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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

«Krisi handia izan zen. Egun la-

rriak izan ziren. Eta hurrengo ur-

teak ere baldintzatu zituen: erre-

tako baso sail itzelak bota behar

izan ziren, zuraren merkatua

hankaz gora jarri zuen...». Iñaki

Garmendia Bizkaiko Foru Aldun-

diko basozain izateko oposizioak

prestatzen ibili zen duela 30 urte.

Bizkaiko Basozainak elkarteko

kidea da. Plaza lortuta, 1990eko

urte bukaeran hasi zen beharre-

an, Enkarterri aldean. Baina ger-

tutik ezagutu zituen 1989ko

abenduko suteak. Datorren aste-

an beteko dira hiru hamarkada.

Gipuzkoarra da, eta bere herrial-

dean ibili zen sua itzaltzen, bo-

luntario moduan. Sute haiek kal-

te gehien egin zieten herrialdeak

izan ziren Gipuzkoa eta, batez ere,

Bizkaia. Izan ere, baso lurzoruen

%20 galdu zuen Bizkaiak astebe-

tean: diputazioaren arabera,

28.911 hektarea erre ziren. 

Hein handi batean klima egin

du Garmendiak suteen erantzule;

herrialdea sikate betean egon zen

1989tik 1991ra. Lehorra eta hotza

izan zen udazkena. Izotza egin

zuen sarri, sasiak eta iratzeak edo

garoak erabat lehortuz. Ondo-

rengo egunetan epelera jo zuen,

hego haizearekin. Hala, suak lan-

daredia sikatua, tenperatura

altuak eta haize zakarra izan

zituen lagun. Eta pinua. Pinua

Euskal Herrira sartu zen eskual-

dean, Bizkai ekialdean, ez zen

baso sail bakar bat ere salbatu.

Kolore Guztietako Basoak pla-

taformako kide da Keko Alonso:

«Hain eremu zabalean espezie

bakarra baldin baduzu, sua erraz

zabalduko da». Azaldu du

monolaborantzan espezie baka-

rra eta adin berekoa ustiatzen

dela; horrek, ezinbestean, pinu-

dia zaintzea eskatzen du. «Moztu

ditzakezu sasiak eta iratzeak,

inausketak egin ditzakezu, baina

dena bertan pilatuta utzi. Edo

gerta daiteke garbiketarik ez egi-

tea. Bi kasuak dira oso arrisku-

tsuak, suarentzako erregai natu-

rala bihurtzen direlako». Duela

30 urte, pinudiak ez zeuden ondo

zainduta. Baserritar askok, izan

ere, landa inguruko lana utzi eta

fabrikarako bidea egin zuen.

Baso naturaletan edo hosto

zabalen basoetan, berriz, hostoak

eta adarrak apurka-apurka eror-

tzen dira, modu naturalean, eta

lur gainean pilatzen dira. Geruza

horrek hezetasuna gordetzeko

balio du, eta bere azpian dagoen

lurrean buztin-humus konplexu

bat sortzen eta mantentzen

laguntzen du. «Belaki funtzioa

egiten du: euria ari duenean xur-

gatu egiten du, eta apurka-apur-

ka askatuz joaten da, lurrera eta

airera. Suteen aurkako neurri

naturalik onena da». Azken urte-

etan Portugal eta Galizia aldean

izan diren suteak ipini ditu adibi-

de moduan Alonsok, eta gogora

ekarri ditu ikusi diren irudiak:

erabat kiskalitako eukalipto sai-

len erdian, hosto zabaleko baso

txikiak salbatuta, uharteak balira

bezala. 

Garmendia ere bat dator azpi-

marratzean espezie aniztasun

hori ezinbestekoa dela. «Suteak

saihesteko suebakiak egiten ditu-

gu basozainok. Eta suebakia egi-

teko moduetako bat alboko saile-

an beste baso mota bat jartzea

izaten da». Dena den, Garmen-

diak uste du orduko baldintza

klimatikoak errepikatuko balira

Suhiltzailea sua itzaltzen Unbe

mendian izandako sutean. 

ANDONI LUBAKI / FOKU

Basoen kudeaketa, garretan
Bizkaiak basoen %20 galdu zuen 1989ko abenduko suteetan b Klimak hauspotu zuen sua, baina
pinuak ere lagundu zion b Gaur egun, eukaliptoa da arrisku faktorea b Gogoeta egiteko eskatu dute
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ezinezkoa izango litzatekeela
duela 30 urteko hondamendia
saihestea. «Asko hobetu da. Guk
asko jarri dugu gure aldetik. Baso
garbiketak egiten dira, baliabide-
ak hobetu dira, suaren erabilpena
asko murriztu da...», zehaztu du.
Horren erakusle dira datuak.
1990eko hamarkadan, nabarmen
jaitsi ziren suteen ondorioz erre-
tako hektareak: bostehundik
behera urteko. Eta XXI. mendeko
lehen hamarkadan, are gehiago:
213 hektarea, batez beste, urteko.
Otsailean eman zituen daturik
berrienak Bizkaiko Foru Aldun-
diak: 2017an, 77,66 hektarea erre
ziren Bizkaian; 30,97 hektarea
izan ziren iaz. Sute kopurua ere

34tik 24ra jaitsi da azken bi urte-
otan. «Baina, orduko baldintza
klimatikoak errepikatuz gero,
ezer gutxi egin daiteke», oharta-
razi du Garmendiak.
Alonsok uste du orain egoera

larriagoa litzatekeela. Izan ere,
azken urteetan beste arbola espe-
zie bat hasi da Bizkaian pinuaren
lekua hartzen; eta, pinudietako
izurritearen ondorioz, beldur da
ez ote den nagusituko. Eukaliptoa
da espezie hori. «Pinua bera bai-
no dezente okerragoa da sute ba-
tean». Hazi fundazioak otsailean
2018ko EAEko Basoen Inbenta-
rioan jasotako datuak dira hauek:
17.300 eukalipto hektarea zenba-
tu ziren. 2011ko inbentarioan,
14.600 hektarea izan ziren. 
Alonsok azaldu du zergatik den

pinua baino arriskutsuagoa. Pi-
nuaren azala trinkoagoa dela az-
pimarratu du; eukaliptoarena,
berriz, papiro zatiak balira bezala
askatzen da. Hostoek, fruituek
eta azalak dituzten substantziak,
gainera, oso errekorrak dira, esan
duenez. Pinudiek zaintza eska-
tzen dute ezinbestean, gero lortu-
ko den zura kalitatezkoa izatea
nahi bada; eukaliptoak, berriz, ez
du halakorik behar. «Posible da
hamabost urtean inor ez sartzea
eukalipto sail batera lanera». 
Kezka agertu du, iruditzen bai-

tzaio Bizkaiko baso eredua Portu-
gal eta Galizia aldekora gertura-
tzen ari dela. «Kontuan izan in-
guru haietan zer-nolako kalteak
egin zituen suak. Jende asko hil
zen eremu ez hain zabaletan. He-
men halakorik gertatuko balitz,

larriagoa izango litzateke, he-
mengo dentsitatea askoz handia-
goa baita. Eukalipto baso zabalak
ditugu, etxeetatik gertu, han be-
zala. Baina hemen jende gehiago
bizi gara toki txikian».
Garmendiak gogoeta eskatu

du. Iruditzen zaio duela 30 urteko
agintariek neurri «ausartak»
hartu zituztela, baina «azkarre-
gi», gogoetarik gabe. Adibidez,
azpimarratu du herri lurretan
landatutako arbolen erdiak hosto

zabalekoak izatea erabaki zela.
Baina uste du ez zela egoki egin.
«Hosto-zabalen aldeko apustua
egin zen, baina ez bertoko espe-
zieak. Haritza, gaztainondoa eta
gereziondoa ekarri ziren, baina
amerikarrak». Uste du Bizkaiak
«zor handia» duela espezie au-
toktonoekin. Eta orain zor hori
kitatzeko abagune aproposa iru-
ditzen zaio. «30 urte igaro direne-
an, berriro dago basoa krisi larri
batean. Pinuen izurritea oso larria

da. Aurten hobeto gau-
dela dirudi, baina gera-
tzeko etorri da». Kexatu
da erakunde publikoen
aldetik «duela 30 urteko
ausardia» falta delako
erabakiak hartzeko. 
Baso jabeen artean be-

launaldi aldaketa bat
gertatzen ari dela esan
du. Batez ere kostaldeko
eskualdeetan, basoak
jabe txikien eskuetan
daude, desamortizazio
garaitik. «Pinuen izurri-
teagatik, adineko jabeek
animoa galduta dute, eta

lursailak saltzen hasi dira. Belau-
naldi berriek ez dute lurrarekiko
hainbesteko begirunerik, eta lur-
sail horietako asko esku gutxi ba-
tzuetan geratzen ari dira. Aukera
paregabea da diputazioak lursail
horiek erosi eta berriro ere publi-
ko bihurtzeko. Eta lursail horiek
aprobetxatzeko, gainontzeko ja-
beei kudeaketa eredu zuzena zein
den erakusteko. Basoak eskertu-
ko luke espezie autoktonoak sus-
tatzea».

I. Maruri Bilbao Bilbao

Juan Mari Atutxa (Lemoa, 1941)
Bizkaiko Diputazioko Nekazari-
tza diputatua izan den 1987tik
1991ra. Itzaltze lanen arduradun
politikoa izan zen, eta sutez sute
ibili zen astebetez. «Gogoan dut
goizetan departamentura joaten
nintzela, Madariaga etorbidera,
Deustura. Bazkaldu eta gero,
mendira joaten ginen, goizaldera
arte, Bizkai osotik. Banekien nik
neuk gauza handirik ez nuela
egingo, baina lagundu behintzat,
eta antolatzen ibili».
Zelan gogoratzen duzu duela 30

urteko abendu hura?

Ikaragarria izan zen. Orain lasai
gogoratzen dut, baina sasoi har-
tan kezka handia izan nuen. Da-
tuak zehatz ez ditut go-
goratzen, baina nik bu-
ruan daukat Bizkaiko
baso landatuen %20tik
gora erre zela astebetean.
Orduan egin genituen
ikerketei esker dakigu ia bedera-
tziehun sute izan zirela. Batzuk
berezkoak izan ziren, eguraldiak
suteei laguntzen zielako. Leia eta
elurra egon ostean, hotzak erreta,
eta, ondoren, hego haizea. Beste
batzuk ez ziren berez piztuak
izan. Beldurgarria izan zen hura.  
Zer egin zenuten egoera larriari

aurre egiteko?

Neurri zorrotz eta gogorra hartu
genuen. Suteetan, 20.000 hekta-
reatik gora izango ziren erretako-
ak Bizkaian. Eta zerratokiek eta
paper fabrikek ez zuten gura erre-
tako arbolak aprobetxatzea; ara-
zoak sortzen zizkielako zerrato-
kietan egurra ebakitzerakoan, eta
papera egiterakoan erreak ema-
ten duen tinduagatik. Dekretuz
debekatu genuen, gutxienez ur-

tebeterako, pinu berdea moztea.
Kexa itzelak jaso genituen, eta ba-
tzuk oso arrazoizkoak ziren. Pen-
tsatu baserritar batek tratua egina
zuela pinua botatzeko, edo kon-
promisoa hartuta seme edo alaba
batentzat pisua erosteko, edo ez-
kontza bateko gastuak... Basoa
horrelako gastuetarako erabili da
eta. 
Orduan guk laguntza batzuk

onartu genituen maileguak eska-
tzeko, baserritarrei egoera erraz-
teko. Zerrategiek eta paper fabri-
kek ez zuten beste biderik baso
erreetako pinuak hartzea baino.
Bestela mendian geratzea eta us-
teltzen hastea arriskutsua zen,
ondorio kaltegarriak ekarri zitza-
keelako: onddoak eta bestelako
izurrite larriak eragin zitzakeen. 
Esan duzu sute batzuk nahita

piztuak izan zirela. 

