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Errotik kooperatibak Emaitza proiektua abiatu du Bilboko San Frantzisko auzoan bEmakumeen
ahalduntzea, horiei lan merkaturako bidea erraztea eta kontsumo arduratsua ditu ardatz b 2-3
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Bizkaiko Elikagaien Bankuak emandako lehengai eta osagaiekin prestatzen dituzte otorduak. ERROTIK KOOPERATIBA

Natalia Salazar Orbe Bilbo

K
alabazin kiribilak,

azenario eta al-

mendra patez be-

teak; olo-hanbur-

gertxoak, sasoiko

barazkiekin; arrautz eta barren-

gorri arepak; kalabazin, piper eta

tipula arepak; falafela, jogurt sal-

tsarekin; eta postrerako, bizko-

txoa, sablegailetak eta askotariko

bonboiak. Izen handiko edozein

jatetxetako otordua izan liteke.

Ez, bada. Hainbat emakume erre-

fuxiatuk edo egoera zaurgarrian

daudenek Sustraiak catering en-

presarekin batera ondutako me-

nua da. Dena ala dena, Bizkaiko

Elikagaien Bankuak emandako

osagaiez osatuta eskaini zuten

joan den asteko asteartean. Ho-

riek guztiak dira Errotik koopera-

tiba feministak martxan jarri

duen Emaitzak proiektu gastro-

nomiko, feminista eta eraldatzai-

learen ardatzak: emakumeei

ahalduntzen laguntzea, gastro-

nomia jasangarria bultzatzea eta

pertsona zaurgarriei gizarterako

ateak zabaltzea. Bilboko San

Frantzisko auzoan darabilte mar-

txan.

Joan den astean egin zuten aur-

kezpen ekitaldia proiektuaren

protagonistek. Bilborock aretoa

hartu zuten sukaldari profesiona-

len laguntzarekin ondutako ja-

kiak eskaintzeko eta egitasmoa-

ren xehetasunak azaltzeko. Jen-

daurreko lehen aurkezpen haren

aurretik beste saio batzuk egin di-

tuzte. Leire Abaigar Emaitza

proiektuaren koordinatzaileak

eman ditu azalpenak: «Hiru saio

egiten ditugu emakumeekin, ko-

zinatu gabe. Horietan, elkar eza-

gutzea da asmoa, eta dinamika fe-

minista batzuk garatzen ditugu».

Hainbat jarduera egiten dituzte:

«Beren buruarekiko konfiantza

eta ahalduntze kolektiboa zein

norbanakoa lantzen dute. Eta

baita talde lana eta konpromisoa

ere, besteak beste».

Hiru jardunaldi horietan ez

diete egiten kontraturik, baina la-

guntzak eskaintzen dizkiete. Ko-

zinatu behar duten egunean, or-

dea, bai, kontratuarekin eta sol-

data baten truk egiten dute.

Hilean behin kozinatuko dute

publikoarentzat, Bizkaiko ema-

kume sukaldarien laguntzarekin.

Joan den astean egin zuten lehen

ekitaldian, Sustraiak catering be-

getariano eta auogestionatuare-

kin batera egin zuten. «Bi jardu-

naldi egin zituzten eurekin. Eta

horiengatik bai, soldata duina or-

daintzen zaie. Baita kontratua

egin ere».

Hala, etorkizunera begira ba-

lizko lan harremanak bideratze-

ko aukera eskaini nahi die Errotik

kooperatibak euren proiektuan

parte hartzen duten emakumeei.

«Euretako asko sukaldariak dira.

Zortzi ari dira egun gurean, eta

bost jada kozinatzen arituak zi-

ren, modu profesionalean, be-

raien herrialdeetan edo hemen

bertan». Bere postreak internet

bidez saltzen dituen emakume

bat ere badute. «Baina ez dute au-

kerarik izan hemen soldatapeko

lan kontratu bat izateko; irteera

hori ere ahalbidetzen diegu. Elkar

ezagututa, Sustraiak catering en-

presan noizbait langileak behar

badituzte, emakume hauek kon-

tuan hartzea nahi dugu. Beraz,

Errotik kooperatiba feministak Emaitza
proiektua abiatu du Bilboko San
Frantzisko auzoan. Egoera zaurgarrian
dauden emakumeei lan merkaturako
eta gizarterako bidea zabaltzea du xede.

Sutondotik
mundu
zabalera
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proiektua bada modu bat lan
mundurako harreman loturak
egiteko ere».
Ateak zabalik dituzte egoera

zaurgarrian edo bazterketa arris-
kuan dauden emakumeentzako.
«Hasiera batean erabaki genuen
40 urtetik gorakoak izan behar
zutela parte hartzeko. Gero ikusi
genuen badaudela oso egoera
zaurgarrian dauden emakumeak
adin horretatik behera ere». Gaur
egun proiektuan ari diren ema-
kume gehienak errefuxiatuak
dira, asilo eskatzaileak: «Hama-
rretik zortzi; eta denak dira mi-
gratzaileak. Baina bertakoak ere
izan daitezke».
Lesli Mejia da horietako bat. 30

urte ditu. El Salvadorrekoa da, eta
bost urte daramatza Euskal He-
rrian. Barakaldon bizi da. Emaitza
proiektuan aritzeko arrazoiak
azaldu ditu: «Proiektu feminista
bat zelako eman nuen izena. Hori
izan zen arrazoi nagusia. Emaku-
meek sortutako eta emakumeak

buru dituen proiektua delako».
Eta lagungarri egin zaio. «Parte
hartzen dugun emakume gehie-
nok langabezian gaude. Beraz, la-
gungarria da lan munduan mur-
giltzeko. Eta emakume gehiago
ezagutzen ere laguntzen digu».
Kultur aniztasuna ere bultzatzen
du proiektuak: «Hainbat kultura
nahasten dira; fusio bat da. Baita
jakiena ere: emakume batzuek
euskal sukaldaritza ekartzen
dute; guk, geure herrialdeeta-
koa».
Etxeetan garbitzaile edo zain-

tzale aritu ordez, Emaitzak lan
merkaturako beste aukera ba-
tzuk zabaltzen dizkiela azaldu du.
Proiektuan aurrera jarraitzeko
asmoa du. «Nik bai, oraingoz nire
lanarekin uztartzeko aukera du-
dalako. Hala ere, ez da jarraikor-
tasuna duen lan bat, eta uste dut
emakume batzuek horregatik uz-
ten dutela bertan behera, ezin di-
tuztelako uztartu dituzten lanak
eta proiektua».
Emakumeak, horien ahaldun-

tzea eta andreoi gizarterako eta

lan merkaturako ateak zabaltzeaz
gain, gastronomia jasangarria ere
bultzatzen dute. Abaigarrek
eman ditu azalpenak: «Elika-
gaien subiranotasuna ere bultza-
tu behar genuela ikusi genuen.
Beraz, elikagaiei zegokienean ere
zerbait egin behar genuela eraba-
ki genuen. Eskainitako menua
ezin zitekeen edonon erositako
jakiekin osatutakoa izan».
San Frantzisko auzoko bertako

hainbat dendarekin eta Erribera-
ko merkatuko saltzaileekin jarri
ziren harremanetan. Batzuekin
eta besteekin aritu ostean, kontu-
ratu ziren sare bat eratua zegoela
jada, Bizkaiko Elikagaien Ban-
kuaren bitartez. Merkatari horiek
soberakinak ematen baitizkiote
erakunde horri. Eta haiekin el-
karlanean aritzea adostu zuten.
«Beraiek hilabetero esango digu-
te zer daukaten, eta guk, eskaini
nahi dugun gutxi gorabeherako
menua jakinaraziko diegu». Me-
nuak aldatu eta egokitu egingo

dituzte dauden lehengai
eta osagaien arabera.
«Honen guztionen hel-
burua kontsumo ardu-
ratsua egitea da».
Finean, euren herrial-

dea eta familia atzean
utzita Euskal Herrira iri-
tsi diren emakumeoi au-
kera bat eskaintzeko la-
nean dihardute. «Ema-
kumeok etorri dira
beraien jakituriarekin,
sukaldaritzarekin eta
kulturarekin. Bilbori
gauza asko eskaintzen
dizkiote. Baina guk eurei

zer eskaintzen diegu? Pixka bat
baztertuta ditugu. Beraz, gure as-
moa da eurei itzultzea egiten di-
guten ekarpena».

Lehen saioa, aise gaindituta
Aurreikusitakoa baino hobeto
joan zen lehen aurkezpen ekital-
dia. Espero baino jende gehiago
agertu zen. «75 lagunentzako ja-
naria geneukan eta 92 inguru eto-
rri ziren. Janariari dagokionez
ere, ezustekoa hartu genuen.
Dena zegoen oso gozo. Gehiena
beganoa zen. Esperientzia berria
izan zen emakumeetako asko-
rentzat». Mejia ere pozik dago
emaitzarekin: «Denbora gutxi
izan dugu oraindik elkar ezagu-
tzeko eta proiektua lantzeko, bai-
na oso esperientzia aberasgarria
izan zen. Sustraiak catering bege-
tarianoko emakumeekin aritu gi-
nen. Gutako batzuek ez genekien
askorik jaki mota horiei buruz.
Azkenean lortu genuen fusiona-
tzea begetarianoa eta gure kultu-
rak». Aurrerantzean jatetxeekin
egingo dute lan, ziurrenik.

N. S. O. Bilbo

Mari Makeda proiektuak bazter-
keta egoeran dauden emakumeei
irtenbide bat ematea du helburu.
Afrikako ehunak josi, eta jantzi
horiek Bilboko Cortes kaleko 
4. zenbakian saltzen dituzte.
Amaia Senante (Tenerife, Espai-
nia, 1990) Askabideko kidea da,
eta proiektuaren koordinatzailea.
Laster Internet bidez ere salduko
dute. Foru aldundiak eta BBK-k
finantzatutako proiektua da.
Nola sortu zen Mari Makeda?

Askabiden gizarte bazterketa
egoeran dauden emakumeekin
egiten dugu lan. Emakume ho-
riek ohiko lan merkatuan murgil-

tzeko laguntza behar dute. Izan
ere, gehienetan etxeko lanei edo
adinekoen zaintzari lotutako be-
harretan aritzen dira. Lan horiek
bizitza prekarioa eskaintzen die-
te, eta autonomia ekonomiko fal-

ta izugarria. Duela bost urte jos-
kintza tailerra sortu zen Askabi-
den, emakumeak jantzigintzan
trebatzen hasi ginen. Pentsatu ge-
nuen ehungintzaren barruan
emakumeoi lanbidea eta bizi kali-
tate hobea eskaintzea bagenuela.

Proiektua ehungintzan oina-
rrituko zela erabaki genuen, eta
emakumeek hartuko zutela
ekoizpenaren ardura. Afrikako
kulturan eta estetikan zentratuta
egotea nahi genuen. Izan ere,
Mari Makedan egiten ditugun
produktu guztiak Afrikatik eka-
rritako wax ehunekin eginda
daude. Prozesua oso luzea izan da
proiektua bera arropa marka gisa
sortu eta denda fisikoa jarri dugu-
nera arte. Dendaren atzealdean
dugu jantziak egiteko tailerra. 
Mari Makeda ireki genuenera-

ko 30 emakumek zuten bukatuta
jantzigintzarako trebakuntza.
Aukeraketa prozesua egin ostean,
2018ko abenduan, horietako ba-
tzuk hasi ziren dendan lanean.
Orduan zabaldu genuen denda.
Zeintzuk aukera eskaintzen diz-

kie proiektuak emakumeoi?

Ohiko lan merkatuarekin lehen
harremana eskaintzen die. Izan
ere, emakumeok ez dute espe-
rientziarik lan munduan. Are gu-
txiago sektore honetan eta he-
men, Bilbon. Lan merkatu estan-
darrera egokitzeko aukera
ahalbidetzen diegu. Hirugarren
sektorearen lan ituna kontuan
hartuta egiten diegu kontratua.
Ahalik eta baldintza onenak es-
kaintzen dizkiegu. Baldintzak
egokituta daude emakumeon
ezaugarrietara, besteak beste,
kontziliaziora. Izan ere, familia
gurasobakarren buru izan ohi
dira. Trebakuntza transbertsala
lantzen dugu, besteak beste, gai
sozialak eta hizkuntza jorratuta.
Emakumeok zailtasunak dituzte
hizkuntzarekin. Horrez gain, jan-
tzi guztiak eskuz eginda daude-
nez, jantzi bakoitza garatzeak
ahalduntze prozesuan ere lagun-
tzen die. Prozesu guztia ikusten
dute, prozesu osoaren ardura
hartzen dute.  
Integrazioa ere sustatu al du?

Proiektuan oso garrantzitsua izan
da bertako diseinatzaileen parte
hartzea. Hasieratik izan ditugu
bidelagun. Euren diseinuak utzi
dizkigute eta emakumeekin egon
dira hemen, probak egiten eta di-
seinu gaiekin laguntzen. Proiek-
tuaren lehentasunetako bat, hain
zuzen, bazterketa egoeran dau-

den emakumeekin lotu-
tako estereotipoak haus-
tea zen. Badirudi gureki-
ko desberdinak direla,
baina ez da hala. Ez dute
harremanik izaten ko-

munitateko beste agente batzue-
kin. Bazterketa egoeran dauden
emakumeak diseinatzaileekin
harremanetan aritu dira, ordea,
gurean. Denda hau auzoan egote-
ak, gertutasuna eta harreman na-
turalagoak ahalbidetzen ditu.

«Trebakuntza
transbertsala
lantzen dugu»

Amaia Senante bMari Makeda
proiektuaren koordinatzailea

Mari Makedako jantzi bakoitza josi eta egiteak
emakumeei ahalduntze prozesuan laguntzen
diela azaldu du Amaia Senantek. Bertako
diseinatzaileekin sortu den harremana, berriz,
estereotipoak apurtzeko lagungarritzat jo du.

