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Natalia Salazar Orbe 

Asteon argitu du zalantza Bizkai-

ko Foru Aldundiak: eskola kirole-

ko taldeek datorren astean has di-

tzakete entrenamenduak. Orain-

goz, ezingo dira lehiatu. Talde

egonkorretan aritu beharko dira.

Eta baldintza batzuk bete beharko

dituzte kirol jardueraren bat es-

kaini nahi duten taldeek. Eusko

Jaurlaritzak eta Araba, Bizkai eta

Gipuzkoako aldundiek adostuta-

ko neurri zorrotzen arrazoia argi-

tu du Lorea Bilbao Euskara, Kul-

tura eta Kirol diputatuak: «Eus-

kal Eskola Kirola batzordea era-

tzen dugun guztiok uste dugu ho-

ri dela taldea eta gure haurrak

babesteko modurik onena».

Eusko Jaurlaritzak eta Araba,

Bizkai eta Gipuzkoako aldundiek

osatzen dute batzorde hori. Arau-

di berezia adostu dute lauren ar-

tean, haurrek kirola «modurik

egokien eta seguruenean egin

ahal izateko». Esan du kirol fede-

razioen laguntza izan dutela agi-

ria osatzeko. Eusko Jaurlaritzaren

Osasun Sailaren onespena du

araudiak, eta Hezkuntza Saila ere

jakinaren gainean jarri dute.

COVID-19ak baldintzatutako

urte honetan, eskola kirolean

«aldaketa garrantzitsu eta fun-

tsezkoak» egongo direla iragarri

du Bilbaok. Ikastetxeetan bezala,

talde egonkorretan aritu beharko

dute kirol diziplina anitzetan jar-

duten diren umeek. «Helburua

da taldeotan egiten dutena kon-

trolatutako jarduera izatea eta ba-

lizko kutsatzeen jarraipena erraz

egiteko modukoa izatea. Segurta-

suna bermatzea da asmoa».

Talde guztiek COVID-19ari 

aurre egiteko protokoloa izan 

behar dute, eta osasun arloko ar-

duradun bat izendatu beharko

dute protokoloa betetzen dela

bermatzeko. Taldeko kideek eta

familiek protokoloa onartzen 

dutela dioen akordioa sinatu be-

harko dute.

Oraingoz, ez dute aurreikusi

taldeak noiz hasi ahalko diren

lehiatzen; entrenamenduetarako

baimena besterik ez dute eman.

Eta horiek, ahal dela, aire zabale-

an egin beharko dituzte. «Egoera

epidemiologikoak hobera egin

ahala, hau guztia egokitzen joan-

go gara». Beraz, ez dute baztertu

aurrerago lehiatzeko aukera ere

baimentzea. Oraingoz, ordea, tal-

de desberdinetako umeak ezin

izango dira elkartu. Ez dute ze-

haztu zenbatekoa izan behar den

talde bakoitza: «Kirol jarduera-

ren araberakoa izango da hori, ki-

rolaren beraren beharren arabe-

rakoa. Futbolean 11 lagun aritu

behar dira, ezin duzu osatu taldea

bostekin». Azaldu duenez, «tal-

de egonkor batean egoteak baliz-

ko kutsatzeen jarraipena egitea

errazten du».

Horrez gain, saioak ikusle barik

egin beharko dituzte, eta umeek

ezingo dituzte aldagelak erabili.

Erabiltzen dituzten materialak

garbitu eta desinfektatu egin 

beharko dituzte beste batzuek

erabili aurretik.

Taldeen egoera
Aldundiak azaldu du eskola kiro-

laren batzordeak abuztuaren bu-

kaerarako adostua zuela «pro-

grama noiz eta nola hasiko zen,

eta baldintza guztiak». Hala ere,

jakinarazpenaren zain egon dira

Bizkaiko kirol talde eta federazio-

ak. Askok ez dute jakin euren jar-

duerak noiz hasi ahalko zituzten.

Horietako batzuk haserre ere

mintzatu dira, astearteko iragar-

penaren bezperan ez zutelako

erabakiaren eta asmoen berri.

«Informazio falta izugarria dugu.

Entrenatzeko baimena dute

Astelehenetik aurrera eskola kirola hasteko baimena eman du foru aldundiak b Taldeek baldintza
zorrotzak bete behar dituzte hasteko b Klubek ez dute informazio zehatzik izan iragarpena egin den arte

Orain arte 45.000 ume inguruk ematen zuten izena Bizkaiko eskola kirolean. SINADURA / FOKU
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Deskoordinazioa ere badago».

Hala mintzatu da Andoni Lopez

Bizkaiko Karate Federazioko pre-

sidentea. Gipuzkoako eta Araba-

ko foru aldundiek itzulera iraga-

rria zutelako esan du hori.  

Lorea Bilbaok gogora ekarri du

irailaren 1ean ireki zutela eskola

kirolean izena emateko epea.

«Hala bada, izena emateko bal-

dintzak betetzen dituzten taldeek

datorren astean ekin ahalko diete

entrenamenduei». Ikastetxeeta-

ko itzuleraren bilakaeraren zain

egon dira eskola kirola hasteko.

Taldeen aldetik, irizpide kon-

trajarriak sumatu dituenik ere

bada. Iñigo Gomez Bizkaiko Fut-

bol Federazioko Eskola Kiroleko

arduraduna da horietako bat. 

Aurreikusten zuen entrenamen-

duak urriaren 1etik aurrera has-

teko baimena izango zela: «Ka-

deteak futbol federatuan entre-

natzen hasteko baimena emanda

egon da. Baimena egon baldin

bada kadeteentzat, haur katego-

riakoentzat ere egon behar zen».

Federazioak informazio falta izan

duela dio. «Aldundiak bidaltzen

duen informazio guztia lehenen-

go klubei bidaltzen die, eta gero

iristen zaigu guri».

Protokoloak, egokituta
Baimena izan bezain laster haste-

ko prest egon dira kirol taldeeta-

ko asko. «Guk dena daukagu

prest: protokoloak, taldeak, en-

trenatzaileak eta dena». Carlos

Galanen berbak dira. Gernika-

Lumoko Arin Arin atletismo tal-

deko entrenatzailea da. Kirol ho-

rretan ere kadeteetatik gorako

mailetakoak astelehenean hasi

ziren entrenatzen. Aldundiaren

zehaztasunak entzun baino le-

hen, egoerari erreparatuta, euren

protokoloa osatua zuten: «Bate-

tik, bakoitzak bere burua zaindu

behar du entrenamendutik kan-

po: tenperatura hartu behar du,

eta COVIDaren sintomak ditue-

nak ez du etorri behar. Etxean edo

ikastolan kasuren bat agertzen

bada eta isolamenduan baldin 

badaude, ez dute etorri behar. 

Entrenamenduak hasi baino le-

hen beti hartuko dugu tenperatu-

ra. Maskara jarrita izan behar

dute kalera irten arte. Gel hidroal-

koholikoak ditugu barruan gau-

denerako». 

Institutuan egingo dituzte en-

trenamenduak, eta saiatuko dira

leku itxietan ez egoten. «Horre-

gatik eskatu ditugu Allende Sala-

zar ikastetxearen eta Institutua-

ren instalazioak eta Urbietako 

zelaiak erabiltzeko baimena, ka-

lean egon ahal izateko. Beraz, ba-

tera gaudenean maskaragaz

egongo gara, eta irteten garenean

korrika egitera, kendu ahalko di-

tugu, betiere gure arteko segurta-

sun distantzia bermatuta badago.

Leku guztietan dagoen protoko-

loa gure egoerara egokitu dugu.

Eta zentzuz ibiltzeko eskatzen

dugu». 

Erronka berri horri aurre egite-

ko prest agertu da atletismo tal-

dea. «Talde txikiak, 10 edo 15 

lagunez osatutako taldeak egin

ditugu, adinen arabera antolatu-

ta. Bakoitzak begirale bat izango

du. Eta protokolo bera jarriko

dugu txikiekin zein nagusiekin».

Kirolaren garrantziaz
Federazioetako zein taldeetako

ordezkariek, hirurek, uste dute

garrantzitsua dela eskola kirola

umeentzat, betiere osasuna ber-

matuta. Galanenak dira berbok:

«Oso inportantea da. Euren ha-

rremana da. Eskola kirolean beste

mota bateko harremanak sortzen

dira. Euren garapenerako oso ga-

rrantzitsua da kirola egitea. Kirola

bizitza iturri da. Ondo egin behar

da, ondo antolatuta. Garrantzi-

tsua da hastea».

Andoni Lopez borrokatzeko

prest agertu da umeak eskola ki-

rolean karaterik gabe geratu ez

daitezen. «Espero dut ikastetxee-

tan kontuan har dezatela zer on-

dorio dituen umeei eskolaz kan-

poko jarduerak kentzea». Arlo

horretan ere, ikastetxeetan egiten

diren «burbuila taldeak» osa dai-

tezkeela esan du. «Kirolak umeei

estres handia kentzen laguntzen

die. Umeek beharrezkoa dute jo-

lastea eta kirola egitea. Trebatu

egiten ditu. Segurtasun handia

ematen die. Karateak eta beste

arte martzialek lasaitasuna ema-

ten diete, umeek badakitelako zer

egin behar duten. Zuzentasuna

ere ematen die. Batzuek uste dute

zorrotzegia dela jarduerok bide-

ratzeko modua. Ez da hala, ordea.

Errespetu handia barneratzen la-

guntzen die».

Eskola kirolaren etenaldiak

umeengan eragin dezakeen kal-

teaz gain, taldeen egoerari buruz

ere mintzatu da Lopez: «Klubak

oso gaizki pasatzen ari dira. Ez da-

kit horietako batzuk ateak zabal-

tzeko gai izango diren, batez ere

umeei ematen dizkietelako esko-

lak». Federaziora deitzen dute ir-

tenbide bila, baina eurek ere ez

dute modurik laguntzeko. «La-

guntza gutxi izan dugu, eta buka-

tu dira jada». Diru laguntzak ja-

sotzen zituzten eskola kirola es-

kaintzeagatik. «Hala ere, lehia

jarduerengatik jasotzen ditugu

guk diru laguntzak, eta ezin izan-

go baditugu egin, bada, pentsa».

Eskola kirolak 57 kirol diziplina

eskaintzen ditu. Orain arte

45.000 umek ematen zuten izena

horietan. Aurtengo izen ematea

geldoago doala onartu du Bilbao

Bizkaiko Kirol diputatuak, eta

izena emateko epea abendura

arte luzatuko dutela iragarri du.

Eta lasaitasunerako deia egin du:

«Zero arriskua bermatzerik ez

egon arren, gure esku dauden

neurri guztiak jarri ditugu». 

2018ko martxoan Bizkaia frontoian egindako eskola arteko IV. karate lehiaketaren irudi bat. BIZKAIKO KARATE FEDERAZIOA

ARAUDI BEREZIA  

Euskal Eskola Kirolaren batzorde-

ak eskola kiroleko taldeek bete 

beharreko neurriak eta baldintzak

zehaztu ditu.

1
Protokoloa.Eskola kirole-

an aritzeko izena ematen

duten taldeek COVID-19ari

aurre egiteko protokoloa izan be-

har dute. Aldundiak eredu bat egin

du, eta bakoitzak egokitu dezake

bere kirol diziplinara eta egoerara.

2
Osasun arduraduna.Tal-

de guztiek osasun ardura-

dun bat izendatu behar

dute. COVID-19ari aurre egiteko

protokoloa betetzen dela bermatu

beharko du. Horrez gain, taldeko

norbait kutsatzen bada, Osakide-

tzari jakinaraziko dio, eta hartu be-

harreko neurriak kudeatuko ditu.

3
Denen onarpena.Taldean

parte hartzen duten ardura-

dun, teknikari zein familiek,

denek, onartu beharko dute 

COVID-19ari aurre egiteko eratuta-

ko protokoloa, eta onarpen hori

adierazten duen akordioa sinatu

beharko dute.

