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COVID-19ak eragindako normal-

tasun berrian murgilduta, kultu-

ra jarduerei lekua egiten hasi dira

hiri eta herriak. Segurtasun tarte-

ak errespetatuta, eta beharrezko

babes neurriak hartuta, ikuskizu-

nak eta ekitaldiak saretik kale eta

aretoetara itzultzen hasi dira,

apurka. Ez dute udal guztiek

eman pauso hori, baina badira

udan herritarren kultura gosea

asetzeko aukera eskaini duten

batzuk. Sortzaileei oholtza bat es-

kaini diete. Bertako sortzaileak

dira nagusi gehienek ondu dituz-

ten programetan.

Kultur agendan jasota, jardue-

ra gehienak doan eskainiko di-

tuzte. Hala ere, horietako askotan

parte hartzeko izena eman behar-

ko da aurretik, ikus-entzule ko-

purua kontrolatu ahal izateko.

BARAKALDO

Tamaina txikiko ikuskizunak ira-

garri ditu Barakaldoko Udalak.

Udan Bai programaren bidez, 200

jarduera baino gehiago eskainiko

dituzte, doan. Auzoetara eraman-

go dituzte ume, gazte eta hel-

duentzako eskaintzak. 

Umeentzako jarduerak antola-

tu dituzte uztailaren 20tik abuz-

tuaren 20ra. Ostegunetan, adin

guztientzako musika eta antzerki

kalejirak egingo dituzte.

Berriz hasi dira hirian bisita gi-

datuak egiten. Munoa Barrutik

programa ere berreskuratu dute.

Horri esker, 2017an monumentu

multzo izendatu zuten Munoa

finkaren barrualdea bisitatzeko

aukera dago.

Nerabeen beharrei erreparatu-

ta, goizetarako kirol eta kultura

jarduera sortak antolatu ditu Gil-

tzarri taldeak. Datorren astean

egingo dituzte azken hirurak.

Sorta bakoitza goizeko bi jardue-

rak eta ostiraleko irteerak osatzen

dute. Ariketa fisikoa, gorputz

adierazpena eta sormena lantzea

dute helburu: dantza, yoga, kick

boxing-a, musika ekoizpena eta

bideoen edizioa landuko dituzte,

besteak beste. COVID-19aren au-

rrean 70 urtetik gorakoak kalte-

beragoak direla jakitun, euren-

tzako propio sortu du eskaintza

udalak, «parte hartzeko segurua-

go eta erosoago senti daitezen».

Besteak beste, ohitura osasun-

tsuak sustatzeko ibilbideak pres-

tatu dituzte.

BILBO

Bilboko Udalak abian jarri duen

#BilbaoUda2020 egitasmoak 150

jarduera baino gehiago progra-

matu ditu. Guztientzako eskain-

tza aurreikusi duten arren, bere-

ziki familientzako ekitaldiak ira-

garri dituzte. Ekainean hasi

zituzten, eta uztailean eta abuz-

tuan ere izango dira. «Kalitatez-

ko kulturaren eta tokiko kultur

eragileen aldeko apustua» egi-

nez, auzoak musikaz, antzerkiz,

dantzaz, magiaz eta literaturaz

beteko dituztela iragarri dute.

Osasun protokoloak zorrotz bete-

tze aldera, formatu txikiko pro-

posamenak antolatu dituzte han

ere. Edukiera mugatuta egongo

da, eta publikoa eserita. 

64 antzezlan eta arte eszeniko-

etako ikuskizun eramango dituz-

te hiriko zortzi barrutietara. Ba-

rruti bakoitzean, astean behin

egingo dituzte emanaldiak. He-

mezortzi euskal konpainiaren la-

nak eskainiko dituzte. Besteak

beste, Hutsun eta Ortzi taldearen

Oholtzak berreskuratzen

Formatu txikiko ikuskizunak antolatzen hasi dira hainbat udal b Antzerkia, bestelako arte eszenikoak,

musika, literatura eta bertsoak eskainiko dituzte udan b Bestea beste, ‘Urbasa’ ikusi ahalko da Bilbon

Eidabe taldeak, Margarita izebaren urtebetetzea ospatzeko, Gora Kasete ikuskizuna eskainiko du, Bilbon. GORKA RUBIO / FOKU
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Berrizko Udala ere hasi da udako

kultur agenda elikatzen. Herriko

jaiak, ordea, bertan behera utzi

zituen. Hainbat eragileren elkar-

lanari esker ospatu zituzten, joan

den asteburuan. Hiltegixe gazte-

txea, Berrizko Gazte Asanblada,

Oka elkartea, Umerri Eskola Ak-

tiboa eta Azeri Gorriak aritu dira

lau eguneko egitaraua osatzeko

elkarlanean.

Ez da lan erraza izan: hala aitor-

tu du Oka elkarteak. Azaldu dute-

nez, udalak iragarri zuen jaiak

bertan behera geratuko zirela,

eragileekin harremanetan jarri

gabe. Udalarekin elkarrizketak

abiatu zituzten orduan. «Ez da

erraza izan. Oztopoak izan ditu-

gu, baina, azkenean, lortu dugu». 

Frogatu dute posible dela jaiak

antolatzea. «Inoiz baino gehiago

behar genituen». Eragileen arte-

ko elkarlana eta inguruko sortzai-

leenganako babesa beharrezko-

tzat jo dituzte. «Uste genuen el-

karlanerako inoiz baino behar

handiagoa zegoela, eta, elkar

zaintzeko, inoiz baino gehiago

behar genituela jaiak. Herriko

sortzaileei plaza bat emateko be-

harra ere bazegoen, nola dauden

kontuan hartuta. Hala, bada, ego-

kitu egin beharko genituen arren,

jaiak inoiz baino beharrezkoago-

ak ziren».

