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Agorraldiei
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hartu guran

Busturialdeko Ur Partzuergoak, Uraren Agentziak eta diputazioak plan bat onartu dute eskualdean ur
hornidura bermatzekob Bilbo Bizkaia Ur Partzuergora konektatzea aurreikusi dute azken neurritzat 2-3
b
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Busturialdearen ur hornidura
bermatzeko plana onartu dute
Hoditeriak berritu eta egokituko dituzte luze gabe, eta konexio sistemak hobetu b Luzera begira,
aurreikusi dute Busturialdea Bilbo Bizkaia partzuergora konektatzea agorraldi sasoietan, Sollubetik
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Busturialdea ez da gai ur agorraldi
garaietan horniduraren beharrari
erantzuteko. Ez, behintzat, emari
ekologikoak errespetatuta, gaur
egun dituen azpiegiturak egokitu
gabe. Aspaldi antzemandako gabezia horri aurre egiteko, Urdaibai Biosfera Erreserbako Horniduraren Lurralde Ekintza Plana
onartu dute aurten Busturialdeko
Ur Partzuergoak, Uraren Agentziak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Planak bederatzi aukera jasotzen ditu. Bi nabarmendu dituzte: bata, Ibarrurin (Muxika)
Oizeko akuiferoaren zundaketen
baliabideak aprobetxatuko lituzkeena; bestea, Busturialdeko hornidura Sollubetik Bilbo Bizkaia Ur
Partzuergoaren hoditeriara konektatzea aurreikusten duena.
Azken asteotan, hainbat komunikabidek bigarrena nabarmendu dute, hori gauzatuko du-

telakoan. Planak berak jasotzen
du, gainera, hori dela ur falta erabat desagerrarazteko alternatiba
bakarra. Hala ere, zehaztasun bat
ere egiten du: «Konponbide horrek inbertsio oso handia eskatzen du, eta martxan jartzeko aukerak zenbait zalantza sortzen
ditu». Ibarruriko zundaketen baliabideak aprobetxatzea planteatzen duen alternatibari buruz, berriz, hau dio: «Arazoa erabat
konpontzen ez badu ere, egoera
nabarmen hobetzeko gai da, eta
ohiko agorraldi bati aurre egitea
ahalbidetuko du. Horrez gain,
obraren kostua merkeagoa da, faseka egikaritzeko aukera ematen
du, eta oso azkar jarri ahalko litzateke martxan».
Aztertutako datuen eta ondorioen arabera, berehalakoan zein
luzera begira hartu beharreko
neurriak jaso dituzte planean,
aurkeztutako alternatibak uztartuta. Epe laburrean, hainbat hodi-

teria berritu eta egokituko dituzte, eta konexio sistemak hobetuko. Epe ertainera, besteak beste,
Oiz mendian ur-bilketa gehiago
egingo dituzte. Gernika-Lumon,
berriz, ur depositu berria egingo
dute. Bukatzeko, epe luzera begirako azpiegiturak zerrendatu dituzte. Horien artean jaso dute Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoaren sare
nagusirako konexioa egiteko azpiegitura. Atal horretan bertan
aurreikusi dute, besteak beste,
ponpaketa sistema bat GernikaLumoko edateko uren araztegian.
Baita Oiz mendian ur bilketa
gehiago egitea eta hoditeriak berritzeko bigarren fasea gauzatzea
ere.
Plana onartuta, Urdaibain edozein azpiegitura garatu ahal izateko beharrezkoa den pauso administratiboa gainditu dutela azaldu
du Batxi Aranburu Busturialdeko
Ur Partzuergoko ingeniariak.
Iratxe Arriola Busturialdeko Ur

Partzuergoko presidentea izan
zen 2011 eta 2015 artean; gaur
egun partzuergoko Kontseilu
Orokorrean dago, eta Ure Urre
plataformako kidea ere bada. Plataforma hori hainbat talde ekologistak, sindikatuk eta eragilek
sortu zuten Busturialdeko Ur Partzuergoa likidatu eta Bilbo Bizkaiko Ur Partzuergoan integratzeko
aukera zabaldu zen bezain laster.
Arriola partzuergoko presidentea
zela onetsi zuten plana egiteko
akordioa partzuergoak berak,
Uraren Agentziak eta aldundiak.
Orain onartu duten plana 2014an
idazten hasi ziren bera dela azaldu du. «Bertan jaso dituzten lehentasunak guk beti aipatu ditugunak dira, hauek: hobekuntzak
egin behar direla hoditerian. Oizeko hodietatik %40 galtzen da,
Francoren garaitik berritu gabe
daudelako. Horiek konponduta,
galduko ez litzatekeen kopuru
handi bat dago hor jada».

