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Lointek Gernika bigarrena da Lehen Mailako saskibaloi ligan, eta Eurokopako final-zortzirenetarako
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Peru Azpillaga Diez

M
aloste ki-

roldegia da

L o i n t e k

G e r n i k a

Bizkaia tal-

dearen bi-

lakaeraren irudi bizia: probaleku

bat zen lehen, eta Eurokopako ze-

laia da orain pabiloia. Harmailak

lepo, Espainiako Lehen Mailako

saskibaloi ligako zelairik «zarata-

tsuenetariko» bat da, partidetako

momentu zailenetan «estutu»

egiten duten horietakoa. «Kan-

potik etorri eta Gernikaren aurka

jokatzea infernura etortzea beza-

la zen», aitortu du Juana Molina

jokalariak, bisitari zen garaiak go-

goan hartuta. «Oso zelai txikia

da, giro aparta du, eta asko ani-

matzen dute; aurkari bezala, go-

rroto dituzun horietakoa da Ma-

loste, baina zure etxea denean,

gozamen hutsa da», erantsi du

taldean jada hiru urte darama-

tzan jokalariak. Argi utzi du zale-

ak klubaren parte «oso garrantzi-

tsu bat» direla, eta azken parti-

dan erabakigarriak izan zirela

uste du. «Aurten era paregabean

ari dira erantzuten; aurrekoan,

luzapenean irabazi genion Valen-

tziari, eta tarte batzuetan sekula-

ko giroa sortu zuten. Erabakiga-

rriak izan ziren partida irabazi

ahal izateko». 

Astebeteko geldialdia izan bai-

no lehen jokatutako azken parti-

da izan zen hura. Han, Gernikako

jokalariek era paregabean boro-

bildu zuten denboraldiko lehe-

nengo fasea: Hungarian Euroko-

pako final-zortzirenak jokatzeko

sailkapena ziurtatu ostean, ligako

bigarren postuari eutsi zioten,

Valentziari luzapenean gailendu-

ta. Hain zuzen ere, azkeneko talde

hori gainditu beharko dute gerni-

karrek Eurokopako hurrengo fa-

sean aurrera egin ahal izateko.

«Oraingo momentua zoraga-

rria da, emozionatuta gaude, po-

zarren», nabarmendu du Amaia

Lezamiz Lointek Gernika Biz-

kaiako zuzendaritzako kideak.

«Talde txikia gara eta beldurra

beti dago hor; ikusi beharko da

noraino heltzeko gai garen, baina

egindakoaz harro gaude». Aur-

ten, «izarrik gabe» ere, oso talde

«sendoa» dutela azaldu du Leza-

mizek: «Aldagelan ikusten da ez

dagoela egorik. Talde izaera han-

dia duen multzoa osatu dugu, eta

hor dago gakoa: denek bat egin

dute, eta elkarrekin egiten dute

lan». Molina bat etorri da: «Sen-

dotasuna da taldearen oinarria». 

Taldean askotariko jokalariak

dituztela erantsi du: «Batzuek

jada denbora dezente daramagu

taldean eta kluba ezagutzen

dugu; beste batzuk ligako beste

taldeetatik fitxatutakoak dira, eta

ondo ezagutzen dute lehiaketa;

azkenik, kanpotik ekarritakoak

daude, eta sekulako errendimen-

dua izateaz gain, oso profesiona-

Lointek Gernika Bizkaia saskibaloi taldea bere historiako denboraldirik onena egiten ari da. Bigarren
da ligan, Eurokopako final-zortzirenak jokatzeko sailkatu da lehenbiziko aldiz, eta Erreginaren Kopa
ere jokatzeko dauka. Klubaren «umiltasuna» eta jokalarien «batasuna» giltzarri izaten ari dira.

Historian saskiratzeko prest

Hungarian galdu arren, etxean lortutako errenta baliatu zuen Lointek Gernika Bizkaia taldeak Eurokopako final-zortzirenetarako sailkatzeko. LOINTEK GERNIKA BIZKAIA

Edozer eskuratzeko gai
ikusten dugu gure
burua, baina partida oso
garrantzitsuak ditugu
oraindik aurretik»
Juana Molina
Lointek Gernika Bizkaiako jokalaria

«Lan itzela egin dugu
komunikabideekin 
eta instituzioekin, 
gure jarduna aitortu eta
kontuan har zezaten»
Amaia Lezamiz
Lointek Gernika Bizkaiako
zuzendaritzako kidea

‘‘
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beraz, ezinezkoa zaigu halako bi-

daia bat egitea».

Taldearen ikusgaitasuna ere

asko aldatu dela aitortu du Leza-

mizek. «Lehen inork ez zuen gu-

taz ezer jakin nahi». Esplikatu

duenez, orain dela zazpi urte Le-

hen Mailara igotzeko kanporake-

ta jokatzean, hedabideei «deika

eta deika» ibili behar izan ziren,

aipamenen bat egin zezaten eska-

tzeko. «Lan itzela egin dugu ko-

munikabideekin eta instituzioe-

kin, gure jarduna aitortu eta kon-

tuan har zezaten». Euskal

Herriko gainontzeko emakumez-

koen klubekin batera, haien ikus-

gaitasuna handitzeko «ahalegin

handiak» egin dituzte. «Gutxi-

naka ari gara publikoarengana

heltzen, baina ez da erraza izan;

hori lortzeko, ezinbestekoa dugu

komunikabideetan agertzea, bes-

tela ez baikara existitzen». 

Era berean, herrian eta, oro

har, Bizkaian, saskibaloi zaletasu-

na gaur egun beste era batera

ikusten dela uste du Lezamizek:

«Herrian gaztetxoak datoz beren

pagarekin partidetako sarrerak

erostera; hori hunkigarria da be-

netan». Hala, «masa sozial» bat

eratu dela ondorioztatu du, eta

zelaian gero eta zale gehiago pila-

tzeaz gain, herrian ere emakume-

en artean saskibaloiak arrakasta

duela azpimarratu du.

Dena erabakitzeko
«Egia da urtez urte hazten joan

garela, baina aurtengo denboral-

dia zoragarria izaten ari da», azal-

du du Molinak. Iaz lesio bat izan

zuen, eta ezin izan zuen ia jokatu.

«Ez nuen inondik inora espero

aurten iaz egindakoa gaindituko

genuenik», aitortu du. Hala ere,

lehiaketa guztietan «bizirik»

lak direla erakusten ari dira».

Hori dela eta, jokalarien maila

bikainaz gain, taldearen 

«giza kalitatea» txalotu du Moli-

nak.

Etenik gabeko hazkundea
Seigarren denboraldia du aurten

Lointek Gernika Bizkaia taldeak

Lehen Mailan, eta, hara iritsi ze-

netik, goranzko joerari eutsi dio.

Bilakaera horren parte bat Mario

Lopez entrenatzailearen lanari

egotzi diote bi elkarrizketatuek.

Izan ere, taldea sortu zenetik dago

Lopez proiektuan murgilduta.

«Herrian saskibaloia landuz,

1995ean probalekua zena Euro-

kopara eraman du. Kultura bat

sortu da Gernikan, oinarritik ha-

sita; lan handia egin dugu, eta Biz-

kaiko proiektu hau aurrera era-

matea lortu dugu», hausnartu du

Lezamizek.

Emaitzetatik harago, ordea, zu-

zendaritzak duen lan egiteko era

goraipatu du: «Azken finean,

pertsonok osatzen dugu proiektu

hau». Horregatik, Lointek Gerni-

karen oinarrian «umiltasuna»

eta «apaltasuna» nagusi direla

gogoratu du: «Klubeko kideak

altruistak gara: honetan sinesten

dugu eta bueltan ezer jaso gabe

egiten dugu lan». Jokalariak eta

teknikoak kenduta, gainontze-

koak musu truk aritzen direla 

nabarmendu du Lezamizek,

«proiektutik eta proiekturako». 

Molinak ere klubak izandako

bilakaera goretsi du: «Orain dela

hiru urte heldu nintzen ni Gerni-

kara; taldeak lehenbiziko aldia

zuen Europan lehiatzen, eta ez gi-

nen lehenengo fasea gainditzeko

gai izan. Eta begira non gauden

aurten!». Azaldu duenez, taldeak

esfortzu handia egin du arlo guz-

tietan, eta «gutxinaka» maila

«oso handiko» jokalari multzo

bat osatzea lortu du. «Aurten oso

ondo ateratzen ari zaizkigu gau-

zak, baina, hein handi batean,

kanpotik antzematen ez den lan

horri esker izaten ari da; ikusezi-

na izaten den jende horrek seku-

lako garrantzia du proiektuan».  

Era berean, beste klub batzue-

kin alderatuta, desberdintasun

«nabariak» daudela jakinarazi

dute biek. «Oso klub familiarra

da gurea, baina gauza handiak

lortzeko gai dela ikusten ari da»,

zehaztu du Molinak. «Beste klub

batzuek askoz baliabide gehiago

dituzte, alderdi ekonomikoan

zein azpiegituretan», erantsi du

Lezamizek. «Kanpora goazene-

an, esaterako, jokalariek, entre-

natzaileek eta prestatzaile fisiko-

ek baino ez dute bidaiatzen; ez

dugu gehiagorako dirurik eta,

gainera, gutako askok lana dugu;

egon arren, garrantzitsuena etor-

tzeko dagoela gogoratu du: «Edo-

zer eskuratzeko gai ikusten dugu

geure burua, baina partida oso

garrantzitsuak ditugu oraindik

aurretik». Europan jokatzeak

neke handiagoa dakarrela dio eta,

beraz, jabetzen dira oraindik

«gogorrena» geratzen dela:

«Atsedenak kudeatzea giltzarri

izango da». Laster etorriko da

Erreginaren Kopa, eta Eurokopan

Valentziari egin beharko diete au-

rre berriro. «Gure taldearen mai-

la erakusteko garaia heldu da.

Den-dena nahi dugu».

Bilbao Basketekin egindako akordioa medio, milaka pertsona bildu ziren Gabonetan Miribillan Lointek Gernika taldearen partida bat ikusteko. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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L
ehen zailagoa zen nor-

berari gertatutako zer-

bait zehatzari buruz in-

gurukoei galdetu eta

norbaitek erantzun argi bat ema-

tea. Arduratzen zintuen zerbaiti

buruz han eta hemen galdetu on-

doren agertzen zen batzuetan

zure beharretara hurbildu zite-

keen erantzunaren jabe zen nor-

bait. Internet gugan instalatuta

daramagunetik, berriz, edozein

eztabaida triangulatzen dugu, eta

Google ere eztabaidakide bihur-

tzen da noiznahi. Nahikoa da ger-

tatutakoa hiruzpalau hitzetan

idaztea, eta inoiz irakurtzeko as-

tirik ere izango ez ditugun ahol-

kuz betetzen zaigu pantaila.

Espero ez dugunean gertatzen

zaizkigun istripu txikiak huske-

ria bihurtzen dira klik batean.

Adibidez: txikle bat arropan 

itsatsiz gero izozkailuan sartzea

gomendatzen da, txiklea gogor-

tutakoan errazago kentzen omen

delako. Zilarrezko gauzak garbi-

tzeko ez omen dago hortzeko

orea bezalakorik. Coca Colarekin

komuneko marka horixka guz-

tiak kentzen ei dira. Mahai-za-

pian egindako ardo orbana ken-

tzeko, esnetan sartzea gomenda-

tzen dute. Eta ohartzerako

desagertu zaizu arazoa eta dena

delakoa garbi-garbi gelditzen

zaizu. Kito. Ze erraza den garbi-

tzea batzuetan, ze erraza den bi-

zitzea batzuetan. Azken batean,

egunerokotasuna erantzun txi-

kiak behar dituzten krisi txikiz

osatzen da. 

Gero badaude krisi handiago-

ak, eta horiek ere badira egune-

rokoa. Gerta daiteke, adibidez,

otsaileko ostegun arratsalde

batean mendia goitik behera

etortzea, egunero milaka lagu-

nen bidea den autobide baten

gainera. Eta gerta daiteke men-

dia baino zabortegia izatea erre-

pidera indarrez erori dena. Gerta

zitekeenerako ezer gertatu ez

delakoan, zabortegiko bi langile

desager daitezke. Eta denborare-

kin, zaborrak amianto forma ere

hartzen du, lindanoa ere aipa-

tzen da, inguruko baserriak hus-

ten dituzte, itzaltzen ez den sute

bat pizten da, eta isiltasuna da

nagusi. 

Denbora gelditzeko botoiari

sakatzen diote agintariek, baina

bien bitartean Albertoren eta

Joaquinen erlojua ez da geldi-

tzen, ezta beraien ingurukoena

ere. Isiltzeak ez dakar desager-

tzea. Zuk besteak ez ikusteak ez

du esan nahi besteek zu ez ikus-

tea. Ezer gertatuko ez balitz

bezala jokatzeak ez du gertatuta-

koa aldatzen. Honezkero jakin

beharko lukete, honezkero

badakite, baina hobe isildu esa-

teko duzunak zabor bilaka zai-

tzakeenean. 