Espazioa eta ikus-entzule ko-

purua kudeatzea izan da lanik

zailena. «Ez digute erraztasunik

eman. Baimenak lortzeko, ema-

naldi bakoitzerako onartzen den

jende kopurua zehazteko, gaine-

an egon behar izan dugu. Adibide

bezala, udalak aulkiak dauzka,

eta horiek erabiltzeko ere oztopo-

ak izan ditugu. Hasieran esan zi-

guten ez zizkigutela utziko. Ekin

egin behar izan genuen, eta erabi-

li aurretik eta ostean garbitzeko

protokoloa geneukala adierazi

genien». Azkenean, lortu geni-

tuen.

Zailtasunak zailtasun, pozik

daude emaitzarekin. Berrogei eta

ehun lagun artean elkartu dira

emanaldietan. Dantzek eta kon-

tzertuek erakarri dute ikus-en-

tzule gehien. Hala ere, ekitaldi

guztiak jo dituzte arrakastatsu-

tzat: «Jaietan LGTBIri buruz ma-

hai inguru bat antolatu, eta jen-

dea biltzea, edota Martxoaren 8az

edo Azaroaren 25az kanpo, jaie-

tan erresistentzia feminista ar-

datz izan zuen manifestazioa egi-

tea bera arrakastatsua da». Bidea

ireki dute, eta, asteon, Zaldiba-

rrek hartu die lekukoa.

Jaiak «inoiz baino
beharrezkoagoak»
direla uste dute
Berrizko eragileek
Zailtasunak zailtasun, hainbat eragilek herriko
jaiak ospatu zituzten joan den asteburuan
b Pozik daude ekitaldi guztien arrakastarekin

Inguruko dantza taldeen emanaldiak izan ziren larunbatean. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Urbasa lan estreinatu berria na-

barmendu dute. Basoan, natura-

rekin orekan bizi diren bi lagunen

istorioa eramango dute Errekalde

plazara. Oreka hori hautsi egingo

da egungo industrializazioa eta

zibilizazioa sustatzen duen per-

tsona bat iristen denean. Gatazka

sortuko da bi aldeen artean. 

Bestalde, literatura eta musika

uztartuko dituzte Bidebarrieta

kulturgunean, Uda Bidebarrietan

egitasmoaren barruan. Besteak

beste, Karmele Jaio, Toti Martinez

de Lezea, Kirmen Uribe, Mikel

Urdangarin eta Baleen Lobak tal-

dea ariko dira bertan.

Bidebarrieta liburutegian ber-

tan, literaturaren eta bertsolari-

tzaren arteko topaketak egingo

dituzte. Maialen Lujanbio, Unai

Elorriaga eta Karmele Jaio elkar-

tuko dituzte saio berean. Jaiok

emandako irizpideei jarraitu be-

harko diete bertsolariek. Aukera-

tutako literatur pasarteetan ira-

kurritakoekin lotutako gaiak

proposatuko dizkie idazleak. Bes-

te hainbat plaza eta oholtzatan

ere gozatu ahalko da bertsoaz.

Uxue Alberdi, Miren Amuriza,

Maddalen Arzallus eta Onintza

Enbeita Ez Da Kasualitatea izene-

ko saioan ariko dira. Bibolin jole

batek eta gitarra jole batek lagun-

duta kantatuko dute. Umorea, jo-

lasa, hausnarketa, emakumeen

arteko konplizitatea, musika eta

bertsoa uztartuko dituzte.

Bazter Fest egitasmoak abuz-

tuaren 3ra arte jarraituko du aste-

lehenero emakumeak rapera

hurbiltzeko agertokia eskaintzen,

Internet bidez. Eskina Femenina

kolektiboarekin batera ondutako

programa da.

Udan ohikoak diren kontzer-

tuak ere ez dira faltako. Bilborock

aretoan antolatu dituzte musika

eta arte jarduerak. Kontzertuak,

musika terapia edota Bilborock

Distart jaialdia egingo dituzte

bertan. Azken hori uztailaren

24an izango da. Lau emakume

bilbotarrek egindako jaialdi artis-

tikoa da. Hainbat diziplina artisti-

kotako esku hartzeak aurkeztuko

dituzte: DJ jarduna, makillajea,

argazkigintza, pintura, poesia eta

tatuajea. Sarrera librea da.

DURANGO

«Ezohiko testuinguru batean»

sortu dute Uda Kulturaz Blai Du-

rangon ere. Kultura konpartituak

komunitatea sortu, gizartea eral-

datu, eta aberastasuna sortzen

duela sinetsita, irailaren 5a arteko

eskaintza osatu du udalak. Saio

guztiak doan dira, baina aldez au-

rretik eskuratu behar da sarrera,

ikus-entzule kopurua kontrolatu

ahal izateko.

Los Cazahuates mariatxiek eta

Afrika abeslariak emango diete

hasiera ekitaldiei, gaur. Lehenen-

goen saiorako adinekoei eman

diete lehentasuna. Landako esko-

lan egingo dute emanaldia. Afrika

Plateruena kafe antzokian izango

da. 

Asteburuan ere izango da zer

ikusi. Haatik dantza konpainiak

Errimak bi oinetan taularatuko

du, bihar. Etzi, berriz, L’Atelier

dantza eskolak El sueño de una

noche de verano eskainiko du. Bi

emanaldi egingo dituzte.

Musikak, antzerkiak, zirkuak,

dantzak, ipuin kontalariek eta

bertsolaritzak osatzen dute Du-

rangoko udako kultur eskaintza.

Bertan ariko dira, besteak beste,

Yogurinha Borova, Maialen Lu-

janbio, Amets Arzallus, Miren

Amuriza, Uxue Alberdi, Ana Ga-

larraga, Xampatito, Iparbeltzok,

Rojo Telon Circo, Amak, Maren,

Markeliñe antzerki taldea edota

Don Inorrez taldea.