Horrez gain, gogora ekarri du
ohitura legez egiten den praktika
bat: «Edateko ura erabiltzen da
industrian eta kaleak garbitzeko.
Bitxia da. Ez da egiten hemen bakarrik; denean egiten da. Ez dago
kontzientziarik. Gizakiok beti
pentsatu izan dugu natura menderatuko dugula, eta edozer dela
posible, edonondik ekar daitekeela ura, energiarekin dena konpon daitekeela». Egoera horiek
guztiak aztertu eta beste era batera kudeatu beharko liratekeela sinetsita dago bera.
Arriolak esan du Busturialdeko
Ur Partzuergoa Bilbo Bizkaikora
konektatzeko alternatiba «azken
aukera gisa» aurreikusten duela
planak. «Ur horniduraren berme
gisa ageri da, gainera. Izan ere,
energia gehien behar duen proposamena ere bada».
Planak aukera hori jasotzearen
zergatia arrazoitu du Aranburuk:
«Oizko magaletik ura ekartzeak
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Urdaibairen ikuspegia, airetik
begiratuta. MIKEL ARRAZOLA

SANDRA SIACHOQUE

arazoaren %70 konpontzen du.
Egindako azterketek agerian utzi
dute horrek ez lukeela konponduko arazo osoa». Uraren hornidura bermatu egin behar dela
esan du ingeniariak. «Ez dago
beste aukerarik. Ez da egon ura
hartzeko beste lekurik. Horregatik planteatu da azpiegitura eginda dagoen lekura lotzea».
Arriolak klima larrialdia ekarri
du gogora —Eusko Legebiltzarrak
ere iaz deklaratu zuen egoera
hori—, eta «inguruko baliabideekin bizitzen» saiatu behar dela
adierazi du. «Dena aldatu behar
dugu: kontsumitzeko moduak,
baliabideak erabiltzekoak...
Dena. Bizkaitarrok motxila handia daramagu: 9,2 tona karbono
dioxido isurtzen dugu per capita.
Munduan 4,8 tonakoa da kopuru
hori, eta Espainiako estatuan,
berriz, 7koa. Horrek erakusten
du gure eredua jasangaitza dela».
Busturialdeko Ur Partzuergoa
Bilbo Bizkaikoan integratuko
balitz, berak babestu duen politika ereduen guztiz kontrako norabidea hartuko litzatekeela adierazi du. «Berriro indartuko
lirateke azpiegitura, ponpaketa
eta energia behar handiak. Ez
daukagu, ordea, guk ekoitzitako
energiarik!». Aukera horrek zer
berme duen ere zalantzan jarri
du: «Bizkaira kanpotik ekartzen
dute ura. Hornidura hori bermea
izango ote da lehortea dagoenean? Sistema hori ja defizitarioa da
eta!».

«Urak diru asko
mugitzen du.
Askorentzat,
negozio bat da»
Ricardo Gamaza b Ingurumen kazetaria
eta dibulgatzailea
Gamazak dio klima larrialdiak eragina izango
duela «uraren horniduran eta kalitatean».
Ura udalena dela gogorarazi du, «publikoa».
N. S. O. Bilbo

Ricardo Gamaza Ingurumen kazetaria eta dibulgatzailea (Sevilla,
Espainia, 1971) Bizkaian izatekoa
zen egunotan, uraren kudeaketari buruzko hainbat tailer emateko; baina saioak bertan behera
utzi dituzte, koronabirusagatik.
Hainbat eragilek kritikatu dute
Busturialdeko Ur Partzuergoa
Bilbo-Bizkaikoan integratzeak
lehenengoaren pribatizazioa
ekarriko lukeela. Zeintzuk kudeaketa eredu daude?
Zehaztu behar da uraren kudeaketaren gaineko eskumena uda-

lena dela beti. Ura udalena da, eta
publikoa da. Hortik abiatuta,
praktikan hiru kudeaketa eredu
daude: pribatua, mistoa eta publikoa. Ura giza eskubidea dela deklaratu zuen NBEk 2010ean. Ura
negozio gisa hartzen duen ikuspegiaren kontrakoa da adierazpen hori. Hainbat enpresa multinazionalek jo dute uraren negoziora, negozio segurua delako.
Denok behar dugu ura bizirik
irauteko. Era horretan, bezeroak
gatibu dituzte, eta enpresak galerak dituenean tarifak igo ditzake.
Gainera, ez dago aldatzeko aukerarik, monopolioa delako.