4
Ikastaroa.Taldeko ardu-

radun eta teknikari guztiek

prebentzio eta segurtasun

ikastaroa egin beharko dute. Onli-

ne eskaintzen dute ikastaroa.

5
Kirol jarduera.Taldeek en-

trenamenduak bakarrik

egin ahalko dituzte, ahalik

eta harreman fisiko gutxien izan

dezaten. Ezingo da ikuslerik egon,

eta ezingo dituzte aldagelak erabi-

li. Beraz, talde desberdinak ezin

izango dira nahastu. Bakoitzak

bere taldea izango du, eta talde 

horretan egingo ditu jarduera guz-

tiak. Ahal den guztietan, entrena-

menduak aire zabalean egingo 

dituzte.

6
Maskarak.Kirol jarduera

egiten ari ez diren bitartean

maskara derrigorrez erabili

behar dute. Materiala garbitu eta

desinfektatu egin behar da, eta 

sarrera eta irteeretan metro eta er-

diko segurtasun tartea bermatu

behar da.

Helburua da
kontrolatutako jarduera
bat izatea eta balizko
kutsatzeen jarraipena
erraz egitea»
Lorea Bilbao
Bizkaiko Euskara, Kultura eta Kirol
diputatua

«Kirolak estresa
kentzen laguntzen die
umeei. Beharrezkoa
dute jolastea eta 
kirola egitea»
Andoni Lopez
Bizkaiko Karate Federazioko
presidentea

«Baimena egon 
baldin bada
kadeteentzat, 
haur kategoriakoentzat
ere egon behar zuen»
Iñigo Gomez
Bizkaiko Futbol Federazioko Eskola
Kiroleko arduraduna

«Kirola bizitza iturri da.
Ondo egin behar da,
ondo antolatuta.
Garrantzitsua da
hastea»
Karlos Galan
Gernikako atletismo taldeko
entrenatzailea

‘‘
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Kanpoko barruak

G
ehienezko 30 kilome-

tro orduko abiadura

ezarri dute Bilbo er-

dialdeko kale asko-

tan. Hemendik aurrera presari

neurria hartzen asmatu beharko

du poltsikoa urratu nahi ez due-

nak. Ohitzea izango da kontua,

baina nola aldatzen den kontua

auto barruan edo kanpoan zau-

denean. Izan ere, orduko 30 kilo-

metroko abiadura nahi eta ezin

bat da gidari zoazenean. Oinez-

koarentzat, berriz, abiadura ho-

rretan doanean ere, norbera bai-

no dezentez azkarrago doan gur-

pildun burdin zatia da autoa.

Kanpotik ikusten dena eta ba-

rruan gertatzen dena gauza bera-

ren bi ondorio izan daitezke, bai-

na ez dira gauza bera. Antzeko

zerbait ari zaio gertatzen nire in-

guruko bati. Osasun kontuenga-

tik hilabeteko baraualdia egitea

erabaki du, eta asko izan dira ten-

tuz ibiltzeko esan diotenak. Esan

diote aurpegi eskasa daukala,

hankak tarraz daramatzala, jan

gabe autoa hartzea ez zaiola ko-

meni... Eta berak buruarekin

baietz egiten die denei. Ahoa 

lehortzen zaiola esaten du ba-

tzuetan, eta halakoetan kamami-

la bat edaten du trago txikiz.

Ingurukoak egiten ari dena

ulertu ezinda dabiltza. Ze nezesi-

dade izan dezake norbaitek jan

gabe eta ahal dela edan gabe ego-

teko. Nola abia dezake pertsona

batek hilabeteko baraualdia egu-

neroko ardura guztiei muzin egin

gabe. Ezin dute ulertu. Beragatik

arduratzen direlako esaten diote

zaintzeko, kontuz ibiltzeko, gor-

putzari entzuteko... Eta berak,

baietz erantzuten die. Imajina-

tzen dut kanpokoen ezin uler-

tuak beste kolore bat duela per-

tsona horren barruan. Baraual-

diaren onurez konbentzituta

dagoen norbaiten ahotsak izango

dira haren burutik pasatzen 

direnak. 

Pentsatzen dut kanpotik an-

tzematen dioten nekea bere bai-

tan ez dela horren neketsua. Ziu-

rrenik espero dituen onuren go-

goak ingurukoen beldurrak

estaliko dizkio.

Ez baita gauza bera barruan

egotea edo kanpotik ikustea.

Hala ere, kanpoan egoteko modu

asko dago. Badago besteari gerta-

tzen zaionak zeharkatzen duen

jendea, bestearen ahotik entzun-

dakoa edo esan gabe igarritakoa

gorputzean iltzatzen zaiona. Ba-

dago bestearena eta norberarena

ondo baino hobeto bereizi arren

albokoaren bizipena norbere

azalean simulatzeko gaitasuna

duen jendea. Badago bestearena

sentitzeko gaitasunik edo boron-

daterik ez daukan arren errespe-

tuz disimulatzen duen jendea.

Badaude albokoa ikusi ere egiten

ez dutenak eta aurpegiko keinua

aldatu ere egin gabe hala adieraz-

ten dutenak.

Inguruan gertatzen denaz ar-

duratzen den jendea gustatzen

zait. Badakit askotan zaila dela

bestearen eta norberaren arteko

distantzia neurtzea, baina hobe

noizean behin hanka sartzea,

ahalegina egin gabe alde egitea

baino. Inbaditu gabe galdetzea ez

da beti erraza, baina indiferentzia

adieraztea garratzagoa iruditzen

zait. Bestearen bizitza ez da nor-

berarena, ez. Baina norberari ger-

tatzen ez zaionak norberari ger-

tatzen zaionak adina inporta du.

Ingurura begiratu eta inguruko-

ak ikusten dituen jendearen zalea

naiz. Injustiziek tripa barrua

erretzen dietenez inguratu nahi

dut, beraien gorputzak zeharkatu

ez dituzten pozez pozteko gai den

jendez eta abiaduran ibiltzea bai-

no iristea garrantzitsuagoa dela

uste dutenez.

Ingurura begiratu
eta ingurukoak
ikusten dituen

jendearen zalea naiz.
Injustiziek tripa
barrua erretzen

dietenez inguratu
nahi dut, beraien

gorputzak zeharkatu
ez dituzten pozez
pozteko gai den

jendez

BIZKAIKO HITZAk irakurleen

eskutitzak plazaratzen ditu. Ez di-

tuzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta BIZKAIKO HITZAk moz-

teko eskubidea du. Helbide ho-

netara bidali behar dira, izen-abi-

zenak eta herria adierazita:

Bizkaiko Hitza, Uribitarte kalea

18, 3-C, 48001 Bilbo. Eskutitzak

Internet bidez bidaltzeko aukera

ere badago: 

bizkaia@hitza.eus.

%

Zuluaga: Gueñesko
alkatetzatik
Osasun Sailera
GUEÑES bImanol Zuluaga

Gueñesko alkateak herrian kar-

gua utziko duela iragarri berri du.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sai-

leko kabineteburu izendatu dute.

Oraingoz, ez dute zehaztu noiz

egingo duten kargugabetzea be-

tetzeko osoko bilkura, ezta nork

hartuko duen ere Zuluagak utzi-

tako aginte makila. 

Aldaketak, xingola
marroiari aurre
egiteko araudian
BILBO bPinuei erasaten dien xin-

gola marroia gaitzari aurre egite-

ko erabili daitezkeen tratamen-

duen araudia aldatu du Foru Al-

dundiak. Besteak beste, azaleko

uretatik 50 metroko distantzia

errespetatu beharko da, eta era-

bili beharreko produktu kantita-

tea kilo bat eta 1,4 kilo artekoa da.

Bilbon abiadura
murrizteak ez ditu
guztiak asebete

BILBO bAstearteaz geroztik or-

duko 30 kilometroko abiadura

muga dago Bilbo osoan.

300.000 biztanle baino gehiago

dituzten herrien artean lehenen-

goa izan da neurri hori hartzen.

Oposizioak eta erabiltzaileek

kritikak egin dizkiote neurriari.  

EH Bilduren ustez, ez da nahi-

koa zirkulazioaren abiadura 

moteltzea. Bruno Zubizarreta 

zinegotziaren esanetan, «era-

ginkorra izan dadin, beste neu-

rri batzuk ere hartu behar dira».

Besteak beste, garraio publi-

koa sustatu, eta disuasio apar-

kalekuak eta bizikletentzako

azpiegituretarako inbertsio

handiagoak egin beharraz min-

tzatu da EH Bilduko kidea.

PP neurriaren kontra azaldu

da, hiriak «bizitasuna» galduko

duela iritzita. Raquel Gonzalez

zinegotziak esan du neurriak

kalte handia egiten diela ga-

rraio publikoari eta taxi gidariei.

Gainera, uste du kutsadura ez

dela murriztuko. «Kontrakoa

egin dezake, oso martxa labu-

rretan ibili behar baita».

Bilbobuseko gidariak eta taxi

gidariak ere kexu dira. Abiadura

muga kale guztietan ezartzeak

kalte egiten diela salatu dute,

geldoegi doazelako. Oraingoz,

udalak ez du jarriko isunik.

Irudia b Otxandio

Hainbat isurketa salatu dituzte
Karramarro hilak agertu ziren joan den larunbatean Oletatik Otxandiora doan Olaeta ibaian. Hala jakinarazi du

Ekologistak Martxan Bizkaia taldeak. Heriotza horiek isurketa baten ondorioz gertatu direla uste dute. URAk la-

ginak hartu ditu, eta aztertu egingo ditu. Bestalde, Bilboko Ur Partzuergoak Bilboko itsasadarrera ur beltzak eta

hondakin urak isurtzen dituela salatu dute Erandioko Auzokideok eta Getxoko Auzokideok taldeek, eta Eguzki

eta Ekologistak Martxan talde ekologistek. Adierazi dute, aurtengo udan ere Galindoko ur araztegiak milaka

metro kubiko hondakin ur isuri dituela, araztu gabe. Esan dute hori ez dela gertatu euri jasek ur sareek gainezka

egitea eragin dezaketen denboraldian. Lamiakoko ponpaketa estaziotik astero ur beltzak isurtzen dituztela ere

salatu dute. Partzuergoak esan du informazioa «erabat faltsua» dela. Azaldu du bere sistemak ez duela egiten

gainezka euri asko ez dagoenean, eta euri jasengatik gertatzen denean, URAri esaten diotela. EKOLOGISTAK MARTXAN



Peru Azpillaga Diez

1.075 kilometroko aldea dago
Muskiz eta Tarifa (Andaluzia, Es-
painia) artean. Distantzia handia,
edozein garraio motatan egiteko;
are gehiago, bizikletaz egiteko as-
moa izanez gero. Hori da, ordea,
Alberto Vallesek (Muskiz, 1968)
bere buruari jarritako erronka:
inongo geldialdirik gabe sorterri-
tik penintsula hegoaldera joatea
bizikletaz. Bihar bertan abiatuko
da, eta minbiziaren aurka borro-
katzeko dirua lortzea du helburu.
Prest bihar bertan abiatuko du-

zun erronkarako?

Bai, erabat. Inoiz egin gabeko dis-
tantzia bat da hau niretzat, baina
ziur naiz egin dezakedala. Egune-
ro ateratzen naiz entrenatzera,
eta erronka berritzaile honi hel-
tzeko irrikaz nago.
Zure herritik Tarifaraino kilome-

tro asko daude, ordea.

Bai, 1.075 kilometro. Herriko pla-
zatik aterako naiz, baina ez dugu
nahi jende asko biltzerik, osasun
neurriak errespetatzeko. Horre-
gatik, Tarifara jo baino lehen,
buelta bat emango dut herritik bi-
zikletaz, jendea agurtzeko. Nire
asmoa da 60 ordu baino gutxia-
gotan ibilbidea osatzea. Hala ere,
nahiago nuke denbora gehiago
beharko banu.
Zergatik diozu hori?