Gogoratzen dut Karrantzara joan
ginen egunetako batean hama-
zortzi sute topatu genituela. Oso
indartsuak ziren. Seguruenik,
nahita piztuak gehienak, bazka
larreak lortzeko. Ereñoko San Mi-
gelen ere ibili ginen goizaldez, ba-
serriei eta laguntzen. Bizkai osoan
18-19 baserri erre ziren.
Zer ikasi zuen Bizkaiko Diputa-

zioak sute haietan?

Mendiak garbi edukitzea beha-
rrezkoa dela. Suebakiak eduki-
tzea beharrezkoa dela. Baina kasu
hartan egoera meteorologiko be-
rezia izan genuen. Gehiago ez da
errepikatu, zorionez. Eta ordura
arte ere jendeak ez zuen horrela-
korik ezagutu. Astebeteko suteak
ez dira normalak. Foru aldundiak
lan ona egiten du prebentziorako.
Baina egia da artzainak gutxitu
egin direla, ganadua gutxitu dela,

eta horrek dakarrena da sasitzeak
ugaritu egin direla, suteak zabal-
tzeko arriskua handituz. Mendiek
garbi eta iristeko moduan egon
behar dute, suhiltzaileek erraz
eduki dezaten zelan joan.
Pinua hain zabal egoteak zer

ikusirik izango zuen, zure ustez?

Ez dago zalantzarik. Pinuak askoz
errazago hartzen du su, erretxina
duelako. Pagoak, haritzak eta
hosto-zabalek su hartzea askoz
gaitzagoa da. Baina ezin da ahaztu
Ereñoko San Migel inguruan ar-
tadi hektareak erre zirela. Ez zen
pinua bakarrik erre. Hor gero
berpiztu egin da artea. Foru al-
dunditik kontratatutako behar-
ginek ipurditik moztu zuten, eta
berriz erne zuen, eta gaur egun
eder-eder dago, berde-berde.

«Gaitzagoa da
hosto-zabalek 
su hartzea, baina
artadi hektareak
ere erre ziren»

Juan Mari Atutxa 

Nekazaritza diputatua 1989an
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«Karrantzara joan ginen
egunetako batean, hamazortzi
sute zenbatu genituen; seguru
asko, nahita piztuak gehienak»

Baso suteetan
erabiltzeko pista
mapa osatu dute

R
Bizkaiko Foru Aldun-

diak basogintza sek-

toreari laguntzeko planen

barruan kokatu ditu suteen

aurkako politikak. Sektore-

ko eragileei diru laguntzak

ematen dizkie baso suteen

aurkako planak osa ditza-

ten. Besteak beste, plan ho-

riek suteei aurre egiteko az-

piegiturak jaso behar dituz-

te, eta suteak zabaltzeko

hesi naturalak sortzeko es-

katzen die baso jabeei. Ha-

la, diputazioak eta Basogin-

tza Elkarteak suteei aurre

egiteko erabili ahal izango

diren baso pisten mapa bat

osatu dute. Herrialde osoan

445 baso bide nagusi eta 

bigarren mailako beste 468

jaso dira mapa horretan.

Guztira 2.180,28 kilometro

dira. Era berean, abeltzain-

tza estentsiboan ibiltzen di-

renekin akordioak egin ditu,

larreen kudeaketa «egokia»

egin dezaten. 

Pinuen izurritea aukera
paregabea da diputazioak
lursailak erosi eta berriro ere
publiko bihurtzeko»
Iñaki Garmendia
Bizkaiko Basozainak

«Eukalipto basoak ditugu
etxeetatik gertu, Portugalen
bezala. Baina hemen jende
gehiago bizi gara toki txikian»
Keko Alonso
Kolore Guztietako Basoak

‘‘
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Ingurumenarekin kezka duen tal-
de plural bat batu eta Makatzak el-
kartea sortu da Arratian; Aralarri
buruzko dokumentala eman dute
asteon. Urtarrilaren 23rako, Gu-
raSOS plataformaren hitzaldi bat
antolatu dute Lemoan, airearen
kalitateari buruz. Oihane Astui
Zulaikak (Bermeo, 1977) eta Igor
Bernaola Abasolok (Igorre, 1975)
taldearen asmoak azaldu dituzte.

Zer helburu du taldeak?

OIHANE ASTUI ZULAIKA: Gure
eskualdeko ingurumen arazoak
identifikatu eta konponbidea
aurkitzeko lan egingo dugu.  Gure
inguruan lokartuta sumatzen du-
gun jendearen kontzientzia astin-
du, eta bizitzeko eredu jasanga-
rriagoak daudela erakutsi nahi
dugu; beste alternatiba batzuk
daudela ezagutarazi. Taldea fase
enbrionarioan dagoenez, beste
herri batzuetako ingurumen ara-

zoak jaso eta ekintzetarako le-
hentasunak ezarri nahi ditugu.
Hori dela eta, herriz herri ari gara
batzarrak egiten, ingurumen
gaietan jarduten diren pertsone-
kin harremanetan jartzen eta eu-
ren esperientzia aprobetxatzen.

Talde sendoa sortu nahi dugu.
Uren kalitatea nola dagoen ere
aztertu nahi dugu; badira zenbait
herri saneamendu sarera lotu
gabe daudenak. Zeanuriko Uda-
lak hainbat urte daramatza ur

partzuergoari konponbide eske,
eta ez dute lortzen saneamendu
sare dezente bat izatea. Hainbat
auzo daude saretik kanpo, eta ho-
rrek eragin zuzena du erreketan;
aztertu nahi dugu zenbateraino
den garrantzitsua gure bailaran.
Horrez gain, animalien ongizate-
ak kezkatzen gaitu. Gandhik esan
zuen: «Nazio baten handitasuna
eta garapen morala euren anima-
liak tratatzeko moduagatik epai-
tu daiteke». Bat gatoz. Ezjakinta-
sunagatik edo ohituragatik, per-
tsona batzuek ez dute pentsatzen
animalien ongizatean. Lan mor-
doa daukagu, eta jende gehiago
hurbiltzea nahi dugu. Talde txikia
gara, eta laguntza beharko dugu. 
IGOR BERNAOLA ABASOLO: Uste
dugu etorkizuna eredu ekonomi-
ko iraunkor eta ekologikotik lan-
du behar dela. Bizi kalitateaazter-
tuko dugu, eta txarto dauden gau-
zak hobeto eginaraziko dizkiegu
administrazioari, enpresa priba-
tuei eta norbanakoei.
Ingurumenaren kezka mundu

osokoa da. Hala ere, zuenean

ondorio zuzenak izango dituz-

ten proiektuak daude. Zerk sor-

tzen dizue kezka gehien?

«Bizitzeko eredu
jasangarriagoak
daudela erakutsi
nahi dugu»
Oihane Astui eta Igor Bernaola 
Makatzak talde ekologistako kideak

Arratian sortu berri den taldeak kontzientziak astindu nahi ditu
ingurumenaren alde. Babestu beharreko ondarea dela diote.
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ATE IREKIAK
UNIBERTSITATE GRADUAK

_
2020/2021 ikasturtea

INGENIARITZA
ORONA IDEO ABENDUAK 14

LARUNBATA 10:30

ARRASATE URTARRILAK 11 

LARUNBATA 10:30

BILBO URTARRILAK 15

ASTEAZKENA 18:00

GOIERRI OTSAILAK 8 

LARUNBATA 10:30

ENPRESA KUDEAKETA
BILBO ABENDUAK 14

LARUNBATA 11:00

BIDASOA ABENDUAK 19 

OSTEGUNA 18:00

OÑATI  ABENDUAK 19 

OSTEGUNA 18:00

EKINTZAILETZA 
BIDASOA ABENDUAK 19 

OSTEGUNA 18:00

OÑATI  ABENDUAK 19 

OSTEGUNA 18:00

BILBO OTSAILAK 1

LARUNBATA 11:00

HEZKUNTZA
ESKORIATZA ABENDUAK 14 

LARUNBATA 11:00

BILBO OTSAILAK 8 

LARUNBATA 11:00

KOMUNIKAZIOA
ARETXABALETA ABENDUAK 14 

LARUNBATA 11:00

BILBO OTSAILAK 8 

LARUNBATA 11:00

HUMANITATEAK
BILBO OTSAILAK 8 

LARUNBATA 11:00

GASTRONOMIA  
 — Basque Culinary Center

DONOSTIA ABENDUAK 14 

LARUNBATA 10:30

www.mondragon.edu/prest

Etorriko zarela jakinarazi!

O.A.Z.: Zaila da batzuk lehenes-

tea, baina gaur egun gehien kez-

katzen gaituztenak hauek dira:

autobide elektrikoaren proiek-

tua; airearen kalitatearekin ditu-

gun arazoak; basoen kudeaketari

dagokionez, ikusi dugu mozketa

masiboak egin direla; erreken

egoera ere ez da oso samurra; N-

240ko trafikoaren kudeaketa...

Klima aldaketa globalari dago-

kionez, hemen ere badugu zer

esan. 

Zer eragin izango luke zuenean

Gueñes eta Itsaso goi tentsioko

linea elektrikoz lotzeko proiek-

tuak, alegia, autobide elektriko

esaten zaionak?

I.B.A.: Azken albisteen arabera,

Espainiako Gobernuak irailean

desjabetu zituen hasierako

proiektuak jasotzen zituen ibilbi-

dearen lurrak —ibilbide hori onar-

tzeke dago oraindik—. Oraingoz,

Arratian ez dira hasi lanean.

Proiektua gauzatzen badute, kal-

teak ikaragarriak izango dira: in-

gurumenarentzat, espezie babes-

tuen habitatetatik pasatuko dela-

ko; paisaian eragin izugarria

izango du; eta suteetarako arrisku

handia ekarriko du. Auzo askok

eta askok pairatuko dituzte kalte-

ak, besteak beste, Igorreko eta Le-

moako dozena batek. 

Proiektu hau Gueñestik  Itsaso-

ra arteko bigarren autobide elek-

trikoa da, eta ez da bizkaitarron-

tzat edo gipuzkorrentzat izango.

Autobide elektriko hau Espainia-

tik Frantziara energia elektrikoa

esportatzeko eta inportatzeko da.

Energia nuklearra inportatuko li-

tzateke —Frantzian gehiena mota

horretakoa baita—. Bigarren hel-

burua da Espainian egiten ari di-

ren parke eoliko industrialen

energia elektrikoa esportatzea

Europara, Bizkaitik eta Gipuzko-

atik Frantziara aterata.

O.A.Z.: Igorreko Udalak adminis-

trazioarekiko auzi helegite bat ja-

rri du Madrilgo Auzitegi Nagu-

sian, baina oraindik ez dute eba-

tzi. Badirudi  jatorrizko proiektua

aurrera eraman nahi dutela. 

Kezka agertu duzue airearen ka-

litatearekin ere. Nolakoa da

egoera zuenean?

I.B.A.: Arazo nagusia Lemoan

daukagu. Cementos Lemona en-

presaren jarduerak asko kezka-

tzen gaitu. Datu ofizialen arabera,

iaz 9.000 tona gurpil, mila tona

plastiko eta 9.500 tona animalia

irin baino gehiago erre ziren lan-

tegiko labeetan. Ez da nolanahiko

datua. Erraustegiei  buruzko iker-

keten arabera, era horretako

hondakinen isuriak oso kaltega-

rriak dira osasunarentzat. Arazoa

are larriagoa izan daiteke porlan-

degiaren azpiegitura ez delako

eraiki erraustegi bat izateko. Argi

dago auzi honek lotura zuzena

duela hondakinen kudeaketari

buruzko eztabaidarekin. Horrez

gain, gure ustez, herri erdia ez da

mota horretako hondakinak

erretzen dituen lantegi bat koka-

tzeko lekurik egokiena.

Zer funtzio izan beharko lukete

basoek, eta zer-nolako kudea-

keta proposatzen duzue?