Bizkaian nolakoa da egoera?
Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoa enpresa handia dago. Horrek kontrolatzen du lurraldean banatzen
den uraren ia %80. Gainerako
%20ari dagokionez, zenbait udalerrik era librean kudeatzen dute,
edo Busturialdeko Ur Partzuergoaren barruan daude. Arazoa da
eredua publikoa izan arren, irabazi asmoekin ere egin daitekeela.
Kasurik nabarmenena Madrilgo
Isabel II.aren kanalaren kudeaketa izan da; enpresa pribatua balitz
legez kudeatu zuten.
Bilbo Bizkaia partzuergoari dagokionez, publikoa da, baina kolore bakarrekoa. Alderdi bakar
batek kontrolatzen du: EAJk kontrolatzen du han egiten den guztia. Ez dago herritarren parte hartzerik. Zer gertatuko litzateke denak izango balira partzuergo handi horretako kide? Arazo nagusia
litzateke parte hartzea eta gardentasuna ez liratekeela bermatuko. Arriskutsua da.
Beste arazo bat da kudeaketa
ereduak ezin daitezkeela alderatu. Egun, Bizkaian aldera ditzakezue Bilbo Bizkaiko partzuergoaren eta Busturialdekoaren kudeaketak. Kontuan hartu behar da,
gainera, Busturialdeak ur hargune txiki asko dituela. Sare erretikularra du, eta hornitzen duten
eremutik gertuko ur hargune txikiak ditu. Hori guztia desagertu
egingo litzateke, Bilbo Bizkaia
partzuergoak urtegi handi batetik
hartzen baitu ura. Era horretan,
arrautza guztiak otzara bakarrean sartzen dituzu, eta urtegi bakar
horren mende zaude.
Horrek beste arazo larri bat dakar: ura garraiatu egin behar da
hornidura eremuetaraino. Kostu
energetikoa handitzea ere badakar horrek. Ziurrenik tarifak igoko lituzkete, kostuak handitzea
erabiltzaileek ordaindu beharko
bailukete. Busturialdeko Partzuergoak ur harguneak utziko
balitu, egoera atzeraezina litzateke, gainera.
Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoak
ematen dituen bigarren mailako
zerbitzuen %60 inguru enpresa
pribatuen esku dago; negozioa
egiten dute urarekin. Gardentasunarekin lotuta dago hori. Nazioarteko mapa osoan errepikatzen da egoera hori.
Uraren kudeaketa prozesuan gizartearen inplikazioaren aldeko
apustua egiten duzu. Zer-nola
gauza daiteke, eta zertarako?
Uraren kudeaketan aritzen diren
hainbat enpresak egiten dute.
Esaterako, Aguas de Cadizek, klima larrialdiaren kudeaketari begira, lehorteari buruzko parte
hartze prozesu bat egin du. En-
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presa publikoko goi karguek eta
teknikariek zirriborro bat prestatu dute, eta gero, besteak beste,
kontsumitzaileek, ekologistek eta
auzo elkarteek ekarpenak egin dituzte. Oso erabaki zailak hartu behar baitira: besteak beste, zertarako kendu edo mugatu ur hornidura. Azpiegiturei buruz ere beste
horrenbeste egin daiteke: uholdeak saihesteko ekaitzen tanke bat
egitea komeni zaigu, ala, diru gutxi dagoenez, nahiago dugu ur bilketen sistema hobetzera bideratzea diru hori, banaketa sarean
uraren %20 galtzen dugulako?
Erabaki teknikoak dira, baina gizarteak ere balioztatu ditzake parte hartze sistemetan.
Gizartea jabetzen al da klima larrialdiaz?
Urari dagokionez, klima larrialdiaren adierazpena lotuta dago
baliabide horren gabeziarekin.
Badirudi ura denok daukagula,
baina gizarte garatuetan besterik
ez daukagu eskura. Ur hornidura
bermatuta dugunotatik, hamarretik hiruk ez du ur horrek gutxieneko osasun baldintzak betetzen dituen bermerik edateko
modukoa izateko. Klima larrialdiak eta tenperaturen gorakadak
eragina izango du, gainera, horniduran eta uraren kalitatean. Murriztu egingo dira uraren kantitatea eta kalitatea.
Zer neurri hartu beharko lirateke
urari dagokionez?
Ur bilketa gutxiago egin behar
izateko, kontsumoa murriztu beharko litzateke. Ohiturak aldatu
beharko genituzke. Enpresek ur
kontsumo txikiak saritu ditzakete. Herritarrak kontzientziatu behar dira ura baliabide mugatua
dela. Baliabide hidriko berriak ere
bilatu behar dira. Hondakin ur
araztuak zuzenean edateko erabiltzeko aukera ere aztertzen ari
dira. Alegia, ur araztua naturara
itzuli beharrean zuzenean sarera
itzultzea, edateko ur moduan.
Prebentzio neurriei ere heldu behar zaie. Jakina da lehorteak ziklikoak direla. Larrialdi kasu horiei
aurre egiteko neurriak garatu behar dira. Deskarbonizazioa da
landu beharreko azken erronka.
Eredua aldatu behar da, energia
berriztagarriak erabili behar dira.
Energiarik behar ez duten ereduak ere behar dira. Iragazki berdeak deritzen araztaileak daude
horretarako. Bizkaian badaude
hainbat.
Uraren kudeaketa negozio bilakatu dela esango zenuke?
Bai. Urak diru asko mugitzen du.
Askorentzat negozio bat da. Udal
guztietan dirua ematen duen enpresa bakarra urarena da, denok
behar dugun baliabide bat baita.
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Pangea
uela 250 milioi urte,
Lurreko kontinente
guztiek Pangea izeneko lur masa handi bakarra osatzen zuten. Baina, apurka-apurka, plaka tektonikoak
apurtzen joan ziren, Pangea banatu egin zen eta kontinenteak
sortu ziren.
Pangea kontinenteetan banatzeak eragin handia izan zuen ingurumenean: espezieak jada ezin
ziren aske mugitu lur-masa handi berean eta, geldiro-geldiro baina lotu barik, lekuan lekuko ekologia bakarrak garatzen joan ziren. Eta landare eta animaliek
eboluzionatu egin zuten tokiko
berezitasun horietara egokituz.
Hori izan zen, denboran hurra-
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R
PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria
go, duela 70.000 urte gutxi gorabehera, gizakiak aurkitu zuen
egoera planetan batetik bestera
mugitzen hasi zenean. Eta horrela iraun zuen beste milaka eta
milaka urtean. Orain dela 1.000
urte baino gutxiago dena aldatzen hasi zen arte. Europa itsasontziak bidaltzen hasi zen Ipar
eta Hego Ameriketara, Asiara,
Afrikara eta beste hainbat lekutara. Kontinenteak ostera konektatzen hasi ziren, baina ez plaka
tektonikoen mugimenduagatik,
ez arrazoi geologikoengatik, baizik eta gizakien joan-etorriengatik. Gizakiak produktu komertzialak, landareak, animaliak,
euren kultura partikularrak, eta
euren birusak garraiatzen hasi zi-