Egitarau zabal horrez gain, bisi-

ta gidatuak egingo dituzte, Du-

rango, aztarnategi arkeologiko

bat izenburupean. Arte eta Histo-

ria museoan hasi eta bukatuko

dituzte ibilbideok, eta herriko

alde zaharrean ere ibiliko dira.

Umeentzako sormen tailerrek

osatuko dute udako eskaintza.

Arte eta Historia museoak antola-

tu ditu tailerrok, 4 eta 8 urte arte-

ko umeentzat, eta 6 eta 10 urte bi-

tartekoentzako. Bizenta Mogel

Bibliotekak ere eskainiko ditu

sormen tailerrak, 7 eta 12 urte bi-

tarteko gazteentzat.

MARKINA-XEMEIN

COVID-19aren ondorioz hain al-

dakorra den egoerak ezustekorik

ematen ez badu, Markina-Xe-

meinen eskainiko duten kultur

egitaraua aurkeztu du Uhagon

kulturguneak. Aldaketak badau-

de, eta webgunean jakinaraziko

dituzte. Musika, dantza eta ber-

tsoa dira egitarauaren osagai na-

gusiak. 

Haizea Martiarturen jazz kon-

tzertuak irekiko du programa,

datorren asteko zapatuan. Folke-

tik Jazzera Ensemble lehen albu-

ma argitaratu berritan igoko da

Saxofoi jotzaile markinarra Uha-

goneko oholtzara.

Kaleko dantza ikuskizunek in-

darra hartuko dute udako pro-

gramazioan. Ertza konpainiak

break dance eta hip-hop estiloak

uztartzen dituen Meeting Point

aurkeztuko du. Dantza pieza la-

burrak eskainiko dituzte Lasala

konpainiak, David Vento dance

Theather konpainiak eta Sirah

Badiola eta Ikerne Mendietak.

Sormena eta hausnarketa

ardatz dituzten proposamenak

ere eramango dituzte herrira.

Familientzako sormen tailerre-

tan, besteak beste, buruarinak

osatuko dituzte umeek. Heldu

batek lagunduta egon beharko

dute.

Bestalde, abuztuaren bukae-

ran, Harriak 2020 arte garaikide-

ko programak hausnarketarako

tartea zabalduko die hara biltzen

direnei. Hainbat proposamen

artistiko egingo dira herriko leku

askotan. Hainbat olerki esplora-

tzeko saiakerak eskainiko ditu

programak. Harriak 2020 pro-

gramaren helburua arte garaiki-

dearen dibulgaziorako gune

berriak sortzea da.

Aire zabaleko zine emanaldiak

ere abiatu dituzte. Gaur, Joker

eskainiko dute. Uztailean eta

abuztuan, bina saio emango

dituzte.

Gainerako herrietan bezala,

ikuskizun gehienak kalean eta

doan egingo dituzte, baina beha-

rrezkoa izango da sarrerak aurre-

tik hartzea.

IBILBIDEAK

Kultur aretoetatik kanpo eskain-

tzen diren aukerak ere hasi dira

normaltasuna berreskuratzen.

Ibilbide Historikoak programa

abiatu du aldundiak aurten ere.

Busturialdeko aztarnategietara

bisita gidatuak uztailean eta

abuztuan egingo dituzte, goizez

eta arratsaldez. 2,25 eta 3,5 euro

artean ordaindu behar dira.

Bost ibilbide gidatu daude

aukeran: Arrolako Oppidumaren

aztarnategi arkeologikoa, Arra-

tzun; Foruko erromatar herria;

Tribisburuko erromatar nekro-

polia, Bermeo eta Busturia arte-

an; Ereñozar gaztelua, Ereñon,

eta Katilotxuko estazio megaliti-

koa, Mundaka, Sukarrieta eta

Busturia artean.

Arrolako Oppiduma Kantauri

itsasoko ekialdean dagoen erro-

matarren aurreko herrixkarik

garrantzitsuenetako bat da. K.a.

IV. mendean eraiki zuten, eta,

K.o. I. mendera arte, Urdaibaiko

bizitza antolatu zuen gune nagu-

sia izan zen. Foruko herri erro-

matarra Elexaldeko muinoan

dago. K.o. I. eta V. mendeen arte-

an bizi izan ziren erromatarrak

han. Tribisburuko nekropolian,

hamar hilobi egitura aurkitu

dituzte, K.o. I. mendetik III. men-

dera artekoak. Ereñozar mendi-

ko gaztelua XI. mendean eraiki

zuten, eta XIII.ean suntsitu.

Enkarterriko museotik atera-

tzen diren zortzi ibilbide ere aur-

keztu dituzte. Oinez zein bizikle-

taz egin daitezke, bertako natura

eta kultur ondarea ezagutzeko.



S
agardotegia
sagardoa egi-
ten, saltzen eta
edaten den
etxea da, bai-
na, funtsean,
urrunago doa

haren izaera: hain berezkoa duen
aukera gastronomikoaz gozatze-
ko aterpea izateaz gain, lagunekin
edota familiarekin egoteko bilgu-
nea ere bada. 
Gaur egun, gainera, sagardote-

gi askok dihardute eskaintza za-
baltzen eta berritzen, kutsu tradi-
zionala alde batera utzi gabe.
Otaño familiaren Astigarragako
Petritegi sagardotegia (Gipuzkoa)
da horren isla garbia: familia guz-
tiari zuzendutako eskaintza kul-
tural eta gastronomikoa gutxi ba-
litz bezala, aisialdirako tokia era
badu sagarraren gotorleku ho-
rrek: sagardotegitik gertu dagoen
Sagarlore hotela, hain zuzen.
Landa eremuan dago Petritegi,