«Gehienetan etxeko lanei edo
zaintzari lotutako beharretan
aritzen dira. Lan horiek bizitza
prekarioa eskaintzen diete»
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Emakumeok Bilbori gauza
asko eskaintzen dizkiote.
Baina guk zer eskaintzen
diegu? Baztertuta ditugu»
Leire Abaigar
Errotik kooperatiba feministako kidea

«Parte hartzen dugun
gehienok langabezian gaude.
Beraz, lagungarria da 
lan munduan murgiltzeko»
Lesli Mejia
Emaitza proiektuan parte hartzen ari den andrea
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Nire fantasiak

B
izitza erraztuko digu-

ten tresnaz eta baliabi-

dez betetzen dizkigute

begiak. Eta begietatik

burmuinera heldu orduko, laster

bihurtzen dira gure parte. Ni, adi-

bidez, non gorde dudan ez daki-

dan zerbaiten bila ia etsituta na-

bilenetan nire sakelako telefono-

aren bilatzailearekin akordatzen

naiz. Eta pentsatzen dut: «Ederra

litzateke, etxeko giltzak, galtzerdi

moreak edota eguzkitako betau-

rrekoak idaztea, eta segundo ba-

ten buruan bilaketen emaitza ja-

sotzea».

Izan ere, bakoitzaren memo-

riaren arabera eta informazioa

prozesatzeko dugun gaitasuna-

ren arabera zailagoa edo erraza-

goa zaigu buruan informazioa

metatzea, edota horietara iristea.

Hala ere, bakoitzaren suebakiak

gora behera, nire teknologia-fan-

tasiak partekatu gurako nituzke

gaur zuekin.

Gustura ez nagoen egoeretan,

adibidez, solaskideari bolumena

jaisten imajinatzen dut nire bu-

rua. Eta, ondoren, leihoa itxi eta

beste bat zabaltzeko gogo bizia

sentitzen dut. Aske sentitzen naiz

nire erritmora nabigatzen. Au-

rrera gura dudan beste egiten

dut, baina ziurtasun osoa izaten

dut, atzera egin nahi izatekotan,

bidea urratsez urrats berregiteko

aukera bermatuta dudala.

Lasai sentitzen naiz nire anti-

birusa eguneratzen dudan aldi-

ro; zirrikituak ditu, baina bada-

kit arrisku larregirik ez hartzen. 

Beharrezko ditudan konpainiak

eta jardunak instalatzen ditut eta

traban ditudanak ezabatu edo

behin-behinean ezkutatu. Zaka-

rrontzia ideiaz, soinuz, senti-

menduz... betetzen dut, eta nik

erabakitzen dut behin-behineko

zaborra behin betiko noiz ezaba-

tu.

Egunak izaten ditut. Baditut

filtro koloretsudun egunak, zuri-

beltzekoak zein kolore apaleko-

ak. Eta askotan, zoomak lagun-

tzen dit ikusi nahi dudanari ger-

tuagotik erreparatzen edota

osotasunean begiratzen. Batzue-

tan, aurreko kamera isiotzen dut

nire burua ikusteko, eta beste ba-

tzuetan, nire burua ikusi nahi ez

dudalako pizten dut bestea. Sarri

bizitzaren distira erabatekoa da,

itsugarria. Bestetan, gaitzagoa da

distira horri eustea eta aurrezte-

ko modua pizten da nigan. Izan

ere, beti ez dut izaten poltsikoan

kargagailu eramangarri bat, eta

komeni da neurrian gastatzea.

Konektatuta egoteko beharra

dudanetan, inguruko edozein sa-

reren konexioa eskertzen dut eta

dena iruditzen zait gutxiegi; beste

batzuetan, aldiz, hegaldi moduan

jarri eta barnerako funtziona-

mendura mugatzen naiz. Barru-

ko irudiak eta hitzak errepasatu

eta ordenatzeko tartea izaten da

hori. Horrelakoetan, gailu-garbi-

tzailea pasatzen dut, eta, sobera

daukadan erdia ere bota ez arren,

aurrera egiten jarraitzeko pisua-

ren zati bat kentzen dut gainetik.

Berrabiarazten bezala sentitzen

naiz.

Baina, azken batean, nire ibi-

lien historiala nirekin daramat,

harik eta aspertu eta ezabatzea

erabakitzen dudan arte. Ezabatu

dezaket ordubeteko ibiliaren

oroitzapena edota ibilitako guz-

tia. Baina badakit ezingo dudala

nire aztarna guztiz ezabatu. Be-

harbada, fantasia horretan dago:

guk kontrolatzen dugulakoan,

gu kontrolatzen garelakoan, gu

kontrolatzen gaituztela.

Baina badakit ezingo
dudala nire aztarna

guztiz ezabatu.
Beharbada, fantasia

horretan dago: 
guk kontrolatzen

dugulakoan, 
gu kontrolatzen

garelakoan, 
gu kontrolatzen

gaituztela

Irudiab Bilbo

Armen ekoizpena gerarazteko deia
Hainbat eragilek Eusko Labeldun produktuen azoka egin zuten arunbatean, Bilbon, Naja geltokiaren ondoan.

Denetariko barazkien ondoan, gezurretazko armak ere salgai jarri zituzten. Jarduera horren bidez salatu zuten

«Euskal Herrian gerra egiteko armak» ekoizten direla, «jendea hiltzeko armak». Ehun euskal enpresa baino

gehiagoren jarduera helburu militarretara bideratuta dagoela ekarri zuten gogora. Arma horiek NATOren ope-

razioetan erabiltzen direla edo gatazkan dauden herrialdeetara esportatzen dituztela salatu zuten, eta jarduera

horiek gerarazteko eskatu. Industria militarra aldatzeko eskatu zuten, eta zibilek erabiliko dituzten produktuak

egiteko jardueretara bideratzeko, beseak beste, Armiarma talde feministak, Askapenak, ATTAK Bizkaiak, Eko-

logistak Martxan plataformak eta Ongi Etorri Errefuxiatuak mugimenduak. ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK

Bienzobasen erakusketaren aurkako
jarrerak salatu dituzte haren gertukoek 

POLITIKA bJon Bienzobas presoaren erakusketak sortu duen polemi-

ka salatu dute haren senideek eta Etxerako Atean Gaituzu Zain egitas-

moak. Diotenez, hainbat herritan egin dute erakusketa, arazorik gabe.

Bestalde, gogora ekarri dute Euskal Herritik 1.000 kilometrora dagoen

espetxe batean dutela preso. Hogei urte egin ditu kartzelan. Jaurlari-

tzari dei egin diote euskal herritar guztien eskubideak babesteko.

BIZKAIKO HITZAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere

baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta BIZKAIKO HITZAk mozteko eskubidea

du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko

Hitza, Uribitarte kalea 18, 3-C, 48001 Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

bizkaia@hitza.eus.

%

Garraio publikoa sakelakoarekin
ordaindu ahal izango da 2020tik aurrera

GARRAIOA bBizkaiko garraio publikoko bidaien %88 Barik txartela-

rekin egin ziren joan den urtean. Orain, beste urrats bat egin, eta sake-

lako telefonoa erabiliz ordaintzeko aplikazio bat garatu du Bizkaiko

Garraio Partzuergoak, eta datorren urtean jarriko du martxan. Hasie-

ran, 26 urte baino gutxiago dituzten erabiltzaileekin probatuko dute.

Bi sexu eraso salatu dituzte; horietako
bat, langile baten kontrakoa

GIZARTEA bDerioko enpresa bateko garbitzaile azpikontratatu batek

sexu jazarpena salatu du. Emakumeak auzitara eraman du Derioko

enpresa bateko burua. Beste emakume batek salatu du gizonezko ba-

tek etxera eraman zuela eta sexu erasoa egin ziola, Mungian, larunbat

goizaldean. Epaileak aske utzi zuen gizonezkoa. 

6.776,8
AURTEN ZERGATAN ZENBAT MILIOI EURO BATU DIREN BIZKAIAN

Bizkaiko Foru Aldundiak 6.776,8 milioi euro jaso ditu zergetan, aurtengo

lehen bederatzi hilabeteetan; iaz denbora tarte berean bildu zuena baino

%4,3 gehiago jaso du aurten.



Lander Muñagorri Garmendia

Erandioko Cables y Alambres en-

presako langileek 99 egun dara-

mate soldatarik gabe, eta urtebete

inguruko atzerapenak dituzte.

Hartzekodunen konkurtsoan da-

go lantegia, eta enplegua erregu-

latzeko txosten bat dago indarre-

an beharginentzat. Duela lau urte,

Vicinay kategintza enpresak be-

reganatu zuen kable eta alanbre

bereziak egiten dituen lantegi ho-

ri, eta, beharginek salatu dutenez,

denbora tarte horretan guztian ez

dute inongo inbertsiorik egin. Jo-

su Abarrategi LABen ordezkariak

susmoa du lursaila etxebizitzak

egiteko baliatu nahi dutela. 

Enpresa ixteko zorian dago, eta,

irailaren 27az geroztik, langileak

txandak egiten ari dira lantegia-

ren atarian, makinak atera ez di-

tzaten, jabeek saltzea eragozteko.

Asteartean batzartuko dira kon-

kurtso administratzailearekin,

enpresaren etorkizuna zein izan-

go den jakiteko, eta orduan eraba-

kiko dute beste zer pauso eman.

Behin eta berriro esan izan du-

zue Vicinay taldeak Cables y

Alambres erosi zuenean hasi ze-

la egoera okertzen. Zergatik?

Vicinay taldeak fabrika erosi zue-

nean, esaten zuten inbertsioak

egingo zituztela, baina halakorik

ez da inoiz iritsi. Dirua gastatu du-

te fabrikan, baina ez dute inber-

tsiorik egin. Urtebete baino gehia-

goko atzerapenak dauzkagu sol-

datetan, eta joan den urtean lan-

tegiko lurrak jabez aldatu zituz-

ten. Badirudi dena negozio bat

dela. Itxura guztien arabera, lan-

tegia hustu nahi dute, eta horre-

gatik gaude hemen atarian mobi-

lizatuta, makinak eraman ez di-

tzaten. Negozioa bideragarria da,

eta lan eskaeren poltsa handia

dauka oraindik.

Kanpaldiaren arrazoia, beraz,

makinak ez ateratzea eta solda-

tak ordaintzea da?

Bai, horretarako da. Denbora tar-

te honetan makinak atera izan

balituzte, eta horiek saldu, zerbait

atera ahalko zuten. Eurek ikusiko

zuten zer egin diru horrekin. En-

presa konkurtsoan egonda, ad-

ministratzaile batek eramaten du

kontua; beraz, haiekin batzartu

arte zain gaude. Gure ustez, Vici-

nay asmo txarrez jokatzen ari da,

lantegia hustu nahian.

Enpresa bideragarria dela dio-

zue, baina husteko arriskuan

dago. Atzera-bueltarik gabeko

prozesu batean dago?

Berez ez dakigu prozesua nola da-

goen, administratzaileak dakiela-

ko hori, eta ez dakigulako epaile-

ak nola jokatuko duen. Aurtengo

urterako lana bageneukan: 1.300

tonako eskaera geneukan, 500

gehiago egiteko, fabrikan mate-

riala badago ekoizteko... Beraz,

badirudi asmo txarrez egiten ari

direla egiten ari diren guztia. Ez

dakigu Vicinayk zer egin nahi

duen enpresarekin, baina badiru-

di dena hustu nahi duela. Ikusita

lantegian dena utzita daukatela,

hori pentsa dezakegu. Makinak

puskatuta daude, eta zorua ere

egoera txarrean dago. Zerbait

egin nahi izango balute enpresa-

rekin, ez zen horrela egongo. 

Vicinayk interesa dauka enpre-

sa hau ixteko?

Nik uste dut baietz: hau guztia

apropos egin dute. Hirigintza

proiektu baterako asmoa dago,

lur hauetan eraiki ahal izateko

aukera jarri nahi baitute. Badute

aukera etxebizitzak egiteko, eta

hori oso erakargarria da. Beraz,

badirudi orubearekin negozioa

egiteko erosi zutela enpresa.

Vicinay kategintza enpresa bat

da, eta zuek kableak egiten ditu-

zue enpresentzat. Antzeko sek-

tore bat da, eta bateragarriak

izan daitezkeela dirudi.

Bai, hasieran esaten zuten bage-

nituela bezeroak komunean, eta

proiektu batzuetan batera egin

ahal izango genuela lan. Baina ez

dute gurekin argi hitz egin, eta ez

dugu haiekin inoiz bilerarik izan.

Finean, ez digute esan zer egin

nahi duten lantegiarekin. Guk

dakiguna da 108 familia gaudela

kobratu gabe, eta ez dakigu zein

izango den gure etorkizuna. Joan

den ostiralean manifestazio bat

egin genuen Erandion, eta herria-

ren babesa izan genuen. Borro-

kan jarraituko dugu.

Eusko Jaurlaritzarekin

eta Bizkaiko Diputazio-

arekin hitz egin duzue?

Bai, hitz egin dugu Jaur-

laritzarekin, baina kon-

kurtsoaren aurrekoan

geundenean. Esan zigu-

ten saiatuko zirela Vici-

nayrekin hitz egiten, bai-

na hurrengo egunean

konkurtsora joan ginen.

Aldundiarekin hitz egin genue-

nean, esan ziguten Vicinaykoak

ez zeudela enpresarekin oso inte-

resatuta, eta beste akziodun bat

bilatzen saiatuko zirela.

Vicinayrekin biltzeko saiakera-

rik egin duzue?

Behin baino gehiagotan joan gara

haien egoitzara bilera eske, eta ez

digute gutuna ere hartu. Ez dira

eseri ere egin. Joan den astean hi-

rugarren aldiz sartu ginen egoi-

tzan, eta eserialdia egin genuen

berrogei langilek. Gutuna hartu

ziguten, baina ez digute erantzun

ere egin. Egia esan, ulertzen dugu

lur erakargarriak direla, baina ho-

rrek ez du esan nahi itxi behar de-

nik: lekuz alda dezakete. 

«Orubearekin
negozioa egiteko
erosi zuten enpresa»

Josu Abarrategi b Cables y Alambres enpresako langilea

Irail bukaeratik, Cables y Alambreseko beharginak lantegia zaintzeko
txandak egiten ari dira, enpresaren jabeek hustu ez dezaten. Makinak ez
ateratzea eta zor dietena kobratzea lortu nahi dutela esan du Abarrategik.