O.A.Z.: Bi ikuspegi bereiz ditzake-

gu. Bata, kontserbazio basoak

sortzea; horiek dute onura gehien

ingurumenarentzat. Oxigeno

gehiago sortuko genuke, eta ba-

sook oso eraginkorrak dira aireko

karbono dioxidoari  aurre egite-

ko. Bigarren ikuspegia basogin-

tzari dagokio; basogintza hori

ezin da oinarritu monolaboran-

tzan, gaur egun dagoen bezala.

Azken urteetan agerian geratu

dira horrek dakartzan arazoak:

izurriteak, gaixotasunak, suteak,

kalitate gutxiko eremuak izatea,

bakarrik erabil ahal izatea indus-

tria kutsagarrienetan, gero eta

errentagarritasun gutxiago iza-

tea... Hori ez da bidea. Balio han-

diagoko zuraren ekoizpenerako

bidea hartu behar da. Dibertsifi-

kaziora jo behar da. Biodibertsita-

tearen arauak ere errespetatu be-

har dira. Gaur egun enpresa ba-

tzuk hasi dira ekoizpen mota

horren alde egiten, baina ez da

ohikoa. Etorkizunera begira, ere-

du hori babestu behar da: Maka-

tzak taldeak eredu hau babestuko

du.

Garrantzia eman diozue norba-

nakoek erantzunkizuna hartzea-

ri.

I.B.A.: Bai, jendea kontzientziatu

nahi dugu, eta aktibatu. Arazoak

presentzia nabarmena du agenda

politikoetan; egunero agertzen da

komunikabideetan. Arazo ho-

rren aurrean ezin ditugu begiak

itxi. Zientzialarien iritzia ere azal-

tzen da. Testuinguru horretan,

gure zereginetako bat izan behar-

ko litzateke aldaketa klimatikoa-

ren aurkako jarduerak maila lo-

kalean aktibatzea; gure eskualde-

an gauzak egitea.

O.A.Z.: Asko ez dira konturatzen

aldaketa klimatikoak hemen ere

eragina duela. Hori izango da

gure zeregina: esatea non eta zer-

gatik eragiten duen,  eta ikusaraz-

tea denok egin dezakegula zerbait

horren kontra, egoera hobetzeko.

Zer deritzozue administrazio

publikoaren jardunari?

I.B.A.: Oraindik ez dugu izan ha-

rreman zuzenik erakundeekin.

Hala ere, gure iritziz, publizitate

asko egiten da, eta itxurakeria

asko erabiltzen da. Erabakiak

hartzeko orduan, ordea, nahiz eta

ulertzen dugun ez dela erraza,

Arratian ez dugu ikusten inolako

aldaketarik, ez Jaurlaritzaren ez

Aldundiaren aldetik. Aldundiak

dauka hemen ingurumenaren

eskumena.

O.A.Z.: Normalean, baliabide pu-

blikoak ez dira bideratzen ingu-

rumena babestera. Beti jartzen

dute arrazoi ekonomikoa beste

guztiaren gainetik. Horiek ere oso

garrantzitsuak dira, baina beste

era batera neurtu beharko litzate-

ke nola kudeatu baliabide ekono-

mikoak proiektu batzuen garape-

nerako. Kritikoagoak izan behar

dugu arlo horretan. Ingurumena

gure ondarea  da, eta babestea

ezinbestekoa da.

I.B.A.: Administrazioaren eran-

tzunkizuna da ingurumena ba-

bestea. 

MAKATZAK TALDE EKOLOGISTA
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Posible DA!

T
elecincon ikusten ge-

nuen Heidi. Gaztela-

niaz aritzen zen, baina

euskalduna zela uste

nuen. Edo hobe esanda, ez nuen

uste Heidi euskalduna ez zen bes-

te ezer izan zitekeenik. Baserria,

txakurra, zuhaitzak eta mendiak

zituen inguruan, eta guk ere bai.

Antzeko zerbait gertatzen zitzai-

dan panpinekin ere. Etxeko pan-

pina iledun zein ilebakoak ere

euskaldunak ziren. Berdin zuen

paparrean love idatzia izan edota

amamak Kanarietatik ekarria

izan. Beti ziren euskaldunak. Guk

euskaraz jolasten genuen beraie-

kin eta elkar ulertzen genuen.

Garai hartan barruan zerbaitek

krak egin zigula akordatzen naiz

gure osaba baten bikotekidea

aurkeztu zigutenean. Euskararik

ez zekien jendez inguratuta bizi

ginen, baina gure senideen arte-

an denak ziren euskal hiztunak,

eta osabaren bikotekideak ez ze-

kien euskararik. Ezagutu genuen

lehen egunean gaztelaniaz hitz

egiten zigula oroitzen dut, eta

guk berba solteekin erantzuten

geniola hanka sartzeko beldu-

rrez. Harrituta bezain estu ari-

tzen ginen berarekin berbetan.

Apur bat koxkortu nintzenean,

euskal dantzen aitzakian herriz

herri aritzen ginen Durangaldean

dantzan. Igande osoko plana iza-

ten zen eta zegokion herriko dan-

tza taldeko beste umeen etxeeta-

ra joaten ginen bazkaltzera. Ume

irekia nintzen, berbaldaua, baina

beldur izaten nintzen ea egokitu-

tako etxekoek euskararik jakingo

ote zuten. Gure amaren lagun-

tzaz erraz aurkitu genion estuta-

sunari bidea: gaztelania ama hiz-

kuntza zuen dantza-kide batekin

batera joatea egokitutako etxera.

Era horretan, zegokion etxekoek

gaztelaniaz baino ez bazekiten

izango nuen alboan ondo molda-

tuko zen norbait. Gerora pentsa-

tu izan dut nik gaztelaniarekin

sentitzen nuen segurtasun eza

sentituko zuela beharbada nire

kideak etxe euskalduna egokituz

gero. Eta, agian, horregatik ari-

tzen ginela biok beti batera herriz

herri eta etxez etxe.

Harrezkero hasi nintzen ohar-

tzen nire kidearen gurasoek eus-

kararik ez jakitea bezain ohikoa

zela nire izeko berri hark euska-

raz tutik ere ez jakitea. Konturatu

nintzen euskararekiko nuen lo-

turaz, zeinen barneratuta nuen,

zeinen euskalduna zen nire ingu-

ru hurbila, eta hortik kanpo eus-

kara ez neukala bermatuta; are

gehiago, gaztelania zela berma-

tuta neukana.

Joan den astean amaitu berri

den Durangoko Azokan ere be-

rriro izan dut antzeko gorputzal-

dia. Gu eta mundua, mundua eta

gu. Durango euskal kultur sor-

kuntzaz beteta. Bertan, ikusgai,

ukigai, entzungai eta irakurgai

izan genituen ehunka obra gunez

gune. Durango euskal hiztunez

beteta, gure txikian gehiengoa

izatearen sentsazio hauskor ho-

rrek ematen duen zorion aparre-

tan pasa genituen lau egun zora-

garri. Euskaraz sortzen eta eus-

karaz bizitzen jarraitzeko

argudioen eta nahien zerrenda

indartzeko balio izan digu ba-

tzuei, ederra izan da.

Egunez egun, gure inguru eus-

kalduna hedatzen eta sendotzen

jarraitzea dagokigu orain. Bakoi-

tzak bere neurrian, bere mo-

duan, bere indarrean, bere gaita-

sunean… baina nik euskarari

hauspoa ematen jarraitzeko in-

darrez ekin diot berriz ere Azoka

osteko urte berriari. Posible DA!

Egunez egun, gure
inguru euskalduna

hedatzen eta
sendotzen jarraitzea

dagokigu orain.
Bakoitzak 

bere neurrian, 
bere moduan, 

bere indarrean, 
bere gaitasunean...

BIZKAIKO HITZAk irakurleen

eskutitzak plazaratzen ditu. Ez 

dituzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta BIZKAIKO HITZAk moz-

teko eskubidea du. Helbide ho-

netara bidali behar dira, izen-abi-

zenak eta herria adierazita:

XBizkaiko Hitza, Uribitarte kalea

18, 3-C, 48001 Bilbo. Eskutitzak

Internet bidez bidaltzeko aukera

ere badago:

bizkaia@hitza.eus.

%

Irudia b Barakaldo

Hainbat eragilek urtarrileko grebarako deia egin dute
Eskubide Sozialen Gutunak urtarrilaren 30erako deitu duen greban parte hartzeko deia egin dute Ezkerraldeko hainbat eragilek. Deialdia egiteko 

elkarretaratzea egin zuten joan den asteazkenean, Barakaldon. Gizarte Segurantzaren bulegoaren aurrean elkartu ziren sindikatuetako ordezkariak,

emakumeen elkarteetakoak, gizarte kolektiboak, pentsiodunen plataformak eta langabeen batzarretako kideak. Pentsio duinak eta lanerako eta bi-

zitzeko baldintza duinak aldarrikatzeko greba deialdia da urtarrilekoa. BERRI-OTXOAK PLATAFORMA

Zabor biltzaileek
greba egin dute
bederatzi herritan

ETXEBARRI bBederatzi herrita-

ko zabor-bilketa zerbitzuko lan-

gileek bi eguneko lanuzteak

egin dituzte asteon. Astelehe-

nean eta asteartean egin zituz-

ten protestok, Etxebarri, Arrigo-

rriaga, Ugao, Zaratamo, Arran-

kudiaga, Zeberio, Orozko,

Urduña eta Arakaldon. Lan bal-

dintza duinak bermatuko diz-

kien hitzarmen bat aldarrikatze-

ko egin zituzten lanuzteak.

ELA sindikatuak salatu due-

nez, langileetako askok baldin-

tza prekarioak dituzte: 950 eu-

roko soldatak dituzte, larunba-

tetan eta igandetan ere lan egin

behar dute, eta hondakin toxi-

koak eta arriskutsuak manipu-

latzen dituzte. 2018ko azaroaz

geroztik ari dira bilerak egiten

zerbitzua ematen duen Enviser

enpresarekin, baina ez dute

jaso proposamenik. Enpresari

blokeoa gainditzeko deia egin

dio sindikatuak.
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BIZKAIKO FILMAK BBK MENDI FILM FESTIBALEAN 

Domekan bukatuko da BBK Mendi Film jaialdia, sari banaketarekin. Sail

ofizialean 60 film erakutsi dira; horietatik 56 sartu dira lehian, eta sei Biz-

kaikoak dira: Artiko, Burdinura, Elur gorritan, Harria herria, Natura bizia

eta Vergüenza. Guztira, 29 herrialdetako 172 film izan dira hautagaiak. 

Bilbo Basketek eta Lointek Gernikak
elkarlanerako akordioa egin dute

BILBO bMaila gorenean ari diren Bizkaiko bi saskibaloi taldeek, Bilbo
Basketek eta Lointek Gernikak, hiru urterako elkarlan akordioa egin
dute. Akordio horren barnean, urtarrilaren 4rako jaialdi bikoitza an-
tolatu dute Miribillan: 16:45ean, Gernika-Lumoko emakumezkoen
taldeak Mann Filter Casablanca taldearen aurka jokatuko du; eta,
20:30ean, Bilboko gizonezkoen taldea Estudiantesen aurka ariko da.

BBKren Pagasarriko 
29. igoera izango da bihar

Parte hartzaile bakoitzeko zuhaitz bat landatzeko
konpromisoa hartu du BBK-k; katiluak oparituko ditu. 

BILBObBihar izango da BBK-k

urtero antolatzen duen Pagasa-

rrirako igoera. Parte hartzaileak

09:00etan abiatuko dira BBK

aretoaren paretik. Aurreko urte-

etan bezala, jendetza andana

biltzea espero dute antolatzai-

leek. Izena emateko aukera ibi-

laldia hasi arte egongo da zaba-

lik. Parte hartzaile bakoitzeko

zuhaitz bat landatzeko konpro-

misoa hartu du BBK-k.

Bi ordu inguruko ibilaldiak

adin eta sasoi guztietako per-

tsonak biltzen ditu urtero. Asko-

rentzat Gabon aurreko zita

saihetsezin bilakatu da jada.