Zugaztietako abeltzain bat salatu dute,
behiak gosez hiltzen izan dituelako

ren batetik bestera. Izurri bubonikoa ekialdeko itsas portu batetik iritsi zen XIII. mendean Europara. Europarrek, bestalde, hainbat gaixotasun eraman zituzten
Mundu Berrira: baztanga, elgorria, paperak, barizela, errubeola,
tifusa eta kolera... Eta, harrezkero, mundua ez zen berriro berdina izango. Modu horretan hasi
zen Pangearako itzulera. Edo
beste modu batera esanda, globalizazioa.
Behinola, Norvegiako arratoiak munduko portu gehienetara iritsi ziren belaontzietan; etorkin eszentrikoek untxiak inportatu zituzten Australiara, eta

zozoak Ipar Amerikara. Gauza jakina da zelako hondamendia eragin zuten bi espezieek kontinente
horietan.
Globalizazioak, denboraren eta
espazioaren mugak apurtuta,
ezabatu egin ditu ekologia babesten zuten oztopoak. Gaixotasunak, onddoak, intsektuak, ugaztunak, anfibioak, hegaztiak, landareak… planeta osoan zehar
hedatzen dira itsasontzi, hegazkin, helikoptero, automobil, mo-

Bidaiek, teknologiek
eta hedabideek
kutsatu egiten dituzte
pentsatzeko eta
ulertzeko «beste»
modu batzuk

tor, bizikleta, oroigarri, zapata,
gorputz eta mugitzen den ia edozein gauzatan. Geraezina da jada
espezieen joan-etorria; espezie
batzuen zabalkundea eta, beraz,
beste batzuen desagertzea. Zebra
muskuiluak, bisoi amerikarra,
liztor asiarra… Hiesa, gripeak, tifusa, ebola, koronabirusa... Eta
gaixotasunak-eta aparte, giza
kultura bereizgarrietan ere hondamendia eragiten ari da. Bidaiek, teknologiek eta hedabideek kutsatu egiten dituzte pentsatzeko eta ulertzeko «beste»
modu batzuk. Ekosistema propiora ondo egokitutako bizimoduak suntsitzen ari dira, etengabe eta aspalditik, homogeneizazio-prozesu handi horren erruz.
Azken hamarkadan ehun hizkuntza baino gehiago desagertu
dira, adibidez. Eta geraezina da.
Globalizazioaren birusak eragiten du birusaren globalizazioa.

Irudia b Gernika-Lumo

TRAPAGARAN b Bere Ahotsa talde animalistak Zugaztietako (Trapagaran) abeltzain bat salatu du, behiak gosez hiltzen izan dituelako. Bizkaiko Foru Aldundian eta epaitegietan salatu dute. Diputazioak ganadua kendu dio. Talde animalistak ohartarazi du ez dela lehen aldia.

%

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@hitza.eus.