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

«Makinak puskatuta daude;
zorua egoera txarrean dago.
Zerbait egin nahi izango
balute, ez zen horrela egongo»

«Badakigu lur erakargarriak
direla, baina horrek ez du esan
nahi enpresa itxi behar denik:
lekuz alda dezakete»
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Munduan 783 milioi pertsona bizi

dira muturreko pobrezian; egu-

nean bi dolar baino gutxiagore-

kin irauten dute. Horietatik %70

emakumeak dira. Atzo pobrezia-

ren aurkako egunaren harira Bil-

bon hainbat eragilek deituta

egindako manifestazioan eman

zituzten datuok. Erakunde publi-

koei «konpromiso argia» eskatu

zieten, «giza eskubideen urrake-

ta» horri aurre egiteko. Gizartean

baztertuta daudenekin lan egiten

duen Bizitegi gobernuz kanpoko

erakundeak ere ikusezina den

kolektibo horri laguntzak emate-

ko malgutasun handiagoa eskatu

du. Gertuagoko datuak jaso ditu.

Hain zuzen, aztertu du Bilboko

kaleetan eskean aritzen direneta-

tik zenbat diren etxegabeak.

Kolektibo horren %25 etxerik

gabe bizi direla ondorioztatu du.

2014an abiatu zuten azterketa.

Orduz geroztik, beste hiru aldiz

atera dira kalera pertsona horien

errealitatea ezagutzera. Azkene-

koz, joan den maiatzean. Zenba-

kiei erreparatua, deigarriena da

lehen urtean 188 eskale zenbatu

zituztela; aurten, kopuruak

behera egin du nabarmen: 90

identifikatu dituzte. Hala ere,

gehiago daude. Azaldu dutenez,

lekuz aldatzen direnez edo euren

elkarrizketei erantzun nahi ez

dietenez, ezin dituzte identifika-

tu. Horrez gain, antzeman dute

areagotu egin dela eskujokoak

egiten edota autoen haizetakoak

garbitzen ari direnen kopurua.

Horiek ez dituzte hartu eskale-

tzat. Kalean dirua eskatzen aur-

kitu dituztenak soilik zenbatu

dituzte.

Joseba Arranzek eman ditu

ikerketaren xehetasunak. Gizarte

hezitzailea da, eta Bizitegiko

etxegabeen taldeko arduraduna.

«Indautxun eta Abandon dago

eskale gehien. Uste dugu logikoa

dela, merkataritza asko dagoen

guneak direlako. Taberna ugari

ere badago. Jende asko aritzen da

han erosketak egiten». Beste

muturrean daude Otxarkoaga

eta Txurdinaga. Han aurkitu dute

eskale gutxien.

Aurten bereziki deigarria iru-

ditu zaie aurkitu dituzten eskale

gehienak gizonezkoak izan dire-

la. «90 lagun aurkitu ditugu

eskean. Horietatik 67 azaldu dira

gure elkarrizketari erantzuteko

prest. Horietatik, sei ziren ema-

kumeak». Horrek ere badu azal-

pena: «Errumaniarren kolekti-

boko emakumeek uko egin diote

gure galderak erantzuteari».

Beraz, ezin izan dituzte zenbatu.

Jatorriari dagokionez, elkarriz-

ketatu dituztenetatik %37 Bilbo-

koak edo estatuko beste lekuren

batekoak dira. %35 afrikarrak

dira, eta gainerakoak, europa-

rrak; batez ere, Errumaniakoak.

Aurkitu dituzten gehienek ba-

dute nor diren egiaztatzen duen

agiriren bat, nahiz eta iraungita

egon; %66 daude egoera horre-

tan, hain zuzen. Bi puntu txikia-

goa da erroldatuta daudenen por-

tzentajea. «Datu ona da, baina

kontuan hartu behar dugu askok

ordaindu egiten dutela errolda

izateko. Zenbaitek 250 euro ere

kobratzen dute euren etxean he-

rritarrak erroldatzearen truk».

Arranzen arabera,  diru hori or-

daintzen dutenek baliteke hain-

bat lagunekin partekatutako lo-

gela bat izateko eskubidea izatea,

edo baliteke horrelakorik ere ez

izatea eta kalean bizitzea. Baina,

gutxienez, errolda agiria eskura-

tzen dute. «Errolda agiriak bide-

ak zabaltzen dizkizu bizimodu

normal bat izateko eta eskubide-

ak bermatuak izateko». 

Baldintzak malgutu
Horren harira, erakunde publi-

koei dei egin die pertsona horien

egoerak bideratzeko baldintzak

malgutzeko. «Erroldarik ez due-

nak ezin du eskatu gizarte lagun-

tzarik. Ezta osasun txartelik ere.

Horrek gizartearen alde ikusezi-

nean kokatzen ditu. Bizimodua

ateratzeko moduak bilatu behar

dituzte orduan, eta beti ez dute

egiten modurik onenean. Sarri

horixe dute oztopo nagusia: agiri-

rik eza».

Burokraziak dakartzan zailta-

sunei egin die aipamen: «Lagun-

tzen eskaintzari dagokionez, Lan-

bidek baldintzak malgutzea la-

gungarria izango litzateke».

Bilbon eta Bizkaian gizarte lagun-

tzetara bidera litekeen baliabide

ugari dagoela esan du. «Gure us-

tez, diru hori herritarren ongiza-

tea bermatzeko erabili beharko li-

tzateke. Baina beste zerbaitetara

bideratzea erabaki dute».

Horrez gain, uste du gizarte zer-

bitzuek eskaintzen dituzten ba-

liabide batzuek baldintza zorro-

tzegiak dituztela. «Egoera kroni-

koan dauden pertsonekin ari gara

lanean. Buruko gaixotasunak ere

badituzte, eta batzuek alkohola

edo drogak hartzen dituzte. Oso

zaila da pertsona batek eguneko

egoitza batean duen lekuari eus-

tea, ezartzen diren baldintzak be-

te behar baditu. Ez da unerik ego-

kiena pertsona horri horrenbeste

betebehar exijitzeko».  

Aldundiak baliabideren bat

onartuta, hura erabiltzeko bai-

mena emateko zain amore eman

duenik ere badela azaldu du. «Sa-

rri, bi urte ere egon behar izaten

dute zain. Kalean dagoen pertso-

na baten egoera izugarri alda dai-

teke bi urtean. Baliabidea erabil

dezaketela esaten dietenean, as-

kok pentsatzen dute: ‘Orain go-

goratzen zarete nitaz, bi urtez ka-

lean botata eduki ostean?’». Gau-

za askok zailtzen dute normaliza-

tutzat jotzen denaren gizarteratze

prozesua».

Bilboko kaleetan
eskean ari direnen
lautik hiru ez dira
etxegabeak
Bizitegik bost urtean egindako lau azterketaren
ondorioak eman ditub90 eskale identifikatu
dituzte, baina badakite gehiago daudela

Emakume bat dirua eskatzen, artxiboko irudi batean. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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Errolda agiriak 
bideak zabaltzen dizkizu
bizimodu normal bat
izateko eta eskubideak
bermatuak izateko»
Joseba Arranz
Gizarte hezitzailea eta Bizitegiko kidea

‘‘



Peru Azpillaga Diez Bilbo

Zeresan handia sortu du aurten

Eragin Gazte Prekarioen Asan-

bladak. Egindako salaketa dina-

miken bidez, arreta mediatikoa

gazteek pairatzen duten «bizitza

prekarioan» jartzea lortu du.

Joko aretoek gazteengan duten

eragina, BBK Liveren moduko

egitasmo handiek sortzen dituz-

ten «lanpostu prekarioak»,

banatzaileen eta tabernarien lan

baldintzak... Prekaritatearen

aurpegi ezberdinak utzi ditu age-

rian behin eta berriz Eraginek.

Agerian utzi bai, baina baita ego-

era aldatzeko pausoak eman eta

antolakuntzara bideratutako

tresnak sortu ere. Izan ere, No es

lo que hay konformismoaren

aurkako leloa leitmotiv bilakatu-

ta, prekaritateari kontra egiteko

beharra ere mahaigaineratu du

Eraginek. Eta horretarako for-

mula ere badu: antolakuntza.

Hain zuzen ere, ideia horretan

sakondu eta gazte langileen arte-

ko batasuna sustatzeko jardunal-

dia antolatu dute biharko. Bilbo-

ko Karmela gunean izango dira,

Santutxun.

«Urte batzuk igaro dira Eragin

sortu zenetik. Joan den ikasturtea

oso garrantzitsua izan zen gure-

tzat: kolpe bat eman genuen

mahai gainean», azaldu du Gaiz-

ka Suarez mugimenduko kideak.

«Lurrikara eragin izeneko dina-

mika abiatu genuen, asanblada-

ren jarduna crowdfunding bate-

kin laguntzeko, eta horrekin

lortutako bultzadak asko indartu

gintuen». Aurten inoiz izan

duten «presentzia eta eragiteko

gaitasunik handiena» izan dutela

erantsi du Suarezek, eta horri

jarraipena emateko antolatu

dituzte, besteak beste, biharko

jardunaldiak. «Sekulakoak izan

dira iazko ikasturtean egindako

urratsak; nolabait asmatzen ari

garela uste dugu», nabarmendu

du. «Zeren asko hitz egiten da

hiri ereduaz, baina egia da guk

gaitasuna izan dugula horrek

sortzen dituen arazoak modu

konkretuan ikusarazi eta agerian

uzteko», azpimarratu du. 

Suarezek esplikatu duenez,

ikusi dute Eragin «arrakasta-

tsua» dela antolakuntza eredu

moduan. Hori dela eta, bi helbu-

ru nagusiri erantzuteko antolatu

dituzte Bilboko Karmela gune

autogestionatuan izango diren

jardunaldiak. Alde batetik, Era-

gin bera, «proiektu edo antola-

kuntza eredu moduan indartze-

ko». Baina, bestetik, Eraginen

antolakuntza eredua eta lan egi-

teko modua Bizkaiko beste toki

batzuetara hedatu ere egin nahi

dute jardunaldien bidez. Hau da,

antolakuntzaz eta eguneroko jar-

dunaz hausnartu eta beste tokie-

tan antzeko esperientziak abia-

tzeko helburua dute Eraginen

jardunaldiek.

«Guk ez dugu nahi Eragin bera,

asanblada moduan, beste leku

batzuetara hedatu, Eraginen da-

rabilgun lan egiteko filosofia bai-

zik», zehaztu du Suarezek. «Es-

kubide sozialei lotutako gazte an-

tolakuntza da zabaldu nahi dugu-

na; hots, filosofia eta behar bat».

Izan ere, Eraginen jardunaren

atzean «kapitalismoaren birmol-

daketari» ahalik eta modu  zuze-

nean erantzuteko hausnarketa

bat dago. «Kapitalismoa birmol-

datzen ari da; gazte belaunaldi edo

paradigma berri honetan, lan ha-

rreman berriak sortzen

ari dira une oro, eta, be-

raz, guk ere birmoldatu

egin behar ditugu kapita-

lismoari aurre egiteko

moduak», ohartarazi du

Suarezek. «Jardunaldie-

kin, hausnarketa hori

plazaratu nahi dugu,

ikuspuntu hori indartu».

Gazte langileak aktiba-

tzea da haien helburua. «Haiek

egokia ikusten duten eran: guri

berdin zaigu lantalde bat edo ha-

maika izatea, Eragin deitzea edo

ez; gure helburua da gazte guztiek

norabide berean lan egitea».

Proiektu berriak labean
Suarezek nabarmendu duenez,

luze daramate jardunaldiak anto-

latzen, eta benetan egun arrakas-

tatsua izatea espero dute. «Egita-

rau potentea osatu dugu: goi mai-

lako hizlariak izango ditugu

gurekin, eta eztabaida sakonak

entzuteko aukera izango dugu».

Egunak hiru tarte izango ditu.

Hasteko, lehenengo mahai ingu-

rua egungo testuingurua koka-

tzeko baliatuko dute, gaur egun

munduak duen bilakaeraz haus-

nartu eta horrek lanean zer-nola-

ko eragina duen aztertzeko.

«Gero, bigarren saioan, Eragine-

tik gure jardunaren inguruko

hausnarketa konpartitu eta gure

aurtengo plangintza azalduko

dugu», zehaztu du Suarezek.

«Ondoren, hausnarketa horreta-

tik abiatuz, indarrean dauden

hainbat esperientzia ezagutzeko

aukera izango dugu», erantsi du.

Eta bazkariarekin amaituko dute

jardunaldia. 

Gainera, Karmelan bilduko den

jendea aprobetxatuz, Eraginek

aurrera begira garatuko duen di-

namika baten berri emango dute-

la jakinarazi du Suarezek. Bihar

arte ez dute ezer aurreratu nahi.

Eraginek ikasturte honetan izan-

go duen jardunari lotuz, ordea, bi

fasetan banatuko dela azaldu du.

Lehenik, abendura bitartean,  egi-

turaketan eta asanblada indartze-

an jarriko dute arreta, eta, ondo-

ren, urte berriarekin batera, esku

artean dituzten proiektuek «ez-

tanda» egingo dutela ohartarazi

du. «Ordura arte sortutako tres-

nak baliatuta, alor ezberdinetan

indar egiteko unea izango da;

apustu etxeetatik hasita, lan ga-

tazketaraino». 

Hain zuzen ere, Suarezek adie-

razi duenez, Eraginek berebiziko

arreta eskaini nahi die aurten lan

gatazkei. «Horretan zentratu

nahi dugu; lan gatazkak eta gazte

langileak antolatzeko tresnak

sortzeaz gain, horiek praktikara

eramatea izango da gure asmo

nagusia». Teoriatik praktikara

salto egingo dute, beraz, egune-

roko kasu jakinei aterabidea

emateko asmoz. «Nahi dugu Bil-

boko gazteek antolatzeko leku

moduan ikustea Eragin, eta, aldi

berean, gazte langileek arazoak

dituztenean, laguntza  emateko

gai izan nahi dugu; gazte langile-

ek ere beren borrokak aurrera

eramateko leku moduan ikusi

behar dute Eragin».

Hori lortzeko bidean pausoak

emateko garaia dela deritzo Sua-

rezek, «bai modu praktikoan eta

bai teorikoan». Eraginek gainon-

tzeko langileen kezkak parteka-

tuko dituen Bilboko gazteria

«oso mobilizatu bat» lortzea du

buruan; «edozein injustiziari

erantzun kolektiboak emateko

gai izango dena». Hortaz, gazte

fronte baten inguruan mintzatu

da Suarez: «Ezin dugu aurreikusi

hori nola gertatuko den, baina

helburua da injustiziei erantzute-

ko gai den mugimendu bat sor-

tzea, aurrez aurre jartzea Bilboko

gazte langileak eta horiei bizitza

xurgatzen dien hiri eredua susta-

tzen duten politikariak; kapitala-

ri aurre egiteko gazte fronte bat

osatzea».