Orban batzuek garbiketa

modu errazak dituzte: beste ba-

tzuk, aldiz, ez dira zikina lekuz

mugitzearekin konpontzen. Bai-

na abilak dira batzuk erruaren

eta arduraren kubileteak alderik

alde mugitzen. Begira gaudenok

aurrean duguna ikusi beharrean,

haiek nahi duten lekura begira

jarri nahi gaituzte. Baina surik

handienaren kea ere alboratzen

du haizeak, eta Zaldibarko lurre-

tan dagoen zabortegiaren atzean

dagoena ere aterako da argitara. 

Ez da komunikazio kabinete

batetik hala moduz kudeatu

beharreko beste krisi bat gehia-

go, ez gara prakaren ertz batean

itsatsi zaigun txikleaz ari, ez gara

zilarrezko lepokoak belztu iza-

naz kexu; bizitzaz ari gara. Lane-

an ari zirela galdutakoen bizi-

tzez. Jaten, edaten eta arnasten

dugunaz ari gara. Hauteskunde-

ak gorabehera, etorkizunak

arduratzen gaitu. 

Ez da komunikazio
kabinete batetik hala

moduz kudeatu
beharreko beste krisi
bat gehiago, ez gara

prakaren ertz batean
itsatsi zaigun txikleaz
ari, ez gara zilarrezko

lepokoak belztu
izanaz kexu; bizitzaz
ari gara. Lanean ari
zirela galdutakoen

bizitzez

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, 18, 3-C, 48001, Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:bizkaia@berria.eus.%

Irudia b Zaldibar Zaldibarren
bi behargin
desagertuta
hondakinen
azpian
Hedabideen lerroburuak hartu

ditu Zaldibarrek joan den ostegu-

naz geroztik. Eitzagako zabortegia

A-8 autobidearen gainera erori

zen, eta bi langile harrapatu zituen.

Lurraren ezegonkortasunak zaildu

egin ditu haiek bilatzeko lanak;

edizio hau ixteko orduan, ez dago

bi langileen berririk. Ezbeharrak

zabortegiaren kudeaketaren ingu-

ruko irregulartasunak azaleratu

ditu: hondakin ez-arriskutsuetara-

ko biltegia zen arren amiantoa ere

bazela jakin zen ostiralean, errepi-

dea garbituta zegoela —babesik

gabe aritu ziren beharginak—.

Eusko Jaurlaritzak bazuen egoera-

ren berri, baina ez zion txostenik

ireki Verter Recycling enpresari;

haren jarduna ikertzen hasi da ins-

trukzio epailea. Hondakinetan

sute bat ere piztu zen ostiral gaue-

an, eta hura itzali ezinik dabiltza.

Eztabaida eragin du agintarien jo-

kabideak: Iñigo Urkullu lehenda-

kariak ez zuen adierazpenik egin

astelehenera arte. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Elbarritasunen bat duten 93 per-
tsona lan merkatuan murgiltzea
lortu zuen iaz Fekoor Gutxitasun
Fisikoa edo Organikoa duten Per-
tsonen Bizkaiko Federazio Koor-
dinatzaileak. Hala jakinarazi berri
du erakundeak berak. Datuak
«oso positiboak» direla nabar-
mendu du Fekoorrek, «pertsona
horiek lan merkatuan sartzeko
dituzten zailtasunei erreparatu-
ta». Iritzi berekoa da Maitane
Bergara Gotxi ere (Amurrio, Ara-
ba, 1980). Fekoorreko lan orien-
tazioa eta bitartekaritza kudea-
tzen ditu berak. 
Zer interpretazio egiten duzue

datuoi buruz?

Oso positiboak dira. Gaur egun
lan merkatua zer-nola dagoen
ikusi behar da: gero eta lan espe-
zializatuagoak eta teknologikoa-
goak eskatzen dituzte. Inguruko
enpresei ere erreparatu behar
zaie: gehienak txikiak edo ertai-
nak dira, eta era horretakoak ez
daude behartuta elbarritasun fisi-
koa edo psikikoa duten pertsonak
kontratatzera. Testuinguru ho-
rretan, oso datu positiboa da 93
pertsona lan merkatuan murgil-
tzea lortzea. Gainera, pertsona ho-
rien alde lanean eta horiek lan
merkatuan sartzeko borrokan ja-
rraitzeko kemena ematen digu.
Zalantzarik gabe, egoera askoz
zailagoa baita pertsona hauentzat.
Zein lan motatan hasi dira per-

tsona horiek, zer-nolako egon-

kortasun maila dute lanpos-

tuek, eta zein baldintzatan ari

dira?

Kudeatu ditugun lanpostu gehie-
nak zerbitzuen sektorekoak dira:
garbitzaileak, zerbitzuetako la-
guntzaileak, atezainak, gidariak,
kutxazainak edo saltokietako
produktuak antolatzen dituzte-
nak, monitoreak, harreragileak
eta telefonistak. Hala eta guztiz
ere, gutxiago badira ere, eskain-
tza kualifikatuagoak ere kudea-
tzen ditugu: diploma edo lizen-
tziadunenak edo administratzaile
kontulari, finantzario edo faktu-
raziokoak, esaterako. Gizarte lan-
gileentzako lanpostuak ere kude-
atzen ditugu.
Lanpostuen ezaugarriei dago-

kienez, gehienak behin-behine-
koak dira. 93 kontratuotatik zor-
tzi besterik ez dira izan mugaga-
beak. 2019ko lan merkaturatze
bat autoenplegu bidez egin da. 
Lana aurkitu duten pertsona ho-

rien artean zenbat dira emaku-

mezkoak?

93 kontratuetatik 61 emakume-
entzako izan dira, eta 32, berriz,
gizonentzako. Egoera hori dara-
biltzagun orientazio jarduera po-

sitiboei lotuta dago. Indar handia
egiten dugu haien enplegagarri-
tasun baldintzak hobetzeko. Izan
ere, gure zerbitzura jotzen duten
emakume gehienek denbora lu-
zea daramate lan merkatutik
kanpo.
643 pertsonari eman zenieten

arreta iaz: 342 gizoni eta 301

emakumeri. Lan eskakizunei da-

gokienez, generoen arteko ore-

ka antzematen da. Hala ere, zuek

esana da elbarritasunen bat du-

ten emakumeen presentzia lan

merkatuan gizonezkoena baino

txikiagoa dela. Diskriminazio bi-

koitza pairatzen dute?

Emakumea eta elbarriabinomioa
zailtasun gehien izaten dituen ko-
lektiboa da. Bazterketa eta diskri-
minazio arrisku handiagoa dute,
gainera. Aspalditik, bereziki krisia
hasi zenez geroztik, areagotu egin
da emakume elbarrien lan poltsan
izena eman dutenen kopurua. Az-
tertu dugunaren arabera, familia-
ko egoera ekonomikoari lotuta da-
go hori. Krisiaren aurretik, profil

kualifikatu txikiagoa zuten ema-
kume horiek etxean geratzen zi-
ren, seme-alabak edo etxea zain-
tzen, eta gizonak hartzen zuen be-
re gain familiaren karga ekonomi-
koa. Krisiaren ondorioz, gizonen
diru sarrerak txikitu egin dira, edo
lanpostua galdu dute, eta emaku-
meek sartu behar izan dute lan
merkatuan.
Bestalde, lanpostuen sailkape-

nak soldata arrakala eragiten du
sarri. Besteak beste, emakumeei
zuzenduta, garbitzaile edo zerbi-

tzari eskaintzak aurkitzen ditugu,
eta gizonezkoei zuzendutakoak,
berriz, gidari edo biltegiko morroi
gisa aritzekoak dira. Emakume-
entzako lanpostuetako soldatak
txikiagoak izaten dira, eta egon-
kortasun txikiagokoak.
Familia egoerak, izan ditzaketen

etxeko ardurek edota familia

eta lana uztartzeak ere beraiei

eragingo die gehien.

Bai; familiaren eta lanaren uztar-
ketak, familiako kargek, amata-
sunak... Horiek guztiak gainera-
ko emakumeen antzera pairatzen
dituzte. Horiei guztiei elbarrita-
sunaren aldagaia gehitu behar
zaie, ordea; baita familiaren

gehiegizko babesa eta emakume
elbarria izateagatik erabakiak
hartzeko autonomia falta ere. Fe-
koorren bizitza eredu indepen-
dentea lantzen dugu, aniztasun
funtzionala duten pertsona guz-
tiek bizitza independentea gara
dezaten. Pertsona guztiok aske
hautatzeko aukera izan dezagun
nahi dugu, eta berdintasunean
bizitzekoa, parte hartzea eta he-
rritartasun osoa bermatuko diz-
kigun gizarte batean.
Zer egoeratan geratzen dira lan-

postu bat lortzen ez duten elba-

rriak?

Oso egoera konplexuetan gera-
tzen dira, gainerako herritarren
antzera, eta benetako bazterketa
arriskuan. Izan ere, motibazioa
galtzen dute, eta jarrera negatiboa
nagusitzen da haiengan.
Zer eragin du haiengan lana lor-

tzeak?

Independentzia handia ematen
die. Zeregin bat dute, eta familia
girotik kanpo harreman sare bat
eratzeko aukera ere bai: pertsona
gehiago ezagutzekoa, errutinak
hartzekoa berriro... Psikologikoki
on egiten die. Lana da elbarrien
gizarteratze maila neurtzeko al-
dagai gakoetako bat. Lana faktore
erabakigarria da norbere erreali-
zazioa, autoestimua eta indepen-
dentzia lortzeko.
Azken urteetan nabari al duzue

hobekuntzarik gizartean per-

tsona horien lan merkaturatzea-

ri dagokionez?

Gero eta gehiago ezagutzen da
haien egoera, eta estereotipoak
hautsiz doaz. Hala ere, ezjakinta-
sun handia dago enpresen eta
aniztasun funtzionala duten per-
tsonen aldetik. Azken horiek ez
dute jakiten non duten lan egite-
ko aukera.

«Lana gakoa da
elbarrien gizarteratze
maila neurtzeko»

Maitane Bergara Gotxi b Fekoorreko lan orientatzailea

Maitane Bergararen arabera, lana faktore erabakigarria da «norbere
errealizazioa, autoestimua eta independentzia» lortzeko. Batez ere
zerbitzuen sektorean aurkitu du Fekoorrek elbarrientzako lana. 

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

«‘Emakumea eta elbarria’
binomioa da zailtasun
gehien izaten dituen
kolektiboa. Bazterketa
arrisku handiagoa dute»
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Maite Asensio Lozano 

A
ldaketa betean da
Bilboko airepor-
tua. Aire trafikoa-
ren hazkundeak
eta araudi berriek

ekarritako premiei erantzuteko,
instalazioak eta zerbitzuak be-
rrantolatuko ditu zuzendaritzak,
eta, horretarako, azpiegitura
handitzeko zenbait obra egitea
aurreikusi du 2020ko plan gida-
rian. Besteak beste, aireportuari
La Paloma izena jarri zion uso
forma moldatuko dute: termina-
laren eraikinari dike bat erantsiko
diote; hau da, usoaren hegoetako
bat edo biak luzatuko dituzte.
Hainbat fasetan egingo dituzte
handitze lanak, eta AENAk berak
(Espainiako Aireportuak eta Aire-
ko Nabigazioa) finantzatuko ditu,
baina oraindik ez dauka aurre-
kontu zehatzik.
Batez ere aireportuak kudea-

tzen dituen bidaiari eta hegazkin
kopuruen hazkundeak eragin du
azpiegituraren tamaina auzitan
jartzea. 2013an beherakada txiki
bat izan arren, geroztik goranzko

joera hartu zuen trafikoak, eta az-
ken urteetan nabarmena izan da,
aireportuko kabinete buru Bea-
triz Gonzalez Odriozolak berretsi
duenez: «2018an oso igoera han-
dia izan genuen, %10ekoa. Ema-
ten du datozen urteetan ere igo-
tzen jarraituko dugula, baina
malda txikiagoa izango dela». 
Ia sei milioi bidaiarik zapaldu

zuten Loiu iaz, baina aireportua-
ren gaitasuna 5,6 milioikoa da.
Gainezka egin al du? Gonzalezek
erantzun du garaiaren arabera-
koa izaten dela, baina jende pila-
ketak saihesteko neurriak hartu
izan dituztela azken urteetan:
«Igoera horri erantzuteko eta
zerbitzu ona ematen jarraitzeko,
obra batzuk egin ditugu. Segurta-
sun kontrolak, adibidez, bateratu
egin ditugu; nahiz eta batzuetan 
—astelehen goizetan, batez ere—
ilarak egoten diren, ez da denbora
asko behar izaten kontrola pasa-
tzeko: hamar minutu inguru.
Hortaz, ez dago saturatuta, trafi-
koa igo ahala neurriak hartu ditu-
gulako, baina argi dago obra
gehiago egin beharko ditugula».
Izan ere, ez dute aurreikusten