Helburu nagusia delako Aspano-
vas elkartearentzako finantzake-
ta lortzea. Erronka honen bidez,
kilometroak salduko ditugu, eta
ni saltzen diren kilometro guztiak
egiteko prest agertu naiz. Hau da,
berezko distantzia baino kilome-
tro gehiago saltzen badira, ibilbi-
dea luzatu egingo dut, saldu diren
kilometro guztiak bete arte. Hori
egin behar badut, Pedro Galarzak
bere laguntza eskaini dit Veletako
mendatea —Europako mendate-
rik handiena— nirekin batera igo-
tzeko. Dena den, baldintzen ara-
berakoa izango da dena; ni indar-
tsu nago, eta ziur naiz lortuko
dudala.
Zergatik hautatu duzu Aspano-

vas elkartea laguntzea?

Haur minbiziaren aurka lan egi-
ten duen elkarte bat da. Elkarte
horiek ere finantzaketa asko gal-
du dute koronabirusaren ondo-
rioz, egungo egoeran oso zaila bai-
ta egitasmo solidarioak antola-
tzea. Horregatik, bakarka aritzen
garenok baino ezin ditugu halako
egitasmoak planteatu. Nik argi
nuen erronka hau egin nahi nue-
la, eta, haiekin kontaktuan jarri
nintzenean, ilusio handiz hartu
zuten. Laguntza handia eskaini
didate.
Hau ez da, ordea, egiten duzun

lehenengo erronka solidarioa.

Ez. Oso sentzibilizatuta nago
minbiziaren aurkako borrokare-
kin. Duela zazpi urte, aita galdu
nuen oso minbizi luze eta gogor
baten ondorioz, eta, orain, duela
urte bat baino gutxiago, gertuko
senide gazte bat galdu genuen.
Horrek asko eragin zidan, eta, 
orduan, nire pedalkadei zentzua
ematea erabaki nuen: erronka 
solidarioak egitea otu zitzaidan,
eta hala hasi nintzen honekin.
Zer erronka egin dituzu geroz-

tik?

Lehendabizi, Muskizetik Santia-
gora joan nintzen geldialdirik
egin gabe. Gero, Everesting bat
egin nuen, Ezkerraldeko lehe-
nengoa. Gure herriko Borja auzo-
ko aldapa batean, Everest men-
diak dituen 8.848 metroak egin
nituen. Orain dela gutxi, abuz-
tuan, 24 orduko geldialdirik 
gabeko erronka bat egin nuen So-
dupen, eta, denboraldiari amaie-
ra emateko, Deabruaren ibilbi-
dea izena eman diodan erronka
abiatuko dut bihar.

Zergatik deitu duzu horrela?

Claudio Chiappucci Il Diavolo
ezizenez ezaguna den txirrindu-
lariaren omenez. Beti miretsi izan
dut, zeukan izaera borrokalaria-
gatik eta ematen zuen ikuskizu-
nagatik. Erronka eta txapelketa
guztiak haren maillota soinean
nuela egin ditut, eta oraingoan
hari eskaini nahi izan diot ibilbi-
dea. Egia esan, ez dit hutsik egin,
harekin harremanetan jarri gine-
an oso harrituta eta ilusio handiz
hartu baitzuen erronkaren ideia.

Laguntzeko jarrera azaldu du ha-
sieratik, eta bere esku zegoen
guztia eskaini digu. 
Zergatik jarri diozu izena erron-

kari?

Ez dudalako nahi erronka hauek
gauza indibidual bat izaterik. So-
dupekoa, Everesting-a eta orain-
go Deabruaren ibilbideadenbo-
ran mantentzen diren erronkak
bilakatzea da helburua, eta ni ez
banaiz, beste batek egin ahal iza-
tea. Geroz eta berekoiagoa den gi-

zarte honetan, izaera solidario ho-
ri bizirik mantendu dadin. Hau da
gazteei utzi nahi diedan ondarea.
Zer-nolako garrantzia dute hala-

ko erronkek?

Nik nire ekarpena baino ez dut
egin nahi. Finantzaketa nahiko-
rik ez duten eta izan beharko
luketen ikerketa horiek bultza-
tzeko; hala nola haur minbizia eta
leuzemia. Aspanovasen moduko
elkarteek sekulako lana egiten
dute, aspalditik gainera, eta poz
handia ematen dit nire laguntza
eskaini ahal izateak. Bizikletan
ibiltzearen hirugarren hanka dira
erronka solidarioak: lehendabizi-
koa terapia da; bigarrena, zaleta-
suna; eta hirugarrena, edukia.
Egiten dudan honi zentzua ema-
tea eta besteei laguntzeko erabili
ahal izatea.
Zer lotura duzu bizikletarekin?

Txikitatik pilotan ibili naiz. Pilota
utzi nuenean hasi nintzen bizi-
kletan, gaztea nintzela, baina
gero, lan kontuengatik eta, utzi
egin nion ibiltzeari. Orain dela bi
urte, buruko gaitz bat hauteman
zidaten, eta kirola egitea gomen-
datu zidaten. Orduan hartu nuen
berriro ere bizikleta, eta, geroztik,
egunero ibiltzen naiz. Txapelke-
tetan eta erronketan erabat mur-
gilduta nabil, gainera.

«Poz handia ematen
dit nire laguntza
eskaini ahal izateak»

Alberto Valles b Txirrindularia

Beste erronka solidario bat abiatuko du bihar Vallesek minbiziaren
aurkako borroka sustatzeko. Oraingoan, Muskiz eta Tarifa lotzea izango
da muskiztarraren asmoa. ‘Deabruaren ibilbidea’ izendatu du erronka.

RAUL BOGAJO / FOKU

«Helburua denboran
mantentzen diren
erronkak bilakatzea da,
eta ni ez banaiz, beste
batek egin ahal izatea»

Fisterrara,
gaixotasun arraro
bati aurre egiteko

R
Hiru urduñarrek Fisterra-

raino doan Donejakue bi-

dea egingo dute tandemean,

Aefat elkartearen alde dirua bil-

tzeko. Elkarte horrek ataxia te-

langiektasia gaixotasun arraro

eta neurodegeneratiboa iker-

tzeko proiektu bat finantzatu

nahi du. Araban bi dira gaitz

hori duten pertsonak. Erronka

urriaren 9an abiatuko da.
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Peru Azpillaga Diez Bilbo

Osasun larrialdiaren ondorioz,

abiatu eta gutxira, Loraldia festi-

balaren seigarren aldia gelditu

behar izan zuten antolatzaileek.

Hala, sormenean oinarritutako

kultur jaialdiak bertan behera

utzi zituen udaberriarekin batera

Bilbon loratzekoak ziren ekitaldi

guztiak. Geroztik, ordea, Loraldia

kultur elkarteko kideak ez dira

geldirik egon, eta eutsi egin diote

euskal kulturaren proposamen

berritzaileenak plazaratzeko as-

moari. Horregatik, behin segur-

tasun neurriak arazorik gabe bete

ahalko direla bermatu ostean,

martxan jarri dute berriz ere aur-

tengo festibala.

Udagoienean loratzen da le-

mapean, bihar bertan abiatuko

da aurtengo festibal berezia, Bil-

boko Itsasmuseumen, Iñigo Asti-

zek eta Mikel Ayerbek eskainiko

duten Högeitavat mendeko

emanaldi poetikoapoesia perfor-

mancearekin. Egitaraua urriaren

22ra arte luzatuko da, eta dizipli-

na anitz, askotariko formatuak

eta hainbat motatako ekintzak

bilduko ditu. Besteak beste, Lo-

raldia Udagoiena udazkeneko 

aldian, teatroa, dantza, musika,

literatura, artea eta bertsolaritza

egongo dira gozagarri.

Osasun larrialdira egokitzeko

hartutako neurri berezien artean,

gainera, Loraldia festibalaren an-

tolatzaileek hiru eguneko espe-

rientzia digitala txertatu diote

aurtengo aldiari. Osasun krisia

dela eta, Loraldia Udagoiena jaial-

diko ikuskizunak mugatuta

egongo dira, batez ere edukierari

eta pertsonen arteko harremana-

ri dagokionez. Muga horiei aurre

hartu ahal izateko, ohiko zuzene-

ko ikuskizunez gain, Esperientzia

digitala izeneko proposamena

garatu du Loraldia Kultur Elkar-

teak. Teknologia baliatuz, strea-

mingbidezko ekintza eta ikuski-

zunen emankizuna baino gehia-

go izango diren hiru egitasmo

antolatu ditu; Loraldiaren eta

EITBren webguneen bidez ikusi

ahalko dira. 

Abantaila gehiago
Kanta batek mundua eralda de-

zake? izenburupean eskainiko

den solasaldi musikatua izango

da lehenengoa, urriaren 4an. Ber-

tan, Noan Chomskyren manipu-

lazio mediatikoaren hamar estra-

tegiak abiapuntu hartuta, Har-

kaitz Cano, Petti eta Ana

Galarraga musikak duen indar

eraldatzaileaz ariko dira. Bigarre-

na lau egun beranduago izango

da, urriaren 8an: Alos Quartet tal-

deak, beste musikari batzuez la-

gunduta, dantza eta musika uz-

tartuko dituen ikuskizun bat es-

kainiko du. Azkenik, urriaren

18an izango diren Mikel Urdan-

garinen solasaldia eta kontzertua

ere egongo dira ikusgai streaming

bidez. Antolatzaileen ustez, bide

digital horiek edukiera mugak

ezartzen duen baino jende gehia-

gorengana heltzeko aukera

emango dute, eta, sare sozialen

bidez, esperientzia hori publikoa-

ren ekarpenekin osatuko dute.

Aurten, gainera, festibalaren

komunitatea osatzen duten lora-

zainen figura indartu nahi izan

dute antolatzaileek. Norbanako

horiek deskontu bereziak izaten

dituzte jaialdiko sarreretan.

Udazkeneko aldi berezian, ordea,

haiei zuzendutako abantaila

gehiago izango dira. Alde batetik,

edukiera txikia izanda, salmenta

lehenetsia izango dute lorazain

guztiek. Horrekin batera, urria-

ren 17an ospatuko den Lorazain

Egunerako doako sarrera izango

dute, eta esperientzia digitaleko

saio bitan aretoan egongo dira.

Bihar hasiko da Loraldia
festibala, pandemiagatik
eten eta sei hilabetetara
‘Loraldia Udagoiena’ izenpean, urriaren 22ra arte izango da jaialdia
b Hainbat diziplina, formatu eta motatako ekitaldiak prestatu dituzte
b ‘Streaming’ bidez ere eskainiko dira saio berezi batzuk

Loraldia Udagoienaren antolatzaileak, festibalaren aurkezpenean, joan den barikuan. ARITZ LOIOLA / FOKU

Teatroa, dantza, musika,
literatura, artea eta
bertsolaritza egongo
dira gozagarri Loraldia
Udagoiena festibalean
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Irailak 26

20:00.Högeitavat mendeko

emanaldi poetikoa. Bilboko

Itsasmuseumen.

Irailak 30

19:30.Xabier Berasaluze, 

Leturia Tarrapatan. Pandero

baten ibilbidea. Bilboko 

Itsasmuseumen.

Urriak 1

20:00.Lurrun minezantzerkia.

La Fundicionen.

Urriak 2

20:00.Lurrun minezantzerkia.

La Fundicionen.

Urriak 4

12:30.Manipulazio Estrate-

giak. Bilboko Guggenheim

museoan.

17:30. Kanta batek mundua

eralda dezake? Solasaldia eta

hainbat kanta. Bilboko 

Guggenheim museoan. 

Streaming bidezko 

ekintza.

Urriak 7

19:30. Iñaki Soto: Suak pizten

direnean liburuaren aurkez-

pena. Bilboko Itsasmuseu-

men.

Urriak 8

19:30.Alos Quartet. XX urte.

Azkuna Zentroan. Streaming

bidez ere bai.