Donostiatik hurbil baina naturaz
inguraturik. Ia 500 urteko tradi-
zioa duen sagardotegi bat da, eta,
egun ere, lotura estua dauka lu-
rrarekin eta tradizioarekin. Gai-
nera, urte guztian eskaintzen du
sagardotegiko menua Petritegik.
Halere, gizartea eraldatuz doan
heinean, sagardotegia ere gizarte-
aren beharretara egokitu dela
azaldu du Jon Torre familiako ki-
de eta Petritegi sagardotegiko ko-
munikazio eta marketin ardura-
dunak: «Familiak bizirik man-
tendu du sagardoaren ondare
kulturala, eta buru-belarri egiten
dugu lan sagardoaren kultura gi-
zarteari egokitzeko; gaurkotasu-
nera moldatzen eta egokitzen ari
gara, eta horregatik dugu hain es-
kaintza zabala». 
Izan ere, Petritegik atseden har-

tzeko eta dibertitzeko aterpea ere
badu: Sagarlore hotela. Otaño-
Goikoetxea familiak garai batean
baserria zena berritu, eta hotel bi-
lakatu du eraikin hori. Aukera pa-
regabea da sagardoaren kultura
bertatik bertara ezagutu nahi du-
ten bisitarientzat. Hamasei logela
eta igerileku pribatua ditu, eta ho-
tel ekologikoa da: «Besteak beste,
hondakinak modu ekologikoan

Petritegi sagardotegia

SAGARDOTEGIARI ZUKUA ATERATZEKO
Sagarlore hotelean ostatu hartzeko abagunea eskaintzen du Astigarragako Petritegi sagardotegiak. Sagardoaren kultura
bertatik bertara ezagutzeko ez ezik, aisialdirako eta gastronomiarako aukera zabala ere eskaintzen die bisitariei.

ezagutzeko abiatu genuen
proiektua. Bertako 40 sagar mota
ingururekin egiten dugu lan, eta
mota bakoitzak sagardoan zer
eragin zuen jakin nahi genuen». 
Laborategi baten laguntzare-

kin, bertako hiru sagar motaren
legamia ikertu zuten Petritegin,
eta horietako baten legamia isola-
tu eta erreproduzitu dute, eta sa-

gardoaren hartzidura egiteko era-
bili. Torrek nabarmen du emaitza
«oso positiboak» lortu dituztela,
eta horrek «beste bide bat» ireki
duela sagardogintzan: «Euskal
sagarraren aldeko apustua egin
nahi dugu; ahalik eta ondoena
ezagutu, eta duen potentziari
ahalik eta etekin handiena atera».
Torrek esan du aurrerago beste bi
sagar mota horien legamia iker-
tzen jarraitzeko asmoa dutela.
Sagarrak soilik ez, sagastiak ere

ikertu dituzte. Ekoizpen ekologi-
koa egiten dute Petritegin, etxeko
bertako sagastietan. Iaz, Biobox
izeneko proiektua abiatu zuten
Aranzadi Zientzia Elkartearekin
batera. Proiektu horren helburua
zera da, intsektuen izurriteari
modu ekologikoan aurre egitea;
horretarako, txori habiak eta sa-
guzarrentzako babesak jarri di-
tuzte sagastietan: «Sagastian bio-
dibertsitatea mantentzen lagun-
du nahi dugu, eta ahalik eta pro-
duktu kimiko gutxiena erabili».
Torrek gehitu du dagoeneko hasi
direla proiektu horren emaitzak
ikusten, eta, aurrerago, proiektua
bisitariei aurkezteko asmoa dute-
la, baita bisita gidatuak antolatze-
koa ere: «Gure sagardoari balioa
gehitzen jarraitu nahi dugu».

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.petritegi.eus

@

birziklatzen ditugu. Horrez gain,
gosariak prestatzeko inguruko
ekoizleen produktuak erabiltzen
ditugu, sasoikoak eta bertako-
ak», esan du Torrek. 
Gainera, ostatura biltzen dire-

nei sagardogintzaren munduan
sakontzeko aukera ematen diete,
sagarraren aztarna galdu gabe:
upategian bisita gidatuak antola-

tzen dituzte, tailerrak, ekintza
multikulturalak, deskontuak, eta
abar.

BIODIBERTSITATEA
SUSTATZEN
Euskal Herriko sagarren aldeko
apustua egin du Petritegik azken
urteotan, eta apustu horrek bere
fruituak eman ditu. Besteak beste,

euskal jatorri izena duten hiru sa-
gardo mota edukitzeaz gain, sa-
gardo ekologikoak, apardunak,
berritzaileak eta alkoholik gabeko
sagar zuku ekologikoa ere eskain-
tzen ditu. Bestalde, Torrek azpi-
marratu duenez, sagardoa ekoiz-
teko bertako sagarraren legamia
erabiltzea lortu dute: «Bertako
sagarraren ezaugarriak hobeto

Petritegi sagardotegiaren aurrealdea eta Sagarlore hoteleko igerilekua. PETRITEGI

«Familiak bizirik
mantendu du
sagardoaren 
ondare kulturala»
JON TORRE
Familiako kidea eta Petritegi
sagardotegiko komunikazio 
eta marketin arduraduna
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Ibai Maruri Bilbao

Uraren Euskal Agentziak eta Az-

tik uren kalitateari buruzko txos-

tena aurkeztu dute asteon. Estua-

rioetako eta kostaldeko uraren

kalitatea neurtu dute. Iaz eginda-

ko azterketen emaitzak dira. Biz-

kaian sei estuario daude, eta ho-

rietatik bi baino ez daude egoera

ekologiko onean: Ibaizabalek sor-

tzen duen Bilboko itsasadarra eta

Butroe ibaiarena. Kostaldeko

urari dagokionez kalitatea «oso

ona» dela ondorioztatu dute.

BARBADUN

Erdibideko egoera ekologikoa

dauka Barbadun ibaiak, makro-

ornogabeen faltagatik. Hala ere,

txostenaren arabera, «asko ho-

betu da ur zikinen kudeaketan».