Eraginek muinean jarriko du
gazte langileen antolakuntza  
Eragin Gazte Prekarioen Asanbladak egun osoko jardunaldiak antolatu ditu biharko
b Gazte langileen batasuna sustatzea izango dute helburu b Bilboko Karmelan izango dira

Eraginek prekaritatea salatzeko egindako mobilizazio bat. ECUADOR ETXEA

EGITARAUA 

Bilboko Karmela gune autogestio-

natuan antolatu ditu Eragin Gazte

Prekarioen Asanbladak gazteen

batasuna sustatzea helburu izan-

go duten jardunaldiak. 

Bihar

10:30. Precarización y neolibera-

lismo: ¿Es lo que hay?.Parte har-

tzaileak: Carlo Sanchez Mato, 

Helena Franco eta Rafa Mayoral.

12:30.Eragin: Gazte langile fron-

terako estrategiaren aurkezpena.

13:20.Gazte antolakuntzarako

erremintak. Parte hartzaileak:

Arantxa Tirado, Berta Garcia eta

Pello Igeregi.

15:15.Bazkaria.
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Kapitalismoa birmoldatzen 
ari da [...], eta, beraz, guk ere
birmoldatu behar ditugu 
horri aurre egiteko moduak»
Gaizka Suarez
Eragin Gazte Prekarioen Asanbladako kidea
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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Azken egunotan ibili dira Bizkai-

ko Foru Aldundiko diputatuak

agintaldi honetan euren sailetan

zer egin asmo duten azaltzen. Biz-

kaiko Batzar Nagusietan izan dira

banan-banan. Oposizioak kriti-

katu du «oso berandu» hasi dire-

la. Izan ere, Unai Rementeria

ahaldun nagusiak eta haren go-

bernua osatzen duten diputatuek

ekainean hartu zuten kargua lau

urterako. Xehetasun gutxi eman

dituzte, eta aurreko agintaldian

hasitako politiken «jarraipena»

izango dela nabarmendu dute.

Hona sail nagusiek izango dituz-

ten ildo estrategikoak: 

ENPLEGUA, GIZARTERATZEA

ETA BERDINTASUNA

bbb Etxegabe «gatazkatsuak» 

Teresa Laespada Enplegu Gizarte-

ratze eta Berdintasun diputatuak

iragarri du etxegabeentzako ater-

petxe bat zabalduko duela dipu-

tazioak «aurki». «Muturreko

bazterketa egoeran» dauden

etxegabeentzat izango da, beste

aterpetxeetan «egokitzeko ara-

zoak» izan dituzten «gatazka-

tsuentzat». Hogei lagunentzako

lekua izango du. Dena den, enple-

gua izango da bere sailaren

«erronka». Hala, datozen lau ur-

teetako bakoitzean 2,5 milioi euro

gehiago erabiliko dira enplegu

politiketarako; guztira, 20 milioi

urteko. Iraupen luzeko langabe-

ek, 45 urtetik gorakoek, andreek

eta errefuxiatuek izango dute le-

hentasuna.

GIZARTE EKINTZA 

bbb Zahartzea, erronka 

Gizarte Ekintzako Sailak arreta

zerbitzua indartu beharko duela

uste du Sergio Murillo diputa-

tuak, populazioaren zahartzeak

eskaera handitzea ekarriko due-

lako. Hala, mendekotasun egoe-

ran dauden adinekoak zaintzeko

sarea espezializatzea lortu nahi

du. Elbarrien eta ezinduen parte

hartzea indartu gura du. Mende-

koak zaintzen dituzten senideen-

tzako laguntzak indartuko ditue-

la ere iragarri du. Baita adingabe

babesgabeei zuzendutako esku-

hartze programak ere. 

IRAUNKORTASUNA 

ETA INGURUNE NATURALA

bbb Hondakinen plana helburu

Elena Unzueta Iraunkortasuna

eta Ingurune Naturala Zaintzeko

diputatuarentzat, klima aldake-

taren aurkako borroka da «le-

hentasuna». Herrialdearen kar-

bono dioxido isurketak murriztu

nahi ditu, baita energia alternati-

boak sustatu ere. Baina haren sai-

lak izango duen erronka nagusia

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kude-

atzeko III. Plan Integrala osatzea

izango da. Bien bitartean, falta di-

ren hogei herrietara hedatu nahi

du hondakin organikoen edu-

kiontzi marroia; baita zuria ere,

gabe dauden hiruretara. Pinuen

gaitzari gertutik kasu egingo dio-

te, eta, haren bilakaeraren arabe-

ra, basoen foru arau berria osatu-

ko da. Landa inguruneko biztan-

leen bizi kalitatea hobetzeko neu-

rriak ere iragarri ditu, «teknolo-

gia berrien bidez»; bizitzeko leku

erakargarria izatea gura du.

KULTURA, EUSKARA

ETA KIROLA

bbb Ondarea oinarrian 

«Ondarearen lurralde» bihurtu

nahi du Lorea Bilbao Kultura,

Euskara eta Kirol diputatuak Biz-

kaia. Herrialdearen kultura onda-

rea gizarteratzeko proiektuak

bultzatu nahi ditu; besteak beste,

haitzuloetako margolanen inter-

pretazio zentro bat zabalduko du-

te. Bizkaiko museoen sarea ere in-

dartu nahi du: Euskal Museoaren

eraldaketa izango da proiektu na-

gusia. Bizkaia elebidun bihurtzea

ere badu helburu. Hori lortzeko,

aparteko lana egingo dute gaztee-

kin, etorkinekin eta kirolean.

2020ko Getxoko Munduko Soka-

tira Txapelketa ere gogoratu du

Bilbaok.  

MUGIKORTASUNA

bbb Mugikortasun iraunkorra 

Zuzendaritza berri bat izango du

Garraio Sailak: Mugikortasun Ja-

sangarria Sustatzeko Zuzendari-

tza. Miguel Angel Gomez Garraio-

ak eta Mugikortasun Jasangarria

Sustatzeko diputatuak bizikletaz

eta oinez egiten diren joan-eto-

rriak sustatu nahi ditu. Besteak

beste, oinezkoen, txirrindularien

eta ibilgailuen arteko bateragarri-

tasuna lortzeko neurriak hartuko

direla iragarri du. Bizkaibus da di-

putazioak bultzatutako garraio-

bide nagusia: autobus hibrido

gehiago eskuratuko dituzte.

EKONOMIA 

bbb Hainbat ardatzetan 

Industria, ekintzailetza, talentua,

turismo jasangarria eta eskualde-

en garapena. Bost ardatz horiek

izango ditu Ekonomiaren Susta-

penerako Sailak, Ainara Basurko

diputatuaren hitzetan. Ekintzai-

letza sustatzeko «ekosistema»

bat sortu nahi du, eta horretarako

tresna nagusia 2021ean inaugura-

tuko den Bizkaia Dorrean egongo

da: Nazioarteko Ekintzailetza

Zentroa. Ekonomia eskualde guz-

tietan modu orekatuan bultzatu

gura duela esan du. Horregatik,

tokian tokiko eragileekin plan be-

reziak taxutuko dituzte.

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA

bbb Suhiltzaile parke berri bi

Herri Administraziorako eta Era-

kunde Harremanetarako diputa-

tu Ibone Bengoetxeak Europako

erreferente bihurtu nahi du Biz-

kaia larrialdi zerbitzuetan. Horre-

tarako, «punta-puntako tekno-

logia» duten suhiltzaile parke

berri bi egingo dituzte, Zallan bata

eta Arratzun bestea. Udalen digi-

talizazioa ere bultzatuko du.

Agintaldi honetan foru funtzio-

nario taldearen %17 berritu be-

harko da, erretiroengatik.

AZPIEGITURAK

bbb Bilbo aldeko saihesbidea

Bilboko hegoaldeko saihesbidea-

ren luzapena eta itsasadarraren

azpiko tunela izango dira agintal-

diko proiektu nagusiak. Ibilgai-

luen eta errepideen arteko konek-

tibitate digitala ere sustatu nahi du

Imanol Pradales Azpiegituretara-

ko eta Lurralde Garapenerako di-

putatuak. Errepide plan berria eta

bidegorriena ere igarri ditu. 

Aurreko agintaldiaren
jarraipena izango da
Foru diputatuek agintaldi berrirako asmoak azaldu dituzte Batzar
Nagusietan b Etxegabe «gatazkatsuentzako» aterpea, suhiltzaile
parke bi eta labar artearen interpretazio zentroa iragarri dituzte

Bizkaiko foru gobernua, agintaldiko lehen bilkuraren aurretik, uztailaren 2an. BFA
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Trenbidearen Lagunen Bilboko
Elkartearen aldarrikapen histori-
koa da: «Bilbok, Bizkaiak, tren-
bidearen museo bat behar dute».
Elkarteko lehendakariorde Javier
Garciak gogoratu du Ametzolako
trenbideak lurperatu zirenean in-
guru hura leku aproposa iruditu
zitzaiela, eta Bilboko Udalak ere
begi onez ikusi zuela proposame-
na. 1996ko osoko bilkura batean
onartu zuten alderdi politiko guz-
tiek aho batez tankera horretako
museo baten premia. «Trena Biz-
kaiko ekonomiaren eta gizarte
garapenaren motorra izan da urte
luzez, eta aitortza hori merezi
du». Atxuriko tren geltokiak joan
den irailean utzi zion trenak eta
bidaiariak jasotzeari. Uste dute
eraikina eta inguruan geratuko
diren trenbideak leku ona izan
daitezkeela. Egunotan Bilboko
Eliz Museoan ikusgai jarri duten
erakusketa aprobetxatuko dute
euren eskaera berresteko. Euren
aldarrikapenarekin liburuxka bat
banatuko diete erakusketara jo-
ango diren bisitariei. 
Garciak esan du elkarteak urte

luzez eskuratu, zaindu eta man-
tendu duen material garrantzi-
tsua duela. Besteak beste, XIX.
mendeko lokomotor bat dute,
1882koa. «Uste dugu horrek guz-
tiak museo batean egon behar
duela ikusgai, herritarrek ezagu-

tu eta gozatu dezaten». Azpeitiko
(Gipuzkoa) Trenbidearen Euskal
Museoa ireki zenean, akordio bat
egin zuten, eta hara eroan zuten
euren materiala behin-behinean.
«Asmoa zen Bilbora bueltan
ekartzea, hemengo museoa ireki-
tzean». Baina oraindik ez da mu-
seorik egin. Dena den, gaur egun
material hori guztia elkarteko ki-
deen eskuetan dago, ez Azpeitian.
Elkarteko kideak ez dira Atxu-

riko tren geltoki zaharra begiz jo
duten bakarrak. Eusko Trenbide
Sareak da ugazaba. Euskotrenen
lineak kudeatzeko gunea du erai-
kinean, eta eremu hori handitu
nahi du. Horrez gainera, tranbia
Atxuritik Boluetara arte luzatze-

ko erabiliko dute geltoki atzeko
trenbidea. Horrela,  bada, Eusko
Jaurlaritzaren mendeko enpresa
publikoak uste du ez dagoela
gehiagorik egiteko lekurik. Ho-
rrez gainera, Atxuriko Lokomo-
torak elkartea ere badago leku
eske: auzoak espazio publiko fal-
ta duela salatu izan dute sarritan,
eta iruditzen zaie geltokia izan
daitekeela konponbidea.  Loko-
motorak elkarteko kideek ez dute
begi onez hartu museoa sortzeko
proposamena. «Gure ustez, za-
lantza barik, Atxuri da tokirik
aproposena, trenbideari esker
museo bizia egin dezakegulako,
trenez bidaiak antolatu ditzakee-
na Donostiara edo Bermeora».

Tren geltokia, museo
Atxuriko tren geltokia izandakoa trenbidearen museo bihurtzeko
eskaera berretsiko du Trenbidearen Lagunen Bilboko Elkarteak

Atxuriko tren geltokia, artxiboko irudi batean. ARITZ LOIOLA / FOKU

%15
LANTALDEA TXIKITUKO DUTEN INDUSTRIA LANTEGIAK

Bilboko Merkataritza Ganberak hirugarren lauhilekoari begira Bizkaiko

industria arloko enpresek dituzten aurreikuspenen inkesta argitaratu du.

Ezkor agertu dira.  Hamarretik seik ekoizpen mailari eutsiko dioten espe-

rantza dute; bi jaitsi egingo den beldur dira. %18k kezka agertu dute, eu-

ren salmentek behera egingo dutela uste dutelako. %15ek esan dute

lantaldea txikitu beharko dutela; %6k dute enplegua sortzeko asmoa.

«Duela 27 urte, inork ez zuen
uste Zierbena udalerri
independente izan zitekeela,
eta barre egiten zuten gure
kontura. Baina hemen gaude»

Iñigo Ortuzar
Zierbenako alkatea

Ur kontsumoa
murrizteko eskatu
dute Lea-Artibain

ONDARROA bEuri falta nabari-

tzen hasiak dira Lea-Artibain. 

Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoak

ohartarazi du eskualdea urez

hornitzen duen Artibai erreka-

ren emaria kezkatzekoa dela —

segundoko 295 litro—. Hau da,

«alerta egoeraren atarian»

dago. Ondarroa, Markina-Xe-

mein, Etxebarria, Aulesti, Amo-

roto, Berriatua, Munitibar eta

Ziortza-Bolibarreko udalei neu-

rriak hartzeko eskatu die. 

Besteak beste, kaleak garbi-

tzeko eta berdeguneak eta lora-

tegiak ureztatzeko erabiltzen

den ur kantitatea murriztuko da

zortzi herri horietan. Gainera,

Ondarroan eta Markina-Xemei-

nen iturri publiko batzuk ere za-

rratu dira. Horrez gain, zortzi

udalek bando bana egin dute

publiko herritarrei uraren kon-

tsumo «arduratsua» eskatzeko.

Horniduran mozketak egin be-

har izatea saihestu gura dute.

Aurrera begira, ura hartzeko

iturri berri bi sortuko ditu Bilbo

Bizkaia Ur Partzuergoak Lea-Ar-

tibain, hornidura arazoei aurre

egiteko. Besteak beste, Berria-

tuan eta Ibazetan (Markina-Xe-

mein) dabiltza lanean; bigarre-

na «laster» egongo da prest.