goranzko joera etengo denik, epe
laburrean behintzat. Plan gida-
rian egin dituzten kalkuluen ara-
bera, 2025. urterako 6,36 milioi
bidaiari izan ditzake Loiuk, eta
54.000 hegazkin; 2035erako,
berriz, 8,14 milioi bidaiari, eta
67.000 hegazkin. Hala ere, datu

horiek tentuz aztertu behar direla
nabarmendu du Gonzalezek:
«Datozen urteetako beharrei
begira egin dugu plan gidaria,
baina adi egon behar dugu trafi-
koaren datuak zein diren». Eran-
tsi du gorabeherak «ziklikoak»

izaten direla: «Igoera handiak
daudenean, beti pentsatzen dugu
hau txiki geratuko dela, baina
gero ez dira urtero izaten emaitza
berak».
Gorabehera horietara molda-

tzeko moduko aldaketak egingo
dituzte. Berrikuntza nagusietako

bat izango da terminala
handitzea, usoaren he-
goak luzatuz: «Albo ba-
tera egin daiteke, edo
bietara, simetrikoa izan
dadin». Dike bat egingo
dute; hau da, egungo az-
piegiturari erantsitako
eraikin bat, eta bidaia-
riak hegazkinetara sar-
tzeko instalazioak izango
ditu; dikeak berekin eka-
rriko du abioiak aparka-
tzeko plataforma ere
handitzea. Gune berri
horretan, hainbat finger

edo pasabide jarriko dituzte on-
tziratzeko.
Hala ere, xehetasun asko falta

zaizkio oraindik proiektuari,
Gonzalezek azaldu duenez:
«Onartuta dago azpiegitura han-
ditzea eta dikea egitea, baina

oraindik ez dago zehaztuta
abioientzat zenbat toki gehiago
egongo diren, adibidez». Obra
horiek noiz hasiko diren eta zer
kostu izango duten ere ez dago
argi. «Orain esposizio fasean
dago plan gidaria, herritarrek
egoki jotzen dituzten alegazioak
jar ditzaten, martxo amaierara
arte. Geroago zehaztu beharko
ditugu epeak eta aurrekontuak».

Bulegoentzat, eraikin berria
Aireportuaren barrunbeetan ere
izango dira aldaketak, antola-
kuntzan, eta horietako batzuk
jada martxan daude. Esangura-
tsuenen artean dago bloke tekni-
koderitzon eraikina: bidaiariekin
zuzeneko harremanik ez duten
langileentzat azpiegitura berri bat
eraikiko dute; bulegoak, biltegiak
eta aldagelak hartuko ditu, Gon-
zalezen arabera. Usoaren hegoe-
tako baten alboan jarriko dute
bloke berri hori: aireportura sar-
tzeko norabidean, eskuinean,
terminalera espaloitik oinez joa-
teko moduan. Egitasmo hori di-
seinatuta eta esleituta dago jada:
hilabete honen amaieran edo

Bilboko aireportuak instalazioak handituko ditu. Hegazkineratzeko dike bat
erantsiko diote terminalari, eta bulegoetako langileentzako eraikin bat egingo dute.

Hego luzeagoak usoarentzat

Loiuko aireportuko plataforma eta terminala. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Aireportua ez dago saturatuta,
trafikoa igo ahala neurriak
hartu ditugulako, baina obra
gehiago egin beharko ditugu»

«Erresuma Batuko bidaiariek
aduana ere igaro beharko dute,
eta zona hori egokitu behar da:
ia 40.000 pertsona dira urtean»
Beatriz Gonzalez Odriozola
Bilboko aireportuko kabinete burua

‘‘

Loiuko beharginek
ez dute gauez lan
egingo Eurokopan

R
Loiuko aireportua

itxita egongo da

gauez Bilbon Eurokopa jo-

katuko den garaian. Ekaina-

ren 15, 20, 24 eta 28ko ordu-

tegia zabaltzea eta gauez

ere lan egitea proposatu

die AENAk langileei —Bil-

boko Udalak ere hala eska-

tu die—, baina haiek ez

dute onartu, CCOO sindika-

tuak jakinarazi duenez: 

beharginen %96k bozkatu

dute horren aurka —galde-

keta bete egin behar zen—.

«Aireportuko zuzendaritzak

ez du daturik eman halako

neurri bat justifikatzeko»,

adierazi du CCOOk. 

Sindikatuak erantsi du

aireportua gauez martxan

jartzeak ez diela soilik era-

giten langileen lan baldin-

tzei, baizik eta aireportuen

ordutegiei eta ingurumene-

an duen inpaktuari buruzko

debateari. «Aurrekari bat

ezarriko litzateke hainbes-

te eztabaida sortzen duen

gai honetan». Era berean,

langile batzordeak gogora-

razi du Forondako airepor-

tua (Gasteiz) zabalik dago-

ela gauez: «UEFAk onartua

du bi aireportuen arteko

osagarritasuna, eta horren

arabera ari da Eurokopa

antolatzen; beraz, ez dago

aldaketarik».



martxo hasieran hasiko dituzte

obrak. 12,2 milioi euroren aurre-

kontua du, BEZa kontuan hartu

gabe.

Bloke teknikoak, halere, era-

biltzaileentzat nabarmenagoak

izango diren beste aldaketa

batzuk ekarriko ditu. Behargin

horien bulegoak hegazkinetara

sartzeko guneetako baten alboan

daudenez, gune hori libratu egin-

go da, eta ontziratzeko eremua

handituko dute. Zehazki, zazpi-

garren eta hamabigarren ateen

arteko espazioa izango da; hau

da, bidaiariak hegazkinera auto-

busez garraiatzen dituzten ontzi-

ratze eremukoa. Gonzalezek

adierazi du lan horiek ere aurki

abiatuko direla: «Urte amaieran

hasiko da obra. Eta nabaritu egin-

go da: hegazkineratzeko gunea-

ren espazioa bikoiztu egingo da». 

Bestalde, badira araudi berriei

eta nazioarteko aldaketa politi-

koei lotuta egin beharreko hain-

bat aldaketa. Brexit-ak Loiuko

instalazioetan izango duen eragi-

na aipatu du kabinete buruak:

«Erresuma Batutik datozen

bidaiariek pasaporte kontrola

igarotzen dute, baina ez aduana-

koa; hurrengo urtean hasiko dira

aduana ere pasatzen, eta, beraz,

zona hori egokitu beharko dugu.

Izan ere, hegaldiak ditugu Lon-

dresko hiru aireportutara, Man-

chesterrera, Bristolera eta Edin-

burgora; ia 40.000 bidaiari

etortzen dira urtero handik».

Segurtasun kontrolak
Bidaiari kopurua hazteak eta he-

gazkineratzeko eremuak handi-

tzeak eragina dute, era berean, se-

gurtasun kontroletan. Horiek ere

egokitu behar dira, aire trafikora

ez ezik, araudietara eta berrikun-

tza teknologikoetara. «Gero eta

gauza gehiago hartu behar dira

kontuan kontroletan: hasieran

arkuak jarri ziren; gero, zapatak

aztertzeko gailuak; urte gutxi ba-

rru, beste makina batzuk ekarri-

ko dituzte... eta tokia behar dugu.

Adibidez, pasaporteen kontrole-

an, polizien ordez makinak jar-

tzen ari gara; horientzat lekua

egin behar da». Gainera, Schen-

gen eremutik kanpoko bidaia-

rientzako espazioa handitu nahi

dute, eta, horren ondorioz, hipo-

dromoa ere egokitu behar dute;

hau da, maletak garraiatzeko zin-

ten sistema berrantolatu eta za-

baldu. 

Azkenik, aparkalekuak ere

handituko dituzte: 2.000 leku

gehiago atera nahi dituzte denera.

«Izan ere, parking handiak bete-

ta egon ziren iaz askotan, Bilbotik

hona etortzeko Bizkaibus zerbi-

tzu ona dagoen arren».
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M. Asensio Lozano

Gueñes eta Zalla artean biomasa

erretzen ari den Glefaran enpre-

saren jardunari buruzko «ezta-

baida publiko» bat bultzatu nahi

dute Gueñes Bizia plataforman

bildutako herritarrek, eta hori

lortzeko beste pauso bat eman

dute: asteon gose greba bat abiatu

du haietako batek. Gueñesko kul-

tur etxeko gela bat okupatu du

Gorka Llantadak, eta baraualdian

zehar bertan geratzea erabaki du,

udal ordezkarien zain. «Zallako

eta Gueñesko alkate eta zinego-

tziekin izan ditugun bilera priba-

tuetan, ez digute argudiorik

eman; beraz, nahi dugu jendau-

rrean azaltzea zer dagoen haien

titularren atzean: elkarrizketa

publiko bat nahi dugu haiekin.

Guk konfiantza dugu gure argu-

dioetan: zientzialarienak dira»,

adierazi du Llantadak. 

Izan ere, biomasa plantak isur-

tzen duen kutsaduraren ingu-

ruan kezka handia dago bi herrio-

tan. 2016ko urtarrilean jarri zuen

martxan Glefaran enpresak,

Pastguren paper fabrikak erabil-

tzen zituen instalazio berberetan,

Zallako eta Gueñesko herrigune-

etatik hurbil. Izatez, Pastgurenen

ingurumen baimen bateratua be-

rritu zion Eusko Jaurlaritzak Gle-

farani, bi plantek antzeko jardue-

ra izango zutelakoan. Baina Past-

gurenek kraft papera egiten zuen,

egurra erabiliz; Glefaranek, be-

rriz, pelletak eta paper pasta egin-

go zuela zabaldu zen hasieran,

baina, egun, jarduera bakarra du:

basoko biomasa erretzen du,

energia sortzeko. 

Egurra erraustean isurtzen di-

ren gaiak oso toxikoak direla sala-

tu du, ordea, plataformak. Azken

hilabeteetan zientzialariak izan

dituzte bisitan Enkarterrin, eta

ohartarazi dute plantak eragin-

dako kutsadurak hainbat gaitz

sor ditzakeela, tartean minbizi

mota ugari. Hala, kezka kexa

bihurtu zen orain hiru aste, urta-

rrilaren 25ean, Zallatik plantara

egindako manifestazioan: 3.500

lagun inguru elkartu ziren Gure

osasunaren alde lelopean.

Ordutik, baina, udalen aldetik

pauso gutxi izan direla gaitzetsi

du Llantadak. Zallako Udalak ja-

kinarazi du airearen inguruko az-

terketa bat egingo duela, baina

plataformakoentzat ez da nahi-

koa. Zientzialarien irizpideak izan

ditu ahotan grebalariak: «Esan

digute azterketa hori ez dela ba-

liagarria, ikerketa epidemiologi-

koetan jada argi geratu dela zer

eragin duten halako jarduerek

osasunean». Gogora ekarri du

udalek eta Jaurlaritzak legezko-

tzat dutela Glefaranen jarduna,

ingurumen baimena daukala ar-

gudio hartuta. «Baina baimen

horrek ez gaitu babesten». 

Izan ere, Gueñes Biziak salatu

izan du Glefaranen ingurumen

baimenak ez dituela neurtzen

biomasaren errekuntzarekin lo-

tutako kutsagarriak, baizik eta

Pastgurenek isurtzen zituenak.

«Ez daukagu kutsagarri garran-

tzitsuenei buruzko daturik: hi-

drokarburo aromatiko polizikli-

koak, metal astunak, dioxinak,

furanoak...». Llantadak erantsi

du egurra erretzean sortutako

partikulak oso txikiak direla, eta

ez dagoela horiek atxikitzeko sis-

temarik. «Horregatik jartzen dira

biomasa plantak herriguneetatik

urrun». Dena den, herritarrek ez

diote enpresari eskatu mugitzeko

edo ixteko: «Glefaranek baimena

dauka beste jarduera batzuetara-

ko; beraz, jarduera alda dezake».

Kultur etxean, babestuta
«Baina, horretaz hitz egiteko, de-

bate publiko bat behar da, eta

udalek ez dute nahi», berretsi du

Llantadak. Horregatik erabaki du

baraualdia abiatzea. Astelehene-

an hasi zuen gose greba, herrita-

rrek babestuta: 300 lagun bildu

ziren Gueñesko kultur etxean.

«Animatuta eta lagunduta nago.

Ni ari naiz gose greba egiten, bai-

na hau ez da ekintza partikular

bat, baizik eta kolektiboa». Hala,

bestelako mobilizazioak ere egin-

go dituzte baraualdiak iraun bi-

tartean. Besteak beste, kontzen-

trazioak egingo dituzte ostiralero,

Gueñesko kultur etxearen aurre-

an, 19:00etan.