Besteak beste, CLHren orubeak

garbitzeko lanak egin ziren 2008

eta 2010 artean. Substantzia ki-

miko batzuen kasuan, tarteka

mugak gainditu arren, ohartarazi

dute ez dela «arazo kronikoa».

IBAIZABAL

Bilboko itsasadarrean, hainbat

substantzia kutsagarri topatu di-

tuzte: esate baterako, Ibaizabalen

kanpoko eta barruko uretan

onartutakoa baino lindano gehia-

go neurtu dute. Industrializazioa-

ren ondorioz, kutsatze kronikoa

du Bilboko itsasadarrak. Dena

den, ikerlariak «harrituta» geldi-

tu dira egoera ekologiko ona due-

lako: azken neurketetatik «na-

barmen» hobetu da Ibaizabalen

makroornogabeen egoera eta

arrain espezieen aniztasuna.

BUTROE

Butroe ibaiaren estuarioak arazo

barik gainditu ditu neurketa ki-

miko eta ekologikoak. 2014ko az-

terketan baino ez ditu azaroak

izan, substantzia kimikoei dago-

kienez. Azken urteetan ur zikinen

kudeaketan egindako lanei esker,

egoera are hobea da.

OKA

Urdaibai biosfera erreserban

egon arren, Oka ibaiak eman ditu

daturik okerrenak, barneko ure-

tan: zehatzago esanda, Gernika-

Lumo eta Murueta arteko uretan

egoera ekologiko txarrean dago

Oka. Arrazoia argia da: ur zikinen

sarea bukatu gabe dago. Kanpoko

uretan, berriz, egoera ona dela ze-

haztu du txostenak. 

LEA

2008. urtetik hona egoera kimiko

onean dagoen arren, Lea ibaiaren

egoera ekologikoa erdibidekoa

da, fauna aniztasun eskasa duela-

ko azken urteetan. 

ARTIBAI

Artibain dragatze lanak egin dira,

eta horrek egoera okertu du, ma-

teria organiko asko duelako orain

urak. Ondorioz, makroornogabe

falta du; beraz, erdibideko egoera

ekologikoan dago. Egoera kimi-

koa ona da 2016. urtetik.

Bizkaiko sei estuarioetatik soilik
bik dute egoera ekologiko ona 
Butroeko estuarioak eta Bilboko itsasadarrak dute makroornogabe
maila egokia b Oka ibaiak ibilguaren goiko aldean ditu arazoak
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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Bilboko Elkartasun Sareek amai-
tutzat eman dute konfinamen-
duari erantzuteko fasea, aste ho-
netan. Hala ere, Koordinazio tal-
deko Mikel Aiartzaguenak (Bilbo,
1997) zehaztu du aurrerantzean
ere beharrean jarraituko dutela:
«Gu konfinamenduak eraginda-
ko behar primario batzuei eran-
tzuteko jaio ginen. Behar hori
orain ez dago, baina asteotan aza-
leratu diren beste hainbat bai.
Sare bakoitzak forma ezberdina
hartuko du auzo bakoitzean: 
auzoetan sortu diren harreman
horiek guztiek hortxe jarraituko
dute; lan horrek ez du bukaera-
rik». Hamazazpi talde ibili dira
Bilboko hogei bat auzotan lane-
an; guztira, mila errekadu inguru
egin dituzte.
Konfinamenduak auzoetako bi-

zilagunengan eragindako on-

dorioei aurre egiteko sortu zine-

ten. Zer arazo topatu dituzue?

Gu konfinamenduak sortutako
behar larrienei erantzun bat ema-
teko sortu ginen. Argienak dira:
etxetik atera ezin den jendeari za-
borra ateratzea, erosketak egitea,
farmaziara botika bila joatea...
Proiektuen oinarria elkartasuna
eta babesa da, auzoko eragileen
artean elkarlanean aritzea. Hasie-

ran eskaintza konfinamenduaren
egoerei erantzuteko sortu zen
arren, dimentsio handiagoa hartu
zuen gero.
Gerora topatu duzuen errealita-

tea aurkitzea espero zenuten

martxan hasi aurretik?

Elkartasun sare hauek auzoetan
antolatuta zegoen jendearengan-
dik sortu ziren; izan jai batzorde-
an, greba batzordean, auzo elkar-
tean... askotariko eragileetan.
Maila batean, auzoetako beha-
rrak ezagutzen genituen, baina
balio izan digu auzoetako erreali-
tatearen dimentsioa ezagutzeko.
Adibidez, zenbatek joan behar
duen elikagai bankuetara, zenbat
jende dabilen alokairua ordaindu
ezinik... Sareen koordinazioa gi-
nen Bilboko Elkartasun Sareko-
ak. Eta guri balio izan digu auzoe-
tako errealitatea ezagutzeko. De-
nak gara bilbotarrak, baina  gure
auzoko errealitateak baldintzatu-
ta bizi gara. Ni Deustukoa naiz, eta
San Frantziskoko errealitatea en-
tzuna dut, ezaguna dut, baina,
bertako jendearekin hitz egitean,
lan egitean, aurrerapauso bat
eman dut ezagutza horretan. 
Premia asko azaleratu dira. Bai-

na dena azaleratu da edo orain-

dik egongo da laguntza behar

duen jendea, inork jakin gabe? 

Ez daukagu behar beste bitarte-

korik baztertuen dauden sektore
edo pertsona batzuengana heltze-
ko. Zalantzan jartzen dugu lan ho-
ri norena den ere. Lan instituzio-
nala elektoralizatuta dago, eta sis-
tema horretan sartzen ez den baz-
terreko jendea mapatik kanpo ge-
ratzen da. Horiengana heltzeko
bitartekorik ez dago. Zerbitzu pu-
blikoak gainezka egon dira, eta gu
ere bai. Alde batetik edo bestetik
iritsi gara, bazterreko jende gehia-
go dagoen auzoetan prestatuago
egon direlako lehendik, eta gehia-
go landu ahal izan dute laguntza
hori. Baina egoera hain agerikoa
ez den auzoetan, arazo gehiago
izan ditugu beharrei erantzuteko,
antolaketari dagokionez. 
Sareek eboluzio bat izan dute:

laguntza batzuk eskaintzen hasi

zineten, eta gerora bestelako

lan arlo batzuk ere sortu dituzue. 

