko».

Bestearena ezagutu eta norbe-

rarena ezagutarazteko helburu

horri garrantzi handia ematen dio

egitasmoak. Hori lortzeko, irte-

naldi kulturalak egiten dituzte.

Besteak beste, iaz Durangoko

Azokara egin zuten txangoa.

«Hona etorri diren pertsona as-

kok ez zuten ezagutzen azoka.

Beraiei gure kultura gerturatu,

ezagutarazi eta azaldu nahi die-

gu». Azokaren historia ezagutze-

az gain, harremanetan sakontze-

ko ere baliagarritzat dituzte era

horretako irteerak.

Bestalde, Euskal Herriko hain-

bat lekutan galdua edo desitxura-

tua zegoen Gau Beltza baliatuko

dute kulturen arteko harremane-

an sakontzeko. Hego Amerikan

tradizio den Hilen Gaua eta Euskal

Herriko Gau Beltza ezagutu eta

uztartuko dituzte azaroaren 2an.

Liburutegiak Topaleku jarduera

baliatuko dute horretarako. «Li-

burutegia aitzakia hartuta kultu-

ra anitz elkartzen gara. Dantzak

egiten dira, ipuin kontalariak iza-

ten dira; iaz, txalaparta ikastaroa

izan zen, janaria dastatzeko auke-

ra ere izaten da... Eta garrantzi-

tsuena: elkartu egiten gara».  

Getxoko folk jaialdiaren ingu-

ruko Munduko Terrazak ere ba-

tzuk eta besteak elkartzeko beste

aukera bat da. «Karpa handi ba-

tean, munduko hainbat herrial-

detako janaria kozinatzen dute.

Getxoko Etorkinen Plataformak

antolatuta, Boliviako, Filipineta-

ko, Marokoko eta beste hainbat

lekutako janaria prestatzen da,

eta plateron zergatiaren berri

ematen dute».

Topaketa bakoitzaren ostean,

inkesta bat egiten dute, erabil-

tzaileen iritzia jasotzeko. «Feed-

backa oso positiboa izaten da».

Dena den, parte hartzaileak gus-

tura dauden seinalerik argiena

zein den azaldu du Romaratek:

«Gero eta pertsona gehiagok har-

tzen du parte, eta gero eta jardue-

ra gehiago eskatzen dituzte».

Gazte talde amazig baten bila-

kaera ekarri du gogora, proiek-

tuaren eragina agerian uzteko:

«Herrian parte hartze aktiboa

izaten hasi dira. Esaterako, Algor-

tako jaietako jaitsieran parte har-

tu zuten. Munduko Arrozen egu-

nean ere izan ziren, eta Txoria

txori abestu zuten. Harremana

sortu da gazteen eta kuadrillen

artean».

Getxo kulturartekotasunaren

herri bilakatzeko helburuarekin,

hamabost urte daramatza uda-

lak. Bizilagunak proiektua helbu-

ru horretan txertatu du, herriko

eragileekin batera. Argi du egitas-

moa elkarren arteko ezagutza eta

harremanak sustatzeko baliaga-

rria dela, eta pertsonen arteko zu-

biak eraikitzen dituela.
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Bizilagunak proiektua darabilte Getxon.
Bertako herritarren eta hara iritsitako
herrialde anitzetako pertsona migratuen
arteko ezagutza sustatu eta harremanak
lantzeko helburua du egitasmoak.

Pertsonen
arteko zubiak

Informazio gehiago

nahi izanez gero:

www.getxo.eus/

bizilagunak

@