Llantadak adierazi du greba

bukatu arte geratuko dela kultur

etxean, plataformak erabili ohi

duen gelan. Espero du bertan

egoten utziko diotela: «Ni gela

batean sartuta nago; problema

publikorik ez da egongo». Hale-

re, irtenbidea erraza dela esan du:

«Elkarrizketa publikoa onartzen

badute, greba amaitu, eta etxera

joango naiz. Eskatzen ari garena

oso sinplea da».

Gainera, bi herriotako mugak

ere gainditu nahi dituzte protes-

ten bidez, eta hedabideen arreta

erakarri. Eskualdea ikusezina

dela deitoratu du Llantadak:

«Enkarterrin bizi gara; urtebete-

an plataformak gauza pila bat

egin ditu, baina asko kostatzen

zaigu kanpoan jakinaraztea. He-

men gertatzen dena ez da albiste,

baina osasun arazo larri bat dau-

kagu». 

Glefaran plantari buruzko
eztabaida eskatzeko, gose
greba hasi du herritar batek
Zallako eta Gueñesko udalei eskatu diete debate «publiko» bat egiteko
bBaraualdian zehar Gueñesko kultur etxean itxita egongo da grebalaria

Urtarrilaren 25ean oso manifestazio jendetsua egin zuten herrietan, plantaren kutsadura salatzeko. ARITZ LOIOLA / FOKU

Zallako eta Gueñesko
alkate eta zinegotziekin
izan ditugun bilera
pribatuetan ez digute
argudiorik eman»
Gorka Llantada
Gose greban dagoen herritarra

‘‘





Barakalon zarata
gutxitzeko plan bat
landuko du udalak

BARAKALDO bZaratak osasune-

an daukan eraginarekin kezka-

tuta, horren aurkako plan bat

landuko duela iragarri du Bara-

kaldoko Udalak. Alba Delgado

Ingurumen zinegotziak jakinara-

zi du batzorde bat sortuko dutela

eragileen iritziak biltzeko, eta ho-

rren arabera ezarriko dituztela

lehentasunak. Gogoratu du trafi-

koa dela halako kutsadura

gehien sortzen duen aldagaia.

Udalekuetako izen
emateak Internetez
egingo dira soilik

BILBO bBizkaiko Foru Aldundiak

antolatutako udalekuetan izena

eman nahi dutenek Internetez

egin beharko dute, diputazioaren

webgunean. Izan ere, aldundiak

kendu egin ditu paperezko ins-

kripzioak, eta gida bat sortu du

prozedura digitalki egiteko:

www.bizkaia.eus/udalekuak.

Izena eman aurretik, erabiltzaile-

ek elektronikoki identifikatzeko

txartel bat izan beharko dute.

Natalia Salazar Orbe Barakaldo

«Gutxienez 30 pertsonak egiten

dute lo kalean». Barakaldoko da-

tuak dira. Berri Otxoak platafor-

mak eman zituen abenduan, eta

orain bereak egin ditu Barakaldo-

ko Elkarrekin Podemoseko zine-

gotzi Marivi Freirek. Datuoi hel-

duta udalak eta Bizkaiko Foru Al-

dundiak darabiltzaten politikak

salatu dituzte EH Bilduk eta Elka-

rrekin Podemosek. Bizkaiko da-

tuei ere erreparatu diete. Izaskun

Duque EH Bilduko batzarkideak

eman ditu xehetasunak: «Egun

etxerik gabe daudenen kopurua

duela hamar urtekoa baino han-

diagoa da. Bilbon eta Ezkerralde-

an 250 bat lagunek egiten dute lo

kalean». Egoera hori dela eta, era-

kundeen «utzikeria» salatu zu-

ten asteazkenean, Barakaldon

egin zuten agerraldian. Etxegabe-

en beharretara egokituko diren

neurriak eta baliabideak eskatu

zituzten. 

Freirek gogora ekarri duenez,

aldatzen ari da etxegabeen profi-

la. Batetik, gero eta gazteagoak di-

ra. Horrez gain, gero eta emaku-

me gehiago bizi dira egoera horre-

tan, eta etxegabe atzerritarren ko-

purua ere areagotuz doa. Azken

aldagai hori kezkagarritzat jo du

Duquek: «Etxegabe gazteen ko-

puruak gora egin du. Etxerik ga-

beko atzerritarren %80 gazteak

dira. Etxerik gabe geratu aurretik,

gazte horien %21ek adierazi zuten

adingabeentzako harrera zentro

batean bizi zirela». EHUk orain-

tsu aurkeztutako ikerketa baten

datuak oinarri hartuta emandako

azalpenak dira. «Aldundiaren

zaintzapean egondako adingabe-

ak ziren. 18 urte betetzean, ordea,

ume horiek kalean geratzen dira.

Horrek esan nahi du diputazioa

zerbait gaizki egiten ari dela, zain-

tzapean zituen gazte horiek babe-

sik gabe, bereziki Bilboko eta Ez-

kerraldeko kaleetan lotan gera-

tzen direla kontuan hartzen ba-

dugu».

Israel Escalante Elkarrekin Po-

demoseko batzarkideak salatu du

administrazioak ez direla euren

lana egiten ari: «Ez dituzte ber-

matzen oinarrizkoak diren esku-

bide sozialak. Utzikeria horren

bidez, behartsuenak gero eta oke-

rrago egon daitezen eragiten

dute. Berdintasunik eza gero eta

nabarmenagoa da».

Zehazki, Barakaldora begira ere

jarri dira. Salatu dute udalak ez di-

tuela egokitu larrialdietarako la-

guntzak gizartean sortzen ari di-

ren behar eta errealitate berrieta-

ra. Barakaldon har litezkeen zen-

bait neurri proposatu ditu Maria

Solar EH Bilduko zinegotziak:

«Etxebizitza sozialen parkea ho-

betu daiteke; bikotekideengandik

bereizitako pertsonen, adinekoen

zein gazteen artean partekatuta-

ko etxebizitzak susta daitezke; gi-

zarte langile gehiago jarri behar

dira, gizarteratze prozesuan la-

guntza eskaini ahal izateko; eta

enplegurako diru publiko gehia-

go bidera daiteke edo gurea beza-

lako eskualde zigortuentzako pla-

nei hel dakieke».

Etxegabeekin
erakundeek duten
«utzikeria» salatu
dute Barakaldon
EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek eskatu
dute baliabideak behar berrietara egokitzeko

Urtarrilean etxegabe bat hil zen Durangon; irudian, haren omenez egindako elkarretaratzea. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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Atzerriko etxegabe
gazteen %21 Bizkaiko
Diputazioaren
zaintzapean egondako
umeak direla salatu dute  

2.500
BILBOKO BERDINTASUN 

ORDENANTZAREN KOPIAK

Bilboko Udalak berdintasun orde-

nantza argitaratu du, eta 2.500 ale

banatu ditu erakundearen sailetan

eta sozietateetan, araudiaren edu-

kia haien jardunean zein kontrata-

zioetan aplika dezaten. Udalak go-

gora ekarri du berdintasun unita-

teak sortuko direla gaia berariaz

lantzeko, baina, aldi berean, ze-

harkakotasuna hobetzeko neu-

rriak hartuko dituela.

Bilboko TAOren
lehen 15 minutuak
ez dira doan izango

BILBO bAurrerantzean, TAOren

lehen ordu laurdena ez da doa-

koa izango Bilboko erabiltzaile

guztientzat: aparkatzeko or-

dainketa eskuko telefonorako

aplikazioaren bidez egiten du-

tenentzat baino ez da izango

doakoa lehen hamabost minu-

tuetan aparkatzea. 2013. urtean

ezarri zuen Bilboko Udalak TAO

Expressderitzona, ibilgailuen

errotazioa bultzatzeko, batez

ere autoa tramite azkarrak egi-

teko erabiltzen dutenen artean.

Orain, berriz, lehen tartearen

doakotasuna mugatu egin du,

«aplikazioaren erabilera susta-

tzeko». 127.000 deskargarekin,

gehien erabiltzen den udal apli-

kazioa da aparkatzekoa; TAO-

ren eragiketen %37 egiten dira

sakelekoekin. Hori erabiltzen

ez dutenentzat, berriz, otsail ha-

sieran jarri dute martxan tarifa

berria: hamar zentimo pagatu

behar dituzte aurreneko hama-

bost minutuotan aparkatzeko.



Eider Mugartegi Markina-Xemein

Antonio Ibarluzea markina-xe-
meindarrak egindakoak dira gaur
egun hiru txirlo izeneko bola jo-
koan jokatzen den Bizkaiko eta
Gipuzkoako bolatoki denetan edo
ia denetan erabiltzen diren bolak.
Bera da egile bakarra. Orain dela
hamar urte inguru hasi zen egi-
ten, eta ahoz aho zabaldu da haren
lana. Leku guztietatik izaten ditu
eskariak. Gainbehera handia ja-
san ondoren, bola jokoak suspe-
rraldia duela esan du.
Nola hasi zinen bolak egiten?

Hemen, Markina-Xemeinen, Jo-
xe Retolazak egiten zituen. Lagu-
nak ginen, eta bera gaixotu zene-
an lekukoa hartu nion. Hark tor-
nuan egiten zituen; nik, berriz, es-
kuz egiten ditut denak. Lehenen-
go, motozerrarekin ebaki egurra;
gero, aizkorarekin; eta, ondoren,
arrabota eta lixa pasatu. Osteran-
tzean ere, lantxoak egiten nituen,
eta, beraz, nire kabuz ikasi nuen
egiten. Ikasi handirik ez dauka,
ikusi eta ekinda ikasten da. 
Zenbat denbora behar da bola

bat prest edukitzeko?

Nik denbora asko ematen dut
bola egiten. Egun bi beharko dira
agian, baina nik apurka egiten di-
tut, denbora luzeagoan. 
Materialak badu garrantzirik? Zer

egur darabilzu bolak egiteko?

Artearen egurra izan behar da,
eta ihartua, gainera. Baina kon-
tuz ibili behar da, ihartutakoan
arrakalatu egiten da eta; hausko-
rra da artea. Gainera, aurkitzea
ere ez da erraza izaten. Artea
jotzea ez dago libre, debekatuta
dago, eta beti ibiltzen naiz haize-
ak apurtutakoak bilatzen. Ni bizi
naizen ondoko baserriko artea
apurtu egin zen haizeagaz, eta,
orain, harekin ari naiz lanean.
Enbor lodikoa izaten da ona;
gorde eta sikatzen edukitzen
ditut, eta, gero, egin.
Artea lortzea horren zaila izanik,

beste egurren bat ezin izango

zenuke bolak egiteko erabili?

Artea da horretarako berezia.
Joxe Retolazak egin zuen beste
egur mota bategaz proba, baina
ez zuen balio. Bueltaka zebilene-
an gastatu egiten zen; artea labai-
nagoa da, eta gogorragoa.
Egiten dituzun bolak denak iza-

ten dira berdinak?

Ume eta gazteentzako txikiagoak
egiten ditut batzuk, ikasten joan
daitezen; besteak denak berdinak
izaten dira. 
Orain dela hamar urtetik hona

zenbat bola egingo zenituen?

Ez dira asko egiten. Erabilera ere

kontuan hartu behar bada ere, bo-

lek, normalean, denbora asko

irauten dute. Orain, batzuk etxe-

rako eramaten ere hasi dira, bola-

tan ikasten eta praktikatzen joate-

ko. Osterantzean, gutxi egiten

dira.

Bolatoki guztietan egoten dira?

Bai, denek edukitzen dituzte.
Txapelketetan, dagokiona erabil-
tzen da; baina jaietan-eta, bolato-
kikoa erabiltzen dute. 
Ona izateko, zer ezaugarri izan

behar ditu bola batek?

Berez onenak adarrak dituztenak
dira, sustraiekin daudenak. 
Egitea gaitzagoa izaten da, baina,
berez, hobeak dira, gehiago 
irauten dute. Boloetan egiteko
tamainakoa bada, berdin samar
izaten da. Hala ere, badaude
batzuk alferragoak direnak,
beherantz egiten dutenak arina-
go. 
Azkena norako egin duzu?

Berriaturako egin ditut bi: bata
handia eta bestea txikia, umeen-
tzako. Berriatuan bolatokia egi-
ten ari dira eta harako izango dira. 

Eta lehenengo bolak norako

egin zenituen?