Lehen ere bazeuden behar batzuk
azaleratuz joan dira. Jatekorik ez
zeukatenak eta hala ere gizarte
zerbitzuen kudeaketa arazoenga-
tik oraindik elikagaien bankueta-
ra joan ezin zirenen kasuak izan
ditugu. Deitu izan gaituzte gu
udaleko zerbitzua bagina bezala,
informazio eske, udalak berak
guregana bidalita. Alokairua or-
daindu ezinik egon den jende as-
ko dago. Izarkomekin egindako
elkarlana azpimarratuko nuke

nik, arrakala digitala gainditzeko,
neurri batean: 11 gigako SIM txar-
telak kontratatu ziren, ikasleek
etxean Interneterako konexioa
izan zezaten. Mintzapraktiken
proiektua ere egon da, errealitate
soziolinguistikoagatik euskaraz
hitz egiteko aukerarik ez zuten
umeentzako. 
Erakunde publikoekin harrema-

nik izan duzue? Elkarlanerako

aukerarik egon da?

Hasieran, esperientzia txarra izan
genuen. Lanean hasi eta berehala,
udaltzainekin pare bat arazo izan
genituen. Horrek ez zuen ibilbide
luzerik izan. Guk hasieratik bilera
eskatu genuen. Baina Bilboko
Udalaren erantzuna gure lana oz-
topatzea izan zen. Sare guztietara
mezu elektronikoak bidali zituz-

ten gure boluntarioak euren sare-
an sar zitezen. Horrek harritu egin
gintuen, guk bagenekielako, gi-
zarte zerbitzuetako langileek
esanda, gainezka zeudela. Gu jada
ari ginen behar batzuei erantzu-
ten, eta ez genuen ulertzen zerga-
tik sartu nahi zituzten gure saree-
tan antolatuta zeuden boluntario-
ak Bizkaiko sare batean. Sare ho-
rrek ez zien erantzuten gure hel-
buru politikoei —hau da, funtzio
komunitario bat, pandemia honi
era kolektibo antolatu batean
erantzuna emateko—, ezta huma-
nitarioei ere —ez ziren beharrei
erantzuteko gai—. Gero, guk bilera
batera deitu genuen. Guk koordi-
nazioa eta lanak banatzea nahi ge-
nuen. Bazeuden guk egin genitza-
keen lan batzuk: hasierako beha-
rrei erantzutea; eurek ez zuten ho-
rretarako gaitasunik. Baina, aldi
berean, badaude guk eman ezin
ditugun laguntza batzuk: kasu la-
rriak, etxetik botako dituztenak,
paziente onkologikoak, telefonoa
erantzungo ez duen 80 urteko
pertsonaren semea kezkaturik...
Horiei zerbitzu publiko sendoek
eman behar diete erantzuna. Era-
kundeekin izan dugun harrema-
na oso gaitza izan da. Azkenean,
koordinazioa onartu zuten, baina
hasieratik trabak sentitu ditugu,
politikarien aldetik. Gizarte zerbi-
tzuetako langileek elkarlanerako
prestutasun itzela izan dute.

«Bilboko Udalaren
erantzuna gure lana
oztopatzea izan da»

Mikel Aiartzaguena b Bilboko Elkartasun Sareak

Elkartasun sareen sorrera bultzatu zuten lehen premiak desagertu diren
arren lanean jarraituko dutela esan du Aiatzaguenak, konfinamenduak
azaleratu dituen arazoetako asko hortxe daudelako oraindik.

ARITZ LOIOLA / FOKU
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Etenik ez

A
urten maskara bat

jarri nuen lehenengo

aldia ez zen korona-

birusaren kontura

izan, hilabete batzuk lehenago

izan zen. Elorriotik autoz joan

ginen Berrizera, eta han hartu

genuen Ermurako trena. Zaldi-

barren jendetza sartu zela akor-

datzen naiz eta treneko bagoian

kabitu ezinda egin genuela

Ermurainoko bidaia. Orain ezi-

nezkoa litzateke horrenbeste aho

elkarrengandik horren gertu

imajinatzea. Ermuko geltokian

jaitsi eta kanpora irten ginenean,

mutil batek egoeraren larritasu-

na aldarrikatzeko maskarak

eskaini zizkigun, eta jantzi egin

genituen. Egunak zeramatzaten

Ermu eta Eibar inguruan zabor-

tegiko suak eragindako ke toxi-

koetatik babestu nahian etxeko

leihoak ixteko aginduarekin.

Eitzagarako aldapatxoan gora

hasi baino lehen balkoietan jen-

dea benetako maskarak jantzita

ikusi genuela gogoratzen dut, eta

benetako zirrara eragin zidala

irudi hark.

Harrezkero pasatu da udaberri

oso bat eta gehiago, eta, suak

itzali zituzten arren, Eitzaga in-

guruko ilunak ez du argirik ikusi.

Gertatu zena ez zen orduan

amaitu. Gertatu zenak gertatzen

jarraitzen du, eta pertsona bik

desagertuta jarraitzen dute ino-

ren zikinak eztaltzeko sortutako

zabortegian. Koronabirusak

ikusten utzi ez dizkigunak ere

hortxe jarraitu dute. 

Badirudi orain, normaltasun

berrian, normaletik asko eta

berritik gutxi daukan honetan,

deskantsurako eta opor girorako

egunak datozela askorentzat.