Parte hartzeko, hiru euro or-

daindu beharko dira. Horren

truke, izena ematen duten guz-

tiek opari bat eta  gailurrean ha-

maiketakoa egiteko aukera

izango dute: tortilla eta txorizo

ogitartekoak, ardoa eta salda

izango dira aukeran, besteak

beste.

Horrekin batera, natura zain-

tzen laguntzeko pausoak ema-

teko hautua eginda, Zero plasti-

kokanpainarekin bat egin eta

BBK-k katiluak oparitzea eraba-

ki du aurten. Gailurrean egiten

den ohiko hamaiketakoan ba-

natzen diren plastikozko on-

tziak ordezkatuko dituzte katilu

horiek. Gainera, hurrengo urte-

etan erabiltzeko, katilua gorde-

tzeko eskatuko zaie parte har-

tzaileei. Naturarekin duen kon-

promisoa berresteko, parte har-

tzaileei eskatu diete ura kantin-

ploretan eramateko, eta, ezin

izatekotan, gailurrean edateko

aukera egongo dela gogorarazi

dute. Hala ere, ur kontsumoak

behera egitea espero dute an-

tolatzaileek.

Era berean, aurtengo nobeda-

de bezala, Instagram bidezko

argazki lehiaketa bat jarriko da

martxan, ibilaldiarekin batera.

Parte hartzaile guztiak bost es-

perientzia jasangarri irabazteko

zozketan sartuko dira zuzenean.

Peru Azpillaga Diez Bilbo

Joan den urteko estreinaldiaren
ostean, gaur abiatuko da Andraz-
koen Paleta Larruzko II. Bizkaia
Torneoa. 19:30etan izango da es-
treinaldia, Larrabetzun jokatuko
diren lehenbiziko bi partidekin.
Ligaxkako gainontzeko bi nor-
gehiagokak eta finala, berriz, Biz-
kaia frontoian izango dira. Amai-
tu berri den esku pilotako andraz-
koen Bizkaia Torneoan bezala,
paleta larruzkoan arituko diren
pilotariek ere kirolerako lan kon-
tratua izango dute.
Iaz ez bezala, lau bikotek hartu-

ko dute parte; beraz, txapelketa-
ren izaera ere aldatu egin da.
Oraingoan, itzuli bakarreko li-
gaxka formatuan arituko dira lau
bikoteak. Hortaz, hiru partida jo-
katuko ditu bikote bakoitzak, eta
lehenengo bi sailkatuak urtarrila-
ren 4an izango den finalerako
sailkatuko dira. Norgehiagoka
hori, gainera ETBn ikusi ahalko
da. Partidek zortzi tantoko bost
joko izango dituzte, eta egun ba-
koitzean bi partida jokatuko dira.
Parte hartzaileei dagokienez,

hiru pilotarik izango dute estrei-
naldia torneoan, baina bikoteen
osaketa egiterakoan lortu den

orekak berekin ekarri du faborito
argirik ez egotea. Hauek izango
dira lau bikoteak: Leire Galdos eta
Leire Etxaniz, Ane Maiza eta Mai-
der Mendizabal, Amaia Irazusta-
barrena eta Amaia Araiztegi, eta,
azkenik, Ane Isasmendi eta Laura
Saez. 
«Ez gaude ohituta larruzko

pilotarekin jokatzera; azkarragoa
da, eta horrek erakargarria egiten
du txapelketa», nabarmendu du
Mendizabalek. Amaia Irazusta-
barrena iazko txapeldunak ere
ideia berari heldu dio: «Larrua-
rekin jokatzea korapilatsuagoa
da; zenbat eta gehiago entrenatu,

orduan eta hobea izango da
maila».

Emakume Master Cup, etzi
Barakaldon jokatuko dira, igan-
dean, lau eta erdiko Emakume
Master Cup txapelketako finalak
(12:00). Estreinakoz pilota mistoa
erabili dute, eta hori izango da be-
rritasuna, bi final jokatuko baiti-
ra: pilota bigunarekin bata, eta
mistorekin bestea. Lehenbiziko-
an Patri Espinar eta Leire Etxaniz
ariko dira nor baino nor gehiago,
eta, bigarrenean, Miren Larrarte
eta Miriam Arrillaga. Sarrera doa-
koa izango da.

Gaur hasiko da 
paleta larruzko II. Bizkaia
Torneoa, Larrabetzun
Gainontzeko partidak Miribillako Bizkaia frontoian jokatuko dira b
Lau bikotek hartuko dute parte bLan kontratua izango dute pilotariek

Zortzi pilotarik hartuko dute parte andrazkoen paleta larruzko Bizkaia Torneoan. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
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Peru Azpillaga Diez

«Ez dagokigu guri ebaztea errepi-

deetako  segurtasuna ona edo es-

kasa den, baina N-634 bi erreiko

errepidetik egunero 24.000 ibil-

gailu igarotzen badira eta AP-8ko

sei erreiko autobidetik 31.000, be-

gi bistakoa da errepide nazionalak

behar lukeen baino askoz trafiko

handiagoa duela», salatu du Juan

Mari Legorburu AP-8 Peajerik Ez

plataformako kideak. Duela bi as-

teburu, N-634 errepide naziona-

lean, Iurreta eta Zornotzako tarte-

an, bi istripu izan ziren; astelehen

honetan, beste bat,  hildako eta

guzti. AP-8 autobideko bidesa-

riak errepide nagusia «are arris-

kutsuago» egiten duela ohartara-

zi dute plataformatik. «Bidesa-

riak kolapsatu egiten du errepide

nagusia, eta bidean etengabe egi-

ten dituzten lanak gehitu behar

zaizkio horri». Gainera, Legorbu-

ruren esanetan, lan horiek guz-

tiak «sobran» egongo lirateke

AP-8ko bidesaria kenduko balitz:

«Ibilgailu asko eta asko AP-8ra

pasatuko lirateke, eta horrek guz-

tion segurtasuna bultzatuko lu-

ke». Azkenean, «era zentzuga-

bean diru gehiago gastatzen» da-

biltzala deritzo, «betiko arazo-

an» sakontzen duten bitartean:

«Istripuak edonon egon daitezke,

baina N-634 errepideko trafiko

izugarriari etengabe egiten dituz-

ten obrak gehituz gero, arriskuek

gora egiten dute nabarmen».

Horregatik, Legorburuk segur-

tasuna «luxu» bilakatu izana le-

poratu dio Bizkaiko Diputazioari:

«Gaur egun, segurtasuna ezin da

izan bakar batzuentzako luxu bat;

denon eskubidea da, eta eskubi-

deak ez dira ordaintzen, aldarri-

katu egiten dira». Aldarrikapen

horretatik tiraka, gogorarazi du

AP-8 autobideko kontzesioa

orain dela hamasei urte amaitu

zela. Geroztik, esku publikoetan

dago errepidea, eta, Legorburu-

ren ustez, bidesaria mantendu

izana, gidarientzako «arrisku-

tsua» izateaz gain, «bidegabea»

ere bada.

AP-8 Peajerik Ez plataformak

urteak darama bidesaria kentze-

ko eskaria egiten, baina Legorbu-

ruk nabarmendu du oraindik ez

dutela jaso instituzioen inolako

erantzunik. Hala ere, konbentzi-

tuta dago diputazioak noizbait

kendu egin beharko duela, segur-

tasuna ordaintzen jarraitzeak ez

duelako zentzurik. «Onartzen

dugu obra bat egiteko inbertsio

bat egiten denean gero horri ete-

kin bat atera behar zaiola, baina

urte batzuetako kontua izaten da

hori». Gogoratu duenez, AP-8

autobidearen lizitazioa 25 urtera-

ko zen, eta hamasei igaro dira aldi

hori amaitu zenetik. «Hori amai-

tuta, gizartearen onurarako az-

piegitura bilakatu behar du, eta ez

aldundiaren diru kutxako zenba-

kiak hobetzeko metodo bat». 

Izan ere, jakinarazi duenez, au-

tobide horretako Ermua eta

Usansolo arteko tarteak 31 milioi

euroren irabaziak izan zituen iaz.

«Aldundiei diru asko ematen

dien autobide bat da; hori da bide-

saria ez kentzeko duten arrazoi

bakarra». Hortaz, orain arte egin

diren beste azpiegitura batzuek

sortzen duten zorra kitatzeko

erabiltzen dutela deritzo: «Bilbo-

ko hegoaldeko saihesbideak, esa-

terako, zorrak baino ez ditu pila-

tzen, eta AP-8a erabiltzen dute

hori estaltzeko». Horregatik, Le-

gorburuk azpimarratu du dirua

ezin dela egon «segurtasunaren

gainetik; are gutxiago, zentzuga-

bekeriaz xahutu den diru bat iza-

nik».

Bidesaria kentzeko egindako

proposamenei aldundiak ez diela

erantzun ikusita, bestelako tarte-

ko neurriak ere proposatu dituzte

plataformako kideek, bidesariak

eragiten duen egoera «bidega-

bea» leuntzeko. Igorritako azken

«Segurtasuna
ezin da izan
luxu bat»
AP-8 Peajerik Ez plataformak salatu du
autobide horretako bidesariak lotura duela
N-364 errepidean izandako istripuekin
bEgoera «bidegabea» dela ohartarazi dute 

AP-8 Peajerik Ez plataformak egindako sinadura bilketa. ANBOTO
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proposamenak bi neurri biltzen
zituen. Lehenengoa da 24 orduko
epean egiten diren joan-etorriak
doan izatea. Legorburuk azaldu
duenez, neurri hori martxan dago
jada Nafarroako eta Errioxako
(Espainia) autobideetan, eta «tra-
fiko asko aterako luke» errepide
nagusitik.
Bigarrena Zornotzako bidesa-

ria kentzea da. Neurri horrek ere
«asko» arinduko luke N-634
errepideak jasaten duen trafikoa,
Legorbururen ustez. «Irtenbide
egoki bat behar dugu, obrak
batere zentzurik gabe egiteak ez
baitu arazoa konponduko»,
ohartarazi du. 
Ikusita bi neurriak batzen zi-

tuen proposamenak ez zuela ino-
lako erantzunik jaso, euren alda-
rrikapena babesteko sinadura
bilketa bat jarri zuten martxan
apirilean. Oraingoz 25.000 ingu-
ru lortu dituztela nabarmendu du
Legorburuk. «Ez entzunarena
egiten dute beti, baina guk lanean
jarraituko dugu eta ez diogu pro-

testa egiteari utziko». Sinadura
bilketaz gain, auto karabanak eta
errepide mozketak ere egin dituz-
tela adierazi du; besteak beste,
Zornotzako San Antonio auzoan.
«Hau ez da soilik ibilgailu eta gi-
darien segurtasunaren arazoa:
errepidearen ertzetan bizi dire-
nen arazoa ere bada», argitu du
Legorburuk. Azaldu duenez, per-
tsona horien segurtasuna eta bizi
baldintzak ere badaude kolokan:

«Trafikoak eragiten duen zarata,
kutsadura arriskua... Faktore
asko daude. Auzo horretan, esa-
terako, bizilagunek errepidea gu-
rutzatu behar dute egunero, eta
horregatik bideratzen ditugu ho-
rra bide mozketak», esplikatu du
Legorburuk.

Ekintza horien bitartez eskual-
deko bizilagunak «suspertzeko»
eta «denen onerako irtenbide
bat» topatzeko esperantza du Le-
gorburuk: «Ea lortzen dugun
duela hamasei urte zabaldu behar
zen autobide hau zabaltzea eta
normaltasunez bizi ahal izatea».AP-8 Peajerik Ez plataformak egindako protesta. MARISOL RAMIREZ / FOKU

AP-8ko bidesariak 
N-634 bideko gidarien
segurtasuna «kolokan»
jartzen duela salatu du
Peajerik Ez plataformak

Bidesaria orain dela
hamasei urte amaitu
behar zela ohartarazi,
eta neurriak 
eskatu dituzte

Errepideetako
ordainketa sistema
digitalizatuko dute

R
Bizkaiko ordainpeko au-

tobideetan ukipenik ga-

beko txartelen edota sakelako

telefonoen bidez ordaindu

ahalko da 2020tik aurrera. In-

berbiak sozietateak 4,5 milioi

euroko inbertsioa egingo du 

AP-8ko, Bilboko hegoaldeko

saihesbideko eta Artxandako

tuneletako 119 ordainlekuetan

ordainketa sistema digitaliza-

tzeko. Ordainketa prozesua az-

kartzea da neurriaren helburua.