Supermerkatuek beste izan nahi dute
Alerta egoeraren ondorioz bertan behera geratu direnen artean, astelehenetako Gernika-Lumoko azoka dago.
Joan den asteburuan iragarri zuen udalak. Baina baserritar eta ekoizle guztiak ez daude ados erabakiarekin,
eta haietako hiru astelehenean Merkatu plazara joan ziren, eta saltokiak atondu zituzten euren produktuekin.
Errigoitiko Bizkaigane esneki kooperatibako Leire Sorhouetek argudiatu zuen erabakia: «Supermerkatuak,
leku itxiak izanik, zabalik baldin badaude, ez dauka zentzu askorik guk ezin izatea». Euren produktuak esku
gutxitatik pasatzen direla ohartarazi zuten. AINTZINA MAGUREGI MONASTERIO / BUSTURIALDEKO HITZA
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«Lanbidek ez du
begiratzen etorkinen
curriculuma»
Cristina Guerrero b Bizkaiko SOS Arrazakeriako kidea
Etorkinak eta pertsona arrazializatuak beti mesfidantzaz hartzen direla
salatu du Guerrerok. Koronabirusaren krisiaren harira, txinatarren
estigmatizazioaz ohartarazi du. Arrazakeriaren Aurkako Eguna da bihar.
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Arrazakeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna da bihar, baina,
alerta egoera dela eta, Bizkaiko
SOS Arrazakeria plataformak
aurten ezingo du mobilizaziorik
egin. Bulegoa ere itxi behar izan
dutela azaldu du Cristina Guerrero plataformako kideak. «Baina
arrazakeria ez dago berrogeialdian. Horregatik, une honetan
zerbitzua telefonoz eta WhatsApp
bidez [688-62 99 96] ematen jarraitzen dugu».
Ezingo duzue zuen mezua kalera
atera, baina salaketa hor dago:
ohartarazi duzue atzerritarrak ez
direla gaizkileak.
Aurtengo leloak, Ez gara kriminalak, eskubide berdintasunaren alde, estatuaren mekanismoetan gertatzen ari den jarrera
arrazisten instrumentalizazioari
egiten dio aipamena. Pertsona
arrazializatuen eta etorkinen inguruan izaten diren jarrerek, estatuaren eta gizartearen jarrerek,
oinarririk gabeko beldur bati
erantzuten diote; aurreiritzietan,
gezurretan edo diskurtso arrazisten normalizazioan oinarrituta
daude. Pertsona arrazializatuak
eta etorkinak mesfidantzaz hartzen dira hasieratik. Kriminalizatu egiten dira, eurek esandako
guztiarekiko mesfidantza erakutsiz, haiek bizi diren lekuetan
gehiegizko segurtasun neurriak
hartuz eta aurreiritzietan oinarritutako mespretxu jarrerak erakutsiz. Beldurra, bat-batean, mespretxu bihurtzen da, eta atzerritar
eta arrazializatuak gaizkile gisa
tratatzen dira, ezer egin aurretik.
Urteroko kritiken jomuga Espainiako Atzerritarren Legea izaten
da. Zer aldaketa behar dituela
uste duzue?
Aldaketa izugarria eman behar
da. Espainiako Atzerritarren Legeak legezkotasunaren mende
jartzen ditu pertsonen eskubide-

ak, eta hori oso arriskutsua da.
Atzerritarren Legea da, hain zuzen ere, bizitza duina izateko eskubidea kentzen duen mekanismoa. Lasterketa bat irudikatu dezakegu, eta ikusiko dugu baldintza ezberdinak izango dituzula
korrika egiteko Schengen eremuko pertsona izan edo ez. Schengen
eremukoak ez direnak Atzerritarren Legearen agintepean gelditzen dira, eta zalantzan ipintzen
da haien hiritartasuna. Presio psikologiko eta ekonomiko izugarria
eragiten die legeak. Haiekiko estereotipoak —ez dakitela hiritartasunez bizitzen, adibidez—, gizartean sendotzen dira, eta jarrera
arrazistak normalizatzen.
Hala, hemen bizitzeko lanpostu
bat izan behar dute, edo bertoko
batekin ezkondu behar dute. Lehenengoa zaila da berez betetzea;
ikasketen balioztatzea ez da
errazten, eta urte bat edo bi irauten duten ikastaroak egin behar
dituzte. Horrela, hiritartasuna
izateko itxaronaldiak luzatzen dira. Bien bitartean, eskubideak
kenduta, baldintza ekonomikoak
okerragotzen dira, eta estres psikologiko handia sortzen zaie. Hala, bost urteren inguruan, Schengen eremuko pertsona batek guztiz bete du egokitzapen denbora
hori, baina Schengen eremukoa

ez den pertsona oraindik lasterketaren hasieran dago. Egokitzapen
prozesu hori erraztu behar da.
Espainiako Atzerritarren Bulegoan hiru hilabeteko itxaronaldiak daude gaur egun. Horrek
zertan eragiten die atzerritarrei?
Hainbat arrazoigatik luzatzen dira itxaronaldiak. Lehenengo,
atzerritarrak mesfidantzaz hartzen direnez, hasiera-hasieratik
legeak ezarri baino agiri gehiago
eskatzen dizkiete askotan, ziurtatzeko haiek esaten dutena egia dela. Lana behar dute prozesu burokratikoa betetzeko. Baina lana
izateko ikastaroak egin behar dituzte. Eta ikastaroak egin ondoren ez dutenez paperik, inork ez
ditu kontratatzen. Baldintza ekonomiko latzetan bizi behar dute
denbora luzean, horren ondorioz;
bakardadea, tristura, amorrua eta
diskriminazioa sentitzen dituzte.
Egoera hauek hobetzeko, gizartearen jarreretan aldaketa handia
behar da.
Adibidez, arrazakeriaren inguruan hitz egiten dudanean, oso
gutxitan galdetzen didate nola
sentitzen den atzerriko mediku
bat lanik ez egiteagatik. Lanbidek,
adibidez,ez du curriculuma begiratzen; automatikoki etxeko langile, ile apaintzaile edo gidari lanak ematen dizkiete.
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Etxeko langileei iruzur egitea
egotzi diozue Espainiako Gizarte Segurantzari. Zergatik?
Urteak pasatu ahala, ez ditu etxeko langileen soldatak eguneratu
—beste langile motekin bai—, eta,
ondorioz, ez da gaurko gastuetara egokitzen. Etxeko langileen
kotizazioa behar baino baxuagoa
izaten ari da, eta, horren ondorioz, ez dute jasotzen amatasun,
gaixotasun eta lan istripuengatik
dagokien kopurua. Horrek presio
handiagoa jartzen du etorkizunean jaso behar duten pentsioetan.