Baina hori baino lehen, uztaila-

ren 12an, Euskal Autonomi Erki-

degoko hauteskundeak izango

ditugu, eta ematen du errealita-

tea formateatzeko botere era-

kustaldi bat egiten digutela

horrelakoetan. Orain arte gerta-

tutakoaz ahaztu, eta pentsa

dezagun etortzeko dagoen

horretan, errealitateak pausera-

ko eta duela hilabete batzuetako

irudiak ezabatzeko aukera eskai-

niko balu bezala.

Egunotan politikari asko unea-

ren, hartzailearen, egoeraren edo

interesaren arabera maskarak

jantzi eta erantzi ari dira. Baina

ahoa libre darabilte, maskarek

beste zerbait estaltzeko balio

dute. Opor giroan dago jendea,

eta hondartzarako txanda har-

tzearekin arduratuta dagoen jen-

darteko zati handi baten bozka-

ren bila ari dira. Entzuteko gogo

gutxi daukan jendeari, asko

esanda gutxi esaten duen berba-

jarioa eskaintzen diote. Bien bi-

tartean faxismoari eta gutako

gehienon eskubideak errespeta-

tzearen kontra ari direnei babesa

eskaintzen zaie. Eskubideak ai-

tortzen zaizkie beraien eskubide-

ak baino defendatzen ez dituzte-

nei. Eta denak ez du balio. Norbe-

ra kabitzeko besteari lekua

kentzea defendatzen duenari

ezin zaio plaza, mikrofonoa eta

babesa eman.

Baina ez dizuet nik beste mitin

bat emango, nahikoa daukagu

bestela ere. Uda giroak eman die-

zagula arnasa eta indarra. Goza

dezagun izozkiaren puntako 

txokolateaz eta konpainia onaz.

Jarrai dezagula paseo luzeetan

emakumeen eskubideez, sexu

askapenaz eta euskaraz bizitzeko

hartu beharreko erabakiez hiz-

ketan. Iluntze epeletan gogoan

izan ezer ez dela eteten, baina ba-

tzuetan ederra dela unean une-

koari erreparatu eta maskarez

ahaztea. Har dezagun distantzia

soziala tarteka, baina urrunegi

joan gabe.

Ematen du
errealitatea

formateatzeko
botere erakustaldi
bat egiten digutela

horrelakoetan. Orain
arte gertatutakoaz
ahaztu, eta pentsa
dezagun etortzeko
dagoen horretan

BIZKAIKO HITZAk irakurleen

eskutitzak plazaratzen ditu. Ez 

dituzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta BIZKAIKO HITZAk moz-

teko eskubidea du. Helbide ho-

netara bidali behar dira, izen-

abizenak eta herria adierazita:

Bizkaiko Hitza, Uribitarte kalea

18, 3-C, 48001 Bilbo. Eskutitzak

Internet bidez bidaltzeko aukera

ere badago:bizkaia@hitza.eus.

%

Hondartzetan
bainu lagundurako
zerbitzua abian da

GETXO bHondartza Denontzat

izeneko bainu lagunduen zerbi-

tzua jarri dute martxan asteon,

Ereaga, Arena, Laidatxu, Isuntza,

Arrigorri eta Plentziako hondar-

tzetan. 21 begiralek zainduko

dute zerbitzua, 11:00etatik

19:00etara. Abuztuaren 31ra arte

eskainiko du laguntza hori Bidai-

deak erakundeak, BBKren eta al-

dundiaren babesarekin.

Irudia b Bilbo

Funtsezko zerbitzua «kalitatezkoa» izatea aldarri
ELA sindikatuak elkarretaratzea egin zuen asteartean, Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean, «Bizkaibusen pribatizazioa» salatzeko. «Funtsezko zerbi-

tzua» izanik, «kalitatezkoa» izan behar dela aldarrikatu zuten. COVID-19aren osasun krisiari begira, sindikatuaren arabera, zerbitzua kudeatzen duten

enpresa pribatuek bigarren mailan jarri dute langileen eta erabiltzaileen segurtasuna eta osasuna. Langileentzako babes neurriak beharginek eurek

eskatu behar izan dituztela esan dute, eta gutxi direla. Aldundiak desinfekzio zerbitzua kendu duela ere salatu dute, eta linea batzuetako masifikazioa

«erlatibizatu» egiten duela. Irailean masifikazio hori handiagoa izango dela iragarri dute, eta ezin izango dela gorde segurtasun distantzia. Aldundiari

eskatu diote « mozkin handiak» zerbitzu hobea ematera bideratzera bultzatzeko Bizkaibus kudeatzen duten enpresak. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Euskotrenek
gaueko zerbitzua
jarriko du martxan 

BILBO bEuskotrenek asteburuan

ekingo dio, berriro, trenean eta

metroko hirugarren linean gaue-

ko zerbitzua eskaintzeari. Metro-

ko gaueko zerbitzua gaur hasiko

da, eta bihar, berriz, trenekoa.

Hala ere, pandemiaren aurretik

baino ordubete lehenago buka-

tuko dute zerbitzua.



Ibai Maruri Bilbao Mungia

Z
apatuan konpro-

miso bat izan nuen

lagun batzuekin,

eta kokotxak pres-

tatu nizkien. Aste-

lehenean, San Pedro eguneko

urteroko bazkaria egin genuen.

Eta, domekan, gisatua egingo

dugu, zeozelan Sukalki eguna

ospatzeko. Tradizioari eutsi

behar zaio eta». Normalean, sarri

joaten da Kepa Freire bazkide den

Guri-Zer txokora. «Ia egunero».

Eta Mungiak San Pedro jaiak

ospatu behar lituzkeen egun

hauetan, are gehiago. Izan ere,

Freirerentzat zaletasuna baino

gehiago da gastronomia: Makila-

ren Kofradiako kide eta sortzaile-

etako bat da, eta, urte askotan,

sukaldaritza lehiaketetako epaile

lanetan ibili da, herriz herri. 