Ane Maruri Aransolo Ea

H
ezkuntza zentroko
hormak eraitsi eta
herrira eta herrita-
rrengana gertura-
tu nahi dituzte Na-

txituko (Ea) Haizeder eskolako
irakasle eta ikasleek. Inguruko
ekoizleekin harremanetan jarriz
eta euren produktuak landuz, es-
kola azokak egiten hasi dira, eta
aurrerantzean ere jarraitzeko as-
moa dute.

Urrian egin zuten lehenengoz
eskola azoka Haizederren, eta
azaroan bigarrena. Luzaroko eto-
rri den proiektua da. Ideia Haur
Hezkuntzako ikasketak egin zi-
tuen Begoña Lekue Ibarrangelu-
ko eskulangilearena da, berak
bultzatu baitu Eskola Komunita-

rioa izeneko proiektua. Gradu
bukaerako lana egiteko abiatu du
egitasmoa. Azaldu du eskolako
hormak sinbolikoki eraitsi nahi
dituela ikasleek inguruko herri
eta bizilagunekin harremanak es-
tutu ditzaten: «Eskola komunita-
rioa eraikitzea da proiektuaren
asmo nagusia, eta, horretarako,
eskoletako hormak eraitsi behar
dira ezinbestean».

Hezkuntza zentroak askotan
«herriko jardueretatik kanpo»
geratzen direla aintzat hartuta,
ikasleen eta herritarren hartu-
emanak bultzatu gura dituzte,
betiere ingurua eta komunitatea
errespetatuz eta kontuan hartuz.
Inguruko produktuak aprobe-
txatuta, horiek landu eta herrita-
rren eskura jarri dituzte Haizede-
rreko ikasleek azoka hauetan,
«herri eta ikasleen arteko harre-
manak suspertuz». 

Lekuek Haizeder eskolan azo-
kak egitea pentsatu zuen, inguru-
ko egitasmoak aztertuta eskual-
dean azoka asko egiten zirela 
ondorioztatu zuelako: «Bustu-
rialdean dauden azoka kopurua
ikusita, azokak lantzea erabaki
nuen. Izan ere, umeek bisitatu
egiten dituzte. Urrian Gernika-
Lumoko urriko lehen eta azken
astelehenetako azokak egon zi-
ren, azaroan Bedaroko okelarena
Ean, eta abenduan, berriz, San
Tomas eguna».

Azokak aprobetxatuz, komu-
nitatearen idea «zabala eta abs-
traktua» landu eta praktikara
eraman dute Haizeder eskolako
umeek. Lehenengo saioan ogiak,
pizzak eta ontziak prestatu eta

saldu zituzten, eta bigarrenean,
berriz, galletak.

Azoka antolatzeko prozesuan
gaztetxoek asko ikasten dutela
azaldu du Erruki Aberasturik,
Haizeder eskolako zuzendariak:
«Produktuak zeintzuk eta zela-

koak diren ikasten dute, baita ze-
lan landu behar diren ere». 

Lehen sektorera gerturatu di-
tuzte ikasleak, eta lehenengo saio
hauetan, ogia egiten ikasteaz
gain, errezetak idazten eta jarrai-
tzen ikasi dute. Gainera, saleros-

ketetan matematikak ere landu
dituztela zehaztu du: «Umeen-
tzako ikasketa prozesua da azoka.
Produktuak manipulatuz teorian
ikasitakoa lantzen dute, esperi-
mentatu egiten dute. Ez da berdi-
na entzuten ikastea edota prakti-
katuz ezagutzea». 

Aurrerantzean ere jarraitzeko
asmoa dute, hilean behin elkar-

tuz. Lehenengo azokak «oso abe-
ratsak» izan direla aitortu, eta ga-
rai bakoitzean momentuko pro-
duktuak lantzeko asmoa dutela
adierazi dute: «Galletak eta ogia
egin ditugu azaroan; ortuan ez
dugu produkturik eduki. Hala,
baina, garaian garaikoari errepa-
ratu diogu».

Eskualdeko ekoizleengana ere
zabaldu dute deia. Lehenengo
azokan Lekuegaz ogia sortzeko
prozesua landu zuten, eta Iba-
rrangeluko bizilaguna den Maria
Noel Arregirekin artisautza pro-
duktuak egin zituzten: «Azoka
jarri aurretik buztinagaz ontziak
egin zituzten ikasleek, gero salgai
jartzeko». Inguruko ekoizleekin
ere harremanetan jarri dira ardu-
radunak, eta hurrengo azoketara
gerturatzea espero dute.

Bizilagunen parte hartzea
Eskola komunitate osoaren parte
hartzea lortzen saiatu dira ardu-
radunak, guraso, gazte eta ingu-
ruko bizilagunena. «Eskola txi-
kia izanik, ekintza askotan parte
hartzen dugu, eta oraingoan in-
gurukoak gurera hurbiltzea bila-
tu dugu», adierazi du eskolako
zuzendariak.

Proiektuaren asmoekin bat
eginda, hezkuntza zentroa ez dela
herriko «irla bat» aldarrikatu
gura dute beste behin. Inguruko
herrietako ikasleak ere badituzte-
nez, herri horiek ere bisitatzen di-
tuztela azaldu du zuzendariak:
«Ibarrangelun maiatzean ospa-
tzen den San Isidro azokara joaten
gara, eta Elantxobe ere bisitatzen
dugu». Hori horrela, eskolaren
zonakatze berria lortu dutela go-
goratu du Aberasturik: «Hez-
kuntza Sailak onartu du Eako he-
rritarrak ez ezik Ibarrangeluko
eta Elantxobeko umeak ere Hai-
zederrera gerturatzea».

Eako Haizeder eskolan ‘Eskola Komunitarioa’ izeneko proiektua lantzen dabiltza,
hezkuntza zentroak herritarrengana hurbiltzeko; eskola azokak egin dituzte.

Komunitatearekin bat eginez

Ikasleak urriko lehenengo azokarako prestatutako artisau produktuak eta ogiak ikusten Natxituko Haizeder eskolan. HAIZEDER ESKOLA

Ikasleak ogia prestatzeko prozesuan murgilduta. HAIZEDER ESKOLA

Azoka prestatzerakoan
ikasketa prozesu osoa
lantzen dute ikasleek,
«produktuak ezagutuz
eta landuz»

Urrian eta azaroan egin
dituzte lehen azokak;
aurrerantzean ere
jarraitzeko asmoa
dutela adierazi dute
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Peru Azpillaga Diez Bilbo

Gau Irekia jaialdiak mota guztie-

tako kultur jarduerak bilduko di-

tu bihar San Frantzisko, Bilbo Za-

harra eta Zabala auzoetako hiru-

rogei gunetan. Jaialdiak Bilboko

Auzo Garaietako aberastasun

kulturala du oinarri, eta mota

guztietako proposamenez osatu-

tako egitarau bat atondu du. Ho-

rretarako, prozesu parte hartzaile

bat izan dute oinarri, eta, horri es-

ker, ehundik gora ikuskizun, tai-

ler eta kontzertu eskainiko dituz-

te Sarean elkarteak gidatutako

egitasmoan.

«Sarean elkartearen asmoa be-

tidanik izan da auzoan lan egiten

duten artista eta kulturgileak ba-

tzea eta mugimendu saretu bat

osatzea», azaldu du Sandra Amu-

txastegi Sarean elkarteko kideak.

Erantsi du mugimenduak elkar-

bizitza sustatzea eta hobetzea

duela helburu, eta hori lortzeko

auzokideen parte hartzea eta in-

plikazioa lortu nahi dutela. 

«Sarean proiektua 1980ko ha-

markadan jarri zen martxan, bai-

na momentu batean espaziorik

gabe geratu zen; 2012. urtean,

hain zuzen ere». Orduan, Bilbo-

ko Udalarekin harremanetan ja-

rri bitartean, lan egiteko «gogoa»

zegoela ikusita, eta auzoko gai-

nontzeko elkarte eta eragileekin

zuten harremanari esker, auzo

guztia batuko zuen jaiegun bat

antolatzea erabaki zuten. «Egun

horren bidez, auzo honek duen

bizitzari ikusgarritasuna eman

nahi zitzaion; guztion arteko el-

karlana sustatzea eta benetan

kale hauetan dagoen aberastasu-

na balioestea», zehaztu du Amu-

txastegik.

Hari horretatik tiraka, Gau Ire-

kia parte hartzean oinarrituta

eraiki dutela azaldu du Sarean el-

karteko kideak. «Kultura parte

hartzailea da gure esentzia. Jaial-

dia izugarri hazi da lehenengo ur-

tetik hona». Aitortu duenez, aur-

ten hainbestekoa izan da jasotako

proposamen kopurua, batzuk

baztertu egin behar izan baitituz-

te. «Lehenbiziko aldia da ezin di-

tugula proposamen guztiak egi-

tarauan sartu; normalean, denei

egiten diegu tokia, baina oraingo-

an gehiegi jaso ditugu», esplikatu

du Amutxastegik. Azken finean,

sare zabal bat izan arren, Sarean

elkarteak du egitasmoa aurrera

ateratzeko ardura, eta, beraz, gai-

tasuna ere mugatua dela adierazi

du. 

Gau Irekia antolatzeko orduan,

proposamenak jasotzeko deialdi

ireki bat egiten da, eta artistek eta

kolektiboek bertara igortzen di-

tuzte ideiak; hots, kultura parte

hartzailearen ideiari jarraituz

osatzen dute egitarau guztia:

«Badira espaziorik ez baina ideia

andana dituzten artistak eta ko-

lektiboak; orduan, gu, espazioe-

kin harremanetan jarri, eta egita-

raua atonduz goaz pixkanaka».

Metodologia horren bidez, gaine-

ra, ehun jarduera baino gehiago

izango dituen egitarau bat osatze-

az gain, auzoko eragileen arteko

konexioak lantzen dituztela deri-

tzo. «Horrek ekarpen handia egi-

ten dio auzoari».

Amutxastegik azpimarratu du

Auzo Garaietan mota guztietako

adierazpide artistikoak lantzen

dituzten proposamenak topatu

daitezkeela: performanceak, zen-

bait herrialdetako dantza tradi-

zionalak, dantza garaikideak, an-

tzerkiak, erakusketak... «Dene-

tarik biltzen saiatzen gara,

kontzertuetatik hasi eta tailer

praktikoetaraino». Ohartarazi

duenez, ezinezkoa da programa-

zio osoa ikusteko aukera izatea,

proposamenek auzo guztia bete-

tzen dutelako, eta orduero dagoe-

lako eskaintzaren bat. «Aldarri-

katu nahi den ideia nagusia auzo-

aren aniztasuna eta bizitza bera

dira». Gau Irekiak agerian uzten

du, beraz, elkarlanean eraikitzea

posiblea dela: «Egitasmo kultu-

ral bat da, baina erakusten du de-

non artean ere elkarbizitza eraiki

dezakegula».

Kultur ekintza horiek guztiak

San Frantzisko, Bilbo Zaharra eta

Zabalako hirurogei gunetan sa-

kabanatuta izango dira. «Auzoko

elkarteentzat ere Gau Irekia egun

erreferente bat da, denon arteko

ospakizun bat». Sarean elkarte-

tik antolatzen den arren, Amu-

txastegik argi utzi du lan «itzela»

dagoela atzetik: «Gau Irekia ur-

tean zehar egindako lanaren eta

garatutako proiektuen emaitza

da, auzoaren berezitasunaren

isla; hau da, elkarteen arteko ha-

rremana eta auzokideen elkarbi-

zitza oinarri dituen jaialdi bat». 