Koronabirusaren krisia Txinan
abiatu zen. Herrialde horretatik
etorritako herritarrak estigmatizatu dira?
Koronabirusa Espainara heldu
zenean, albisteetan txinatar dendetan jartzen zuten arreta guztia,
dendak itxiko zituzten galdetuz.
Koronabirusak edozein pertsona
gaixotu dezake, ez soilik txinatarrak. Txinatarrei bakarrik galdetzeak euren dendak itxiko dituzten ala ez, eta besteei ez galdetzeak, estereotipo horiek normalizatzen ditu.
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Durangoko herri galdeketa berriz
«oztopatu» dutela dio Erabakik
Espainiako Gobernuak hilabete eta erdi atzeratu du galdeketa baimentzeko erabakia
b Jaurlaritzari leporatu diote atzerapena b Trenbidearen lursailen ingurukoa da galdeketa

bete ditugu. Herritar talde batek
eskakizun bat egiten badu legearen barruan, eta filtro guztiak pasatzen baditu, zergatik atzeratu
behar da?», galdetu du Zabalak.
«Guk nahi dugun bakarra da jendeari galdetzea eta bakoitzak bere
iritzia emateko aukera izatea; baina, zoritxarrez, trabak izatera
ohitu gara».

Prozesu «korapilatsua»
Peru Azpillaga Diez

Espainiako Gobernuak Durangoko trenbidearen lursailen inguruko herri galdeketa baimentzeko
erabakia hilabete eta erdi atzeratu
ostean, Erabaki plataformak komunikatu bat zabaldu du EAJ eta
PSE-EE alderdien jarrera «oztopatzailea» salatzeko. Adierazi
dutenez, udalean alderdi horiek
herri galdeketaren alde agertzen
diren arren, Eusko Jaurlaritzatik
«atzeratzeko ahaleginak egiten»
dabiltza, eta horren adibide da Espainiako Gobernuari galdeketaren inguruan igorritako txostena.
Durangoko udal gobernuarekin bildu ostean txostena ikusi
dutela azaldu du plataformak.
Haien esanetan, idatzian «ez da
ageri legalki ezarritako epean galdeketa egiteko inolako interesik». «Aurreko udal gobernuan
EAJ eta PSE-EE alderdiekin gertatzen zen gauza bera orain Jaurlaritzan gertatzen ari dela egiaztatu

dugu». Salatu dutenez, hitzez
baiezko jarrera azaldu arren,
«haien ekintzek kontrakoa diote». Durangoko Udaleko alderdi
guztiek baiezkoa eman diote galdeketari. «Bi alderdi politiko horietatik, ordea, galdeketa oztopatzen dabiltza etengabe, prozesua
luzatuz, atzeratuz eta eskura dituzten traba guztiak jarriz». Hala
ere, prozesua aurrera aterako
dela berretsi dute: «Herritarron
eskubidea da, gure herriko kudeaketaren eta espazio publikoaren
erabileraren inguruan badugulako zer esan».
Prozesuak laster bi urte beteko
dituela azaldu du Xabi Zabala
Erabaki plataformako kideak. Sinadura bilketa egin eta udalari
aurkeztu ondoren galdeketa prozesua martxan jarri zela esplikatu
du. «Oso prozesu luzea izaten ari
da, baina hauteskundeen ondoren udal gobernua aldatu ostean
[EH Bildu dago orain agintean],
galdeketaren inguruko prozesua

martxan jartzea lortu genuen».
Udalak idazki bat igorri zion Espainiako Gobernuari galdeketa
baimentzeko, eta hiru hilabeteko
epea zuten horren inguruan erabakitzeko. «Epea amaitu egin da,
baina beste hilabete eta erdi atzeratu dute erabakia», kexatu da
Zabala.
Argudiatu duenez, Espainiako
Gobernuak txosten bat eskatu
zion Eusko Jaurlaritzari galdeketaren inguruko bere iritzia emateko. «Txosten horretan, Jaurlaritzak esaten du gatazka horretan
interesak dituenez ez duela baloraziorik egingo, baina galdeketak
zentzurik ez duela argudiatzen
du, lursail horietan urbanizazio
prozesu bat martxan dagoelako
jada». Zabalak esan du urbanizazio prozesu hori geldituta dagoela, edo hala egon beharko lukeela,
horren aurkako hainbat helegite
aurkeztu zirelako. «Hasieratik ez
zaie interesatu galdeketa honekin
aurrera egitea, eta txosten hori