Harekin batera, beste ehunen

bat lagunek osatzen dute Guri-

Zer. Ezin da edonor bazkide

bihurtu: batek utzitakoan, fami-

liako norbaitek hartu behar du

haren lekukoa; edo seme-alabek

edo ilobek. «Horrek nortasuna

indartzen laguntzen du». Horri

esker, jende gazte asko dago baz-

kideen artean. Denek dute sukal-

daritza zaletasun nagusi. Baina,

Freireren arabera, badute beste

ezaugarri bat elkarrekin: guztiak

dira euskaldunak, eta euskara

dute eguneroko hizkuntza txo-

koan. Beste txoko gastronomiko

guztietan bezala, honetan ere

andreek debekatuta zeukaten

sartzea hasieran. Baina, lokala

erostera joan zirenean, orduko

legediaren arabera, senar-emazte

bikoteek sinatu behar izan zituz-

ten jabetza tituluak. Belaunaldi

berriak sartu ahala, andreei ere

bazkide izateko aukera eman

gura izan zieten. Lehen saioan

huts egin zuten: bazkideen

gehiengoa alde egon zen arren,

estatutuak aldatzeko bi herenen

aldekotasuna behar zuten, eta ez

zuten babes hori lortu. 

Freireren esanetan, Guri-Zer

erreferente bat da Mungian.

«Norbait herrira ekartzen dute-

nean, beti hona ekartzen dute,

abegikortasuna erakusteko. Tele-

bistatik ere sarri etorri dira, erre-

portajeak grabatzera». Txokoa

kudeatzen duen elkartea 1962an

sortu zuen herriko gazte talde

batek. San Migel eguna zen, eta

«txokoko zaindari» izendatu

zuten santua. Urtero, afari bate-

kin ospatzen dute. «Ordurako,

beste txoko bat zegoen Mungian,

urte eta erdi lehenago sortua:

Anaitasuna. Urte askotan elka-

rren alboan egon gara. Orain,

beste leku batera joan dira, alo-

kairuan egon dira eta. Atean ipini

zuten txokoaren izena. Eta gure

txokoko lehen gazte haiek ikusi

egin zuten. Batek esan zuen:

‘Anaitasuna ipini diote izena

albokoek’. Eta beste batek eran-

tzun zuen: ‘Eta guri zer?’. Hortik

dator gurearen izena: Guri-Zer».

Freire 1977an egin zen bazkide.

Erdiguneko eraikin historiko

bateko sotoan dago Guri-Zer.

«Napoleonen tropak Espainiatik

Frantziara bueltan joan zirenean,

1818ko gerraren bukaeran, erai-

kin hau frantsesen kuartela izan

zen, eta txokoa dagoen lekua,

kortak. Karlistaldietan, Mungiak

batailoi karlista izan zuen, baita

gobernadore karlista ere. Orduan

ere, kuartela izan zen eraikina,

eta, orduan ere, kortak gure txo-

koan egon ziren». Orduko egitu-

rari eusten diote: habeak, zutabe-

ak eta eskuz landutako harriekin

egindako hormak betikoak dira.

Baina txoko izateko egokitu dute,

eta ederto egokitu ere. Apaindu-

rari garrantzi berezia eman diote.

Adibidez, herriko pertsonaia na-

gusien akuarelak jarri dituzte. 

Andra Mari kalea eta Foruen

enparantza ditu atzean eta aurre-

an. Kalea baxuago dago, eta han-

dik dute sarrera. Upategia, berriz,

Foruen enparantzako arkupee-

tan dute. «Lurra kenduta atondu

genuen. Tenperatura eta baldin-

tza oso onak dauzkagu ardoak

gordetzeko».

Mungian oso txoko zaleak dire-

la esan du Freirek: «Sukaldean

ibiltzea asko gustatzen zaigu. Es-

kualde honek lotura handia du

gastronomiagaz». Nekazaritzari

eta abeltzaintzari esker, produktu

onak ere badituztela uste du.

«Mungialdean eta Txorierrin, ba-

dago bertoko indaba bat, tolosa-

rra esaten zaiona. Karlistaldietan,

Tolosako ofizialak etortzen ziren

hona, eta gero eroaten zuten inda-

ba hara. Bueno, berez, Indietatik

ekarritakoa da, baina hona ekarri

zen». Artoarekin batera ereiten

dela azaldu du. «Gero, hiru lan-

dare arto uzten dira. Horrela erei-

teko tradizioa Mexikotik iritsi zen

Mungiara, herrialde haregaz lotu-

ra handia izan genuen eta. Mexi-

koko lehen presidente konstitu-

zionala billelatarren leinukoa izan

zen, eta baita Indietako Kontsei-

luko burua ere. Han gaztelaniaz

esaten dute zergatik hiru landare:

‘Una para Dios, otra para el hom-

bre y otra para la tierra’. Eta he-

men esaten da: ‘Bata Jaungoiko-

antzat, bestea lurrarentzat eta

bestea ugazabarentzat’». 

Hainbeste arto erein izan de-

nez, taloak Mungiako elikaduran

izan duen garrantzia ere kontatu

du. «Herriko erreketan 200 erro-

tatik gora egon dira aldi berean».

Berbetan diharduela, baina, san-

pedroen aitzakian kalejiran ibili

diren trikitilariak sartu dira txo-

kora, eta kontakizuna eten behar

izan du Freirek. Berriro amantala

jarri, eta sukaldera itzuli da.
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Mungiako gazte talde batek Guri-Zer txokoa sortu zuen 1960ko hamarkadaren hasieran.
Bazkideak sarri-sarri joaten dira lagun artean edo familian bazkariak eta afariak egitera.

Gastronomiaren katedrala

Kepa Freire eta Ramon Zabala Guri-Zer txokoko bazkideak sukaldean, San Pedro eguneko bazkaria prestatzen. ARITZ LOIOLA / FOKU

Eraikin historiko bateko
sotoan dago Guri-Zer
txokoa; upategia
Foruen enparantzako
arkupeetan daukate