Urriak 9

20:00.Diagonalean Zehar.

Mizel Theret. La Fundicionen.

Urriak 10

19:30.Hariak. Bilboko Itsas-

museumen.

Urriak 11

12:30.Zaharkitze programa-

tua. Bilboko Guggenheim

museoan.

Urriak 14

19:30.Nola gorde errautsa

kolkoan eztulik gabe. Bideba-

rrieta liburutegian.

Urriak 16

19:30.Dylan dosia. Bideba-

rrieta liburutegian.

Urriak 17

20:30.Muda. Bilboko Itsas-

museumen.

Urriak 18

12:30.Mikel Urdangarin sola-

saldian. Streamingbidez.

19:00.Mikel Urdangarin. 

Euskalduna jauregian.

Urriak 22

19:30.Muga. Euskararen

Etxean.



Ibai Maruri Bilbao

E
gunak argitu orduko

hasten dira beharre-

an, Bilboko itsasada-

rrak banatzen dituen

bi ertzak lotu guran:

Erandiotik Barakaldora, eta buel-

ta; Portugaletetik Areetara, eta

buelta. Etengabean ibiltzen dira

txalupa motordun txikiak esku-

mako eta ezkerreko ibarren arte-

ko distantzia desagerrarazi gu-

ran. Baina gasolino izenez ezagun

diren txalupa horien etorkizuna

kolokan dago. Ertz bateko eta

besteko bizilagunek bestelako lo-

turak topatu dituzte azken ha-

markadetan. Arrondegiko zu-

biak, lehenengo, eta Bilboko Me-

troak, hurrengo, erabiltzaile

kopurua nabarmen txikitzea

ekarri die zerbitzu biei. Eta CO-

VID-19aren pandemiak Erandio

eta Barakaldo artekoa kinka la-

rrian ipini duela ohartarazi du

Oscar Suarez ugazabak. Erandion

dagoen Muruetako ontziolakoek

abuztuan egindako enkargu bati

esker irabazitako diruak salbatu

du udan negozioa behin betirako

ixtetik; urte bukaera arte eutsi

ahalko duela esan du. Baina ez

daki gero segitzerik izango duen.

«Koronabirusak esango du».

Astelehenetik barikura eskain-

tzen du Suarezen Boteros de la Ria

enpresak bi itsasertzak lotzen di-

tuen zerbitzua: 05:30ean hasi eta

21:30 arte, eten barik. «Astebu-

ruetan zerbitzua eskaintzeari utzi

genion metroa martxan jarri ze-

nean. Ez zen errentagarria», go-

goratu du. Beti bezala, behargi-

nak dira erabiltzaile nagusiak,

itsasadarraren alde batean bizi eta

bestean lan egiten dutenak. Bes-

teak beste, momentuz negozioa

salbatzen lagundu dioten Murue-

ta ontziolako langileek erabiltzen

dute. Baina baita Barakaldoko bi-

degorrira bizikletaz ibiltzera joan

gura duten erandiotarrek ere. Edo

umeekin txalupan ibili gura du-

ten familiek. Suarezek argi esan

du: «Bi ertzak lotzeko zerbitzua

ez da errentagarria; aspaldi utzi

zion dirua emateari». Nolabaite-

ko nostalgiagatik eusten diola ai-

tortu du. Haren enpresak bestela-

ko zerbitzuak ere eskaintzen ditu. 

Txalupa handiagoak ditu itsa-

sadarrean gora eta behera ibiltze-

ko. Adibidez, bisita gidatuak es-

kaintzen dituzte, eta baita ezkon-

tzera doazenen despedida jaiak

ere. «Udan alokatuta irabazten

dudan horri esker, gasolino zerbi-

tzua mantendu ahal izaten dut,

berez ez baita inondik ere erren-

tagarria». Baina, pandemia hasi

zenetik, itsasontzia alokatzen du-

ten talde horiek desagertu egin

dira. «Ez dut bezero bakar bat ere

izan, eta uztailean uste nuen za-

rratu egin beharko nuela. Ea da-

tozen hilabeteetan koronabiru-

sak bakean uzten gaituen eta jen-

dea itzultzen den. Baina neguan,

normalean, eguraldia dela eta,

mugimendu gutxi egoten da».

Elkarrekin Bizkaiak proposa-

tuta, txalupa zerbitzu hauek biak

Barik txartelaren egituran sartzea

eztabaidatu dute Bizkaiko Batzar

Nagusiek. Ez da onartu. Baina,

Suarezen esanetan, bere kasuan

ez daki onuragarri izango litzate-

keen ere. «Egia esan, ez dut eza-

gutzen txartelaren funtziona-

mendua. Baina 1,10 euroko bidaia

erretiratu bati 50 zentimo kobra-

tu behar badiot Barik txartela

duelako, ez da negozio!». Bestela-

ko laguntza batzuk beharko lituz-

keela uste du. Eta dagoeneko es-

katu dizkio Erandioko Udalari.

Moila egokitzea eta Bilboko Portu

Agintaritzari itsasadarra draga-

tzeko eskatzea nahi du. Joan diren

egunotan arazoak izan ditu nabi-

gaziorako, marea biziak direla eta.

Erdia betetzean, pozik
Barakaldo eta Getxoko Areeta au-

zoa lotzen dituen zerbitzuaren

kudeatzaile Juanma Hernande-

zek, ordea, begi onez ikusi du 

Barik txartelean sartzeko ideia.

Are gehiago: ez du ulertu zer dela

eta eztabaidatu duten Batzar 

Nagusiek proposamen hori, 

berak dagoeneko Bizkaiko Ga-

rraio Partzuergoarekin negozia-

tua baitu. «Sar gintezkeela esan

ziguten uztailean egindako bile-

ran; ez dut uste orain arazorik

izango dugunik». 

Euren enpresa Erandiokoa bai-

no «hobeto» dagoela esan du.

«Azken urteetan bezero asko gal-

du ditugu, bai, baina oraingoz ne-

gozioari eusteko moduan gau-

de». Gogoratu du garai batean

jende gehien ibili ohi zen ordue-

tan bi txalupa ipini behar izaten

zituztela aldi berean lanean;

orain, bakarra izaten dute, eta sa-

rri erabiltzaile bakarra garraiatze-

ko. «Txalupak 40 lagun eroan 

ditzake aldi berean, baina orain

sekula ez dugu hainbeste garraia-

tzen; gehienez 20ren bat joango

dira, bidaia onenetan». Erandio

eta Barakaldo artean bezala, Por-

tugalete eta Areeta artean ere be-

zero gehienak beharginak izaten

dira. Eta uda partean, turistak ere

bai. Aurten halakorik gutxi izan

dute, hala ere. Neguan, berriz,

Erandion bezala, behera egiten

du erabiltzaile kopuruak.

Bilboko itsasadarren bi ertzak lotzeko txalupa zerbitzua dago Barakaldotik Erandiora
eta Portugaletetik Areetara. Biek galdu dituzte bezeroak, baina lehena «larri» dabil.

Gasolinoa bere bakardadean

Erandio eta Barakaldo arteko bidaia egiten duen ontzia, hutsik, pasa den ostiralean. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Bidaiariak Areetara doan txalupara igotzeko ilaran, Portugaleten. M. R. / FOKU

Txalupak alokatuta
irabazten dudanarekin
ematen dut zerbitzua;
berez ez da
errentagarria»
Oscar Suarez
Erandioko gasolinokoa

«Txalupak 40 lagun
eroan ditzake; orain 
ez dugu hainbeste
garraiatzen: gehienez
20, bidaiarik onenetan»
Juanma Hernandez
Portugaleteko gasolinokoa

‘‘

7BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2020ko irailaren 25a Gaiak



8 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2020ko irailaren 25aGaiak

Ibai Maruri Bilbao

Oro har, azken urteetako ildo be-

retik, uda oso lehorra izan da Biz-

kaian. Eta iraila aurreko hilabete-

ak baino sikuagoa. Euskalmetek

Ziortza-Bolibarko Iruzubietan

duen estazioan, 15 litro pasatxo

baino ez dira neurtu hil honen ha-

sieratik orain arte. Joan den aste-

an iritsi zen abisua: Bilbo Bizkaia

Ur Partzuergoak ur kontsumoa

murrizteko neurriak har zitzatela

eskatu zien Markina-Xemeingo,

Etxebarriko, Aulestiko, Muniti-

barko eta Ziortza-Bolibarko Uda-

lei: hau da, Markina-Xemeingo

araztegitik hornitzen diren Lea-

Artibai eskualdeko bost herriei.

Alde batetik, kaleak garbitzea eta

lorategi publikoak ureztatzea de-

bekatu diete erakunde horiei. Eta,

bestetik, igerilekuak betetzea eta

horien ura berriztea, ibilgailuak

garbitzea eta patioak eta antzeko

espazio pribatuak garbitzea debe-

katu diete herritarrei. «Eskualde-

an ez dugu urtegirik. Ur partzuer-

gotik kudeatzen ditugun Bizkaiko

beste herrietan badago; gehienak,

Zadorrako edo Ordunteko urte-

gietara lotuta daude. Lekeition eta

Urduñan ere baditugu urtegitxo-

ak, herriok hornitzeko. Baina

Lea-Artibain, ez. Meteorologiaren

pentzudan dago ur hornidura, eta

momentu honetan, ibaiak oso

emari txikia du ia ez duelako euri-

rik egin», azaldu du arazoa Bilbo

Bizkaia Ur Partzuergoko Ustiake-

ta arduradun Koldo Urkulluk. 

Azken urteetan ere antzeko

egoera bizi izan dutela azaldu du,

baina aurten are nabarmenagoa

izaten ari da ur falta. «Ezin dugu

klima aldaketarekin lotu, gu ez

baikara gai horretan adituak. Bai-

na egia da eskualde horretako

udalak partzuergora sartu zirene-

tik nabaritu dugun joera dela ur-

terik urtera sikate gero eta han-

diagoak daudela», aitortu du.

Loiuko aireportuan Aemet Espai-

niako Meteorologia Agentziak

duen estazioko datuak dira: aur-

ten, ekainaren 1etik irailaren 23ra

bitartean, metro koadroko 177,8

litro bildu dira; horietatik soilik

3,8 dira hil honetakoak. Euri

gehien ekainean neurtu zen Txo-

rierri inguru horretan eta Biz-

kaian, oro har. Eta salbuespenak

salbuespen, azken urteetako irai-

lak duela hamarkada bat baino le-

horragoak dira azkenaldian. Eus-

kalmeten arabera, denbora gutxi

igaro da joera bat dela esateko.

Lea-Artibain ez ezik, Bizkai osoan

igarri da. Eta Bilbo Bizkaia Ur Par-

tzuergotik kanpo dauden herrie-

tan ere neurriz jokatzeko eskatu

diete udalek herritarrei; esatera-

ko, Arrietan eta Busturialdeko 

batzuetan. «Inguru horietan ere

ez dute urtegirik, eta meteorolo-

giaren pentzudan bizi dira».

Edozelan ere, atzo, gaur eta as-

teburuan egingo duen euriarekin

Lea-Artibaiko erreketako egoera

konpontzen hasiko den esperan-

tza du Urkulluk; emaria normal-

tzen hasiko dela uste du. Meteo-

rologoek iragarritako euri litroak

egoera arintzeko nahiko izango

direla esan du. Beraz, ez du uste ur

mozketak egitera iritsi beharko

direnik. Hau da, ez du aurreikus-

ten alerta egoeratik larrialdi egoe-

rara igaro behar izatea; ur mozke-

tak egin beharra izaten da baten

eta bestearen arteko ezberdinta-

sunik argiena. Baina Bilbo Bizkaia

Ur Partzuergoa konponbide

iraunkor baten bila dabil azken

urteotan. Bereziki arlo bitan da-

biltza beharrean: ur putzu edo

lurpeko akuifero berrien bila eta

eskualdeko hornidura sareak

izan ditzakeen ur galerak kon-

pontzeko ahaleginetan. 