%40
ANDREAK BURU DITUZTEN

NEKAZARITZA USTIATEGIAK

Araba, Bizkai eta Gipuzkoako an-

dre baserritar eta abeltzainak Du-

rangon bildu ziren martitzenean,

nazioarteko euren egunean. «An-

dreen lana ezinbestekoa izan da

landa inguruaren iraupenerako,

baina beti ezkutuan geratu da», ai-

tortu zuen Bizkaiko Diputazioko

Nekazaritza zuzendari Maite Peña-

kobak. Hori aldatu nahi izan dute.

Gaur egun, Bizkaiko ustiategien

%40 daude emakumeen esku.

Eguaztenean, Batzar Nagusiek ha-

rrera egin zieten Gernika-Lumon. 

Andre baserritarrak, Gernikan. HITZA

Labayruk ‘world cafe’ bat egingo du
etorkizuneko erronkez gogoeta egiteko  

BILBO bDerioko seminarioan udako euskara ikastaroak eskaintzen
hasi zireneko 50. urteurrena ospatzen dabil  Labayru fundazioa. Dato-
rren martitzenean egingo dute ekitaldi nagusia, Bilboko BBK aretoan,
19:00etan, Iñigo Urkullu lehendakaria buru dela. Goizez, 10:30etik au-
rrera, world cafebat egingo dute leku berean, fundazioak etorkizune-
ra begira dituen erronkez gogoeta egiteko. Parte hartzeko, izena eman
behar da www.labayru.eus/euskera-dantzanwebgunean.



tzeko. Ikerketa hori publiko egin-

go dute gero, beste norbaitek he-

gaztiekin terapia egin nahiko

balu erabilgarri izateko.

Gertrudis ez da, baina, Uriba-

rren Abaroako hegazti exotiko ba-

karra. 2017ko urritik, 28 espezieta-

ko 50 hegazti baino gehiago dituen

hegazti exotikoen zoo txikia ere

badaukate lorategian. Gizarteratze

programa bat eraman nahi izan

dute aurrera, eta, lorategiko ateak

zabaldu eta zooa erreklamo bezala

erabilita, herritarrak edota bisita-

riak bertaratu nahi izan dituzte.

Horren eskutik etorri zen hegaz-

tiek lagundutako terapia.

Horrela, egoitza barruko tera-

pia saioez gainera, udaberritik

aurrera edo eguraldiak laguntzen

duenean, monitorea talde txikie-

kin zoora joaten da eta fi-

txak lantzen dituzte ber-

tan. Zoo txikiko hegaz-

tiak dira gai ezberdinak

lantzeko erreminta: for-

mak, koloreak, soi-

nuak...

Zooko hegazti guztiak

dira itxian jaio eta hazita-

koak, horiek euren habi-

tat naturaletik kanpo

egotea ezinezkoa izango litzateke

bestela. Hegazti horiek kaiola han-

di batzuetan jartzen hasi ziren

egoitza barruan eta eguneko zen-

troan, eta egoiliarrek interesa zeu-

katela nabaritu zuten. Ohitura

hartu zuten animaliak bisitatzeko.

Kasik mugitzen ez zen nagusiak

ere animaliak ikustera joateko

ahalegina egiten zuen. Kaiolatik

kaiolara, eguneroko hizketaldieta-

ko gaia bihurtu ziren hegaztiak.

Hori ikusita, zooa eratu eta hegazti

bat prestatu zuten terapiarako.

Eta interesa eragin dute zooak

eta terapiak. Bi urtetan 75.000 bi-

sita izan dituzte zoo txikian. Uz-

tailean eta abuztuan, esate bate-

rako, 1.500 bisita dituzte astean,

batez beste. Egiten dutenaren be-

rri ere ematen diete bisitariei,

ikastetxeetatik joaten diren ikas-

leei edo taldeei besteak beste. 

Bestalde, Gertrudis-ek ere atse-

den har dezan, terapietan lagun-

tzeko beste hegazti bat ere treba-

tzen ari da Arrieta; lau hilabete di-

tuen espezie bereko hegazti

berria. Terapian laguntzeko, jaio-

tzatik hezten dituzte hegaztiak.

Lehenengo zaintzailearekin eta

haren familiarekin harremane-

tan egotera ohitzen dira, eta gero,

apurka-apurka, egoiliarrekin

partekatzen hasi. Mokoekin eta

atzaparrekin minik ez egiten ira-

kasten diete, jendeagaz bizi iza-

ten. Kasu honetan, nagusiekin

bizi izaten; eta jada egoitzako bizi-

lagun garrantzitsu bihurtu da

Gertrudis, ezinbestekoa.

Eider Mugartegi Lekeitio

G
ero eta ohikoagoak

izaten ari dira gaur

egun, pertsonen

integrazioan la-

guntzea helburu

duten animaliekin lagundutako

terapiak. Adituek diotenez, lasai

egoten, erlaxatzen laguntzen

dute animaliek, eta haien eta per-

tsonen artean sortzen den inte-

rakzioak onura izugarriak ditu.

Txakurrak edota zaldiak elemen-

tu terapeutiko eta hezkuntza ere-

mu bezala erabiltzen dituzten te-

rapiak dira ezagunenak, baina

badaude beste batzuk ere, Lekei-

tioko Uribarren Abaroa nagusien

egoitzakoa, esaterako.

Orain dela bi urte jarri zuten

martxan programa aitzindaria.

Bere berezitasuna erabiltzen di-

tuzten animalietan datza, izan

ere, hegaztiak erabiltzen dituzte

hainbat terapia mota garatu eta

esperimentatzeko; hegazti exoti-

koak, hain zuzen. Esther Arrieta

Boada da hegaztiek lagundutako

terapiaren arduraduna. Gertrudis

Alba espezieko kakatua zuriaren

laguntza dauka horretarako. He-

gazti horiek izaeraz lasaiak, la-

gunkoiak eta atseginak direla dio,

eta pertsonekin aritzeko hezi eta

entrenatuta dago Gertrudis. Hala,

besoz beso ibiltzen da saio bakoi-

tzean, eta egoiliarren paparrean

etzaten da haien laztanak hartu

eta hitz goxoak entzuteko.

Astero egiten dituzte berrogei

bat minutuko terapia saioak,

eguaztenero, egoitzako geletan

zein eguneko zentroan. Aurretik

psikologoak saioa prestatzen du

eta terapiako arduradunak bera-

riazko programa zehatz eta ego-

kia diseinatzen du, erabiltzaile

bakoitzaren eskakizun zehatzak

kontuan hartuta. Horrela, gai eta

behar ezberdinak lantzen dituzte,

hizkuntza esate baterako. Hegaz-

tiagaz askeago eta lasaiago senti-

tzen omen dira egoiliarrak, eta

hobeto ahoskatzen dute.

Tamaina handiko hegaztia da

Gertrudis, moko handi eta atza-

par luzekoa. Hala ere, egoiliarrek

ez dute ezelako arazorik eduki

kakatuarekin ohitzeko. Alderan-

tziz, ezelako beldurrik barik har-

tzen dute, beti egin izan balute

bezala. Eta pertsona bakoitzaren

erantzuna ezberdina bada ere, te-

rapiak ondo funtzionatzen duela

ikusi dute, alor guztietan: psiki-

koan, fisikoan, hezkuntzaren alo-

rrean, sozialean eta emozionale-

an. Terapeutak dioenez, egoilia-

rrak zainduak izatetik beste izaki

baten zaintzaile bihurtzen dira

momentu horretan, eta autoesti-

muan eragiten die horrek. 

Egoiliarrek estimu handiko

saioa dutela ere nabaritu dute.

Hala, beste terapia batzuetan par-

te hartzeari muzin egiten diote-

nak ere joaten dira hegaztien

saioetara. Horrela, guztiek parte-

katzen duten gai ere bihurtu da,

eta Gertrudis-ek egiten dituenak

eguneroko kontakizuna dira. 

Ikerketa egoitzan bertan
Esperientzia horiek guztiak jaso-

ko dituen ikerketa bat prestatzen

ari dira orain, zentroko psikolo-

goak eta terapiaren arduraduna.

Jarraibide batzuetan oinarrituta,

erabiltzaile jakin batzuen datu ze-

hatzak biltzen ari dira, emaitzak

baieztatu eta ondorioak kalera-

Lekeitioko Uribarren Abaroa nagusien egoitzan animaliek
lagundutako terapia berritzailea daukate abian. Hegazti
exotikoak erabiltzen dituen programaren bidez, hainbat 
terapia mota garatu eta esperimentatzen dituzte bertan.

Luma arteko 
laztan osasuntsuak

Uribarren Abaroa egoitzako egoiliar bat, Gertrudis kakatua besoan hartuta. URIBARREN ABAROA 

Hegazti exotikoa besoz beso
ibiltzen da saio bakoitzean
egoiliarren laztanak hartu 
eta hitz goxoak entzuteko

Programa berritzailearekin
dituzten esperientzia guztiak
jasoko dituen ikerketa bat
egiten ari dira
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Lander Muñagorri Garmendia

Antzerki eta dantza garaikidea-

ren BAD jaialdiak euskal konpai-

nien presentzia indartu du 21. edi-

zioan. Hala azaldu dute, bederen,

Alicia Otxandategi jaialdiaren zu-

zendariak eta Gonzalo Olabarria

Bilboko Kultura zinegotziak.

«Finkatuta daudenen eta euren

lekua lortzen ari direnen presen-

tzia indartu nahi izan du jaialdiak,

eta horietako birekin ekoizpen

lan propio bi estreinatuko ditu»,

zehaztu zuten aurkezpenean. 21

konpainiaren lanak taularatuko

dituzte, eta aukeratutako konpai-

nien ia erdiak Euskal Herriko es-

zena berrian sar daitezkeela ere

erantsi dute. Horregatik nabar-

mendu dute euskal sortzaileek

presentzia handia izango dutela

aurtengo edizioan. Atzo hasi zen

jaialdia, eta hilaren 27ra arte

iraungo du.

Euskal Herriko sortzaileen bi

emanaldi ere estreinatuko dituzte

BAD jaialdian. Horietako bat atzo

ikusi ahal izan zen Fundicion are-

toan: Legaleon-T eta Kolektibo

Monstrenkoren ¿Hay alguien

ahí?.Horrez gain, BADek beste

ekoizpen lan propio bat ere estrei-

natuko du, gaur bertan, Pabiloi

6n: German Jauregi & Antia Dia-

zen Rassenblementdantza ema-

naldia. Sortzaileek honela azaldu

dute ikuskizunaren ildoa zein

den: «Giza harremanak egungo

bizitzan betetzen duten lekua az-

tertzen duten bi gorputz dira. Dis-

kurtsoaren, sinesmenaren, pen-

tsamenduaren edo abstrakzioa-

ren aurrean, beste azal batekin

kontaktua agertzen da, eta ho-

rrek bultzatu eta eutsi egiten zai-

tu; zuk ere, aldi berean, eutsi egi-

ten duzu».

Euskal Herriko konpainien

proposamenen artean, BADen

pieza berrien emanaldi gehiago

ere egongo dira. Sorkuntza esze-

nikoari laguntzeko Bilbao Esze-

naren Artistak egoitzan izeneko

programaren barruan aukeratu

ziren hiru proiektu taularatuko

dituzte, hain zuzen: Bizkaiko bi

konpainiarenak eta Gipuzkoako

beste batena. Emanaldi horiek

antzerkiaren, dantzaren, zirku

garaikidearen eta performancea-

ren barruan daude.

Node Gipuzkoako konpainiak,

esaterako, Pugna eskainiko du

etzi Campos Eliseos antzokiko

Kupula aretoan. Dantza garaiki-

dea, zuzeneko musika, antzerkia

eta ikus-entzunezkoak uztartzen

dituen performance pieza eman-

go dute gipuzkoarrek. Bigarren

proposamena Zirkozaurreko

Gorka Pereiraren Tiempo ema-

naldia da. Dantzaren eta zirku ga-

raikidearen bitartez «ikusleak bi-

daiatzera eramango dituen lana

da», sortzailearen arabera. Den-

bora ulertzeko modu ezberdinak

sortuz, eta penduluaren mugi-

menduan oinarrituta, teknologia

berriak hartzen ditu ardatz. Azke-

nik, asteazkenean La Dinamika

artistak 3er acto lanaren aurrera-

pena eskainiko du. Dantza eta an-

tzerki proposamen horrek, ema-

kumeen inguruan egon daitezke-

en aurreiritziak, gaiak eta ideiak

lantzen ditu. Besteak beste, me-

nopausia, zahartzeak dakarren

bazterketa, ikusgai izateari uztea

eta horrek guztiak dakarren gain-

behera pertsonalean oinarrituta.

Eskaintza zabala
Euskal Herriko ekoizpenez gain,

aparteko eskaintza egongo dela

azaldu dute antolatzaileek. Alde

horretatik, Igor & Morenoren An-

dante azpimarratu dute, Miguel

Pereiraren Pieza para negocio

lana, Antonia Baehr alemaniarra-

ren Exit performancea, edo Ana

Pi artista eta koreografo brasilda-

rraren Noir Blue ikuskizuna. 

Haurrentzako eskaintza ere

egongo da hilaren 27an. Benetan

Be taldeak umorea, poesia eta

txontxongiloak uztartzen dituen

Inondik inoraeskainiko du.

Bertako dantzaren plaza
BAD antzerki eta dantza garaikidearen jaialdiko ikuskizunen erdiak Euskal Herriko
ekoizpenak izango dira b Atzo hasi zen Bilboko jaialdia, eta hilaren 27ra arte iraungo du

BAD jaialdiak ekoizpen propio bat estreinatuko du gaur Pabiloi 6n: German Jauregi & Antia Diazen Rassenblentdantza ikuskizuna. BAD

EGITARAUA 

Gaur

19:30.Miguel Pereiraren Pieza

para negocio, Fundicion aretoan.

21:30.German Jauregi eta Antia

Diazen Rassemblent, Pabiloi 6an.

Bihar

17:30.Explica Dansa konpainiaren

Conferencia bailada. Tendencias

actuales, Dantzertin.

19:00.Tripak konpainiaren 

Urruna, Fundicion aretoan.

21:00.Maria Salgado eta Fran

MMren Cabeza de vaca. Jinete 

ultimo reino Frag.3, Campos 

Eliseos antzokian.