Elgoibarko [Gipuzkoa] San Migel
auzorako egin nituen asko. San
Migel elkarteko lehendakari ze-
goenak hamar bola eskatu zizki-
dan. Joxe gaixotu zenean, pentsa-
tuko zuen ni ere agian gaixotu
egingo nintzela edo. Orduan egin
nuen batera kopururik handiena.
Bestela, banaka joaten dira egi-
ten. Bizkaiko eta Gipuzkoako
leku askotarako egin ditut; leku
guztietatik etortzen dira bila.
Errezilgo [Gipuzkoa] neska-mutil
bi etortzen dira, zaletasun handi-
handia dutenak. Horiek ere nik
egindako bola darabilte ikasteko
eta edonon erabiltzeko. Gehiago
erabilita txapelketetan ere gehia-
go jotzen da, entrenatzea ona da.
Guk ere entsegu asko egiten ditu-

gu, zapatuetan eta do-
meketan Aulestiko Santa
Eufemiko bolatokira joa-
ten gara,  eta han egiten
ditugu ekitaldiak. Nire
bola eramaten dut entre-
natzeko.
Bolak egiten eta bola jo-

koan ere aritzen zara,

orduan. Badirudi Lea-

Artibain zaletasuna ber-

pizten ari dela.

Oraindik banabil, bai. Markina-

Xemeingo elkarteko presidente

Mikel Urkiak indar asko eman dio.

Umeei ere erakusten ari dira, eta

emakumeak ere animatu dira.

Onak dira, guri gehiago egiten di-

gute.

Bola jaurtitzeko, zer behar da,

indarra ala trebezia?

Badaude bolatoki errazak. Elgoi-
barko San Migelen eta San Pedro
auzoetan bolatoki zailak daude,
hor indarra behar da gehiago.
Guk zaharrok gutxi jotzen dugu
horietan, baina errazagoak diren
asko ere badaude orain. Markina-
Xemeingo Uhagon kulturgune-
koa erraza da, Ziortza-Bolibarko
Iruzubieta auzokoa ere bai; he-
men, Bizkaian, erraz asko daude.
Anima daiteke parte hartzera.

Umeak-eta joaten dira orain, eta
bolatoki errazean ondo molda-
tzen dira. Nahiko galdua egon
bada ere, badoa bola jokoa inda-
rra hartzen. Jaietan-eta jokatu
izan da, baina txapelketekin ani-
matuago gabiltza.
Zu noiz hasi zinen bolotan?

40 urtegaz. Gidatzeko baimena
atera nuen, eta orduan hasi nin-
tzen bolotan egiten bateko eta
besteko bolatokietan. Gu gazteak
ginenean dirutan jokatzen zen
bolotan, eta ez ginen ausartzen,
begira egoten ginen. 
Bolatokiz bolatoki joaten zare-

nean, zure bolak ezagutzen ditu-

zu?

Erraza da, A bat daukate zizelka-
tuta. Horri begiratzen diot beti ni-
rea den jakiteko. Bolak amaitzen
ditudanean guztiei egiten diet A
hori. Beti ematen du poza norbe-
rak egindakoak ikusteak.
Txirloak ere egiten dituzu?

Bai. Bola eta txirloak eramaten di-
tuzte, denek. 
Egur berdinagaz egiten dira txir-

loak? Prozesua berdina da?

Egurrak ez dauka garrantzirik
txirloei dagokienez. Gehienak
eukaliptoagaz egiten ditut; gure

etxean daude eukaliptoak, eta
horrek sikatu eta egiten ditut txir-
loak. Txirloa egitea errazagoa da.
Egiteko honetan jarraitzeko or-

dezkarik badaukazu?

Badaukat bat pentsatuta. Marki-
na-Xemeingo Hiru Txirlo taldeko
Lander Odiaga arotza da, tornua
ere badauka, eta tornuan egingo
ditu hark. Ikasten ibili beharrik
ere ez dauka. Bola ez da guztiz bo-
robila, eta tornuan egiteko hor
dauka zailtasuna, eskuz amaitu
beharko du gero. Eskuz egiteko,
denbora asko behar da. Antzina,
ni gaztea nintzenean, arotzak egi-
ten zituzten bolak; gure auzoko
bolatokirako, Markinako arotzari
eskatzen zitzaion.  
Lehen, bolatoki gehiago zeu-

den?

Orain, batzuk gehitu dira, baina
sasoi batean gehiago zeuden. Au-
zoetan eta, batzuk, baserrietan
ere egoten ziren, eurak entrena-
tzeko. Nik Santa Eufemiako bola-
tokia dut gustukoen, bertan sarri
entrenatzen naizelako. Ahal du-
dan artean bola jokoan egin eta
bolak egiten jarraitzeko asmoa
daukat. Gipuzkoako txapelketara
ere joan nahi dut udaberrian.

«Bola jokoa badoa
indarra hartzen»
Antonio Ibarluzea b Bola jokorako materialaren egilea

Euskal herrian tradizio handiko jokoa da bola jokoa. Bolatoki ugari
daude, eta horietan ibiltzeko bola eta txirloak egiten ditu Ibarluzeak.
Erretiroa hartuko duen egunerako badu ordezkoa begiz jota.

EIDER MUGARTEGI

«Bizkaiko eta Gipuzkoako leku
askotarako egiten ditut bolak;
ahoz aho entzunda, leku
guztietatik etortzen dira bila»

«Bola jokoan egiteko, bolatoki
erraz asko daude Bizkaian;
umeak ere joaten dira orain, 
eta ondo moldatzen dira»

10 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2020ko otsailaren 14aBerbetan



Ibai Maruri Bilbao Bilbo

«BBK aretoak identitate berri bat

markatu nahi du. Orain arte,

udalek eta bestelako erakundeek

egiten zutena zen gure politika.

Orain, rola aldatu nahi dugu, eta

sustatzaile bihurtu nahi dugu. Rol

aldaketa honetan kulturak, oro

har, eta euskal kulturak, zehatza-

go, paper garrantzitsua izan be-

har dute». Aldaketa horretako le-

hen pausoa bihar hasiko den BBK

Euskal Antzerkia zikloa izango

dela nabarmendu du Koldo Bil-

bao BBK fundazioko kultura ar-

duradunak. Bihar eta etzi, eta

martxoaren 14an eta 15ean, eus-

karazko antzerki lanak ikusteko

aukera egongo da Bilboko Kale

Nagusiko BBK aretoan. BBK-k

kultura arloan egiten duen es-

kaintzan euskarak duen pisua

handitu nahi dute.

BBK-ko kultura arduradunak

esan du euskal produkzioa babes-

tea dela zikloaren helburua. Hau

da asmo horrekin martxan jarri

duten lehen egitasmoa. Baina,

aurrera begira, beste eredu ba-

tzuk aztertzen ari dira; besteak

beste, koprodukzioa, aretoaren

erabilera sortzaileei uztea eta be-

kak ematea. Bilbaok uste du an-

tzerki ziklo honek jarraipena izan

dezakeela, uste baitu BBK aretoa

dela Bilbon horrelako apustua

egin dezakeen kultura azpiegitu-

ra bakarra. «Gu gizarte ekintzako

erakunde bat gara, ez dugu hel-

buru komertzialik, eta gure as-

moa kulturan inbertsio bat egitea

da». Hona BBK Euskal Antzerkia

zikloaren lehen edizio honetan

izango diren antzezlanak:

‘TXARRIBODA’

bbb Otsailaren 15a, zapatua

Hika Teatroa konpainiaren Txa-

rriboda lanak estreinatuko du

bihar zikloa. 20:00etan hasiko da

emanaldia. 25 euro balio du sarre-

rak. Mireia eta Imanol ezkongai

bikote bat dira, zoriontasunaren

irudi. Andregaiaren aitak ospaki-

zun jai handi bat antolatuko du.

«Gaur txerriak bezala jan, edan

eta dantza egin dezazuen gura

dut!». Adierazpen horrekin har-

tuko ditu gonbidatuak. Baina

jaiak hainbat ezusteko ekarriko

ditu. Azkenean, ezkontza mo-

duan hasitako jaia txarriboda

moduan amaituko da.

‘LUR’

bbb Otsailaren 16a, domeka

Familia osoarentzako lan bat eka-

rriko du etzi Xake konpainiak:

Lur. 17:00etan hasiko da; sei eu-

roan dago sarrera. Julian jostailu

denda zahar baten jabe da. Egun

gutxi barru, Anek, haren bilobak,

6 urte beteko ditu, eta oparitarako

propio egindako panpina bat

prestatzen ari da. Anek eta Julia-

nek bidaia zirraragarri bat hasiko

dute panpinarekin batera, desio-

ak betetzen dituen izar magiko

baten bila. Itxuraz abentura iru-

dimentsua dirudienak Aneren eta

haren aitaren arteko harremana

bideratzen lagunduko du. Aitak

badu errealitatea onartzeko arazo

bat: Ane mutila da. 7 urtetik gora-

ko umeek ikus dezakete.

‘UTZI MEZUA...’

bbb Martxoaren 14a, zapatua

Lau ahotsez osatutako istorioa da

Tanttaka konpainiaren Utzi me-

zua seinalearen ondoren. Lau

emakume dira protagonistak:

Marina, Carmela, Sara eta Vivia-

na. Ez dira gai beren arazoei zuze-

nean aurre egiteko, eta gurago

dute erantzungailu automatiko

bati kontatu. Terapia gisa erabili-

ko dute, eurek euren burua uler-

tzeko eta besteek eurak uler di-

tzaten saiatzeko. Mezuz mezu jo-

ango dira euren istorio horiek

marraztuz, kontakizun intimoak

josiz. Martxoaren 14an izango da

emanaldia, 20:00etan hasita. 15

euro balio du sarrerak. Helduen-

tzako ikuskizuna da.

‘INONDIK INORA’

bbb Martxoaren 15a, domeka

Postari batentzat, oso garrantzi-

tsua da beti sasoian egotea. Ez da

hutsaren hurrengoa posta bana-

tzen egiten duten lana: etxez etxe,

kalez kale, mendi artean, bidez,

airez eta itsaso zabalez. Horrela,

garaiz iristen dira bidaltzen diren

gutunak, postalak eta paketeak.

Beti puntual. Ezin da, inola ere,

paketerik ireki, kartarik begiratu

edo postalik irakurri. Inola ere ez.

Inondik inora. Eta izen hori du ja-

kin-mina eta desobedientzia sus-

tatzen dituen haurrentzako an-

tzezlan batek. Martxoaren 15ean

taularatuko du Benetan Be talde-

ak. Umorea eta poesia, zuzeneko

musika eta pailazoak, euskara eta

ingelesa uztartzen dituzte ikuski-

zunean. 4 urtetik gorakoek ikus

dezakete. 17:00etan hasiko da, eta

sei euro balio du sarrerak.

Lehen apustua, antzerkian
BBK Euskal Antzerkia zikloa egingo du BBK aretoak estreinakoz b Asteburu honetan 
eta martxoaren 14-15ekoan euskarazko lau antzezlan ikusteko aukera egongo da

Hika Teatroa konpainiaren Txarriboda antzezlana. MAIALEN ANDRES / FOKU

Xake konpainiaren Lur antzezlana. GORKA RUBIO / FOKU
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Identitateari eta genero aniztasu-

nari lotuta ekoitzitako lanen era-

kustaldia eta gai horien inguruan

hausnartzeko eta eztabaidatzeko

aukera eskainiko du aurten Zine-

goak jaialdiak. Otsailaren 24tik

martxoaren 8ra bitarte film luze-

ak, film laburrak, dokumentalak,

emanaldi bereziak eta topaketak

egingo dituzte Bilboko hainbat

agertokitan. Ekoitzitakoaz goza-

tzeaz gain, sortzeko aukera ere

eskainiko dute aurten, ordea.

Gaur hasi eta astelehenera bitar-

tean Express... Your sex! ikus-en-

tzunezko rally maratoia antolatu

dute. Hor parte hartzen duten tal-

deek 72 ordu izango dituzte sake-

lako telefonoarekin film laburrak

grabatzeko.

Gaur bertan jakinaraziko dute

lehenengoz antolatu duten lehia-

keta horren gaia. Hala ere, aurre-

ratu dute sexu, identitate eta ge-

nero aniztasunarekin lotuta

egongo dela. Lau sari izango ditu:

300, 200 eta 100 euroko sari bana,

eta publikoak aukeratuko duen

100 euroko beste bat.

Lehiakideek ez dute beharko

material profesionalik euren la-

nak filmatzeko. Nahita hartu dute

erabaki hori, Zinegoak jaialdiko

zuzendari Pau Guillenek argitu

duenez. «Ez genuen nahi mate-

rial falta traba bihurtzea maratoi

honetan parte hartzeko. Interesa

duten guztien parte hartzea bul-

tzatu nahi dugu, batik bat gaztee-

na. Gidoian jarri nahi dugu arreta,

istorioa kontatzeko erabili diren

baliabideetan baino gehiago».

Gehienez, hiru minutuko filmak

izan beharko dira. 

Parte hartu nahi dutenek gaur,

18:30ean, eman behar dute izena,

Bizkaia aretoko Oteiza auditoriu-

mean. Sari banaketa hilaren 20an

egingo dute, Bilborocken.

Hasiera besterik ez da izango.