Bi akuifero, udatik
Zundaketak egiten dabiltza es-

kualdean. Dagoeneko bi milioi

euroren inbertsioa egin du par-

tzuergoak. «Ikerketa geologikoe-

tan adituak diren enpresen la-

guntzarekin egiten ditugu; haiek

esaten digute gutxi gorabehera

non aurki dezakegun akuifero

bat». Iaz Berriatuan ibili ziren,

enpresa horietako batek iradoki-

tako lekuan, baina huts egin zu-

ten: ez zuten putzua topatu. Aur-

ten, Markina-Xemeinen egin du-

te gauza bera, Ibazetan, eta zorte-

ko ibili dira. Dagoeneko hilabete

bi daramatza urez hornitzen ekai-

nean topatutako akuiferoak. Ur-

kulluren arabera, asko lagundu

die putzu berri horrek sikate garai

hauetan. Iaz Berriatuan huts

egindako lekutik oso gertu ere

beste zundaketa bat egin dute

aurten, eta han ere topatu dute

ura. «Bagenekien han nonbait

egon behar zuela. Baina, kasu ho-

netan, Berriatuko akuifero horre-

tako ura ez da Markina-Xemeingo

Iparragirreko araztegira joango,

Ondarroakora baizik; beraz, ez da

egunotan ur kontsumoa murriztu

behar izan duten herrientzat

izango, Artibai ibarreko gainon-

tzekoentzat baizik», argitu du.

Izan ere, eskualde osoan dute ego-

Sikatean,
ur bila
Ur kontsumoa kontrolatzeko neurriak hartu
dituzte Lea-Artibain b Uda lehorra dela eta,
ibaien emaria behar baino apalagoa da
b Akuifero bila dabil ur partzuergoa

Markina-Xemeinen,
Ibazeta inguruan,
ekainean topatu zuten
putzuak bi hilabete
daramatza ura ematen

Berriatuan beste
akuifero bat topatu dute
Ondarroako
araztegiaren emaria
indartzen laguntzeko

Hornidura sareak dituen
ur galerak aurkitzea da
kontsumoa urritzeko
partzuergoak duen
beste modu nagusia
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Markina-Xemeingo udaletxea eta

Karmengo iturria, Goiko Portalean,

artxiboko irudi batean. EIDER MUGARTEGI

URIZARBARRENA / LEA-ARTIBAI, MUTRIKU ETA

BUSTURIALDEKO HITZA

era bertsua: herri denak daude

meteorologiak baldintzatuta. 

Bestelako zundaketa batzuk ere

badituzte buruan, baina oraindik

oso hasierako fasean daude, eta ez

du ezer aurreratu gura izan. Dato-

zen hilabeteetan berri gehiago

emango dituztela adierazi du Ur-

kulluk. Eta komeni zaie bilaketak

ondo joatea. Izan ere, aurten topa-

tutako putzu bi horiek ez lukete

eskualdeak sikate sasoietan duen

hornidura arazoa erabat konpon-

duko. Ez dira nahikoa kontsumo

eskaerari aurre egiteko euria urri

den hilabeteetan. «Momentu ho-

netan, segundoko bospasei litroko

defizita dugu, eta putzu hauek 

8-10 litroko ekarpena egingo dute.

Hau da, defizita estali eta gutxi

gehiago irabaziko genuke. Sikate

gogorrago eta luzeagoetan oso 

larri ibiliko ginateke eskaerari 

aurre egiteko». 

Norbanakoek eta erakundeek

erabiltzen duten uraz gain, ur

kontsumoa kontrolatzerako or-

duan kontuan hartzekoak dira

matxurak: litro asko alferrik gal-

tzen direla zehaztu du Urkulluk.

Horregatik, horretan ere beharre-

an dabiltzala esan du. Izan ere,

Lea-Artibaiko bost herriok popu-

lazio aldetik txikiak diren arren,

hedaduraz handiak dira, eta sarea

osatzen duen hoditeria oso luzea

da. Berbarako, kontsumoa mu-

rrizteko eskatu den herriotan,

7.000 herritarreko biztanleria

hornitzeko 1.500 kilometro dituz-

te. «Zenbat eta luzeagoa, ur gale-

rak izateko aukera handiagoa

egoten da». Horregatik, hainbat

metodo erabiltzen dituzte hori

kontrolatzeko. Batetik, kontsu-

mo patroiak osatzen dituzte:

«Adibidez, astelehenetako kon-

tsumoa begiratzen baduzu, astero

antzekoa izaten da. Beraz, jakin

dezakezu hurrengo astelehene-

tan ere zenbat kontsumituko den.

Bat-batean aste batean ikusten

baduzu ezohiko kopuruetan ibili

garela, badakigu leku horretan ur

galeraren bat egon behar dela».

Ur galerak neurtzeko sistema hori

ez dute Lea-Artibain bakarrik

erabiltzen; Bizkaian Bilbo Bizkaia

Ur Partzuergoak zerbitzu ematen

duten herrietan, guztira, hodien

emaria neurtzeko 4.000 gailu di-

tuzte han-hemen jarrita. Udalerri

bakoitza guneka banatzen dutela

esan du, galeren kontrola zorro-

tzagoa izateko; hau da, errazago

topatu ahal izateko hoditeriaren

zein lekutan dagoen arazoa. 

Hoditeria berritu

Lea-Artibain are kontrol zorro-

tzagoa egiten ari dira, han dutela-

ko ur falta izateko arriskua. Ho-

rregatik, kontsumo kontrol ho-

riez gain, soinua neurtzen duten

beste gailu batzuk ere erabiltzen

dituzte eskualdean. «Ur galera

bat dagoenean, hodiaren barruan

kanpoan baino presio handiagoa

dago, eta horrek zarata sortzen

du. Sarean zehar, leku estrategiko

batzuetan, kalean egoten diren

kutxatiletan, estalkia kendu eta

sentsore batzuk sartzen ditugu

soinua atzemateko». Wifi sarea-

ren bidez kontrolatzen dituzte

gailuak, eta haiek jakinarazten di-

gute non atzematen duten presio-

aren zarata hori. Azaldu du neur-

ketak gauez egin behar direla,

egunak berezkoak dituen soi-

nuek desitxuratu egin dezakete-

lako gailuak egiten duen neurke-

ta. Gailu horiek tokiz aldatzen di-

tuzte tarteka. Gutxi gorabehera,

astebete inguru egiten dute leku

batean. Urkulluren esanetan, ur

galerak detektatzeko programa

horretan ur partzuergoak urtero

120.000 euroren inbertsioa egin

behar izaten du.

Hoditeria zenbat eta zaharra-

goa, orduan eta aukera handia-

goa matxurak egoteko. Horrega-

tik, partzuergora sartzen diren

udal berriekin akordioa egiten

dute, hoditeria berritzeko. Ze-

mentu zuntzezko hodiak dira ur

galera gehien dituztenak, eta 

horiek guztiak aldatu behar izan

dituzte, baita 40 urtetik gorako

erabilera dutenak ere. Ustiaketa-

ren lehen urtean arazoak eman

dituzten hodiak ere aldatu egiten

dituzte, produktu akastunak 

direlako.

EURIA, AIREPORTUAN  

URTEA EKAINETIK IRAILEAN

2015 156,1 mm 36,2mm

2016 216 mm 82 mm

2017 308,9 mm 113,6 mm

2018 154,6 mm 9,5 mm

2019 202,3 mm 85,2 mm

2020* 177,8 mm 3,8 mm

irailaren 23ra arteko datuak dira



Ibai Maruri Bilbao 

Pandemia dela eta, ezohiko urtea
izan da arraunean. Jarraitzaileen
animoak telebistaren edo irratia-
ren beste aldean geratu dira, kai
eta hondartzetan jendea pilatze-
ko debekuengatik. Baina bukatu
berri den denboraldiko estropa-
dek urteroko gazi-gozoak ekarri
dituzte Bizkaian. Horretan ez da
aldaketarik izan. Itsasoak eragin-
dako gorabeherak Ezkerraldean
nabaritu dira gehien gizonezkoen
arraunean. Osasun agintariek
ezarritako mugengatik ospakizu-
nak apar gutxikoak izan diren
arren, poza nagusi izan zen joan
den asteburuan Santurtzi aldean:
El Corte Ingles bandera arraun
klubera eroatearekin batera, aur-
tengo Eusko Label ligako koroa
ere etxeratu zuten Soterako
arraunlariek. 
Hain zuzen ere, estreinakoz

irabazi dute Kantauri itsasoko
arraun txapelketa nagusia. Txan-
ponaren ifrentzuan, euren auzo-
kideak ageri dira: Kaiku, Bizkaiko
arraunaren historian izena letra
larriz idatzia duena, mailaz jaitsi
da. Horrela, santurtziarrak ezti
gozotan daude, eta sestaoarrak

disgustua gainditu ezinik dabiltza
gaur egun. 
Kamioi baten gainean ibili zi-

ren Santurtziko arraunlariak he-
rrian barrena joan den domeka
arratsaldean. Goizean, denboral-
diko azken bandera eskuratu zu-
ten  Abrako uretan; bezperan,
Bermeokoa. Abuztuan irabazi
zuten lehenengoa, Boiron (Gali-
zia), Zierbenari ozta-ozta aurrea
hartuta. Bizkaiko txapelketa ere
irabazi dute aurten. Uda borobila
izan da santurtziarrentzat. Talde-
ko arraunlarien ustez, «erregu-
lartasunak» eman die garaipena.
Behin izan da hamaikagarren, be-
deratzigarren eta seigarren; gai-
nontzeko estropada guztietan au-
rreneko lau postuetan ibili da.
Kontxan egin zuten okerrera.
«Guk garbi izan dugu beti ondo
genbiltzala, eta talde barruan ez
da inolako zalantzarik izan», ai-
tortu dio BERRIAri Soterako
arraunlari Ander Zabalak. Eta
oreka horrek saria izan du, aur-
tengoa liga irregularra izan baita
oro har: «Eguraldi eta itsaso alda-
ketek asko eragin dute gorabehe-
ra horietan, baita erdiko taldeen
maila onak ere. Aurreko urtee-
tan, goiko taldeek estropada txar

bat eginez gero, lau bat puntu gal-
tzen zituzten. Aurten, aldiz, zor-
tzi-bederatzi puntu galtzeko ez
zen ezer behar». Beste sari bat ere
lortu dute Soterakoek: Asier Zuri-
naga patroia izendatu dute ligako
onena, 11 punturekin.
Urdaibairentzat ez da urte ona

izan. Hirugarren bukatu dute li-
gan. Bandera bi eroan dituzte
Bermeora: Bilbokoa eta Oriokoa.
Baina ezustekoengatik gogoratu-

ko dute aurtengo uda: abuztu 
hasieran norbait egoitzara sartu
zitzaien, eta hil bukaeran istripua
izan zuten herriko portuan entre-
natzen ari zirela. 
Kolperik latzena, berriz, Kai-

kukoek jaso zuten joan den abuz-
tuaren 28an, Galiziako uretan.
Hamabi urte goi mailako arraun
ligan igaro ondoren, jaitsi egin
dira. Egun hartako estropadan
gutxienez laugarren egin behar
zuten maila salbatzeko, baina az-
kenak geratu ziren sailkapenean.
Garai oparoak bizi izan ditu Sesta-
oko traineruak —2011ko, 2012ko
eta 2013ko ligak irabazi zituen ja-
rraian—, baina azken urteetan
gain behera ibili dira, eta aurten-
goak eman die azken kolpea.
1922an sortu zen Kaiku Kirol Tal-
dea, eta hiru urte geroago traine-
rua. Bost urte barru izango dute,
bada, mendeurrena. Lehen mai-
lan ospatzea dute helburu.