Durangoko trenbidea lurperatu
ondoren herriaren erdialdean
sortu den eremu hutsaren etorkizuna erabakitzeko sortu zen Erabaki plataforma. Lursail berri horretan, Jaurlaritzak, aurreko
agintaldiko osoko bilkuraren oniritziarekin, hamazortzi solairuko
bost dorre eta etxebizitza babestuen bloke bat eraikitzeko
proiektua abiatu zuen
iazko uztailean. DuranLursailean zortzi solairuko
goko Erabaki plataforma
bost dorre eta etxebizitza
osatzen duten kideak,
babestuen bloke bat
eraikitzeko proiektua egon da ordea, ez datoz bat egitasmoarekin, eta obrak
nahi? Zer-nolako mesedeak zor geldiarazi eta lursailaren etorkidizkiete politikariek elkarri, ka- zuna erabakitzeko herri galdekesualitatez edo ez, gobernatzeko ta bat egitea proposatu zuten. Gebatak bestearen beharra dauka- roztik aurreko udal gobernuak
tenean?». Plataformak denbora eta Jaurlaritzak «hainbat traba»
luzea darama galdeketaren pro- jarri izana salatu dute. «Sinaduzesua aurrera eramateko lanean, rak aurkeztu genituenean, baeta ez dute ulertzen zergatik den tzuk galdu egin zituzten eta oninstituzioentzat «hain zaila» he- doren aurkitu; obrak martxan
rriaren eskubide demokratiko jartzen saiatu dira, prozesua atzebat errespetatzea. «Pauta guztiak ratzen...», jakinarazi du Zabalak.
galdeketa oztopatzeko erabili duten beste trikimailu bat baino ez
da izan, Madrilgo gobernua nahastu eta beste hilabete bat atzeratzeko prozesua».
«Blokeo» egoeraren aurrean,
Erabaki plataformak hainbat galdera plazaratu ditu. «Zergatik ez
du Espainiako Gobernuak durangarren borondatea errespetatu

Trenbidea lurperatu ondoren Durangon hutsik geratutako orubean hasitako lanak, artxiboko irudi batean. MONIKA DEL VALLE / FOKU
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Gautegiz Arteagan egin dute lehen zirkuitua, eta Busturialdeko beste herri batzuetan ere zirkuituak egin gura dituzte. URDAIBAI TXIRRINDULARI ESKOLA

Abenduan lehen pedalkadak eman, eta bide luzea eta emankorra egiteko prest dago
Urdaibai Txirrindulari Eskola. 8-14 urte artekoei formakuntza eskaintzen diete.

Pedalkadaka, ikasten

ko, Foruko, Muruetako, Ereñoko,
Gernika-Lumoko eta Gautegiz
Arteagako udalekaz, Urdaibaiko
Patronatuagaz... Oraindik ez gara
guztietara heldu. Askotan, gauzak ez dira egiten lehen bileran;
gauzak astiro doaz». Ia denek
proiektua begi onez hartu eta
ondo ulertu dute: «Batzuk esan
digute euren herriko proiektua
izatea nahi dutela. Baina, nahiz
eta zailagoa izan, guk argi dugu
Urdaibaiko proiektua dela».
8-14 urte bitartekoentzat zabaldu dute eskola: «Baina adin
tartea ez dugu itxi. 8 urtetik beherakoentzat ez dugu gomendatzen. Ez dute gaitasunik, eta bizikletak oso txikiak dira. Hala ere,
eurentzat gauza konkretuak egitea komentatu dugu». 47 bazkide
dira, eta aurten ehunen bat izatera heldu nahi dute. Formakuntza
ematen duten monitoreak soldatapekoak izatea da euren asmoa;
bi pertsona lanaldi erdira edukitzea, alegia. Eurek ez dutela ezer
asmatu diote; ereduetatik ikasten
ari dira. Adibidez, Miribillan (Bilbo) lan oso ona egiten ari direla
azpimarratu du Oleagak. Haien
proiektua orain dela bost urtekoa
da; 130 ume eta 11 monitore dituzte. Kanpoko ereduak ikusi eta
zerk funtzionatzen duen aztertzen dute.

Hegazti harrapariak
Aintzina Monasterio Maguregi

rronka handietara
heltzeko, pauso txikiak eta egokiak
ematea beharrezkoa
da. Urdaibai Txirrindulari Eskolakoak lehen pedalkadekin hasi dira. Proposamen
berritzailea dakarte, orain arte
Busturialdean ez baita egon halako eskolarik. Lana eta ilusioa batu
dituzte proiektuan. Orain gorpuztu dute duela bost bat urte
bururatu eta hausnartutako
ideia. Hutsune bat zegoela ikusi,
eta zerbait egitea erabaki zuten.
Iazko abenduan hasi ziren lehen pausoak ematen. Badakite
bide luzea dutela aurretik, baina
pozik daude, eta nekeari aurre
egiteko prest. «Historikoki, Urdaibain lau txirrindularitza klub
egon dira. Lehiatu gura zutenak
lasterketetara eroaten zituzten.
Hori sistema zaharra da, eta guk
beste gauza bat proposatzen
dugu», dio Iker Oleaga eskolako
kideak.
Hasieratik argi eduki dute eskualde osorako proiektu bat izan
behar zuela, eta profesionala.
«Azken urtean Gernikesa talde-