Otsailaren 24an hasita, bi astez

izango baita 17. Zinegoak jaialdia,

Hamaika modu izateko, senti-

tzeko, maitatzeko, bizitzeko

izenburupean. Sexualitatea ikus-

pegi anitzetatik ulertzeko beha-

rra azpimarratu du Guillenek,

«sexualitatea osatzen duten ge-

ruza guztiak ahaztu barik. Sexu-

orientazioari buruz hitz egin nahi

dugu, eta genero identitatearekin

lotu. Identitate horiek adierazte-

ko ditugun modu anitzen ederta-

suna gehitu nahi diogu, eta gene-

roa ulertzeko orduan azaleratzen

diren modu anitzekin osatzea,

ematen zaigun ikuspegi binario-

tik harago». 

Sexu aniztasuna inor kanpoan

utziko ez duen errealitate gisa

ulertuta, fikzioa eta dokumentala

uztartzen dituzten hainbat lan

aurkeztuko dituzte jaialdiaren

egoitza nagusi izango diren hiru

aretoetan: Bilborocken, Azkuna

zentroan eta Bilbo Arten.

Arriaga antzokian egingo dute

inaugurazio ekitaldia. Dorian

Wood artistaren ikuskizuna eta

Mi pequeño gran samuraidoku-

mental laburraren estreinaldia

emango dituzte. Arantza Ibarrak

zuzendu du Ondarroako Ekai

Lersundiren kasua azaltzen duen

dokumentala. Bulba zuen mutila

izateak borroka gogorregia eska-

tzen zion, eta bere buruaz beste

egin zuen gazteak, 2018an.

Historiaz eta istorioz jositako

jaialdia izango da aurtengoa ere.

LGTBI+ pertsonen artean gerta-

tzen diren suizidio ka-

suei erreparatuko diete,

batetik, baina beste

hainbat gai ere izango di-

tuzte aztergai; hala nola

transexualitatea eta ul-

traeskuinak hartu duen indarrak

sortzen duen homofobia.

Euskal sortzaileentzako Erroak

saila egokitu dute. Sail ofizialean

zein handik kanpo izango dute le-

kua bertako ekoizpenek.  

FIK, DOK eta KRAK sailak fin-

katu dituzte jaialdian. Hiru atal

horien barruan emango dituzte

sail ofizialeko lan guztiak. FIK sai-

lean fikziozko lanak emango di-

tuzte. Heute oder Morgen filma

izango da sail horretan ikusi ahal-

ko direnetako bat. Bisexualitatea-

ren edo lotura afektiboen eredu

berrien inguruko hausnarketa

planteatzen du. 

DOK saileko 4 cuerpos doku-

mentalak agerian utziko du gor-

putzak, itxura fisikoak, genitalita-

teak eta gorputzaren gaitasun ani-

tzek nola baldintzatzen dituzten

pertsonen arteko harremanak.

Khartoum Offside lanak, berriz,

Sudango emakumezkoen kirol

taldeek pairatzen dituzten egoe-

rak ezagutaraziko ditu. Azkenik,

KRAK sailak lengoaia berriak eta

istorioak kontatzeko modu be-

rriak plazaratuko ditu. Ne croyez

surtout pas que je hurle filmak,

esaterako, maitasunik ezari bu-

ruzko istorioa kontatuko du.

Berritasunak ere izango dira.

Vermut saioetan protagonistekin

bertatik bertara hitz egiteko au-

kera izango da. Hori baitu bereiz-

garri jaialdiak: zuzendariak eta

aktoreak bertatik bertara ezagu-

tzeko aukera.

Izateko modu anitz, plazara
‘Express... Your sex!’ ikus-entzunezko lehiaketarekin emango diote hasiera 17. Zinegoak jaialdiari
bEkai Lersundi gazte ondarroarrari buruzko dokumentala aurkeztuko dute, besteak beste, jaialdian

Astelehenean aurkeztu zuten aurtengo Zinegoak jaialdia. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Euskal lanentzako Erroak saila
egokitu dute. Sail ofizialean
zein handik kanpo izango dute
lekua bertako ekoizpenek



N. S. O. Bilbo

Pertsona beste nortasun daudela
agerian uzten du Nora Alberdiren
(Azpeitia, Gipuzkoa, 1997) Ku-
raiosa dokumentalak. Generoa,
gorputza eta beste hainbat gairi
buruz lau pertsonak egiten duten
hausnarketa jaso du. Martxoaren
3an ikusi ahalko da, Bilborocken.
Kuraiosa izenburuarekin ausar-

taesan nahi al izan duzu?

Bai. Ausarta edo adoretsua esan
nahi du. Itxaro Bordari entzun
nion, ausarta esanahia iradoki-
tzen zuen testuinguruan. Oso hitz
egokia iruditu zitzaidan elkarriz-
ketatzen ditudan pertsonak defi-
nitzeko.
Ausarta izan behar da norbere

barruko leihoa irekitzeko?

Ausarta izan behar da gizarteko
estereotipo guztiekin, normalta-
sun horretatik ateratzeko. Arraro
sentitzen bazara, normaltasune-
tik kanpo bide bat ireki behar
duzu. Eta zirrikitu horietatik ikusi
behar duzu inor ez dela normala;
denok daukagula zerbait arraro-
tik eta milaka gauza ditugula des-
kubritzeko. Gizartea anitza da.
Estereotipo horietatik kanpo
gaude denok.
Ikuspegi zabal horri ireki behar

zaizkio leihoak?

Leihoen ideia hori Danele Sarriu-
garteren Erraiak liburuko pasar-
te batean aurkitu nuen. Hala dio:
«Leihoak zabaltzeak mesede egi-
ten dio ikaragarriki apartamen-
tuaren egoerari eta, oro har, itxu-
rari». Dokumentalaren hasieran

ageri da esaldi hori. Adierazi nahi
dut gu fatxada bat garela, etxe
bat, apartamentu bat. Eta fatxada
horri ireki behar dizkiozu leiho-
ak; kasu honetan, begiak, sudu-
rra edo belarriak ireki behar ditu-
zu, eta entzun inguruko bizipe-
nak, beste pertsona batzuen
lekuan jarri; dauzkazun aurreiri-
tzi guztietatik harago jo, eta ikusi
mundua zabala dela.
Zer kontatzen dute Kuraiosa-n

entzun daitezkeen lau ahotsek?

Hainbat gai ageri dira. Emakume
izatea zer den eta zer ez den zalan-
tza sortu zitzaidan sortze proze-
suan. Beraz, emakume izate ho-
rrekin zeintzuk gai lotzen diren
aztertu nuen, zeintzuk gai jorra
daitezkeen. Generoa, gorputza,
sexualitatea, edertasuna eta mai-
tasuna agertu ziren, besteak bes-
te. Gai unibertsalak dira, baina
aztertu egin nahi nituen. Bakoi-
tzak bere bizipenetatik hitz egin
du, oso pertsonala da. Bakoitzak
bere intimitatea kontatzen du.
Ez dago, beraz, ondorio zehatzik

ateratzerik.

Ez. Dokumental honekin ez nuen
erantzun bat jaso nahi. Jendeak
hausnartzea nahi nuen. Laurek
kontatzen dituzte beraien sentsa-
zioak eta bizipenak. Ikusleek ari-
keta hori bera egitea nahi dut:
beraiek ere galdera horiek bir-
planteatzea beraien buruetan.
Erantzunik ez dute jasoko.
Lekukotza horiek osatzen di-

tuen pertsona bat ere badago

dokumentalean. Zein da haren

egitekoa?

Pertsona horiek emango zituzten
lekukotzak iruditan jarri nahi ni-
tuen: dokumentala bera borobil-
du. Pentsatu nuen aktore bat jar-
tzea. Elkarrizketatuei zuzenduta-
ko galderak nik planteatu nituen,
baina erantzunak beraienak zi-
ren, libreak. Aldiz, aktoreari nik
esan nion zer egin behar zuen,
lana borobiltzeko eta gai guztiak
elkar lotzeko. Bera ere ausarta da,
kuraiosa da, berarentzako ere
erronka handia izan zelako ka-
mera aurrean jarri eta biluztea.
Beste denak hitzez biluzten dira;
hau, literal biluzten da. 
Zinegoak jaialdiak norbere nor-

tasunaren eraikuntzaren ga-

rrantzia azpimarratuko du. Zure

lanak ere badu horretatik.

Bai, nirea ere bide horretatik doa.
Lau pertsona dira. Bakoitzak bere
bizipenetatik hitz egiten du, eta
oso modu zuzenean doa indibi-
dualera. Dokumentala ikusi du-
tenek eskertu didate hausnarketa
egitera bultzatu izana. Hori nahi
nuen: jendeak zalantzan jar ditza-
la gauza batzuk, eta milaka per-
tsona eta bizipen eredu daudela
transmititzea.

«Denok dugu
zerbait
arrarotik»

Nora Alberdi  
‘Kuraiosa’ dokumentalaren egilea

Pertsona eta bizipen eredu anitz daudela
erakusteko hausnarketa proposatu du 
Nora Alberdik ‘Kuraiosa’ dokumentalean.

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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Otsailaren 24tik martxoaren 8ra

arte, hainbat lan emango dituzte

Bilbon.

Otsailak 24

20:00.Hasiera ekitaldia, Arriaga

antzokian. Mi pequeño gran 

samurai lanaren emanaldia.

Otsailak 25

17:30.Barbara Hammerren 

Dyketacticseta Nitrate kisses.

Bilbo Arten.

18:45. Indianaradokumentala,

Golem zinema aretoetan.

19:00.Margen de error filma, 

Bilborocken.

19:00.Gorputz errebeldeak film

laburren programa, Bilbo Arten.

20:00. (Cun’t) be a man.Arte 

eszenikoa, Via de Fugan. 

21:00.Tu me manques filma,

Golemen.

21:00.Hágase mi voluntad, 

Via de Fugan.

21:15.Monstri, Bilborocken.

Otsailak 26

17:30.Fucking visual arts, Bilbo

Arten.

18:45.So Pretty, Golemen.

19:00.Der boden unter den 

füben, Bilborocken.

19:00.Begiradak programa,

haurtzarora eta nerabezarora

begira. Bilbo Arten.

21:00.Heute oder morgen. 

Golemen.

21:15.Shelter-Farewell to Eden.

Bilborocken.

Otsailak 27

17:30.Ne croyez surtout pas que

je hurle, Bilbo Arten.

18:45.Port Authority, Golemen.

19:00.Begiradak, emakumeei

begira. Bilborocken.

19:00.Mother I am Suffocating.

This is my Last Film About you. 

Bilbo Arten.

21:00.Glittering Misfits. Golemen.

21:15.Spit and Ashes, Bilborock

aretoan.

Otsailak 28

17:30.A Horse is not a Metaphore.

Bilbo Arten.

17:45.Love me not. Golemen.

18:00.Begiradak, indarkeria 

patriarkalei. Bilborocken.

20:00.Nech je Svetlo. Golemen.

20:15.Khartoum offside. Bilbo-

rocken.

22:15.Cateva conversatii despre

o fata foarte inalta. Golemen.

22:30.Mamma + mamma. 

Bilborocken.

Otsailak 29

12:00.Bilgune vermut: aluaren

unibertsoa. Bilborocken.

17:45.Monstri. Golemen.

18:00.Sokrates. Bilborocken.

20:00.Port Authory. Golemen.

20:15.Margen de error. Bilbo-

rocken.

22:15.Der boden unter dn füben.

Golemen.

22:30.Begiradak: haurtzaroa

eta nerabezaroa. Bilborocken.

23:30.Festa, Kukusoak-en.

Martxoak 1

12:00.Bilgune vermut. Bilbo-

rocken.

17:45. Indianara. Golemen.

18:00.Begiradak: emakumeak.

Bilborocken.

20:00.Mamma + mamma. 

Golemen.

20:15.Tu me manques. Bilbo-

rocken.

22:15.So Pretty. Golemen.

Martxoak 2

17:30.Estimada señora directo-

raeta Becoming Colleen, Bilbo

Arten.

17:45.Erroak film laburren ema-

naldia. Bilborocken. 

19:00.El viaje de Monalisa. 

Bilbo Arten.

19:30.Khartoum Offside. Bilbo-

rocken.

21:15.Mother, I am Suffocating.

This is May Last Film About You.

Bilborocken.

Martxoak 3

17:30.Mi pequeño gran samurai

eta4 cuerpos. Bilbo Arten.

17:45.Erroak. Bilborocken.

19:00.Cateva concersatii despre

o fata foarte inalta. Bilbo Arten.

19:30.Heute oder morgen. 

Bilborocken.

19:45.Portrait de ka jeune fille 

en feu. FASen.

21:15.Begiradak: gorputz erre-

beldeak. Bilborocken.

Martxoak 4

17:30.Begiradak: Indarkeria 

patriarkalak. Bilbo Arten.

17:45.Erroak banatu filmak. 

Bilborocken.

19:00.Shelter-Farewell to eden.

Bilbo Arten.

19:30.Love me not. Bilborocken.

20:00.Pijama hitzaldia, Via de

Fugan.