Ondarroarrek bandera bi
Emakumeen estropadei dagokie-
nez, lehen mailako Euskotren li-
gan badaude Bizkaiko arraunla-
riak: berbarako, Nerea Badiola
eta Amaia Galdos ondarroarrak
liga irabazi duen Orioko traineru-
koak dira. Baina goi mailan 
ez dago Bizkaiko herririk. He-
rrialde historikoan dauden an-
dreen lau arraun taldeak bigarren
mailan dabiltza —hau da, ETE li-
gan—, Gipuzkoako eta Lapurdiko
beste bost talderekin. Laugarren
amaitu du denboraldia Ondarro-
ak, bosgarren Deustuk, zazpiga-
rren Isuntzak eta zortzigarren 
Lutxanak. 
Deustuk denboraldi orekatua

egin du, 4. eta 5. postuetan ia es-
tropada gehienetan. Ondarroak,
berriz,  gorabeheratsuago ibili
den arren, bandera bat ekarri du
Kantabriatik (Espainia) Bizkaira:
Castro Urdialesekoa. Eta Bizkaiko
txapelketa ere eskuratu zuten on-
darroarrek uztailean Lekeition
jokatutako estropada saioan. 

Gorabeherak Ezkerraldean
Lehenengoz Eusko Label liga irabazi du Santurtziko ‘Sotera’ traineruak; hiru bandera eta 
Bizkaiko txapelketa ere eskuratu dituzte bSestaoko Kaiku, berriz, mailaz jaitsi da aurten

Santurtziko arraunlariak, joan den domekan, Eusko Label ligako koroa jasotzen, Abrako uretan. SINADURA / AGENTZIA

Ondarroa, Bizkaiko andreen banderarekin, uztailean, Lekeition. M. R. / FOKU

Santurtziko ‘Sotera’-ko
patroi Asier Zurinaga
izendatu dute Eusko
Label ligako patroirik
onena, 11 punturekin 
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Ibai Maruri Bilbao

L
iztorrak harrapatze-
ko botila batzuk ipini
nituen, ziri batekin.
Eta haiei begira nen-
goela bururatu zi-

tzaidan. Azkeneko Gabonetan
izan zen. Gero zirriborro batzuk
egin nituen, eta hala sortu nuen».
Liztor asiarrentzako harrapagailu
berri bat asmatu du Fernando
Arangok. Sortzez Asturiaskoa
(Espainia) den arren, Bilboko Zo-
rrotza auzoan bizi da, eta Basau-
rin ditu erlauntzak. «Nik siderur-
gian egiten dut lan. Erlezaintza
zaletasuna baino ez da niretzat. Ni
bezalakoei ez zaigu errentagarri
egiten merkatuan dauden siste-
mak erostea. Edonork etxean egi-
teko moduko hau asmatu dut». 
Bizkaiko Erlezainen Elkartera

jo zuen beste kideei bere asma-
kuntzaren berri emateko. Ba-
tzuek ez dute oso argi ikusi, baina
beste batzuei gustatu zitzaien, eta
publiko egitera animatu dute.
«Nik ez dut uste honek liztorra
desagerraraziko duenik, baina

lortzen dut kasta ahultzea»,
ohartarazi du. Erlauntz guztietan
ditu ipiniak, eta joaten denero liz-
tor mordoa harrapatu duela ikus-
ten du. Dagoeneko, 19.000tik
gora zenbatu ditu; eta zenbatu ez
dituenak gehiago dira. «Arrakas-
tatsua da, oso eraginkorra. Er-
launtzak ditudan inguruan, az-
ken egunetan oso liztor gutxi da-
bil; populazioa urritu diet».
Orain Bizkaiko beste toki batzue-
tatik etorriko zaizkion beldur da.

Horregatik uste du herrialde oso-
an horrelako gailuak jartzea izan-
go litzatekeela eraginkorrena.
Erlauntzari kutxa moduko bat

ipintzen dio, sarrera estaliz. Ku-
txaren sarrera alanbrezko saretaz
eginda dago. Zulotxoak erleak
sartu eta irteteko bestekoak dira,
sei milimetrokoak, baina liztor
asiarra ez da kabitzen haietan. 
Saretaren beheko partean, toles-
tura bat egin dio Arangok, lizto-
rrak handik sar daitezen erleen

atzetik. Izan ere, liztor asiarrek 
erleak hiltzen eta jaten dituzte,
eta hori da erlezainek intsektu in-
baditzaile honekin duten arazo
nagusia. «Ez dugu ezer behar liz-
torrak erakartzeko. Beste gailu
batzuek likidoren bat edo bestela-
ko moduren bat erabiltzen dute.
Kasu honetan, erleen euren atze-
tik etortzen dira».
Saretaren beheko tolestura

hori zortzi zentimetro da luze.
Behin handik barrura igarota, liz-

torrak ez daki atzera egin eta irte-
ten. «Erleen bila doa, eta gorantz
egiten du hegan, argitarantz. Bai-
na sareta barruan dago, harrapa-
tuta, saretaren eta erlauntzaren
artean. Irteera bakarra du: kutxa-
ren albo batean ipini diodan boti-
larakoa». Botila plastikozkoa da,
gardena, eta barruan ura eta xa-
boia jarri ditu Arangok. Xaboiari
esker, liztorrek laprast egiten
dute gorantz igo nahi dutenean,
eta uretan itota hiltzen dira. «Ga-
ragardoa ere probatu izan dut, eta
erakartzen ditu, bai. Baina ura eta
xaboia soilik erabilita ere berdin
balio du. Ura eta xaboia dira ezin-
bestekoak: hori argi dut».

Nahi duenak egiteko
Sareta bera harrapagailua egiteko
barik babeserako erabili izan dela
azaldu du Arangok. «Merkatuan
eros daitezke. Liztorrak barrura
sartzea eragozteko balio dute. ‘Ez

zaizkizu sartuko, eta ez dizkizute
erleak jango’, esaten dute. Eta
ondo dago. Baina nire harrapa-
gailu honek babestu egiten du,
bai, zulotxoetatik ezin direlako
liztorrak sartu, soilik beheko to-
lesgunetik. Baina, aldi berean,
harrapatu egiten ditu, eta hil».
Tolesgune horretan, ohola luzea-
goa da, liztorrak hegan datozene-
an bertan gelditzeko; nolabait to-
lesgunetik sartzeko gonbidapena
da oholeko atsedenleku hori.
Harrapagailua egitea oso mer-

kea dela azpimarratu du. «Sareta
eta kutxa osatzeko kabilak baino
ez ditut erosi. Oholak lantokian
hartu nituen, botatzeko zeuden
batzuk. Edonork egin dezake,
erraz eta merke». Ez du asmaki-
zuna patentatzeko asmorik. Eta
ez luke nahi beste inork egiterik.
«Niri bururatu zait, eta doan
eman gura diet beste erlezainei».

Erlauntzetara erle bila joaten diren liztor asiarrak harrapatzeko gailu bat asmatu du
Fernando Arango erlezainak. Erlauntzaren sarreran jartzen duen kutxa bat da.

Harraparia harrapatzeko prest

Fernando Arangok elauntzari jartzen dion kutxa eta barruan harrapatu dituen liztorrak, hilak, joan den astean. FERNANDO ARANGO

Gailu merkea dela esan
du Arangok: sareta eta
kabilak baino ez ditu
erosten, eta oholak
birziklatuak dira
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Maialen Arteaga Bilbo

A
gertokia apur-

tu». Halaxe

dio kaleak

oholtza gaine-

ra daramatzan

Break On Sta-

ge nazioarteko jaialdiak. Urtero-

urtero, martxoan, dantza urba-

noen erakusleiho izaten da. Sus-

traiak karriketan dituzten dan-

tzen aterpe izaten da. Sustraiak

kaleko dantzetan ditu, baina ada-

rrak beste hainbat diziplinatarai-

no eratu dira; kirolera, esate bate-

rako. Beste kultur ekitaldi asko

bezala, aurtengoa atzeratzeko

erabakia hartu zuten. Lehenengo,

ekainera. Azkenik, Bilbon aste-

buru honetan emango diote

amaiera sailkapen jaialdiari.

«Ibilbide luzeko jaialdi bat da,

hogei urte daramatzagu hainbat

lekutan ikuskizun hau egiten.

Kale kulturen adierazpenak eta

kaleko diziplinak taula gainera

eramaten ditugu», azaldu du An-

der Garaizabalek, antolatzaile

den Arriola kultur elkarteko ki-

deak. Dantzen topaleku ez ezik,

«kutsu urbanoa» duten beste

hainbat adarren topaleku ere

bada: «Kaleko dantzez gain, mu-

sika eta kirola ere biltzen dira»,

gehitu du. Duela hogei urte izan

zen lehenengo aldia, Elorrion. Ur-

teak aurrera joan ahala, Bizkaiko

herria «txiki» geratu zitzaien,

eta, sarrera kopurua handitu as-

moz, hiriburura egin zuten salto.

Hiriburuan dantza urbanoen

presentzia «nabarmenagoa»

dela esan du. Orain, Bilbo Arena

aterpe dutela, 4.000-5.000 sarre-

ra artean saltzen dituzte urtero.

Oholtza handiago batean dan-

tzatzen duten arren, asmoa lehen

bezain sinplea dela adierazi du

Garaizabalek: «Asmo xume bate-

kin hasi zen jaialdia, eta oraindik

ere, nahiz eta jende asko bildu,

xumea izaten jarraitzen du.

Agian, hori da jaialdiaren sekre-

tua». Hogei urte pasatu dira jaial-

dia jaio zenetik, baina egungo

oholtza helburu berberek astin-

tzen dutela dio: «Normalean an-

tzokietan ikusteko aukera ez du-

gun diziplina horiek taula gainera

ekarri nahi ditugu oraindik». 

Kalean jaiotako dantzetan be-

rezitasun bat sumatzen du Garai-

zabalek: «Dantza urbanoek oso

elementu eszeniko interesgarriak

dituzte oholtza gainera eramate-

ko, azpiegitura eszeniko bat

eman nahi genien kaleko dizipli-

Break On Stage sailkapen jaialdiak Bilbo Arenako oholtza gainera ekarriko ditu
kaleko dantzak eta askotariko diziplinak asteburu honetan. Ikusle kopurua
murriztu behar izan dutenez, zuzenean botako dute ‘streaming’ bidez.

Kale dantzak, oholtza
handien astindu

Break On Stageko dantza talde gazte bat, oholtzan. BREAK ON STAGE 
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munduko breakdance generoko
txapeldunak. Genero bereko Cir-
cle Of Trust taldea ere egongo da,
Zaragozakoa (Aragoi, Espainia).

Euskal Herriko taldeen
artean, Donostiako
Bamboo taldea eta
Iruñeako Breathles talde
gaztea egongo dira. Do-
nostiako taldea mundu
mailako World of Dance
txapelketarako sailkatu
da aurten. Castroko Nuh
Proud taldea ere lehiatu-
ko da. Izenak ideia bat
adierazten du: «Ez gara
harroak, baina gutaz ha-
rro gaude». Horrez gain,
Indala taldeak ikuskizun
bat eskainiko du dantza
eta antzerkia uztartuz.

Gaztetxoagoen sailkapenean,
Feel The Sound, Extra, Legacy
Breath eta Slippery taldeak lehia-
tuko dira. Kirol diziplinetan bizi-
kleta eta patinete jauzien ikuski-
zunak egongo dira. Bizikletekin
Martxel Arribillaga, Dani Cortadi,

Ibai Gaztelumendi eta Diego So-
lans arituko dira bi gurpilen gai-
nean. Hiru gurpiletan, aldiz, sco-
oter lehiaketan, Alex Gonga irun-
darra, Madrilgo Ruben Doniga
Madrildarra, eta Bartzelonako
Joan Jorba eta Marti Samper izan-
go dira.