Hortaz, gauza «isolatu» baten

moduan ulertu beharrean, urte

osoan ekoizten diren harremanei

eta elkarbizitzari esker soilik an-

tola daitekeen jaialdi bat dela go-

gorarazi du. «Eskaintzaz gain,

oso polita da auzoan lan egiten

duen elkarte bat lokalean sartu

ahal izatea eta gure auzoan dau-

den proiektuak ezagutzea; ez da

soilik eskaintza dagoela, baizik

eta tokiak ere ezagutzeko aukera

ematen duela».

Horrekin batera, jaialdiarekin

urte osoan jarraitzeko, Sarean-

eko kideek Luzatu Gau Irekia egi-

tasmoa jarri zuten martxan.

2018ko edizioan jaio zen ideia,

eta, iazko arrakastaren ostean,

aurten ere mantentzea erabaki

dute. «Konturatu ginen ospatze-

ko egun bakarra izatea polita den

arren nahiko murriztua zela». 

Hala, Gau Irekia baino hiru hi-

labete lehenago, hiru proiektu

jartzen dituzte martxan, eta ho-

rien emaitza Gau Irekian bertan

aurkezten dute. La Nave, Zimen-

duak eta Sanfran Mahaira! dira

aurtengoak. La Nave auzoko

umeei bideratuta dagoen proiek-

tu bat da, hezkuntza eta artea uz-

tartzen dituena. Zimenduakper-

formance bat da, Auzo Garaieta-

ko Emakumeen Etxearen

inguruko sormen prozesu bat bil-

tzen duena. Eta Sanfran Mahai-

ra!Auzo Garaietan gastronomiari

lotuta egin diren egitasmoen do-

kumental bat da, sukaldeak inte-

graziorako duen garrantzia balio-

esteko helburua duena.

Bilbo Zaharreko, San Frantziskoko
eta Zabalako kulturak, agerian
Sarean elkarteak Gau Irekiaren beste ekitaldi bat antolatu du biharko b Jarduerak doakoak dira

Gau Irekiak jende andana biltzen du urtero Auzo Garaietako kaleetan. DAVID HORNBACK / GAU IREKIA
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Gau irekia urte osoan
egindako lanaren eta
garatutako proiektuen
emaitza da, auzoaren
berezitasunaren isla»
Sandra Amutxastegi
Sarean elkarteko kidea

‘‘

Informazio gehiago

nahi izanez gero, 

jo webgune honetara:

www.gauirekia.com

@
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

E
nbor handi bat

erretzen zuten

antzina neguko

solstizioan, base-

rrietako sutondo-

etan, berriro jaio

behar zuen eguzkiari omen egite-

ko. Tximiniako gar haiek led ar-

giei utzi diete lekua herrietako

kaleetan: milioi bat argi baino

gehiago jarri dituzte Bilbon Gabo-

nei harrera egiteko. Abenduaren

hasieraz geroztik argiztatzen di-

tuzte hiriko txokoak. Gabon ga-

raiko jaiegunetarako eta oporral-

dirako, gainera, jarduera ugari es-

kainiko dituzte #BilbaoGabonak

programaren barruan. Bilbotik

kanpo ere aukera zabala dago he-

rriz herri. Hutsik egingo ez duen

hitzordua Olentzerori harrera

egin eta eskean ateratzekoa izan-

go da.

800 METRO KOADROKO PISTA

Izotz pista ekologiko bat jarri zu-

ten iaz Bilbon, eta 49.000 pertso-

na inguru bertaratu ziren. Arra-

kasta hura ikusita, aurten berriz

ere eskainiko dute, baina espa-

zioa bikoiztuta. Iaz 400 metro ko-

adroko instalazio bat kokatu zu-

ten, eta aurten 800 metro karra-

tukoa jarri dute. Tamaina ez ezik,

kokalekua ere aldatu dute: Area-

tzako kaian dago. Erripako kaian,

berriz, txirrista handi bat jarri

dute, irristatzeko sei errei ditue-

na.

Biak ala biak urtarrilaren 5era

arte egongo dira zabalik, baina ez

dira doakoak. Batean zein bestean

aritzeko sarrera ordaindu behar

Gabonen inguruan herriz herri antolatu dituzten jarduerek
ikuskizunak, tailerrak eta jolaserako jarduerak uztartuko
dituzte Bizkai osoan; aspaldion ez dute hutsik egiten izotz
pistek, txirrista erraldoiek, Gabonetako parkeek edota
igerilekuetako puzgarriek.

Gabon girora 
salto egiteko prest

Bi euro ordaindu behar dira Erripako kaian jarri duten txirristatik hiru aldiz jaisteko. BILBOKO UDALA
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da. Izotz pistan, hiru euroren tru-

ke ordu erdiz patinatzeko aukera

izango da, eta, txirristako erreie-

tatik hiru aldiz jaistearren, bi euro

ordaindu behar dira. Sarrerak

leihatilan bertan eros daitezke,

eta baita Internet bidez ere,

www.eventbrite.es platafor-

man. 11:00etatik 14:00etara eta

16:30etik 20:30era bitartean dau-

de zabalik, bihar. Asteburuetan,

jai egunetan eta eskolaz kanpoko

denboraldian, berriz, 16:00etatik

21:00etara irekiko dute.

GABONETAKO AZOKA

Europako hiri nagusietara begira

jarri da Bilbo, eta, bigarren urtez

jarraian, Gabonetako Azoka jarri

dute Erripako kaian. Hiriko mer-

katariek gastronomia arloko sal-

gaiak, opariak eta dekorazio ele-

mentuak eskainiko dituzte, urta-

rrilaren 5era bitartean. Azokaren

aurrean, Arbaso artisau elkartea-

ren Gabonetako Artisautza Azoka

jarriko dute, gaurtik aurrera.

AMETSEN FAKTORIA

Erripako kaia ume eta gazteen-

tzako topaleku ere bihurtuko da.

Karpa handi baten azpian Gabo-

netako Ametsen Faktoria dute,

hiru eremutan banatuta: sorme-

nezko jolasen espazioa haurrei eta

familiei zuzenduta dago; tailer di-

daktikoen gunean, ingurumena-

rekin lotutako tailerrak prestatu

dituzte; azkenik, Animazio pro-

gramak ikuskizun asko jasoko di-

tuen agertoki bat hartuko du.

KULTURA AUZOETAN

Bilboko erdigunetik harago, zen-

bait auzotan programa berezitu

bat diseinatu dute. 50 jarduera

baino gehiago egingo dituzte de-

nera. Batzuk tradizionalagoak

izango dira, hala nola abesbatzen

kontzertuak, umorezko ikuski-

zunak, ipuin kontalariak, kaleko

animazioa, zirkuak eta clownak.

Baina berritasunak ere izango di-

ra jarduera horien artean. Besteak

beste, antzerki laburreko saioak

egingo dituzte Basurtu eta Zorro-

tza barne hartzen dituen zortziga-

rren barrutian. Abandoko udal

zentroan, bestalde, haur eta gaz-

teentzako Gabonetako ipuinak

kontatzeko saioak izango dira.

Badut taldea, Maite Arrese eta Ana

Apika ariko dira lan horretan.

Kaleak ere hartuko dituzte

hainbat ikuskizunek. Hortzmuga

antzerki taldeak Solokoetxeko,

Abusuko eta San Adriango hain-

bat kale animatuko ditu datorren

astean.

Errekalde berriz ere zirkuaren

agertoki bihurtuko da. Abendua-

ren 20an hasita, sei zirku ikuski-

zun egingo dituzte bertan. Hau-

rrentzako zirku emanaldiak eta

tailerrak ere emango dituzte, do-

an, Errekalde, Irala eta Urreta-

mendiko udal zentroetan. Uriba-

rrin, pailazoek eta clownek zortzi

ikuskizun eskainiko dituzte.

Adinekoek eta umeek elkarre-

kin egiteko proposamenak egin

dituzte Abandoko barrutiko zen-

troan eta Basurtuko ikastetxean.

Familia tailerrak antolatu dituzte

abenduaren 23 eta 30erako eta ur-

tarrilaren 2rako; teknologia, pin-

tura eta magia landuko dituzte,

besteak beste.

Bertsolariak, antzezlanak eta

ipuin kontalarien saioak Deustun

ikusi ahalko dira; euskaraz eman-

go dituzte horiek guztiak. 

Bi erromeria ere aurreikusi di-

tuzte: bata, Basurtuko Aita Do-

nostia plazan egingo dute, aben-

duaren 24an, 18:00etatik aurrera.

Beti Jai Alai taldeak eskainiko du.

Hilaren 30ean, beste erromeria

bat izango da, Salbatzaile dantza

taldearen eskutik. Erraldoiak ere

kalejiran ibiliko dira hainbat egu-

netan.

ARTEA, JAKIN-MINA PIZTEKO

Azkuna zentroak esperientzia ar-

tistikoak, jokoak eta ikuskizunak

eskainiko dizkie familiei datozen

egunetan. Sorkuntza garaikidea

haurrengana eta haien gertuko-

engana hurbiltzeko hamalau jar-

duera eskainiko ditu. Jolasa, sor-

mena eta hezkuntza baliatuta,

pentsamendua sustatu eta haien

gaitasunak eta trebetasunak ga-

ratzea dute helburu. Protagonista

bihurtuta, haien jakin-mina in-

dartuko dute Azkuna zentroko

jarduerok. Besteak beste, La Bal-

dufak Safari bere azken lana es-

treinatuko du, euskaraz. Erabil-

tzen ez diren hitzak jolasen bidez

berreskuratu eta berriak asma-

tzea izango da proposamen ani-

tzetako beste bat.

HERRIZ HERRI

Bilbotik kanpo, jardueraz beteta-

ko egitarauak antolatu dituzte.

Etxeko gazteenen aisialdia dute

ardatz denek. Tailerrak, ikuskizu-

nak eta parte hartzeko ekitaldiak

prestatu dituzte batean eta beste-

an. Basaurin, esaterako, paper in-

geniaritza landuko dute, hiru di-

mentsiotan, eta estanpazio taile-

rra ere eskainiko dute. Magia saio

bat taularatuko du, berriz, Eritz

magoak.

Bermeon, kultura, aisia eta

ikuskizunak uztartuko dituzte.

Azken urteetan egin duten bezala,

puzgarriak jarriko dituzte igerile-

kuetan, bost egunetan, goizez.

Aurten ere izotz pistan aritzeko

aukera izango dute bertakoek

zein bisitariek. Kontzertuek eta

Pirritx, Porrotx eta Marimototsen

ikuskizunak osatuko dute es-

kaintza.

Gainerako herrien antzera, Ga-

bon giroan murgilduta daude jada

Zornotzan ere, eta hala jarraituko

dute datozen egunetan. Bihar,

esaterako, Ghero ikuskizuna

emango dute Zornotza aretoan.

Belatxikietarako igoera, AIDAE

klasikoen rallya eta Katillukadak

antzezlana aurkituko dituzte,

besteak beste, durangarrek.

San Silbestre lasterketak ere ez

dira faltako. Tradizio handikoak

dira zenbait herritan: Mundakan,

Galdakaon, Sodupen eta Ur-

duñan, esaterako. Eta badira ohi-

tura horri oraintsuago heldu dio-

ten hainbat herri ere.

GABONETAKO PARKEAK

Urtetik urtera hutsik egiten ez

duen ekitaldi nagusietako bat da

Gabonetako umeen parkea. Bil-

boko erakustazokan hasi zuen

ibilbidea lehenik, eta gero BECera

lekualdatu zuten. Azken urtee-

tan, bertaratzen diren gaztetxo-

ek, besteak beste, elkartasunean

eta berdintasunean jarduteko

proposamenak lantzeari ekin

diote. Ezagunena Barakaldokoa

da, baina beste hainbat herritan

ere jarriko dituzte parkeak; bes-

teak beste, Basaurin eta Zorno-

tzan.



MUSIKA

BALMASEDAZuriñe eta Fran.

bGaur, 21:00etan, Klaret antzokian.