Urriaren 20an

19:00.Antonia Baehr-en Exit, 

Pabiloi 6n.

21:00.Node-ren Pugna, Campos

Eliseos antzokian.

Urriaren 21ean

19:00.Manuel Fernandez Valde-

sen Angelica (Una tragedia), Bilbo

Arten.

20:00. Javi Liñera eta Ekonaren

Tendriamos que haber empezado

de otra manera, Pabiloi 6n.

Urriaren 22an

19:00.Emilien Trucheren Confetti,

Campos Eliseos antzokian.

20:00. Igor X Morenoren Andante,

Campos Eliseos antzokian.

Urriaren 23an

19:00.La Dinamika: Work in pro-

gress 3er acto, Fundicion aretoan.

20:00.Zirkozaurreren Tiempo, 

Pabiloi 6n.

Urriaren 24an

19:00.La Dinamika: Work in pro-

gress 3er acto, Fundicion aretoan.

20:00.Carla Roviraren Matria,

Campos Eliseos antzokian.

Urriaren 25ean

19:00.Ziomara Hormaetxeren

Ahotsak, Campos Eliseos aretoan.

21:30.TG Stan-en Traicion, 

Pabiloi 6n.

Urriaren 26ean

19:30.Ana Pi-ren Noir Blue, 

Fundicion aretoan.

21:30.Agnes Mateus eta Quim 

Tarridaren Rebota, rebota y en tu

cara explota, Pabiloi 6n.

Urriaren 27an

18:00.Benetan Be-ren Inondik

inora, Bilborocken.

19:00.Celso Sanmartinen A cama

de meu avo, Fundicion aretoan.

20:30.Vertebro-ren Faena 

(Ciclo de las peregrinaciones #4),

Pabiloi 6n.
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Ez da Getxon izango den lehen al-
dia. Marika Vila ilustratzaile eta
komikilariaren lanak ikusgai izan
ziren Getxoarten eta Algortako
Torrene aretoan duela lau urte
ere. Topiko eta estereotipo sexis-
ten zerrenda luzea agerrarazi eta
horiek suntsitzen zituzten lanak
ikusteko aukera izan zen orduko
hartan. Hausnarketarako bidea
zabaldu zuten Herrialde Katala-
netako sortzaile horren lanek.
Orain, haren ibilbidea sarituko du
Getxoko Komiki Azokak. Ome-
naldia egingo diote berari, eta bai-
ta Bilboko Joker liburu dendari
ere.    
Gaur hasi eta igandera bitarte

egingo dute XVIII. komiki azoka,
Getxon. 1970eko hamarkadan
ilustrazioaren munduan murgil-
du zen Marika Vila izango du pro-
tagonista nagusia. Haize kontra
jardun behar izan zuen hastapen
haietan. Hasiera-hasieratik bo-
rrokatu zen emakumeen eskubi-
deen alde. Jarrera hori argia da
haren lanetan. Kostata, baina bi-
dea egin zuen erabat maskulini-
zatuta zegoen sektore batean.
Hainbat herrialdetako argitale-
txerentzat lan egin du. Gaur egin-
go diote omenaldia. Ekitaldi ho-
rrez gain, topaketa bat ere antola-
tu du azokak artistarekin.
Joker liburu dendari ere saria

emango diote ekitaldi berean.
Egoitza Bilbon duen saltoki horri
komikia zabaltzeko egin duen
lana aitortuko diote antolatzaile-
ek. Euskalduna kaleko 7. zenba-
kian 300 metro koadrotik gorako
lokala du. Bertan, komiki eskain-
tza zabala daukate. Horrez gain,
urtean berrogei ekitaldi baino
gehiago antolatzen ditu: besteak
beste, sinatze saioak, hitzaldiak,
mahai inguruak, erakusketak eta
tailerrak.

Bi gune
Bi protagonista horiez gain, bes-
telako artista eta aukerak eskaini-
ko ditu Getxoko azokak. Bi gune
izango ditu: Areetako Geltokia
plazan jarriko dituzte saltokiak.

Bisitariak 43 salmenta postu aur-
kituko ditu, eta, horietan, komiki
dendek, liburu denda espezializa-
tuek, aldizkariek, fanzineek, argi-
taletxeek eta komikiaren arteare-
kin lotutako sektore guztiek izan-
go dute ordezkaritza. Bertaratzen
direnek azken nobedadeak esku-
ratu ahalko dituzte. Baita bildu-
mak osatzeko aleak ere. Horrez
gain, komiki zaharrak, bilduma-
gileen produktuak eta era guztie-
tako merchandising elementuak
aurkituko dituzte.
Bestalde, Itzubaltzetako kultur

etxean jarduera programa zabal
eta bizia antolatu dute. Berritasu-
nen aurkezpenak, hitzaldiak,
mahai inguruak, proiekzioak eta
tailerrak eskainiko dituzte, beste-
ak beste.
Elkarren segidan marraztu eta

idatzitako binetez gain, horien

egileek ere leku berezia izango
dute aurtengo topaketan ere. Ho-
rietako batzuek sona handia dute
nazioartean. Haien lanak sinatze-
ko eskatzeaz gain, haien hitzal-
diak entzuteko aukera ere izango
dute azokara doazenek.

Zerrenda luzea da. Horien arte-
an, atzerriko zein bertako egileak
bertatik bertara ikusi ahalko di-
tuzte bisitariek. Azken horietako
bat da Alex Orbe. Haurrentzako

liburuak, testuliburuak, publizi-
tatea eta komikiak marraztu ditu.
Animazioaren alorrean ere jar-
dun da. Komikiari dagokionez,
Xabiroi aldizkarirako kolabora-
zioak egiten ditu. 
Gabrielle Bellek, berriz, istorio

surrealista eta komikoak
ekarriko ditu AEBetatik.
Karikaturagile hori Inga-
laterran jaio zen, baina
bost urte zituela Kalifor-
niara joan zen (AEB).
Han, herri eta komunita-
te bakartu batean hazi
zen. Asko irakurtzeko
astia izan zuen bizileku
hartan, baita basoan ba-

rrena murgildu eta istorioak as-
matzeko ere. 2001ean When I’m

Old and Other Stories argitaratu
ondoren, haren lanak hainbat ar-
gitalpenetan agertzen hasi ziren.

The Voyeurs da haren lanik na-
barmenena. Publishers Weekly,
Kirkus Reviewseta The Atlantic-
en arabera, 2012. urteko libururik
onenetako bat izan zen. Bellek
bere bizitzari eta bere arazoei bu-
ruz egiten dituen interpretazioak
jasotzen ditu lanak. Memoria li-
buru gisa deskribatua izan da.  

Sortzaile sarituak
Bestelako formatua eta estiloa
aurkeztuko ditu Ulli Lust austria-
rrak. Berlinen grafismo ikasketak
egin ostean, komiki marrazkilari
gisa hasi zen lanean. Egungo bizi-
tzari zorrotz behatuta, erreportaje
ugari egin ditu komiki formatuan. 
Hainbat sari eskuratu ditu. Bes-

teak beste, emakume batek egin-
dako komiki onenaren Artemisia
saria eman zioten 2011n. Eta no-
bela grafiko onenaren Ignatz saria

Komiki azokak Marika Vila komiki
feministen egilea omenduko du 
Bilboko Joker liburu dendari ere omenaldia egingo diote Getxoko topaketotan b Areetako Geltokia
plazan 43 saltoki jarri dituzte, eta Itzubaltzetako kultur etxean jarduera programa zabala prestatu dute

Hainbat lanen egileekin bertatik bertara hitz egiteko aukera izango dute zaleek. P. URRESTI

Komiki dendak, liburu denda
espezializatuak, aldizkariak,
fanzineak, argitaletxeak eta
beste izango dira azokan

Lan berrien aurkezpenak,
hitzaldiak, mahai inguruak,
proiekzioak eta tailerrak
egingo dituzte, besteak beste



13podcasta zuzenean grabatzeko

saioa.

12:00.Mamen Moreuren hitzal-

dia: El humor también es nuestro.
Los límites de humor impuesto a
las mujeres a lo largo de la histo-
ria.
13:00.A la velocidad absurda
podcastaren grabaketa, zuzene-

an.

13:00.Streaming-a marrazkila-

riekin: marrazketa eta elkarrizke-

tak zuzenean hainbat artistare-

kin: David Lopez, Alvaro Marti-

nez, Pepe Larraz eta David

Lafuente ariko dira, Koldo Azpi-

tartek gidatuta. 

17:00.Solasaldia: El víbora, 
40 aniversario. ¿Qué fue ayer?
¿Qué sería hoy?. Max, Emilio 

Bernardez, Elisa Victoria eta 

M. A. Martin izango dira bertan,

Ruben Lardinen gidaritzapean.

17:00.Superpatatakomiki taile-

rra, Artur Laperlaren eskutik.

Adin guztietakoei zuzenduta.

17:00.Haur eta gazteentzako ko-

miki tailerra. Amaia Ballesterosen

eskutik. Euskaraz. 

17:00.Helduentzako komiki tai-

lerra. Rober Garairen eskutik.

Euskaraz eta gazteleraz.

18:00.Topaketa, Gabrielle Belle

eta Ulli Lusten eskutik, Trazos 
autobiográficos izeneko saioan.
Elizabeth Casillasek moderatuta.

19:00.Mahai ingurua. Comic y 
literatura: dos miradas entre letras
y viñetas. Alfonso Zapico eta Ja-
vier de Isusiren eskutik, Patricia

Millanek gidatuta.

20:00.Mahai ingurua: Cine y 
comic: comic y otros medios.
Cine y viñetas. Victor Santos, 
Koldo Serra eta El Torres 

ariko dira, Borja Crespok mode-

ratuta.

Igandea

11:30.Marrazketa zuzenean,

Juan Carlos Torresen eskutik,

Santa Eugenia plazan. 17:00etan

berriz ariko da, leku berean.

11:30.Haur komikien irakurketa

kluba. Superpatata lanari buruz.
8 eta 12 urte arteko haurrentzat,

helduek lagunduta. Artur Laperla

egileak ere parte hartuko du, eta

Elizabeth Casillasek moderatuko

du saioa.

11:30.Haur eta gazteentzako 

komiki tailerra. Pertsonaiak 

nola sortu aztertuko du Mamen

Moreuk, gazteleraz.

11:30.El club del comicpodcas-
taren grabaketa, zuzenean.

12:00.Topaketa Strip Marvel

etxeko Danni Lagirekin eta Salva

Espinekin. Lobezno vs Deadpool
izenburupean, Borja Crespok gi-

datuta.

13:00.Orbita frikipodcastaren
grabaketa zuzenean.

13:00.Mahai ingurua Kike Infa-

me eta Artur Laperlaren eskutik:

Comic infantil y juvenil. Encuentro
con Artur Laperla.
17:00.Haur eta gazteentzako 

komiki tailerra, euskaraz. Amaia

Ballesterosen eskutik.

17:00.Helduentzako komiki tai-

lerra. Rober Garairen eskutik.

Euskaraz eta gazteleraz.

17:30.Mahai ngurua: Memoria y
viñetas, el comic en el aula. Mikel

Begoñak, Iñaketek, David F. de

Arribak eta Josean Pradok hartu-

ko dute parte, Jon Spiranok gida-

tuta.

18:30.Lan berrien aurkezpena:

Teresa Castroren L. S. B., Ana ¡El
lesbiocomic!; Daniel Gojenolaren
Bilbae Nagusi!; Harriet eta Alex
Machoren Vergüenza y olvido;
Yurre Ugarte eta Joseba Larra-

txeren Joana Maiz; Aritz Trueba,
Martin eta Xabier Etxeberriaren

Buyan - Heriotzaren uhartea. Jon
Spinaro moderatzaile lanetan ari-

ko da.

Artistak lanak sinatzen

Egunero, hainbat lekutan.

Hainbat egile euren lanak sina-

tzen ariko dira, gaurtik etzira bi-

tarte, Itzubaltzetako kultur etxean

eta azokako saltokietan. 

Erakusketak

Itzubaltzetako kultur etxean. 

El vibora. 40. urteurrena. Gaur,
08:00etatik 22:00etara, eta bihar

eta etzi, 09:00etatik 21:00etara.

Hilaren 31ra arte.

Bizkaia zubian. Higi Vandisen

Jarana ikusgai egongo da urria
bukatu arte.

Algortako Torrene aretoan.

Idazlumak eta binetak: komiki
arabiarra abian.  Urriaren 27ra
arte. Asteazkenetik ostiralera,

11:00etatik 13:00etara eta

17:00etatik 20:00etara bitartean

bisita daiteke. Larunbatetan,

12:00etatik 14:00etara, eta

18:00etatik 21:00etara bitartean.

Eta igandeetan, 12:00etatik

14:00etara bitarte.

Azokako karparen inguruan.

Lucio Urtubia: una vida en lucha,
en viñetaserakusketa. Urriaren
20ra arte, Mikel Santos Belatz-en
eskutik.

Algortako erakustazokan. 

Ötzi: komiki kalkolitiko bat, Iñaket
& Mikel Begoñaren eskutik. As-

telehenetik ostiralera, 11:00etatik

14:00etara eta 18:00etatik

21:30era bitartean bisita daiteke.

Larunbatetan, 10:00etatik

13:00etara bitartean dago zaba-

lik.

GETXOKO AZOKA 

Komiki egileak eta haien lana

bertatik bertara ezagutzeko au-

kera izango dute bisitariek Ge-

txoko Komiki Azokan. Jarduera

gehienak Itzubaltzetako kultur

etxean egingo dituzte.

Gaur

11:30.Marrazketa zuzenean,

Jose Carlos Torresen eskutik.

Santa Eugenia plazan. 14:00ak

arte. 17:00etatik 20:00etara, be-

rriz ere izango da bertan.

17:00.Haur eta gazteentzako ko-

miki tailerra. Amaia Ballesterosen

eskutik. Euskaraz.

17:00.Helduentzako komiki tai-

lerra. Rober Garairen eskutik.

Euskaraz eta gazteleraz.

18:00.Topaketa Marika Vilare-

kin, Josune Muñozek gidatuta.

19:00.Marika Vilari omenaldia,

eta sari banaketa.

19:30.Komiki, liburu denda eta 

liburu saltzaileei buruzko mahai

ingurua. Fernando Tarrancon,

Mamen Moreu, Javier Camara

eta Patricia Millan ariko dira, 

Borja Crespok gidatuta.