Giro hurbila
Aipatutako artisten ikuskizunek
publiko hurbila sortzen duela
uste du Garaizabalek: «Publiko
familiarra hurbiltzen da norma-
lean, eta faktore horri garrantzi
handia eman diogu».
Iker Villa Revolta Permanent

taldeko abeslari eta Go!azen tele-
saileko aktorea da aurtengo aldia-
ren aurkezlea. Gogoan du Break
On Stage jaialdira lehen aldiz
ikusle gisa joan zenekoa: «Lehe-
nengo aldia bereziki gogoratzen
dut: hip-hop kultura ezagutzen
hasi nintzen pixkanaka, eta 2010.
urteko aldian txundituta gelditu
nintzen ateak zeharkatu nituen
momentutik beretik. Jaialdiak

zuen tamaina eta garrantzia ez
nuen espero, eta hala izaten ja-
rraitzen du; Bilboko hiriko jenti-
letako bat da». Lehen aldi horre-
tan beste lehen aldi bat ere bizi
izan zuen: «Lehen aldiz Violado-
res del Verso taldea ikusteko au-
kera izan nuen aldi horretan».

Arazoen konponbideen bila
Errealitate konplexuak aldaketa
konplexuak behar ditu. «Apustu
handia izan da jaialdia aurrera
ateratzea», aitortu du Garaizaba-
lek. Horrela, moldaketa ugari
egin behar izan dituzte asteburu-
ko ekitaldia antolatu ahal izateko,
horietako aldaketa nabarmenena
ikusle kopurua izan dela kontatu
du. Izan ere, ohiko ikusleen laur-
denak baino gutxiago egongo
dira aurtengoan: «5.000 ikusle-
tik 600era murriztu behar izan
dugu». 
Horrez gain, aulkiak sektoreka

banatu eta zenbakitu ere egin di-
tuzte. Horrela, publikoak eserita
egon beharko du, baina, giroa sa-
murtzeko asmoz, elkarbizitza
unitateak izeneko taldeak sortu
dituzte; elkarrekin desplazatzeko
aukera duten pertsona taldeak
izango dira; bost pertsonako bur-
buila taldeak, hain zuzen. Villak
aitortu du inor ez dela ezarritako
segurtasun neurrien zalea, baina
horiek «halabeharrez» bete 
beharko dituztela ekitaldia posi-
ble egiteko.
«Arazo berriei konponbide be-

rriak bilatzen gabiltza», gehitu
du Garaizabal Arriola kultur el-
karteko kideak. Egokitzapen be-
rri horietako bat streamingbidez
eskaintzea da, sartzeko aukerarik
gabe geratu direnek zuzenean
ikuskizunaz gozatu dezaten. Aur-
tengo argazkia desberdina izan
arren, jaialdiak urtero duen xar-
ma mantenduko duela uste du
Garaizabalek: «Lehengo berota-
sun hori ez dakit posible izango
den, baina oholtzako betiko ener-
gia eta publikoarekin hartu-ema-
na seguru lortuko dela».
Mundu osoan bizi den egoera

berriak kultura arloa zein kultur-
gileak «gogor» jotzen dituela
esan du Villak: «Kulturgileok eta
sortzaile guztiok gure lana aurre-
ra eramateko lekurik eta modu-
rik gabe egon gara hilabete mor-
doz, eta legeak itotzen jarraitzen
gaitu». Hori ikusirik, «ezinbeste-
ko» ikusten du kultur ekitaldien
aldeko apustua: «Betiko mo-
duan, egoera berri honetara mol-
datzen saiatu gara, eta gure 
indar eta irudimen guztiarekin
aurre egingo diogu; hortaz, ho-
rrelako jaialdiak aurrera ateratze-
ko apustua ez da garrantzitsua:
ezinbestekoa da».

na berri horiei». Bi hamarkada
atzera bota du begirada: «Duela
hogei urte, oso argi zegoen kaleko
estiloa breakdancearen inguru-
koa zela». Egun, desberdin ikus-
ten du egoera: «Gaur egun, gaz-
teek bestelako joera batzuk hartu
dituzte: dantza garaikidetik hasi-
ta, afrikar kutsuko dantzetara,
karibetarrera, hip-hopera, jazze-
ra...orain askotarikoak dira».
Estilo horietako ehun gazte tal-

dek hartzen dute parte jaialdie-
tan. Bilboko azken sailkapen
jaialdia baino lehen, Euskal He-
rriko beste udalerri batzuetan
lehiaketak egiten dituzte: Derion,
Elorrion eta Aretxabaletan (Gi-
puzkoa). Herri horietan nagusi-
tutako sei talde sailkatu dira aste-
buru honetako finalerako. Hala
ere, lehiatuko diren taldeez gain,
beste hainbeste kirol eta dantza
ikuskizun eskainiko dituzte.
«Urte osoko lan bat da azken
jaialdian ikusten dena», zehaztu
du Garaizabalek. Ordu eta erdiko
saioa izango da, 18:00etan hasi eta

19:30 arte.«Ordu eta erdiko pro-
grama oso dinamikoa izango da,
gozatzekoa», zehaztu du.
Parte hartzaileen soslaia, taula

gaineko ikuskizunen antzera,
plurala da, baina, batez ere, hain-
bat kategoriatan lehiatzen diren
12 eta 25 urte bitarteko gazteak
izaten dira protagonistak. 
Dantzarien artean, Frantziako

Last Squad taldea egongo da;

Martxel Arribillaga, bizikleta jauziak egiten. BREAK ON STAGE 

Break On Stageko dantza talde gazte bat, oholtzan. BREAK ON STAGE 
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Dantza urbanoek oso elementu
eszeniko interesgarriak
dituzte oholtza gainera
eramateko»
Ander Garaizabal
Arriola kultur elkarteko kidea

«Honelako  jaialdiak aurrera
ateratzeko apustua 
ez da garrantzitsua:
ezinbestekoa da»
Iker Villa
Break On Stage jaialdiaren aurtengo aurkezlea

‘‘



MUSIKA

BARAKALDO. Zerrupeko Gauak.

The Police taldearen omenezko

kontzertu-afaria, 

Synchronicityrekin.

bBihar, 20:00etan, BEC

erakustazokako dorrean.

BILBOBilboko Udal Musika 

Banda: Memoria de la danza.
bGaur, 19:00etan, Azkuna

zentroan.

BILBOLos Brazos, Allnighters 

eta The Cherry Boppers.

bBihar, 19:30ean, Santana 27n.

BILBORafa Espino. 

bBihar, 20:00etan, Cotton Cluben.

BILBOAdriana Bilbao & Gabriel

Matias: Flamenco a’hora.
bBihar, 20:00etan, Bilborocken.

BILBONøgen eta Los Punsetes.

bBihar, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBORobert Rodrigo Band 

+ The Name.

bBihar, 21:00etan, Stage Liven.

BILBOSchubert. Euskadiko 

Oskestra.

bAsteazkenean, 18:00etan,

Euskalduna jauregian. 

20:15ean ere bai.

BILBOAmorante.

bAsteazkenean, 20:30ean, 

Bira kulturgunean.

GETXOBrincadeira.

bGaur, 18:00etan, Muxikebarrin.

GETXOLuar na Lubre. 

bGaur, 20:00etan, Muxikebarrin.

GETXOCeltas Cortos.

bBihar, 21:30ean, Muxikebarrin.

GETXOOreka TX.

b Igandean, 19:00etan,

Muxikebarrin.

LEIOAStrad, el violinista rebelde.
bGaur, 20:30ean, 

Kultur Leioan.

MUNGIARuper Ordorika.

bBihar, 20:00etan, Olalde aretoan.

ZORNOTZAEleizetan 2020: 

Maria Berasarte.

bBihar, 19:30ean, 

Andra Mari elizan.

ZORNOTZAEleizetan 2020: 

Maria Luzuariaga 

+ James Findlay.

b Igandean, 12:30ean, 

Dudeako San Migel 

baselizan.

ANTZERKIA

ARRIGORRIAGAY todo por amor.

7 Grados konpainia.

bGaur, 20:00etan, Lonbo aretoan.

ARRIGORRIAGATonbola. 

Hika teatroa.

bAsteartean, 19:00etan,

Kiroldegiko frontoian.

AULESTI Ez dok Hiru! akustikoa.

Tartean Teatroa. Aktoreak: 

Patxo Telleria eta 

Mikel Martinez.

bGaur, 22:00etan, frontoian.

AULESTIArtedrama + Axut 

+ Dejabu Zaldi Urdina.
bBihar, 22:00etan, frontoian.

BARAKALDOLas cosas que sé

que son verdad. Verónica Forqué,

Julio Vélez, Pilar Gómez, Jorge

Muriel, Borja Maestre eta 

Candela Salguero.

bBihar, 20:30ean, antzokian.

BARAKALDOEl misterioso caso

de Houdini y la habitación cerrada.

Nacho Diago konpainia.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BARAKALDOLove call. .

bOstegunean, 20:00etan,

antzokian.

BASAURIHarri, orri, ar. 

Pez Limbo konpainia.

bGaur, 20:30ean, 

Social antzokian.

BASAURIEs la palabra contra 

la mía. Luis Piedrahita.
bBihar, 20:30ean, 

Social antzokian.

BILBOLa función que sale mal.
bGaur, 17:00etan, Arriaga

antzokian.

BILBO¿Qué fue de Ana García?. 
bGaur, bihar eta igandean,

19:30ean, Pabilio 6n.

BILBOCajita de musica. 

Haur jarduera.

bGaur, 19:30ean, Castañosko

udaltegian.

BILBOSabias ellas.
bGaur, bihar eta igandean,

19:30ean, Pabilioi 6n.

BILBOLoc@s.Pedro Ruiz.
bGaur, 20:30ean, 

Campos Eliseos 

antzokian.

BILBORiot Comedy.
bBihar, 20:00etan, 

Campos Elíseos 

antzokian.

BILBODe Gernika a Nueva York,

pasando por Berlin.
bDatorren ostegunean eta

ostiralean, 19:30ean, 

Arriaga antzokian.

BILBOSolitaire. 

A Trompicones Teatro.

bOstegunean, 19:30ean,

Basurtuko udaltegian.

BILBOLurrun minez.
bDatorren ostegunean 

eta ostiralean, 20:00etan, 

La Fundicionen.

DURANGOOymyakon: 

Habitación 101. Khea Ziater 

konpainia. Aktoreak: Arratxe 

Etxeberria, Miren Gaztañaga 

eta Txubio Fernandez.

bBihar, 19:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

ELORRIOSoy Ellas.
b Igandean, 18:30ean, 

Plaza ondoko parkinean.

GALDAKAOCinco horas con 

Mario.
bBihar eta etzi, 20:00etan,

Torrezabal kultur etxean.

SOPELA ¡Ave, osos!.
bGaur, 20:15ean, 

Kurtzio kultur etxean.

ZALLALosers (Galtzaileak). 

Jon Plazaola eta Aitziber 

Garmendia.

bBihar, 20:00etan, 

Zalla antzokian.

BERTSOLARITZA

DURANGOKultur aroko saioa: 

Andoni Egaña, Onintza 

Enbeita eta Gorka 

Pagonabarraga.

b Igandean, 13:00etan, 

Kurutziaga Ikastolan.

DANTZA

BILBOBreakOnStage. 

Nazioarteko Kultura Urbanoen

Jaialdia.

bBihar, 17:30ean, 

Bilbo Arenan.

BILBOConsubstantiation. 

Dinis Machado konpainia.

bBihar eta etzi, 19:00etan, 

La Fundicionen.

BILBOFlamenco ahora.
bBihar, 20:00etan, 

Bilborocken.

BILBOLa Glo: Sacred. 

La Glo konpainiaren zirku dantza.

b Igandean, 21:00etan, 

Bizkaia aretoan.
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Antzerkia b Aulesti

Ehunka abesti puska euskal musikari omen egiteko
Ez Dok Hiru! akustikoa taularatuko du gaur Tartean teatro konpainiak, Aulestin. Patxo Telleriak eta Mikel Martinezek osatutako antzerki bikoteak 200

abesti puska baliatu ditu euskal musikari omenaldi ironiko bat egiteko. Lana aurkeztu zutenean Telleriak azaldu zuenez,  musika altxor bat da, ondare

bat. Indar hori baliatu nahi izan dute ikuskizunean umorea eta emozioa elkartzeko, eta omenaldi txiki bat egiteko musikari. JON URBE / FOKU



ERAKUSKETAK

BILBOAlejandria: Feet Don’t fail

me nowargazki erakusketa.

bUrriaren 9ra arte, Bilbo Arten.