BALMASEDAMaria Rivero 

&Tribu Banda.

bBihar, 21:00etan, Klaret antzokian.

BARAKALDO Idolos del Extrarradio.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOEdu Basterra.

bGaur, 20:00etan, La Vieja Bandan.

BARAKALDOWilliam Gutierrez.

bGaur, 20:30ean, Donde Irun.

BARAKALDOGonzalo Portugal.

bGaur, 20:00etan, Panoraman.

BARAKALDOThe Guilty Brigade

eta La Agonia del Congrio.

bGaur, 22:30ean, Mendigon.

BARAKALDOAkais.

bBihar, 20:00etan, Dantzarin.

BARAKALDODr. Maha’s Miracle

Tonic eta Los William Folkners.

bBihar, 21:00etan, Mendigon.

BARAKALDOMississippi Mass

Choir.

bOstegunean, 20:00etan,

Barakaldo antzokian.

BARRIKAThe Bilboes Three.

bBihar, 20:30ean, Golfo Norten.

BASAURILee Perk.

bGaur, 21:15ean, Baietz-Ezetzen.

BERMEOLos Cosmeticos.

bGaur, 22:00etan, Beleza Malandran.

BERMEOBrux, Cuero eta Revertt.

bBihar, 22:00etan, Nuntxakun.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa.

bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOBizkaiko Abesbatzen 

Elkarteko haur eta gazteak.

bGaur, 19:30ean, Atxuriko elizan.

BILBOKinki Boys eta Rober Perdut.

bGaur, 20:00etan, Shaken.

BILBO Jorge Guillen & Strad: 

El violinista rebelde.

bGaur, 20:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBO Inhumankind, Garazi Navas

eta Serpiente.

bGaur, 20:00etan, Le Larraskiton.

BILBOBertako talde gazteak.

bGaur, 20:00etan, Bilborocken.

BILBOSpoken Word.

bGaur, 20:00etan, Muellen.

BILBOCharlie Cosh & Mikel 

Gaztañaga.

bGaur, 20:30ean, Novecenton.

BILBOToteking.

bGaur, 21:00etan, Stage Liven.

BILBOArt After Dark: 

Eagles & Butterflies, Marcus 

Worgull eta Josu Aramburu.

bGaur, 22:00etan, Gugganheimen.

BILBOOn & On.

bGaur, 22:30ean, Ambigun.

BILBOWax a Disc.

bGaur, 01:00ean, Kremlinen.

BILBO Iker & Ruth Discofagia.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOWayne Records-en jaia.

bBihar, 13:00etatik 02:30era,

Ambigun.

BILBOTxerri Swing.

bBihar, 18:00etan, Urazurrutiako

kultur etxean.

BILBOBilboko Koral Elkarteko

Haurrak, Gaudeamus eta Leioa

Kantika abesbatzak eta Eskolan

Kantari: Gabonetako soinuak.

bBihar, 19:00etan, Euskaldunan.

BILBOBorja Niso: 

Ludovico Einaudiri gorazarre.

bBihar, 19:00etan, Musika

Kontserbatorioan.

BILBO Indian Feathers.

bBihar, 19:00etan, Fnac-en.

BILBOClutch, Graveyard 

eta Kamchatka.

bBihar, 19:30ean, Santana 27n.

BILBOLa Secta eta Basurita.

bBihar, 20:00etan, Muellen.

BILBOAmigo Chino.

bBihar, 20:00etan, Konpartitun.

BILBOToni Metralla y Los Antibalas,

Los del Humo, Turbofuckers, The

Daltonics, Piztupunk eta Huracan

Rose.

bBihar, 20:00etan, Mytho aretoan.

BILBOLocus eta Agresion Verbal.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBODry Flies eta La-La Perez.

bBihar, 20:30ean, Shaken.

BILBOBlake.

bBihar, 21:00etan, Stage Liven.

BILBOEva Sierra & Iker Garcia.

bBihar, 21:00etan, Pikara

Magazinen.

BILBOEl Incongruente Proyecto.

bBihar, 21:00etan, Nervion Kafen.

BILBOLisker.

bBihar, 21:00etan, Goizalden.

BILBODogartzi Magunagoikoetxea

vs Caliza.

bBihar, 21:30ean, Sarean elkartean.

BILBO Jah Goikoa & Reggae 

Zaharra eta The Magnetophones.

bBihar, 21:30ean, Urazurrutiako

kultur etxean.

BILBORuper Ordorika.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Jose Rico.

bBihar, 22:00etan, Kremlinen.

BILBOPiñago Pop.

bBihar, 22:30ean, Bilbo Zaharra

plazan.

BILBONow Ninah.

bBihar, 23:00etan, Badulaken.

BILBOUgatz.

bBihar, 23:30ean, Mariaren Bihotza

plazan.

BILBODaniless DJ.

bBihar, 00:00etan, Muellen.

BILBOThe Riff Truckers.

bBihar, 00:30ean, Santana 27n.

BILBOBilbainadak 2019 Gala.

b Igandean, 11:30ean, Arriaga

antzokian.

BILBOEl Incongruente Proyecto.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBOConfluence.

b Igandean, 18:00etan, Coppolan.

BILBOLucas & Arthur Jussen.

bAstelehenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOThe Zombies.

bAstelehenean, 20:00etan, 

BBK aretoan.

BILBOHollywood Symphony 

Orchestra: The Amazing World 

of Ennio Morricone.

bAstelehenean, 20:00etan,

Euskalduna jauregian.

BILBOTxaranga Urretabizkaia.

bAsteartean, 18:30ean, EHUren

Bizkaia aretoan.

BILBO Iñigo Muguruza beti gogoan,

adiorik ez!kontzertua: Barixeku, 

Pikete Lerroa, Sagarroi, Lurra, 

Delirium Tremens, NG Brigada 

Peligrox, TENK, Zati Bat (Ezekiel),

Paula & Ane Hiru Leike, Indidxabak.

bAsteartean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOUdal Txistulari Banda.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOGustav Lundgren Trio.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

Conde Duque hotelean.

BILBO Jonathan Garcia Lana 

a.k.a. Tunipanea: Polybrafon.

bOstegunean, 11:00etan, Azkuna

zentroan.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa:

Gabonetako kontzertua.

bOstegunean eta ostiralean,

19:30ean, Euskalduna jauregian.

BILBOMississippi Quen & The

Wet Dogs.

bOstegunean, 20:00etan, EHUren

Bizkaia aretoan.

BILBOMorgan.

bOstegunean, 21:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOMoto & Cobos Selectors.

bOstegunean, 01:30ean, Kremlinen.

DURANGOGran Zambomba 

Euskogaditana.

bBihar, 20:00etan, Plateruenan.

DURANGOCarion Wind Quintet.

b Igandean, 19:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

ERMUARayden.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

ERMUAAurora.

bBihar, 20:00etan, Lobianon.

GERNIKA-LUMOThe Capaces 

eta Blaster M.

bGaur, 21:30ean, Iparragirren.

GERNIKA-LUMOSega Sound 

Killers eta Moxal.

bBihar, 21:30ean, Iparragirren.

GETXOGatibu.

bGaur, 21:00etan, Muxikebarrin.

GETXOEven Mud.

bGaur, 22:30ean, Zearbiden.

GETXOSpace Jam.

bGaur, 00:00etan, El Comercion.

GETXOMusikalia Banda 

eta Kimetz abesbatza.

bBihar, 20:00etan, San Nikolas

elizan.

GETXOGranperro.

bBihar, 22:30ean, Barria bilarretan.

GETXOAndres Isasi Jazz Session.

b Igandean, 20:00etan, 

El Comercion.

GETXOBizkay Bay Jazz Collective.

bOstegunean, 20:00etan, 

Silver’s Tavern-en.

LEIOAGoizargi Gospel Choir.

bGaur, 20:00etan, Kultur Leioan.

MARKINA-XEMEINKantaize, 

Gazte Ahots eta Xemein 

abesbatzak.

bBihar, 20:00etan, Mertzedeko

elizan.

ONDARROAEkiza.

bGaur arratsean, Portuko Ranpin.

ONDARROAUther, The New Age

eta Gatazka.

bBihar, 22:30ean, gaztetxean.

PLENTZIACharlie Cosh & Mikel

Gaztañaga.

b Igandean, 13:00etan, 

Bahia de Plentzia hotelean.

PORTUGALETEKalakan.

bGaur, 20:00etan, Zubi Alden.

Bilbo b Dantza

Moskuko balleta gurean
Gabon giroan ohi duenez, gurera etorri da Moskuko Estatuaren Balleta, 

eta bi emanaldi egingo ditu ondoko egunetan Bilbon. Igandean, Intxaur

hauskailuaemango du —argazkian—, 18:00etan, Euskalduna jauregian;

eta asteazkenean, Carmen, 20:00etan, Campos Eliseos antzokian. HITZA
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PORTUGALETEKeziah, 

Cultura Tres eta Magec.

bGaur, 21:00etan, Grooven.

PORTUGALETEKLS, MMMD,

Black Flower, Ivankova, Agnes Pe

eta Passion Farolas.

bBihar, 20:00etan, Grooven.

PORTUGALETETxistularien 

Gabonetako kontzertua.

b Igandean, 19:00etan, Nuestra

Señora del Carmen eskolan.

SANTURTZIMi Dulce Geisha, 

Envena, Mikel Bizar, Alberto 

Barrañano & The Associdados, 

Aitor Anton, Nacho’s Dick, Franki

& Oskar, Kovertizo, Alazne & Sara,

Guillermo (The Name), eta 

Tu a Boston y yo a California.

bBihar, 18:30etik aurrera, Kresalan.

SESTAOBegitruk, Karma Xutra,

Melasopla, Orbelak Rexeko eta

Faltons.

bBihar, 21:30ean, Txirbillenea

gaztetxean.

SOPELALukiek.

bGaur, 22:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELAWicked Wizzard 

eta Wreck Totem.

bGaur, 22:30ean, Gardokiko

Atalaian.

SOPELASoul Teller.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

SOPELANo Regret, Lust 

eta Takedown.

bBihar, 20:30ean, Plaza Beltzan.

SOPELA Jose Luis Nieto: 

Teatro Concierto en dos actos.

b Igandean, 19:00etan, Kurtzio

kultur etxean.

SOPELADead Sequoia.

bOstegunean, 20:30ean, 

La Triangun.

ZORNOTZAMy Bastard Friend.

bBihar, 21:00etan, Sukoin.

ZORNOTZASoul Teller.

bOstegunean, 20:15ean, Zelaieta

zentroan.

ANTZERKIA

ARRIGORRIAGALa Enana 

Naranja: Kontukantari.

bGaur, 18:00etan, Abusu zentroan.

BASAURIBorobil Teatroa: 

Roman eta Julieta.

bGaur, 20:30ean, Social antzokian.

BASAURIOkapi: El coronel 

no tiene quien le escriba.

bBihar, 20:30ean, Social antzokian.

BERANGOApika: Desioak.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BERRIZKulunka: Quitamiedos.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BILBOLa Zona: La golondrina.

bGaur eta bihar, 19:30ean, eta

igandean, 20:00etan, Arriaga

antzokian.

BILBO Jamming On Tour.

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

Campos Eliseos antzokian.

BILBOAntonia San Juan: Mi lucha.

bBihar, 20:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOKabia Teatro: 

Alicia después de Alicia.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Pabiloi 6en.

BILBOEszenabide: Ikusleen Foroa.

Diseinu-fasean diren sei proiektu

eszenikoren aurkezpena.

b Igandean, Otxarkoagako

Harrobian.

BILBOChiquijamming.

b Igandean, 12:30ean, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOPedro Pomares: 

¡Recuerdame!, Cocori gorazarre

egiten dion musikala.

b Igandean, 18:30ean, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOAndreu Casanova: 

Tinder Sorpresa.

b Igandean, 20:00etan,

Bilborocken.

BILBOLetsGo: El jovencito 

Frankenstein.

bOstegunean, 19:30ean, Arriaga

antzokian. Abenduaren 29ra arte.