Bihar

11:30.Marrazketa saioa zuzene-

an, Jose Carlos Torresen eskutik.

Santa Eugenia plazan. 17:00eta-

tik 20:00etara berriz ere ariko da,

leku berean.

11:30.Eleberri grafikoaren ira-

kurketa kluba. Carbón lana izan-
go dute eztabaidagai. Max egile-

ak parte hartuko du, eta Elizabeth

Casillasek gidatuko du saioa.

11:30.Haurrentzako komiki taile-

rra. Kike Infameren eskutik. Santa

Eugenia plazan.

11:30.Es la hora de las tostas

jaso zuen lan beragatik, 2013an.
Heute ist der letzte Tag vom Rest

deines Lebens (Gaur da zure bizi-
tzaren hondarraren azken eguna)
lanak eman zizkion sari horiek
eta beste asko.

Zerrenda luzea
Gaurtik igandera arte Getxon ibi-
liko diren sortzaileetako batzuk
besterik ez dira horiek. Bisitariek
gehiago ere aurkituko dituzte
azokako pasaguneetan eta beste-
lako aurkezpen edo topaketetan.
Han izango dira, besteak beste,
Max, Alfonso Zapico, Javier de
Isusi, Laura Perez, Flavita Bana-
na, Artur Laperla, Judith Vanis-
tendael, Pepe Larraz, David Lo-
pez, David Lafuente, Dani Lagi,
Victor Santos, David Rubin, Ma-
men Moreu, M. A. Martin edota
Agustin Ferrer. Getxoko Komiki
Azokak, izan ere, estilo eta ibilbi-
de askotako sortzaileak gonbida-
tu ditu. 
Egileek euren lanak sinatzeko

txandak ere finkatu dituzte azo-
kan. Gaur, bihar eta etzi saltokie-
tan antolatutako txandetan izan-

go dira, sortzaileek irakurleei eu-
ren ohartxoak dedikatu eta ira-
kurleek gustuko dituzten lanen
egileak ezagut ditzaten.

‘El Víbora’-ren urteurrena
Azokaren denbora eta espazioa
gandituko duten erakusketek
osatuko dute eskaintza. Denen
artean bat nabarmendu dute an-
tolatzaileek: El Víbora. Comix

contracultural izenekoa. El Víbo-
raaldizkaria sortu zeneko 40.  ur-
teurrena ekarri nahi dute gogora
horrekin. Honela azaldu dute:
«Aldizkariak ezin hobeto irudi-
katu zuen demokraziaren hasie-
ran Bartzelonan zegoen sinkretis-
mo kulturala. Bere orrietan,
1970eko hamarkadan under-
groundkultura —hiriarekin bere-
ziki lotutako mugimendu kultu-
ral eta artistikoa— abian jarri zu-
ten zenbait egileren lanak
argitaratu ziren». Erakusketaren
bidez, aldizkariaren ibilbidea ger-
turatu nahi diete zaleei, artista
ezagunenen jatorrizko lanak ba-
liatuta. Urria bukatu arte bisitatu
ahalko da Itzubaltzetako kultur
etxean. Museu Nacional D’Art de
Catalunyatik zuzenean iritsi da
Getxora. Beste lau erakusketa
programatu dituzte beste horren-
beste lekutan.

Zurrumurrurik ez
Getxoko Udalak lau erakusketa
horietako bat nabarmendu du:
Calamos y viñetas: Comic árabe

en movimiento. Zurrumurrurik
Ez estrategiak eta Komiki Azokak
elkarlanean antolatu dute. Hel-
buru argia du: hainbat alor eta 
esparrutatik lan egin nahi dute
xenofobia eta diskriminazioa pre-
benitzeko, eta, aldi berean, biziki-
detza eta kultur aniztasuna hobe-
tzeko lanean jardun nahi dute.
Etxe Arabiarraren eskutik iri-

tsita, freskotasunez, irudimenez,
berritasunez eta ausardiaz bete-
tako komikiek osatzen dute era-
kusketa. Horrekin lotuta, gaztele-
raz idatzitako komikietan mundu
arabiarraren iruditeria zer-nola
azaltzen den aztertuko dute
bihar. Estereotipoak izango di-
tuzte eztabaidagai.
Zale gazteak, haurrak zein hel-

duak asetzeko moduko egitaraua
izango da, beraz, Getxon. Marraz-
keta saioak, irakurketak, komi-
kiak egiten ikasteko tailerrak...
Arte mota horren jarraitzaileek
aukera zabala izango dute hiru
egunetan.

Umeentzako eta helduentzako tailerrak antolatu dituzte, aurten ere. P. URRESTI

Proposamena

Informazio gehiago

nahi izanez gero:

salondelcomic

degetxo.net

@



MUSIKA

BALMASEDAKolitza abesbatza.
bGaur, 20:15ean, San Seberinoren

elizan.

BALMASEDAVery Txarrak 
eta Detroit.

bGaur, 23:00etan, plazan.

BALMASEDAModus Operandi
eta Oxabi.

bBihar, 23:00etan, plazan.

BALMASEDABanda Azkoaga.
b Igandean, 19:00etan, Klareten.

BALMASEDAPatxi eta Konpainia.
bAsteazkenean, 18:00etan, plazan.

BALMASEDANuevo Talisman Show.
bAsteazkenean, 20:00etan, plazan.

BARAKALDOLodor.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOEl Drogas 

eta La Polla Records.

bGaur eta bihar, 20:45ean, 

Bizkaia Arenan.

BARAKALDODistorsion, 

Piztupunk, Putakaska, Desorden,

Los Flipaos eta Radio Guerrilla.

bBihar, 13:00etan, Lutxanan,

Teknikaren Museoan.

BARAKALDODiana Navarro.

bBihar, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOCharlie Cosh 

& Mikel Gaztañaga.

bBihar, 22:30ean, Pause & Playn.

BARAKALDOPentecostal Worriers.

b Igandean, 13:30ean, El Tubon.

BASAURILa Soga del Muerto 
eta Krimen y Kastigo.

bGaur, 22:00etan, gaztetxean.

BASAURIDanza Invisible.
bGaur, 23:00etan, Arizgoiti plazan.

BASAURISonido Orkestra.
bGaur, 00:00etan, San Fausto

plazan.

BASAURIBoikot.
bBihar, 23:00etan, Arizgoiti plazan.

BASAURIStereo Orkestra.
bBihar, 00:00etan, San Fausto

plazan.

BASAURIMusika Eskola.
b Igandean, 12:00etan, San Fausto

plazan.

BERRIZDaniel Lumbreras.
bOstegunean, 20:00etan, 

kultur etxean.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa.

bGaur, 19:30ean, Euskalduna

jauregian.

BILBOLos Ganglios.

bGaur, 20:00etan, Muellen.

BILBOBilbo Hiria Lehiaketa: 

Metal saileko finala.

bGaur, 20:00etan, Bilborocken.

BILBOThe Bilbobillies.

bGaur, 20:30ean, Singularren.

BILBOCharlie Cosh & Mikel 

Gaztañaga.

bGaur, 20:30ean, Metzen.

BILBOBig A Sherrod.

bGaur, 21:30ean, Azkenan.

BILBOArt After Dark: 

Roman Fluegel, Ata eta Juan Solo.

bGaur, 22:00etan, Guggenheim

museoan.

BILBOCiscar & Friends.

bGaur, 22:00etan, Ambigun.

BILBONil Moliner.

bGaur, 22:30ean, Kafe Antzokian.

BILBOFollow the Party.

bGaur, 00:00etan, Muellen.

BILBOMama Snake & Frances Be.

bGaur, 00:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOBoppers DJs.

bGaur, 01:00ean, Kremlinen.

BILBOBilboko Koral Elkartea 

eta Pirritx, Porrotx eta Marimotots,

Aspanovaren alde.

bBihar, 12:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBOEl Lado Oscuro de la Broca,

Los Chivatos de Anna Frank eta 

Yahaira DJ.

bBihar, 20:00etan, Muellen.

BILBOBilbo Hiria Lehiaketa: 

Urban saileko finala.

bBihar, 20:00etan, Bilborocken.

BILBOZenobia eta Regresion.

bBihar, 20:00etan, Stage Liven.

BILBOCuerda.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOLos Brazos.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOFerran Exceso.

bBihar, 22:00etan, Azkenan.

BILBOEasyer.

bBihar, 22:00etan, Ambigun.

BILBOSugar Daddy 

and the Cereal Killiers.

b Igandean, 13:00etan, 

Crazy Horsen.

BILBOGerman Martin.

b Igandean, 18:30ean, Coppolan.

BILBOEarth Songs Project.

b Igandean, 19:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBODog’n’Style 

eta Seeking Sickness.

b Igandean, 20:00etan, 

La Nuben.

BILBOUdal Txistulari Banda 

eta Nafarroako Musika 

Kontserbatorioko ikasleak.

bAstelehenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBODear Deer & Bayacomputer.

bAstelehenean, 19:30ean, Shaken.

BILBOWhite Lies & The Owl Project.

bAstelehenean, 21:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOAirbourne eta Supersuckers.

bAsteartean, 19:30ean, Santana 27n.

BILBOMario Prisuelos.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Arriaga musika kontserbatorioan.

BILBOLord Dying eta Earth Ship.

bAsteazkenean, 20:30ean, 

La Nuben.

BILBODustaphonics.

bAsteazkenean, 21:00etan, 

Crazy Horsen.

BILBOQuique Gonzalez.

bOstegunean, 19:00etan, 

Arte Ederren Museoan.

BILBO Joseba Irazoki.

bOstegunean, 20:00etan,

Euskaltzaindiaren aretoan.

BILBOBBC Trio.

bOstegunean, 20:00etan, 

Conde Duque hotelean.

BILBOChristina Rosenvinge 

eta Olatz Salvador.

bOstegunean, 20:00etan, BBK

aretoan.

BILBOGipsy Jazz.

bOstegunean, 20:00etan, Hika

ateneoan.

BILBOMontauk.

bOstegunean, 20:30ean, Biran.

BILBODon Inorrez.

bOstegunean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBO Iker & Ruth Discofagia.

bOstegunean, 20:30ean,

Retrokafen.

BILBOThe Dream Sindicate.

bOstegunean, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

DURANGOAzken Sustraiak, 

Liher, Ira eta Klag Klub.

bGaur, 22:30ean, txosnetan.

DURANGODJ Xaibor.

bBihar, 12:00etan, Landako Gunean.

DURANGOTxapito Guzman 

eta Ibarrako Langostinuek.

bBihar, 20:00etan, txosnetan.

DURANGOStragos DJ 

eta Proyect Show DJ.

bBihar, 20:00etan eta 22:00etan,

Andra Marian.

DURANGOLuhartz.

bBihar, 23:00etan, txosnetan.

DURANGONueva Alaska Orkestra.

bBihar, 23:00etan, Ezkurdin.

DURANGOTabira musika banda.

b Igandean, 13:00etan, Andra Marian.

DURANGO Izar Gaztea abesbatza

eta Grupo Veracruz.

b Igandean, 17:30ean, Andra Marian.

ELORRIOBerri Txarrak.

b Igandean, 20:00etan, gaztetxean.

ERMUABlues Whale.

bBihar, 20:00etan, Lobianon.

GETXOArnau Griso.

bBihar, 21:00etan, Muxikebarrin.

GETXOThe Bilbobillies.

bOstegunean, 20:30ean,

Fangalokan.

GETXOBerri Txarrak.

bOstegunean, 21:00etan,

Muxikebarrin.

GUEÑESLadies Ballbreaker.
bBihar, 20:00etan, Sodupen,

Harley Davidson kontzentrazioan.

LEIOADesgrasia Jubenil, 
Recta eta Disako.

bGaur, 20:30ean, Udondo

gaztetxean.

LEIOATravellin Brothers 
& A Contra Blues.

bGaur, 21:00etan, Kultur Leioan.

ONDARROAObaneuke eta Errietan.
bBihar, 21:00etan, Musika plazan.

PORTUGALETEQuercus Duo.
bGaur, 21:00etan, Grooven.

PORTUGALETENorte Flamenco.
bBihar, 19:30ean, Loretxun.

PORTUGALETEMy Bastard Friend.
b Igandean, 13:00etan, 

Alde Zaharrean.

SANTURTZIFlamenko ikuskizuna.
bGaur, 20:30ean, Serantes aretoan.

SANTURTZIDisturbance Project,
Piketa, Disako, Kinki Revenge, 

Urbangrind, Subrats eta Mutilated

Judge.

bBihar, 18:00etan, La Kelo

gaztetxean.

SESTAOFRAC, Managaitz, 

Swaty Lovers, Desorden, TNSP2?

eta DJ Intifada Marika.

bBihar, 21:30ean, Txirbilenean.

SOPELAMocker’s.
bGaur, 21:30ean, Plaza Beltzan.

Elorrio b Musika

Agurreko haria ez da eten
Gaur Amurrion, bihar Baionan, igandean Elorrion, eta hurrengo astean

Getxo, Bermeo, Hernani eta Larragan, Berri Txarrak-ek kontzertuak ditu

agurreko biratik kanpo geratu ziren zenbait herritan. Eta, sarrerarik lortu

ez duenak, Very Txarrak du aukeran, gaur, Balmasedan. IDOIA ZABALETA / FOKU
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SOPELATime for T.

bGaur, 22:00etan, Gardokiko

Atalaian.

SOPELAGatz, Bistiwarrior 

eta La Agonia del Congrio.

bBihar, 21:30ean, Plaza Beltzan.

SOPELAAcid Tongue.

bOstegunean, 22:00etan,

Gardokiko Atalaian.

ZORNOTZAKantuz kantu! jaialdia.

b Igandean, 12:00etan, Zornotza

aretoan.

ANTZERKIA

BALMASEDAAnita Maravillas:

Sardina bakalau.

bBihar, 19:00etan, plazan.

BASAURIPotxin eta Patxin.

bGaur, 17:30ean, San Isidro plazan.

BASAURILlum Barrera: 

La lista de mis deseos.

bBihar, 20:30ean, Social antzokian.

BERMEOTxalo: Zoaz pake santuan.

bGaur, 20:00etan, 

Nestor Basterretxea aretoan.

BILBOKamikaze: Jauría.

bGaur eta bihar, 19:30ean, eta

igandean, 19:00etan, Arriaga

antzokian.