BILBOErtibil 2020.

bUrriaren 12ra arte, 

Errekalde aretoan.

BILBOBizkaian baditun! Itsas

Landa Inguruneko Emakumeak.

bAstelehenera arte, 

Hurtado de Amezagan.

BILBOGeorge Georgiu. 

Americans Parade.
bAstelehenetik larunbatera, 

Fnacen.

BILBOAprendiendo a través del

arte. 
bGaur, bihar eta igandean,

Guggenheim museoan.

BILBOLygia Clark. La pintura

como campo experimental,

1948â1958.
bUrriaren 25era arte, 

Guggenheim museoan.

BILBOMaria Josefa Huarte 

bilduma.

bUrriaren 12ra arte, 

Arte Ederren museoan.

BILBO 7 fragmentos. 

William Kentridge. 

bOtsailera arte, 

Guggenheim museoan.

BILBOTrikimailua.

bUrriaren 8ra arte, Okelan.

BUSTURIA Jatorria. 

Andoni Bastarrikaren artelanak.

bAzaroaren 1era arte, Ekoetxea

Urdaibai - Madariaga dorrean.

DURANGOSorginak. Emakume

Artisten Nazioarteko Elkartea.

bUrriaren 4ra arte, 

Arte eta Historia museoan.

GERNIKA-LUMOGernikArte.

bGaur, kultur etxean.

GETXOBosteko 2020. Erakusketa

ibiltaria. Parte hartzaileak: Javier

Landaras argazkilaria, Laura 

San Juan margolaria eta 

Mikel Lertxundi eskultorea.

bAstelehenera arte, 

Romo kultur etxean.

GETXOBolue harana eta 

hezegunea, irudiz osatutako 

istorioa.

bUrtarrilera arte, Ingurumen

aretoan.

HITZALDIAK

BILBOKike Amonarriz.

bAsteartean, 19:30ean, 

BIRA kulturgunean.

BILBOHögeitavat mendeko 

emanaldi poetikoa. Iñigo Astiz 

eta Mikel Aierbe.

bBihar, 20:00etan,

Itsasmuseumen.

IKASTAROAK

BILBODokumental Argazkigintza

Masterra. 9 hilabete irauten du.

bArgazkigintza Garaikidearen

zentroan. Urrian hasiko da.

BILBOUkedada.

b Igandean, 17:00etan, 

La Nave Van.

BILBO Irakurketa errazeko kluba.

bUrriaren 1etik 19ra, 11:00etan,

Azkuna zentroan, Mediatekan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BERMEOAgur Etxebeste!.
bGaur, 20:00etan, 

Goiko plazan.

BILBOTrzy kolory: czerwony.

Krzysztof Kieslowski zikloa.

bGaur, 19:00etan, 

Bilbo Arten.

BILBOLes quatre cents coups.

François Truffaut zuzendariari 

eskainitako zinema zikloa.

bAstelehenean, 19:00etan, Bilbo

Arten.

MARKINA-XEMEINLa luz entre

los océanos. Zuzendaria: 

Derek Cianfrance. Aktoreak: 

Michael Fassbender eta 

Alicia Vikander.

b Igandean, 18:30ean, 

Esperantza aretoan.

PORTUGALETEPortugaleteko 

Zinema Express jaialdia.

bBihar, 09:00etan, 

Herrigunean.

BESTELAKOAK

BEDIALiburu-maleta ibiltaria, 

Onditz Mendizabal.

bAsteazkenean, 17:30ean,

liburutegian.

BILBOKalealdia jaialdia.

bGaur, bihar eta igandean,

17:00etan, Casilda Iturrizar

parkean.

BILBOLoraldia jaialdia.

bUrriaren 22ra arte, 

hirigunean.

BILBOEncuentros. Haur jarduera.
bBihar, 12:00etan, 

BBK aretoan.

BILBOPirritx, Porrotx eta 

Marimotos: Bizi dantza.
bBihar eta etzi, 16:00etan 

eta 19:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOTarrapatan. Pandero baten

ibilbidea liburu aurkezpena.
bAsteazkenean, 19:30ean, 

Euskal Itsas museoan.

ERANDIOErandio magikoa 

jaialdia.

bGaur, 18:00etan, 

Erandiogoikoako Euskadi plazan.

ERMUAYunke magoa: Conjuro.

bGaur, 22:15ean, 

Ermua antzokian.

GETXOSerifalaris.

bGaur, 18:00etan, 

Autocine antzokian.

GETXO ‘ransfolk. Umeentzat.

b Igandean, 12:00etan,

Muxikeberrin.

IURRETAPirritx, Porrotx eta 

Marimotots: Bizi dantza.
bAsteartean, 17:30ean.

ZALLATxirri, Mirri eta Txiribiton:

Xaguxarroski.
b Igandean, 17:30ean, 

Zalla antzokian.
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Erakusketab Busturia

Jatorriari begira, etorkizuna sortzeko
Andoni Bastarrikaren Jatorriaerakusketak haren 20 lan jaso ditu. Busturiko Ekoetxea Urdaibain ikus daiteke.

Erakusketaren izenburuak «nondik gatozen» adierazten duela azaldu du artistak berak: «Uste dut jatorria ezin-

bestekoa dela planetarekin eta naturarekin etorkizun bat sortzeko harmonian egoteko». Hareaz egindakoak

dira lanetako asko. Hala ere, naturan aurkitzen dituen bestelako materialak ere baliatu ditu; besteak beste, zi-

zelkatutako zurez egindako edo margotutako harrizko piezak ere badaude.OLAIA ZABALONDO / BUSTURIALDEKO  HITZA



Peru Azpillaga Diez

H
ego Ameriketatik

eta, batik bat,

E k u a d o r t i k

Donostiara hel-

tzen ziren pertso-

nen beharrei erantzuteko jaio zen

Ecuador Etxea, 2000. urtean.

Harrera eta aholkularitza gune

izateko sortu zen, heldu berri

ziren pertsona horiei etxebizitza

edota lana bezalako oinarrizko

premiak asetzen laguntzeko.

Gaur egun, ordea, hori baino

askoz gehiago da, batez ere, Bil-

boko herri mugimenduan dihar-

duten elkarteentzat eta kolekti-

boentzat. Horientzat guztientzat

Ecuador Etxea haien eguneroko-

tasuneko lana kamera batez

lagundu eta lau haizeetara zabal-

tzen dituen proiektu komunika-

tiboa da. Hots, ohiko komunika-

bideetan agertzen ez direnen

bozgorailua da.

2005. urtean sortu zen Ecuador

Etxearen Bilboko delegazioa.

«Garai hartan etorkinen erregu-

larizazio prozesu asko hasi ziren,

batez ere familien berrelkartzeari

lotuta», azaldu du Evelyn Mora-

les elkarteko kideak. «Jende

gazte asko hasi zen etortzen Bil-

bora, adingabeak gehienak, eta

horri erantzuteko sortu

genuen», erantsi du. 2008an for-

malizatu zuten delegazioa. «Gaz-

teak ginen guztiak, eta gazteen-

gana zuzentzen ginen; asko kirol

kantxetan batzen ziren, eta,

maiz, auzokideen estigmak eta

aurreiritziak jasan behar zituz-

ten. Guk haiengana jo genuen,

eta, hasiera batean, kirol taldeak

sustatzen hasi ginen».

Hainbat proiektu
Hainbat proiektu  garatzen hasi

ziren. «Urteekin konturatu ginen

lan mugatua egiten genuela: jai

kulturalak, kirola, gastronomia…

Hori guztia ondo dago, baina ez

genuen gure jarduna horretara

mugatu nahi; orduan jarri genuen

martxan Ecuador Etxearen

proiektu komunikatiboa».

Prozesu natural bat izan zela

azpimarratu du Moralesek:

«Facebooken profila sortu

genuen, baita oinarrizko web orri

bat. Sare sozialen bidez, immi-

grazioaz gain beste borroka

batzuk ere jorratzen zituzten

beste kolektibo batzuekin harre-

mantzen hasi ginen». Horretaz

gain, haien ekitaldietan erabil-

tzen zuten kamera bat zutela

esplikatu du: «Gure ekintzak

komunikatzeko baino ez geni-

tuen erabiltzen, eta kalera atera-

tzea erabaki genuen». Manifesta-

zioak, protestak, jardunaldiak…

Ecuador Etxetik zerbait gertatzen

zen tokietara joan, eta argazkiak

ateratzen hasi ziren. «Gauza oso

potenteak egiten zirela ikusi

genuen, baina gero eragile horiek

ez zuten indarrik egindako hori

komunikatzeko». Hori dela eta,

hutsune hori betetzeko hautua

egin zuten, eta haien sareen bidez

gauza horiek guztiak komunika-

tzeari ekin zioten.

2012an, esaterako, Espainiako

abortuaren legearen testuingu-

ruan, kolektibo feministekin

elkarlanean hasi zirela kontatu

du Moralesek, eta, gutxinaka-

gutxinaka, urte hartan garatu zen

borroka prozesu guztia erregis-

tratu zuten. «Urteetako lanaren

ostean, gure lekua egin dugu

herritar horien guztien borrokak

komunikatzerakoan».

Herri mugimenduetako ekin-

tzak komunikatzen hasi zirene-

an, jendeari arrotza egiten

zitzaiola aitortu du Moralesek.

«Atzerrian jaio diren bi pertsona,

gauza guztiei argazkiak ateratzen

ibiltzea… Arraroa zen, ezta? Guz-

tiz ulergarria den mesfidantza bat

zegoen». Gerora, ordea, elkarte

horien partetik «oso harrera

ona» izan dutela azpimarratu du.

«Asko eskertzen dute egiten

dugun lana; gu hasi ginen

momentura arte ez zegoelako

Bilbon egiten ziren ekintza eta

protesta horien guztien zabalpe-

na egiten zuen hedabiderik».

2016an bazkide kanpaina bat

egin zuten, besteak beste, euren

lanak benetan balio ote zuen jaki-

teko, eta emaitza oso ona izan

zutela azpimarratu du.

Ohiko hedabideekin konpara-

tuta, irabazi asmorik ez izateaz

gain, bestelako lana egiten dute.

«Gure helburua ez da soilik ar-

gazkia ateratzea; prozesuak ha-

sieratik amaierara arte laguntzen

saiatzen gara. Oso garrantzitsua

iruditzen zaigu prozesu osoa ko-

munikatzeko gaitasuna izatea,

eta, batez ere, bertan egotea». Era

berean, Bilbon gertatzen denaren

B aldeakomunikatzen dutela dio,

ohiko komunikabideetan lekurik

ez duen hori. «Telebistan ager-

tzen diren gauza txar horien au-

rrean, egunero borrokan dauden

herritar horien guztien lana za-

baltzea; amore ematen ez duten

horiena; egunak joan egunak eto-

rri, kalean borrokan jarraitzen

duten horiena… esperantza hela-

razteko modu bat ere bada».
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Ecuador Etxea Hego Ameriketatik etorritako migranteen harrerarako eta integraziorako
proiektu gisa jaio zen Bilbon, baina proiektu komunikatibo nekaezina bilakatu da.

‘B aldearen’ bozgorailua

Ecuador Etxea elkarteko bazkideak, bazkide kanpainaren amaieran. ECUADOR ETXEA

Irabazi asmorik gabeko
proiektu komunikatiboa
da Ecuador Etxea, herri
mugimenduen lanaren
berri ematen duena

Argazkia ateratzetik
harago, prozesuak
hasieratik amaierara
arte bultzatzen ditu
Ecuador Etxeak