E

an egon ziren gazteekin berbetan,
konturatu ginen bakarra ere ez
zela gernikarra; Morgakoak, Forukoak, Busturikoak-eta ziren.
Horrek gure ideia berretsi zigun.
Ez dago masa kritiko bat herri bakoitzean proiektu bat egiteko.
Ematen du proiektu profesionala
izatearena nabaria dela, baina txirrindularitzan monitore edo zuzendaritza taldekoak beti izan
dira boluntarioak. Sistema hori ez
da jasangarria. Lana astelehenetik barikura egin gura dugu; eskola lan bat». Hau da, ikasturte
osoko kirol jardueren edo musika
eskola baten antzerako proiektua
da, eta ez txirrindularitza klub
arrunten modukoa. Lasterketetara joatea aukera moduan eskaintzen dute; ez da derrigorrezkoa.
Hori aldatzeko ere bada eskola.
«Sistema zaharrean, lehiatu gura
ez zutenek ez zeukaten lekurik
taldean».
Emakumeen partaidetza bultzatzen dute: «Azken 21 urteetan,
Urdaibain neska bakarra aritu da
lasterketetan, eta hori aldatu nahi
dugu. Ez da erreza, ez dugulako
erreferenterik, eta ez edukitzea
asko igartzen da. Lan asko egin
behar da, kostatuko da».

Gazteak asfaltotik, errepidetik
atera gura dituzte. Hori da proiektuaren zutabe nagusietako bat.
«Bizi garen eskualdean, txirrindularitza lehiakorra eta asfaltokoa izan da beti. Guk olagarroari
buelta eman nahi diogu. Asfaltotik ateratzen eta hain lehiakorrak
ez izaten saiatuko gara, jakinda
lehiak zein asfaltoak indar handia
daukatela. Hala ere, badakigu askok bide hori hartuko dutela, hemengo kulturak horra eroaten
zaituelako».

Zirkuituan ariketak
landu eta irteerak egiten
dituzte. Lasterketetan
lehiatzea aukera bat da,
ez derrigorrezkoa
Asfaltotik atera nahi horretan,
Gautegiz Arteagan egin dute eskolaren lehen zirkuitua. Ume eta
gaztetxoek ariketak behin eta berriro egiten dituzte monitoreagaz.
«Zirkuitua oso garrantzitsua da
guretzat. Errepikapenak lantzen
dituzte, eredu kontrolatu batean.
Beste edozein kirol izango balitz
moduan da, esku pilotan, zestan,
futbolean edo saskibaloian modura. Errepikapenak lantzea oso

zaila da txirrindularitzan. Agian
ordu batean berrehun gauza egin
ahal dituzu zirkuituan».
Eskolako kideek garbitu eta
atondu zuten zirkuitua, eta beste
hiruzpalau sortzeko asmoa daukate. Beste herri batzuetan egin
gura dituzte, beste maila eta formatu batzuetakoak: «Gautegiz
Arteagako zirkuitua laua da; ez
dauka zailtasun handirik. Aldapatsu bat egiten badugu, zailtasun gehiago edukiko du». Baina
ezin da edonon egin. «Urdaibaiko Patronatuagaz harreman oso
ona daukagu. Erabilera hau ez
dago katalogatuta, eta hori da
arazoa. Urdaibaiko katalogoan,
adibidez, badago motokroserako
pista sartuta, baina halako ezer ez
dago. Eusko Jaurlaritzari eskaera
berezia egin behar zaio, eta prozesu luzea da; ez da hain erraza».
Udal batzuekin hartu-emana
eduki dute, eta euren proiektuak
harrera ona eduki du. Askok, gainera, zirkuituak hartzeko interesa ere agertu diete. Baina leku
egokia topatzea ez da erraza, gutxienez 10.000-15.000 metro koadro behar dituztelako, eta herrigunetik hurbil izan behar delako.
«Batu gara Muxikako, Mendata-

Urdaibai Bird Center asko laguntzen ari zaienez, eskolaren logotipoa arrano arrantzalea da. Izan
ere, han arrano arrantzalea berreskuratzen ari dira, eta eurek
txirrindularitza berreskuratu
nahi dute eremu horretan.
Hegazti harraparien izenak dituzte eskolako taldeek: Miruak,
Aztoreak, Gabiraiak, Belatzak eta
Zapelatzak: «Igeriketa ikastaroetan legez egitea erabaki dugu, adinaren arabera ezin ditugulako jarri. Eredu horrek han oso ondo
funtzionatzen zuela ikusi, eta hori
egin dugu». Umeen ezagutzara,
esperientziara zein materialetara
moldatu behar dira: «8 urtekoak
ezin dituzu basora eroan; eurek ez
dute gaitasun fisikorik, eta gehienek ez dituzte bizikleta egokiak.
Eta 14 urtekoek beste era bateko
ibilbideak eskatzen dituzte».
Hainbat irteera egin dituzte
jada, ia denak asteburuetan, eta
jai egunak ere aprobetxatu dituzte. Pello Bilbao txirrindularia eta
Beñat Intxausti txirrindulari ohia
bidelagun izan dituzte irteera batzuetan: «Umeei ilusio handia
egiten die. Txirrindulari hauek
proiektuaren barruan egotea oso
garrantzitsua da guretzat. Luxua
da, eta asko eskertzen dugu».