21:15.Nech je svetlo. Bilborock

aretoan.

Martxoak 5

17:30.Spit and ashes. Bilbo 

Arten.

17:45.Erroak. Bilborocken. 

19:00.Socrates. Bilbo Arten.

19:30.Estimada señora directora

eta Becoming Colleen. Bilborock

aretoan.

21:15.Glittering misfits. Bilbo-

rocken.

Martxoak 6

18:00.Mi pequeño gran samurai

eta 4 cuerpos. Bilborocken.

18:30.Work in progress. 

Bastidan.

20:00.Lurrun minez. Fundicion

aretoan.

22:30. John Waters zinemagile-

aren omenaldia. Modeston.



MUSIKA

AREATZASkull Band.

bGaur, 22:00etan, Bixer tabernan.

BARAKALDOUdal Musika Banda.

bGaur, 19:30ean, Clara

Campoamor kultur etxean.

BARAKALDOGorka Naste.

bGaur, 20:00etan, Retrokafen.

BARAKALDOThe Fox 196.

bGaur, 20:30ean, El Tubon.

BARAKALDOLa Cosa Nostra.

bGaur, 20:30ean, Donde Irun.

BARAKALDODead Bronco 

eta Wood Strings.

bGaur, 21:00etan, Mendigon.

BARAKALDOGolpe Radikal, 

Barbakore eta Take Warning.

bBihar, 21:00etan, Mendigon.

BARRIKATriple Zero Band.

bBihar, 20:30ean, Golfo Norten.

BASAURIBizkay Bay Jazz Collective.

bAsteazkenean, 20:30ean, 

Social antzokian.

BERMEOXabi Basterra.

bOstegunean, 20:00etan, 

Talako Kantinan.

BERRIZSei Urte, Ezpalak 

eta Gora Etorri.

bBihar, 22:30ean, Hiltegixe

gaztetxean.

BILBOSuilma Aali.

bGaur, 19:00etan, Fnac-en.

BILBOMikey Boy.

bGaur, 19:30ean, Karmelan.

BILBORodrigo Ballesteros Sextet.

bGaur, 19:30ean, Bertendona

institutuan.

BILBOBilboko Orkestra Sinfoni-

koa & Pablo Ferrandez.

bGaur, 19:30ean, Euskalduna

jauregian.

BILBOTrampas eta Silver Surfing

Machine.

bGaur, 20:00etan, Muellen.

BILBOBad Gyal.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

Santana 27n.

BILBOSoinu Bidea, Oihandi, 

Luis Iruarrizaga, Ars Viva eta 

Garaizarko Matsorriak abesbatzak.

bGaur, 20:00etan, Begoñako

basilikan.

BILBOAnglada & Cerezuela.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOEl Niño de la Hipoteca.

bGaur, 20:30ean, Bilborocken.

BILBOCarrera eta Tenpera.

bGaur, 20:30ean, Shaken.

BILBOHermanos Thioune.

bGaur, 21:00etan, Biran.

BILBOQueen Forever.

bGaur, 21:00etan, Stage Liven.

BILBOLois.

bGaur, 21:00etan, Azkuna zentroan.

BILBOLomoken Hoboken.

bGaur, 21:30ean, Irish Stonen.

BILBOLendakaris Muertos.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOViva Suecia.

bGaur, 22:00etan, Santana 27n.

BILBOArt After Dark: Toto Chavetta,

Stereocalypse eta Mugu.

bGaur, 22:00etan, Guggenheim

museoan.

BILBOMariya John DJ.

bGaur, 22:30ean, Ambigun.

BILBOEuskal Surfing Kultura 

Postparty: Anwolt & Xiarroman

DJs.

bGaur, 00:00etan, Muellen.

BILBOUmwelt eta Hugo Terrorman.

bGaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

BILBODJ HE.

bGaur, 02:00etan, Kremlinen.

BILBOCordura, Servet eta Abereh.

bBihar, 20:00etan, Muellen.

BILBODelaossa eta 

Saske y el Negro.

bBihar, 20:00etan, Stage Liven.

BILBONize, Viento en Popper,

Sweaty Lovers eta Rexeko.

bBihar, 20:00etan, Deustun, 

San Pedro plazako frontoian.

BILBOAnti-Idols eta Forajidos.

bBihar, 21:00etan, La Nuben.

BILBOMy Chemical Reason.

bBihar, 21:00etan, ZAWP espazioan.

BILBOKutxillo eta Dskarrila.

bBihar, 21:00etan, Mytho aretoan.

BILBOThe Golden Covers.

bBihar, 21:30ean, Errekaldeko

inauterietan.

BILBOMikel Renteria 

& The Walk On Project Band.

bBihar, 21:30ean, Azkenan.

BILBOK.O. Etiliko eta Obsesion

Fatal.

bBihar, 21:30ean, Bilborocken.

BILBOSuperalfa.

bBihar, 21:30ean, Shaken.

BILBOLa Cosa Nostra.

bBihar, 21:45ean, Vespa Cafen.

BILBOLos Zopilotes Txirriaos.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOCecilio G, Pedro LaDroga

eta Limabeatz.

bBihar, 22:00etan, Santana 27n.

BILBOD-Ark.

bBihar, 22:30ean, Ambigun.

BILBOAzken Dantza DJ Set: 

Papayo Salvador & Zuaitz.

bBihar, 01:00ean, Kremlinen.

BILBOSally Rous DJ.

b Igandean, 12:00etan, ZAWP

espazioan.

BILBOUdal Musika Banda.

b Igandean, 12:00etan, Euskalduna

jauregian.

BILBOSeñor No.

b Igandean, 13:00etan, 

Crazy Horsen.

BILBOLucky Dados.

b Igandean, 13:00etan, La Nuben.

BILBODantza Alai Orkestra.

b Igandean, 18:00etan, Casilla

pabiloian.

BILBONoa Cliff.

b Igandean, 18:30ean, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOBilbao Musikako musika

eta dantza tradizionalen saila.

bAstelehenean, 19:00etan,

Bilborocken.

BILBOManuel Gomez Ruiz eta 

Ruben Fernandez Agirre: Haydn

eta Beethoven, maisua eta ikaslea.

bAstelehenean, 19:30ean, Arriaga

antzokian.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa:

ganbera taldeak.

bAstelehenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOSan Inazio, Mendi Ona, 

Kilin Kala, Urepel eta Deustoarrak

abesbatzak.

bAstelehenean, 20:00etan,

Begoñako basilikan.

BILBO Joan Miquel Fiol 

eta Maria Teresa Saiz.

bAsteartean, 19:30ean, 

Sociedad Bilbaina elkartean.

BILBOZigor, Lagundi eta 

BBKantuz abesbatzak, Olague 

Koral Elkartea eta Sestaoko 

Orfeoia.

bAsteartean, 20:00etan, Begoñako

basilikan.

BILBOUdal Musika Eskola: 

Inauterietako kontzertua.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Campos Eliseos antzokian.

BILBOLeire Berasaluze, Kristina

Aranzabe eta Udal Txistulari Banda.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOKirikiño, Irutasun eta Kolitza

abesbatzak, Bilbo Argia zortzikotea

eta Inmakuladako Abeslariak.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Begoñako basilikan.

BILBOAsmaa Hamzaoul & Bnat

Timbouktou.

bAsteazkenean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBORival Karma.

bAsteazkenean, 21:00etan, 

La Nuben.

BILBOAmann&The Waywards Sons.

bOstegunean, 19:30ean, Fnac-en.

BILBOSabbagh & Touhey Quartet.

bOstegunean, 20:00etan, BBK

aretoan.

BILBOSutan.

bOstegunean, 20:00etan, 

Plaza Barrian.

BILBOOjo Ultimo, Eder Maseda

eta Voidesc.

bOstegunean, 20:00etan, Muellen.

BILBOCodes in the Clouds.

bOstegunean, 20:00etan, Shaken.

BILBOSarea, Seber Altube, Schola

Cantorum San Vicente, San Anton

eta Club Deportivo abesbatzak.

bOstegunean, 20:00etan,

Begoñako basilikan.

BILBOFirst Girl of The Moon 

eta Verde Prato.

bOstegunean, 20:15ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOGarilak 26 & Lagunak.

bOstegunean, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOMito & Cobos.

bOstegunean, 00:30ean, Kremlinen.

DURANGODJ Hija del Nopal.

bGaur, 22:00etan, Txoria Nuen

Maiten.

DURANGOPapel Mache.

bBihar, 19:00etan, Plateruenan.

DURANGOTotem eta Tabu.

b Igandean, 13:00etan, Plateruenan.

ELORRIOLisabo eta Arima.

bBihar, 22:00etan, Arriola antzokian.

ERMUAThe Allnighters.

bBihar, 20:00etan, Lobianon.

GERNIKA-LUMOTrue Mountains,

Odolkiak Ordainetan eta Holy Nuns.

bGaur, 21:30ean, Iparraguirren.

GERNIKA-LUMONuevo Catecismo

Catolico eta Discipulos de Dionisos.

bBihar, 22:00etan, Aterpen.

GETXODann Hoyos & Band.

bGaur, 23:00etan, Barria bilarretan.

GETXOYao.

bBihar, 23:00etan, Barria bilarretan.

GETXOBrothers in Elvis.

bAsteazkenean, 13:00etan, Barria

bilarretan.

Bilbo b Kopla Txikien Lehiaketa

Aratusteak ate joka
Inauteri giroa nabari da dagoeneko Bizkaia aldean, eta bihar egingo dute

Bilboko Aratusteetako lehen ekintza: Kopla Txikien Lehiaketaren seigarren

aldiak umorea eta jai giroa eramango ditu Kafe Antzokira. Gutxienez bosna

kidez osatutako taldeak ariko dira, mozorrotuta, koplatan. BILBOKO KONPARTSAK

14 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2020ko otsailaren 14aAgenda



GORDEXOLAXabi Basterra.

bBihar, 20:00etan, Laugar Brewery

garagardotegian.

LARRABETZUPhysis vs Nomos.

b Igandean, 18:30ean, Hori Bain.

LEIOAUltimo Gobierno, Bataalla,

Tiparrakers eta Uger.

bBihar, 19:30ean, Udondon.

MUNGIAEñaut Elorrieta.

bBihar, 20:00etan, Olalde aretoan.

ONDARROA Inoren Ero Ni 

eta Fly Shit.

bBihar, 22:00etan, Portuko Ranpan.

ZORNOTZAConfluence.

bBihar, 21:00etan, Sukoin.

ANTZERKIA

BALMASEDAAlgis Arlauskas: 

Carmen y Antonio.

b Igandean, 19:30ean, Klaret

antzokian.

BARAKALDOXip Xap: Hamelín.

bBihar, 18:00etan, Clara

Campoamor kultur etxean.

BARAKALDOErik Leal: Funeral.

bBihar eta igandean, 19:00etan,

Arimaktoren.

BASAURITanttaka: Deje 

su mensaje después de la señal.

bBihar, 20:30ean, Social antzokian.

BERRIZLa Baldufa: Nire aita 

ogro bat da.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BILBOKatastrofen: Neopreno.

bGaur, 19:30ean, Basurtuko

udaltegian.

BILBO Jimena Cavalletti: Mecha

Show You.

bGaur, 19:30ean, Errekaldeko

udaltegian.

BILBOBibiana Fernandez, Alaska

eta Mario Vaquerizo: La última tourné.

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Campos

Eliseos antzokian.

BILBOP6ko Gazte Konpainia: 

Ubú, rey de las finanzas.

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Pabiloi 6en.

BILBOTeatro del Soho: 

A Chorus Line musikala.

bGaur, 21:00etan, bihar, 17:30ean

eta 21:00etan, eta igandean,

19:00etan, Arriaga antzokian.

BILBO Jamming On Tour.

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

Campos Eliseos antzokian.

BILBOOLBE: La Fanciulla del West,

Giacomo Pucciniren opera.

bBihar, 19:00etan, eta asteartean,

19:30ean, Euskalduna jauregian.

BILBOHika Teatroa: Txarriboda.

bBihar, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBOChiquijamming.

b Igandean, 12:30ean, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOXake: Lur.

b Igandean, 17:00etan, BBK aretoan.

BILBOHala Dzipo: Dilin dalan.

bAsteazkenean, 18:00etan,

Basurtuko udaltegian.

BILBO Irati Agirreazkuenaga &

Arantzazu Sanz: Edipo eta Yokasta.

bOstegunean, 19:00etan,

Euskaltzaindian.

BILBOGoitibera: Amatxik dixit.

bOstegunean, 19:30ean, 

San Frantziskoko udaltegian.

BILBOMirari Martiarena & Idoia

Torregarai: Bakean dagoena 

bakean utzi.

bOstegunean, 20:00etan, 7 Katu

gaztetxean.

BILBOGalder Perez & Ane Zabala:

ETAren agiri bulegoa.

bOstegunean, 21:00etan, Biran.