BILBOFaemino y Cansado: 

Quien tuvo, retuvo.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

Campos Eliseos antzokian.

BILBOUtopian: Cabaret Voltaire.

Un paseo por Dadá.

bGaur, 20:30ean, Campos Eliseos

antzokian.

BILBOA-Teatral: Relax a trois.

bGaur, 20:30ean, Hika ateneoan.

BILBOLas Fellini.

bGaur, bihar eta datorren

ostegunean, 22:30ean, Badulaken.

BILBOTripak: Urruna.

bBihar, 19:00etan, Fundicion

aretoan.

BILBOOLBE: 

Lucia di Lammermooropera.

bBihar, 19:00etan, eta

astelehenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOMaria Salgado eta 

Fran MM: Cabeza de vaca. 

Jinete último reino frg.3.

bBihar, 21:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBOAntonia Baehr: Exit.

b Igandean, 19:00etan, Pabiloi 6n.

BILBO Juan Carlos Garaizabal 

& Eva Pons: No más boleros, 

gracias.

b Igandean, 19:00etan, Ambigun.

BILBO Javi Liñera & Ekoma: 

Tendríamos que haber empezado

de otra manera.

bAstelehenean, 20:00etan, 

Pabiloi 6n.

BILBOEmilien Truche: Confetti.

bAsteartean, 19:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOEnriquetta Vega: Diva di Palo.

bAsteartean, 19:30ean, Arriaga

antzokian.

BILBOLa Dinamika: 

Work in progress 3er acto.

bAsteazkenean eta ostegunean,

19:00etan, Fundicion aretoan.

BILBOZirkozaurre: Tiempo.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

Pabiloi 6n.

BILBOProductores de Sonrisas:

Circlassica. Una historia de Emilio

Aragón.

bOstegunean eta ostiralean,

18:45ean, eta larunbatean eta

igandean, 12:00etan, 16:30ean eta

19:30ean, Campos Eliseos antzokian.

BILBO2Theatre: Interbeing.

bOstegunean, 19:30ean, Arriaga

antzokian.

BILBOCarla Rovira: Matria.

bOstegunean, 20:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

DURANGO Jamming On Tour.

bGaur, 22:00etan, Andra Marian.

DURANGOPuski eta Txurruski.

b Igandean, 17:00etan, txosnetan.

DURANGOTartean: Ghero.

bOstegunean, 19:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

ELORRIOXake: Lur.

b Igandean, 17:00etan, Arriolan.

ERMUALa Red: Los teloneros 

del chocolate.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

GALDAKAOLa Enana Naranja:

Kontukantari 2. Mendian ibiltari.

bBihar, 18:00etan, Torrezabalen.

LEIOATxirri, Mirri eta Txiribiton: 

Xaguxarroski.

b Igandean, 18:30ean, Kultur Leioan.

MARKINA-XEMEIN Intujai: 

Ama Alu lur. Sorgin baten ametsak.

bBihar, 20:00etan, Uhagonen.

SANTURTZIBaobab: Pum, Pum!.

b Igandean, 12:30ean, Serantesen.

SESTAORafael Maza: Solo Fabiolo,

caminando por el lado más pijo de

la vida.

bGaur, 19:30ean, Musika Eskolan.

SOPELAGorakada: Ulisesen bidaia.

b Igandean, 18:00etan, Kurtzion.

DANTZA

BALMASEDAEguzki: Dantzari txiki.

bBihar, 12:15ean, plazan.

BARAKALDO Jesus Rubio: 

Gran Bolero.

bGaur, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

Bilbo b Musika

Aspanovasen alde kantari
Ongintza kontzertua eskainiko dute bihar Bilboko Koral Elkarteak eta 

Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek, Aspanovas Haur eta Nerabe

Minbizidunen Bizkaiko Gurasoen Elkarteak 30 urte bete dituela-eta. Bil-

boko Campos Eliseos antzokian izango da, 12:30ean. BILBOKO KORAL ELKARTEA

BASAURITxitxarriloa eta dantza

txapelketa Duo Menta taldearekin.

bGaur, 19:00etan, Solobarrian.

BASAURIEuskal erromeria.

bGaur, 19:30ean, San Fausto plazan.

BASAURIAgintzari, Basauritar,

Edurre, Aritz Berri, Etorki, Oinarin

eta Durundi Barri taldeen alardea.

bBihar, 12:00etan, Arizgoiti plazan.

BERRIZDantzaz: Growing Young.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BILBOMiguel Pereira: 

Pieza para negocio.

bGaur, 19:30ean, Fundicion aretoan.

BILBOGerman Jauregi & Antia

Diaz: Ressenblement.

bGaur, 21:30ean, Pabiloi 6n.

BILBOToni Jodar: Tendencias 

actualeshitzaldi dantzatua.

bBihar, 17:30ean, Dantzertin.

BILBOBizkai Elkartearen erromeria.

bBihar, 18:00etan, Areatzan.

BILBORoseland: Viaje al centro 

de la tierra.

b Igandean, 18:00etan, 

BBK aretoan.

BILBONode: Pugna.

b Igandean, 21:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBO Igor X Moreno: Andante.

bAsteartean, 20:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

DURANGOStreet Sansomendi.

bBihar, 18:00etan, txosnetan.

DURANGOL’Atelier: Danok dantzara.

b Igandean, 17:00etan, Ezkurdin.

GERNIKA-LUMOMacarena 

Recuerda Shepherd: ¡Ay! ¡Ya!.

bGaur, 20:30ean, Lizeo antzokian.

GETXOMatxalen Bilbao: Serenity

Suite.

b Igandean, 20:00etan, Utopianen.

PORTUGALETEDantza Alai.

b Igandean, 17:30ean, Zubi Alden.

SANTURTZIEduardo Guerrero:

Guerrero.

bGaur, 20:30ean, Serantes aretoan.

SOPELAMathieu Vivier & Bilaka:

Saio Zero.

bBihar, 20:00etan, Kurtzion.

BERTSOLARITZA

BASAURIOihana Iguaran, Unai

Iturriaga, Jon Maia eta Jone Uria.

b Igandean, 18:00etan, Solobarrian.

BILBOBertsolariak balkoitik 

balkoira: Maddalen Arzallus, 

Sebastian Lizaso eta Xabi Paya.

bBihar, 13:00etan, Unamuno plazan.

DURANGOAmaia Agirre, Unai

Agirre Goia, Amets Arzallus, 

Onintza Enbeita, Unai Iturriaga 

eta Gorka Pagonabarraga.

bGaur, 22:30ean, San Agustin

kulturgunean.

DURANGO Iruri Altzerreka, Oihana

Bartra, Erika Lagoma eta Jone Uria:

Ez da kasualitateabertso saio 

musikatua.

bBihar, 16:30ean, txosnetan.

LARRABETZUBertso bazkaria:

Fredi Paia eta Julio Soto.

bBihar, 14:00etan, Hori Bai

gaztetxean.

HITZALDIAK

BILBOCeleste McDougall: 

La marea verde y feminismo 

en Argentina.

bAstelehenean, 19:00etan, Zirikan.

DURANGOAnder Berrojalbiz: 

La bruja olvidada.

bOstegunean, 18:00etan, 

Arte eta Historia Museoan.

BESTELAKOAK

BASAURI Ibon magoa.

b Igandean, 13:00etan, Galizia

kalean.

BILBOSeriesland, Sail Digitalen

Nazioarteko Jaialdia.

bAstelehenean, 11:00etik

22:00etara, Bilborocken.

BILBOAnje Duhalde eta Koldo

Amestoi: Literatura eta musika 

euskaraz.

bAstelehenean, 19:30ean, Arriaga

antzokian.

BILBOXabier Lizaso, German 

Ormazabal eta Andoni Egaña:

Eta... zer gehiago?.

bAsteazkenean, 19:30ean, Arriaga

antzokian.

ONDARROAMaider Galarza 

ipuin kontalaria.

bGaur, 09:30ean, 11:00etan 

eta 14:30ean, udal liburutegian.

ONDARROATxapel Eguna.

bBihar, egun osoan, Alamedan,

Latxanbre plazan eta herriko 

alde zaharrean.

ONDARROAAmaia Elizagoien

ipuin kontalaria.

bAstelehenean, 09:30ean,

11:00etan eta 14:30ean, 

udal liburutegian.
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Peru Azpillaga Diez

U
da sasoia luzatzen

ari da. Lurra gero

eta beroago dago,

tenperatura gora

ari da etengabean,

eta poluzioak airea zikindu, lurra

antzu bilakatu eta polinizazioa

ekiditen du, eta elikagaiak ekoiz-

tea zailago bilakatu. Itsasoa plas-

tikoz beteta dago, eta basoak gero

eta urriagoak dira. Hala azaldu

dute Durangaldeko hainbat

herritarrek, klima aldaketa ingu-

runean izaten ari den eragina

salatzeko kaleratutako bideo

batean. Lurgaia fundazioak mar-

txan duen Undabasoko proiek-

tua laguntzeko kaleratu dute

bideoa, eta, bertan, egitasmoan

parte hartzeko deia egin dute.

Muxikako Ibarruri auzoan dago

Undabaso, eta bertan Bizkaiko

haritzondorik handiena landa-

tzeko erronka jo du fundazioak.

Herritarrak, boluntarioak, auzo-

lanerako elkartzea nahi dute.

Hainbat hektarea eskuratu di-

tuzte, eta larunbatero zuhaitzak

landatzera egiten dituzten irte-

naldiekin Urdaibai erreserbako

baso mistorik handiena sortu

nahi dute. Orain abiatu dituzte ir-

tenaldiak, eta, apirila bitartean,

asteburuero ahalik eta zuhaitzik

gehiena landatzeko asmoa dute.

Izan ere, Lurgaia fundazioak Biz-

kaiko basoak lehengoratzea du

helburu, eta, horretarako, hain-

bat proiektu ditu martxan. Ho-

rien guztien artean, Muxikako

Undabasokoa da garrantzitsuena. 

«Bizkaiko basoak berreskura-

tzea da erronka nagusia; basoak

eta ekosistemak», adierazi du

Sergio Gallego Lurgaia fundazio-

ko kideak. Hori azken helburua

izanik, gaur egun zenbait proiek-

tu dituzte esku artean. «Zenbait

udalerritan ditugu lursailak, Ba-

kion, Getxon... tamaina, mota eta

espezie anitzetakoak. Baina az-

ken urteetan, batez ere, Undaba-

son dugu jarrita arreta». Orain-

goz, 86 hektarea dituzte berres-

kuratuak, eta, aurten, beste

berrogei hektarea eskuratuko di-

tuzte. «Oraindik ez gara lursail

guztien jabe, pixkanaka ari gara

finantzabidea lortzen; hala ere,

akordio bat lortu dugu pinuak

kendu eta zuhaitzak landatzen

hasi ahal izateko». Aurtengo be-

rrogei hektareak landatuz gero,

130 hektarea inguru izango ditu

jada Undabasoko haritzondoak;

«helburua urte batzuk barru 200

hektarea inguru izatea da».

Azarotik aurrera, asteburuero

egingo dute irtenaldiren bat, eta,

horietan parte hartzeko, nahikoa

da info@lurgaia.org helbidera

mezu bat bidaltzea. «Normalean,

09:00etan geratzen gara, eta

egun bakoitzean leku desberdin

batera joaten», azaldu du Galle-

gok. Bildutako jendearen arabe-

ra, egun bakoitzean 300 eta 500

zuhaitz inguru landatzen saia-

tzen dira. Landaketak egiteaz

gain, bestelako ekintzak ere

antolatzen dituztela erantsi du.

Bioaniztasunaren aldeko funda-

zio diren heinean, bestelako egi-

tasmoak ere badituzte esku arte-

an: hala nola espezie

inbaditzaileak kontrolatzea eta

anfibioen eta narrastien egoerari

kasu egitea. «Aurten, adibidez,

beste proiektu batekin hasi gara,

Baso eskolak izenekoa, eta,

horretan, txangoak, ikastaroak

eta hitzaldiak egiten ditugu, batez

ere, bioaniztasunari lotuta».

Gallegok azpimarratu duenez,

Bizkaiko basoen egoera «oso

kezkagarria» da. Bizkaiko eremu

zabalak betetzen dituzte basoek,

eta hori, berez, ona da, baina

2016ko datuen arabera, %77

inguru ustiapenerako basoak

dira. «Apenas dugun baso autok-

tonorik, eta ditugunak oso zatitu-

ta daude», zehaztu du. Baso

zabalik ez dagoenez, espezie eta

ekosistema anitz garatzeko zail-

tasunak daudela erantsi du.

«Basoak funtsezkoak dira bioa-

niztasuna bermatzeko, haietan

hamaika prozesu gertatzen dira,

ez soilik CO2ari lotuta; klimari,

urari eta lurrari lotutako eragina

ere handia da».

Parte hartzea gora
«Jendearen parte hartzeari lotu-

ta, goranzko joera nabaria dagoe-

la ikusi dugu, gero eta jende

gehiago dator landatzera edota

bihurtzen da bazkide». Esatera-

ko, Undabasoko lursailak eroste-

ko martxan jarri zuten crowd-

funding kanpaina «arrakasta-

tsua» izan zela aipatu du

Gallegok. Orain, proiektua han-

ditu ahal izateko, beste bat egite-

ko asmoa dutela nabarmendu du.

Horrekin batera, klima aldaketari

aurre egiteko, ezinbestekotzat jo

du gizartearen aktibazioa. «He-

rritar gisa, egungo egoerarekiko

ardura parte bat dugu guztiok.

Horregatik, garrantzitsua da,

egoera aldatzeko egiten ditugun

ekintzez gain, norbanako modu-

ra ere kontzientzia hartzea; batez

ere, eguneroko kontsumo ohitu-

rei lotuta».
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Lurgaia fundazioak Bizkaiko basoak lehengoratzeko hainbat proiektu ditu martxan.
Muxikako Undabasoko landaketarako boluntario bila dabil. Zapatuero elkartzen dira.

Basoak sortzeko urratsak

Zuhaitzak landatzeko helburuarekin, irteerak egiten ditu larunbatero Lurgaia fundazioak. LURGAIA FUNDAZIOA

Urdaibai biosfera
erreserbako baso
mistorik handiena 
sortu nahi du Lurgaia
fundazioak Muxikan

Dagoeneko 130 baso
autoktono hektarea
daude Undabason, eta  
200 hektarea izatea da
Lurgaiakoen asmoa