BILBOAlberto San Juan: 

Nueva York en un poeta.

bOstegunean, 20:00etan, 

Pabiloi 6en.

BILBOTxinako Zirku Akrobatiko

Handia.

bOstegunean, 20:30ean, 

eta ostiralean, 21:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOCarmen Pardo & Nati Ortiz

de Zarate: Ojos que no ven.

bOstegunean, 21:00etan, 

Via de Fugan.

BILBOLas Fellini.

bOstegunean, 22:30ean,

Badulaken.

DURANGOLa Dramatica Errante:

Ocaña.

bBihar, 20:00etan, San Agustin

kulturgunean.

DURANGOKatastrofen Teatro:

Neopreno.

bOstegunean, 21:00etan,

Plateruenan.

GALDAKAOTartean: Ghero. 

Azken euskalduna.

bGaur, 21:00etan, Torrezabal

kultur etxean.

GETXOVaiven: Ultimo tren 

a Treblinka.

bBihar, 20:00etan, Muxikebarrin.

GETXOBecuadro & La Belloche:

Cuando caiga la nieve.

b Igandean, 20:00etan, Utopian

espazioan.

MENDEXAAinhoa Ruiz eta 

Laura Villanueva: Velma and Cris,

kokoteraino.

b Igandean, 17:00etan, udaletxeko

ganbaran.

Ondarroa b Ikus-entzunezkoak

Errepresioaren aurpegiak
Urrian estreinatu zuten InsurgenZiadokumentala, eta, ordutik, Espainiako

Estatuaren errepresioa salatzen duen ikus-entzunezko horren emanaldiak

etenik gabeak izan dira. Bihar Ondarroako gaztetxean emango dute, eta,

ondoren, Uther, The New Age eta Gatazka musika taldeak ariko dira. HITZA

MUNITIBARTxalo: Zoaz pake 

santuan.

b Igandean, 18:30ean, udal aretoan.

PORTUGALETECandileja: Peter

Pan. Un musical muy especial.

bBihar, 18:00etan, Zubi Alden.

SESTAOSi las mujeres mandasen

zarzuela antologia.

bGaur, 19:30ean, Musika Eskolan.

SONDIKAGlu Glu: Mari Errauskin.

b Igandean, 17:00etan, 

kultur etxean.

ZEANURIPirritx, Porrotx 

eta Marimotots: Bizi dantza.

b Igandean, 17:30ean, frontoian.

DANTZA

BERRIZEnambar: Mukuki.

bGaur, 18:15ean, kultur etxean.

BILBOProvisional Danza 

& Nomada: Una vez más.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Fundicion aretoan.

BILBOMoskuko Estatuaren 

Balleta: Intxaur-hauskailua.

b Igandean, 18:00etan,

Euskalduna jauregian.

BILBOMoskuko Estatuaren 

Balleta: Carmen.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Campos Eliseoa antzokian.

ELORRIODenis Santacana: 

Sharing Home.

bGaur, 20:30ean, Arriola antzokian.

ZORNOTZAEnambar: Mukuki.

bBihar, 20:15ean, Zornotza aretoan.

BERTSOLARITZA

BILBOAne Labaka eta Beatriz 

Egizabal: Erradikalak ginen.

bAsteartean, 19:00etan,

Santutxuko udaltegian.

BILBOUxue Alberdi eta Oihana

Bartra: Kontrako eztarritik liburuari

buruzko tertulia eta bertso saioa.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Deustuko udaltegian.

GERNIKA-LUMOBusturialdeko

Txapelketaren finala: Eneko Aldana,

Julen Arzanegi, Ander Elortegi,

Onintza Enbeita, Asier Galarza, 

Aitor Etxebarriazarraga, Koldo 

Gezuraga eta Mikel Retolaza

bGaur, 20:30ean, Astran.

LEIOANekazari Azoka: 

Andoni Egaña, Miren Amuriza 

eta Inazio Vidal.

b Igandean, 11:30ean, Errekalde,

Aketxe eta Bulebarreko plazetan.

ONDARROAMalen Amenabar,

Miren Amuriza eta Ane Labaka:

Orainmenean: bertsolaritzaren 

genealogia feministakemanaldia-

ren estreinua.

bOstegunean, 19:00etan, Etxelilan.

HITZALDIAK

BILBOLola Barcia eta Marinela

Forcadell: Enlatando el mundo.

bGaur, 19:30ean, Argazkigintza

Garaikidearen Zentroan.

ONDARROA Ina Idarreta eta Idoia

Alkorta: Osasungintza ulertzeko

beste modu bat.

bAstelehenean, 18:30ean,

Beikozinin.

SOPELAEstibaliz de Miguel 

Calvo: Relaciones amorosas 

de las mujeres encarceladas.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Plaza Beltzan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ARRIGORRIAGAHorman erlojua

duen etxea.

b Igandean, 18:00etan, Lonbon.

BILBOZine Kontari: 

Ohe azpiko zeraeta Errementari.

bGaur, 19:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

GERNIKA-LUMOMarijesiak XXI.

mendean: Gernikako Marijesiak

4:00 bederatzi gau hotzetan.

bGaurtik hurrengo ostegunera,

20:30ean, Lizeo antzokian.

ONDARROA InsurzenZia.

bBihar, 19:30ean, gaztetxean.

SOPELALou, dantzan jo ta ke.

bOstegunean, 19:00etan, 

Plaza Beltzan.

ZORNOTZAKine Rally 

film laburren lehiaketa.

b Igandera arte, Zelaieta zentroan.

BESTELAKOAK

BALMASEDASun magoa.

b Igandean, 17:00etan, Klareten.

BILBOKirmen Uribe eta Lagunak:

17 segundopoema liburuaren 

irakurraldi musikatua.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Kafe Antzokian.

GETXOMexikar Gaua jaia.

bBihar, 20:30ean, Azebarrin.

ZALDIBARDomikina talde femi-

nistaren urteurren jaia: triki-pote-

oa, bazkaria, bingoa eta karaokea.

bBihar, 13:30etik aurrera,

gaztetxean.
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June Prieto Mungia

G
abonak gertu dau-

de, eta opariak

erosteko estutasu-

na ere nabari da

jende askorengan.

Garai honetan «derrigorrezkoa

dirudien kontsumismo eredua»

aldatzeko, Mungiako Bitxikiak el-

karteak bigarren eskuko azoka

bat antolatzen du urtero. Objek-

tuen erabilera luzatu nahi dute.

Antzinako kamerak, jostailuak

edota altzariak topatu daitezke

Mungiako Gabonetako Merka-

tuan. Aurtengoa bihar goizean

izango da, Mungiako Legarda es-

kolako patio estalian.

Bildumagileen elkartea da Bi-

txikiak, hamazazpi urte darama-

tza abenduko merkatua egiten,

eta elkarteko kideek hainbat eki-

taldi antolatzen dituzte objektuen

bildumen inguruan. Antonio Lo-

pez madrildarra hasieratik dago

elkartearen zuzendaritzan; izan

ere, berrogei urte darama Mun-

gian bizitzen, eta bildumazalea da

bera ere: «Mungian biltzen ginen

bildumazale batzuek sortu ge-

nuen elkartea, 2013. urtean. Hel-

buru nagusia bildumagileentza-

ko objektuak bilatzea zen, betiere

bildumen mundu honetan sor-

tzen diren azpimerkatuak gaindi-

tu nahian».

Geroago konturatu ziren elkar-

tearen bidez bildumazaletasuna

pertsona gehiagorengana zabal-

du ahal zutela, eta horretarako

egiten dituzte hainbat erakusketa

eta feria. «Jendeari erakutsi nahi

diogu bilduma bat egitea ez dela

soilik gauzak pilatzea, baizik eta

badela herriaren historia eta kul-

tura mantentzeko modu bat», al-

darrikatu du Lopezek.

Plentziako trenak 125 urte bete

zituenean, esaterako, erakusketa

batean parte hartu zuten, trena-

ren maketak eta hainbat elemen-

tu zahar mailegatuz. Beste era-

kunde publiko eta pribatu ba-

tzuek ere atrezzoa eta bestelako

erabilerak izan dituzten materia-

lak eskatu dizkiete: «Friki deitzen

digute, baina gai batzuetan aditu

bihurtzen gara bildumazaleak».

Urtero bi ekintza nagusi anto-

latzen dituzte: Bildumazaleen Fe-

ria eta Gabonetako Merkatua. Fe-

riarekin hasi zirenean, hurbiltzen

zirenak bildumazaleak ziren

gehienbat, eta objektu berezien

bila joaten ziren. Gabonetako

Merkatua beste arrazoi batzuen-

gatik antolatu zuten: «Garai har-

tan birziklatzearekin buru-bela-

rri zebilen Mungia, eta gure ekar-

pena hau izan zen: alde batetik,

bildumazaleentzako leku bat

egokitzea, eta, bestetik, etxean di-

tugun gauzei beste erabilpen bat

emateko aukera sortzea. Gabone-

tan izatea ez da kasualitatea: kon-

tsumismo basatiena indartu egi-

ten da urteko garai hauetan».

Dagoeneko 800 erakusketa
Biharko merkatuan 180 mahai

egongo dira. Elkartea irabazi as-

morik gabekoa da, eta kideek era

altruistan egiten dute lan. Halere,

mahaia jartzeko zortzi euro or-

daindu behar dira; gehienbat, az-

piegitura gastuak eta egun horre-

tan kontratatzen diren langileak

ordaintzeko erabiltzen da diru

hori. Bildumagileek askatasun

osoa daukate beren gauzei nahi

duten prezioa jartzeko edo truke-

an emateko.

Bitxikiak elkarteak hainbat

ekintza antolatzen ditu urte oso-

an. «Hamabosgarren urteurre-

nean atzera begira jarri, eta ohar-

tu ginen zortziehun erakusketa

baino gehiago egin genituela».

Lopezek nabarmendu dituenen

artean, irratien erakusketa bat eta

kafe makinen beste bat daude.

Galeria batean jartzen dituzte

ikusgai, eta urteko egun guztietan

daukate erakusketaren bat. 

Elkartean 120 bazkide

daude, gehienak 50 urte-

tik gorakoak. «Izan ere,

bildumagilea izateko,

denbora behar da, objek-

tuak datatzeko, erregistro

bat sortzeko. Horrek

bihurtzen zaitu benetan

bildumagile». Lopezek

kontatu duenez, berrehun

liburu tolesgarriz osatuta-

ko bilduma bat du berak; urteak

igaro ditu pieza batzuen bila.

Umeak erakartzeko progra-

mak ere egiten dituzte; hitzaldiak

eskoletan, adibidez. Horrela lortu

zuten 14 urteko neska bat Harry

Potter-en objektuen bilduma egi-

ten hastea. «Gazteek gustuko

izaten dituzte liburuekin edo peli-

kulekin zerikusia duten gauzak.

Magickarta jokoak eta Lego joko-

ak ere haien arreta erakartzen

dute».

Izan ere, Lopezen esanetan,

edonork dauka edonolako bildu-

maren bat etxean gordeta: «Oso

gutxitan gertatu zait pertsona bati

galdetzea bildumarik  egiten

duen, eta ezezko erantzuna jaso-

tzea; nahi gabe ere, bildumak egi-

teko joera daukagu». 
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Bitxikiak Mungiako bildumazaleen elkarteak urtero antolatzen du bigarren eskuko
Gabonetako merkatua. Etxean egoten diren objektuen bizia luzatzea da helburua. 

«Frikiak ez, adituak gara»

Saltzaileek aukera daukate objektuekin nahi dutena egiteko: prezio bat jarri, trukeak egin… eta, batzuetan, oparitu ere egiten dituzte. BITXIKIAK ELKARTEA

Antzinako objektuei beste
erabilera bat ematea da
Gabonetako merkatuaren
helburuetariko bat

Urtero bi ekintza nagusi
antolatzen dituzte:
bildumazaleen feria 
eta Gabonetako merkatua