DURANGOGora Ta Gora: 

Solo se vive una vez'.

bGaur eta bihar, 19:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

ERMUATxalo: Rita.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

GALDAKAOGlu Glu: Mari Errauskin.

bBihar, 18:00etan, Torrezabal

kultur etxean.

GALDAKAOFelix Albo: El pueblo

de los mellados.

b Igandean, 19:30ean, Torrezabal

kultur etxean.

GERNIKA-LUMOGernikako 

Antzerki Taldea: El banco redondo

antzezlanaren ikus-entzunezko

proiekzioa.

bGaur, 20:00etan, Elai-Alai aretoan.

IURRETAGlu Glu: Mari Errauskin.

bGaur, 17:00etan, Ibarretxe kultur

etxean.

SANTURTZIAsier Etxeandia & 

Enrico Barbaro: La transfiguración

del mastodonte.

bBihar, 20:30ean, Serantes aretoan.

SANTURTZIMarie de Jongh: 

Ikimilikiliklik.

b Igandean, 12:30ean, Serantes

aretoan.

SESTAOTela Marinera: El jardín 

de nuestra infancia.

bGaur, 19:30ean, Musika Eskolan.

SOPELALa Baldufa: Nire aita 

ogro bat da.

bGaur, 18:00etan, Kurtzio kultur

etxean.

DANTZA

BARAKALDO Jon Maia & Kukai:

Gauekoak.

bBihar, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOMaduixa: Lu.

b Igandean, 16:30ean eta

18:00etan, Barakaldo antzokian.

BILBOLeonor Leal: El lenguaje 

de las líneas.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Fundicion aretoan.

Bilbo b Bizkaiko Abesbatzen Astea

Begoñako Amari kantari
Astelehenetik abian dago Bizkaiko Abesbatzen 47. Astea, Bilbon, Begoña-

ko basilikan. Gaur Basauriko Soinu Bidea, Igorreko Luis Irurarrizaga,Otxan-

dioko Oihandi eta Bilboko Garaizarko Matsorriak eta Ars Viva abesbatzak

ariko dira. Eta, datorren astelehenetik ostiralera, egunero bost talde. HITZA

BILBODeustuko Folklore Taldeak.

bBihar, 20:30ean, San Pedro plazan.

BILBOBihotz Alai taldea.

b Igandean, 12:00etan, 

San Felicisimon.

BILBOKrego-Martin Danza: 

Zona no confort.

bAsteartean, 19:30ean, Arriaga

antzokian.

BILBOSteve Paxton: Drafting 

Interior Techniques.

bOstegunean, 11:00etan, Azkuna

zentroan.

DURANGOTxintxirrin: Ehuna.

b Igandean, 11:00etan, 12:00etan

eta 18:00etan, San Agustin

kulturgunean.

ELORRIOKukai: Gauekoak.

bGaur, 20:30ean, Arriola antzokian.

GERNIKA-LUMORoss dantza 

eskola: ¡Mamma mia!musikala.

bBihar, 18:00etan, Lizeo antzokian.

IGORREEtzanderak: Zantigitu

guztien gainetik.

bBihar, 20:00etan, Lasarte

aretoan.

SANTURTZILuzaide Dantza: 

Ihauteri dantza.

bAsteazkenean, 18:00etan,

Mamariga kulturgunean.

BERTSOLARITZA

BAKIOBertso afaria: Igor Elortza

eta Onintza Enbeita.

bGaur, 21:00etan, Kiroletan.

GETXOAbra Saria: Ekiñe Zapiain,

Martin Abarrategi, Irati Alcantarilla,

Aritz Landeta, Lierni Rekondo eta

Maddalen Ruesgas.

bGaur, 22:00etan, Algortako

kasinoan.

MUNGIAEuskal Errepublikaren 

aldeko bertso poteoa: Xabat 

Galletebeitia, Ibon Larrazabal 

eta Jone Larrinaga.

bBihar, 17:00etan, Andra Maritik

abiatuta.

HITZALDIAK

BALMASEDACientzia Hitzaldiak:

Guillermo Peris (La genética no se

regala), Susana Escudero (Morir

no es el fin), eta Andaluziako 

Astrofisika Institutuaren El Enigma

Agustina film dokumentala.

bBihar, 18:30ean, Klaret antzokian.

BILBORuben Amon: Giacomo

Puccini. La Fanciulla del West.

bGaur, 19:15ean, Arte Ederren

museoan.

BILBOOier Araolaza: Mozorrotzea

ez da disfrazatzea.

bAsteazkenean, 11:00etan 

eta 16:30ean, Kafe Antzokian.

GALDAKAOKepa Otaegi, 

Mikel Zamalloa eta Oier Araolaza:

Altsasuko inauteriak.

bGaur, 19:00etan, Torrezabalen.

MARKINA-XEMEIN Jabier Kaltza-

korta: Goiko Portaleko iturria.

bGaur, 19:00etan, udaletxean.

ONDARROAElisa Sainz 

de Murieta: Klima aldaketa. 

Zientziaren ikuspuntua.

bAstelehenean, 18:30ean,

Beikozinin.

ZORNOTZABerton Bertokoa:

Nola jan dezakegu hobeto 

eta osasuntsuago?.

bAstelehenean, 17:30ean, Zelaieta

zentroan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BALMASEDAVivir y morir en Rusia.

bGaur, 19:00etan, Klaret antzokian.

BERRIZEskerrak Jainkoari.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

kultur etxean.

IGORREMendi Tour: 

Harria Herria, Nebulaeta Cholitas.

bGaur, 19:30ean, kultur etxean.

ZEANURI Iraultzaren haziak.

bGaur, 19:00etan, Eguzkiolan.

ZORNOTZATouch me not.

bAsteartean, 20:15ean, Zornotza

aretoan.

BESTELAKOAK

ARTEAGAKanpomartxo jaia.

b Igandean, 13:00ean, Elixabeitin.

BASAURIBizilabe Steam Jaialdia:

zientzia, teknologia, ingeniaritza,

artea eta matematikak.

bBihar, egun osoan, Solobarria

plazan.

BILBO Ixabel Agirresarobe 

& Mattin: Irudipuinak.

bGaur, 18:00etan, Azkue

Fundazioan, Euskararen Etxean.

BILBOHodei magoa: Tutti-magia.

bBihar, 12:00etan, Zorrotzako

udaltegian.

ZEANURISan Balendin Jaia 

eta artearen neurketa.

b Igandean, 11:30etik aurrera,

Eleizondon, Piedadea ermitan.

ZEBERIOKanpomartxo jaia.

b Igandean, Upoko pagadian.
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Peru Azpillaga Diez

K
ale Dor Kayiko Iji-
toen elkarteak 30
urte bete zituen
iaz. Hala ere, ur-
teurrenaren ospa-

kizunek 2020ko otsailaren 5era
arte iraun dute, Tio Manuel Biza-
rraga sariaren banaketarekin. Iji-
toen artean hezkuntza formala
bultzatzen duen elkarteak bere
sortzailearen izena daraman saria
sortu berri du, eta 30 urteotan
egindako lana goraipatzeko eki-
taldian banatu zuen lehendabizi-
koz. Juan de Dios Ramirez Here-
dia izan da lehen saritua, 1986an
eurodiputatu hautatua. «Manuel
Bizarraga izan zen elkarte honen

sortzaileetako bat. Berak amets
bat zuen, eta amets hori Kale Dor
Kayiko da gaur egun», azaldu du
Oscar Bizarragak, elkarteko le-
hendakariak. «Manuel Bizarra-
garen ametsa zen ijitoek hezkun-
tzan aurrera egin ahal izatea, uni-
bertsitatera heltzeko aukera izan
zezatela. Uste zuen hezkuntza
akademikoa berdintasuna lortze-
ko giltza zela eta, horren bidez, gi-
zartean dauden ezberdintasunen
hormak eraitsiko genituela». Bi-
zarragak gaineratu duenez, he-
mendik aurrera urtero emango
dute sari hori, Manuel Bizarraga-
ren ametsari ekarpena egiten dio-
tenen jarduna txalotzeko. 
Kale Dor Kayiko elkartea 1989.

urtean sortu zen, ijitoen artean

zegoen absentismoa desagerra-
razteko eta umeen eskolatzea
bultzatzeko. «Garai hartan, ijito-
ak 8, 10 edota 12 urterekin sartzen
ziren eskolara; egun, ordea, esan
dezakegu absentismorik ez dago-
ela; batzuk ez dira erregularki 
joaten eskolara, baina ez dago ab-
sentismorik», azpimarratu du
Bizarragak. Hortaz, egoerak «na-
barmen» egin du hobera, bere
aburuz. «Prozesu gogorra izan
da. Hasieran, ijitoek oinarrizko
ikasketak amaitzean uzten zuten
eskola: ez ziren institutura hel-
tzen, ikasle finak izan eta nota
onak atera arren».
Orduan, egoera horri aurre egi-

teko, programa berri bat abiatu
zuen elkarteak, 2000n: Opré Rro-

má (Eutsi goiari, ijito). «Progra-
ma horren helburua ez zen izan
absentismoa desagerraraztea, or-
dura arte egin zen bezala, baizik
eta hezkuntzan aurrera egiten
duten ijitoen promozioa egitea».
Bizarragak azaldu duenez, ikas-
ten jarraitu nahi duten ijitoak ani-
matzeko eta laguntzeko hamaika
jarduera egiten dituzte: ijito erre-
ferenteak aurkeztu, tutoretza be-
reziak eskaini, gurasoekin bisitak
antolatu, zentroz kanpoko erre-
fortzu saioak egin, elkartearen
barruan boluntariotza sustatu eta
beste hainbat. Urtero 700 ikasle
saritu eta 1.200 ikasle inguru la-
guntzen dituzte.
Hala, 30 urteko historian mar-

txan jarritako proiektuen artean,

Kale Dor Kayiko sariak azpima-
rratu ditu. «Uste genuen ekaine-
an, ikasturtearen amaierarekin
batera, beharrezkoa zela hezkun-
tzan aurrera egiten duten ikasle
ijitoen lana aitortzea». Aitorpen
hori era publikoan egin behar
dela nabarmendu du, hezkuntza-
ren arloko pertsona esangura-

tsuekin batera. «Kontuan izan
behar dugu ijitoen familietan
hezkuntza akademikoari aitortza
handirik ez zaiola ematen; ez da
interes falta dutelako, baizik eta
haiek ez dutelako esperientzia
hori bizi izan». 

Familiekin lan egin
Gainera, Bizarragaren arabera,
familia askotan, «arrisku» mo-
dura ikusten da hezkuntza, ijito-
en kultura eta tradizioak galtzea
eragin dezakeelakoan. «Argi utzi
behar zaie haien seme-alabek ez
diotela ijito izateari utziko hez-
kuntza akademikoan aurrera egi-
teagatik edota unibertsitatean
ikasteagatik». Kontrara, gizarte-
an aurreiritziek indar handia du-
tela berretsi du Bizarragak, eta
hala, orokorkeriak medio, ijitoe-
kiko gaitzespen handia dagoela.
«Horri aurre egiteko, guk formu-
la bat daukagu: ezagutu eta aitor-
tu. Guk ezagutza lana egiten
dugu, tokiz toki goaz ijitoon kul-
turaren berri ematera eta gazteak
formatzera, baina aitorpena nor-
berak egin beharreko ekintza bat
da, norbere balio eta printzipioen
araberakoa», erantsi du Kale Dor
Kayiko elkarteko lehendakariak.
«Ezagutza eta aitorpena baldin
badaude, errespetua egongo da». 
Elkarteak egindako lanaren

arrakasta dela eta, beste proiektu
berri bat ere jarri dute martxan.
«Ijitoek ziklo formatiboak izatea
lortzen ari gara, eta, orain, 
lan mundura sar daitezen lagun-
du behar diegu». Horregatik,
Lanbiderekin hasi dira lanean.
«Ez du zentzurik ikastera bultza-
tzea, gero lan mundurako sarbi-
derik izango ez badute», argu-
diatu du. «Alde horretatik, asko
dugu egiteko; izan ere, asko dira
oraindik haien negozioetan ijito-
rik nahi ez duten pertsonak».

s
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Beste hainbat ekintzaren artean, Ijitoen Nazioarteko Eguna antolatzen du Kale Dor Kayiko elkarteak urtero. KALE DOR KAYIKO ELKARTEA

Bizarragak uste zuen
berdintasuna lortzeko
giltza zela hezkuntza
akademikoa; horregatik
sortu zuen elkartea

Familia askotan arrisku
modura ikusten da
hezkuntza oraindik ere,
ijitoen tradizioak galtzea
eragin dezakeelakoan

Kale Dor Kayiko Ijitoen elkarteak hezkuntza akademikoa sustatzen du ijitoen artean.
Horretarako, hainbat proiektu dituzte martxan, hala nola Kale Dor Kayiko sariak.

Ijitoen ezagutza eta aitortza 


