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Natalia Salazar Orbe 

E
zagunak ziren oso

Antonio eta Juan

Cruz de la Fuente

Bolanjero anaia

durangarrak. Zi-

largileak ziren

ogibidez, eta, horregatik, plate-

ruak esaten zieten. Ogibideak

baino gehiago, haien kultur arlo-

ko jardunak egin zituen ezagun,

ordea. Koplagile eta soinulari tre-

bea omen zen Juan Cruz; dantzari

iaioa, berriz, Antonio. Oso plaza-

koak, eta kultura herrikoiari lo-

tuak biak. «Haien omenez, plate-

ruen etxe hau egiteko Plateruena

kafe antzokia izena jarri zen.

Haien omenez dator izena». Hala

azaldu du Markel Sanchez Ze-

laiak, Durangoko Plateruena kafe

antzokiko zuzendaritza batzor-

deko kideak.

Hori izan da proiektuaren biz-

karrezurra sorreratik. «Platerue-

na aukera bat izan da Euskal 

Herriko kulturgintza eta beste es-

pazio batzuetako hizlariak Du-

rangora ekartzeko; aukera bat 

durangarrentzat, izen handi ho-

riek gertu ikusteko. Durangalde-

ko jendearentzat oso plaza inpor-

tantea ere izan da», azaldu du

Sanchezek. Balio horri oso garran-

tzitsu deritzo. Orain, Plateruena

Kafe Antzokia Kooperatiba Elkar-

teko bazkideek elkartea desegitea

erabaki berri dute. Izan ere, eko-

nomikoki ito egin da proiektua,

eta ezinezkoa zaie aurrera egitea.

Abenduan itxiko dute.

Hala ere, ez dute itxaropena

galdu. Durangoko Udalarekin

harremanetan daude. «Eraikina

udalaren esku egongo da, eta

udalak ikusiko du zer egiten duen

haren etorkizunarekin. Nahiz eta

Plateruena kooperatiba desegin,

haren sorreran egon ziren pertso-

nen, elkarteen eta orain arte

proiektuan ibili garen taldearen

asmoa da hemendik atera liteke-

en proiektu berri batean parte

hartzea. Orain arte egon den

proiektuak aro bat itxi du, bai,

baina euskal kultura sustatuko

duen Durangoko beste proiektu

batean parte hartzeko asmoa

daukagu. Gure asmoa argi utzi

nahi dugu: etorkizun hurbil bate-

an proiektu hau martxan jartzea,

oraingoaren haritik». 

Udala, elkarlanerako prest
Durangoko Udalak adierazi du el-

karlanerako prest dagoela. Haus-

narketa prozesu bat jarriko dute

martxan herritarrekin eta eragile

askorekin batera, etorkizunean

Plateruenaz gozatzen jarraitu

ahal izateko. Hala iragarri dute

proiektuaren lana txalotu duen

oharrean: «Bi hamarkadatan

Durango euskalduntzeko eta kul-

turgintza suspertzeko lana egin

duen elkarlekua izan da Platerue-

na kafe antzokia. Aurrerantzean,

beste bide batzuetatik bada ere,

lan horretan bidelagun izango 

garela zalantzarik ez izan».

Marian Bilbatua Durangoko

Udal Kultura batzordeburuak

azaldu duenez, «udalari dagokio

prozesu parte hartzaile bat mar-

txan jartzea, horretan laguntzea

eta eragile guztiekin batera ados-

tea, eta irudikatzea Plateruenaren

asmo horri jarraipena emango

dion proiektu egokitu bat».

Orain hasi den prozesua luzea

izango dela aitortu du, ordea;

oraindik kooperatiba desegin be-

har baita. Ibilbide horren bukae-

ran lizitazio deialdia egingo du

udalak. Hala ere, aurretik haus-

narketa sakona egin behar dutela

sinetsita dago Bilbatua zinegotzia:

«Pentsatu behar dugu zer nahi

dugun, zer nahiko genukeen».

Ekonomikoki bideragarria den

proiektu bat nahi dute. 

Itxieraren diagnosian bat datoz

denak: gaur egun ezagutzen den

Plateruenaren eredua agortu egin

da. Sanchezenak dira hitzok:

«Ezagutu dugun Plateruena ha-

sieratik eta gaur egunera arte oso

antzekoa izan da. Jatetxe bat izan

du, taberna bat, eta kultur pro-

gramazioak egin izan dira. Eredu

horrek agortze zantzu batzuk

erakutsi ditu azkeneko urteetan.

Kontsumo ereduak aldatu egin

dira. Eta gero, COVID-19ak sortu-

tako egoera dela eta, handi geratu

zaizkigu dauzkagun ostalaritza

ekipamenduak».

Itxieraren albisteak erreakzio

katea eragin du Euskal Herri oso-

an. Biharko elkarretaratzera deitu

du Euskal Herrian Euskaraz egi-

tasmoak. Euskararen eta kultura-

ren aldeko egiturazko neurri era-

ginkorrak aldarrikatuko dituzte,

12:00etan, Plateruena aurrean.

Plateruena kafe antzokia ito egin da
ekonomikoki, eta ateak itxiko ditu
abenduan. Euskal kulturari egindako
ekarpena eta jositako sareak eten 
ez daitezen, bideragarria izango den
proiektu berri bat sortuko den
itxaropena dute bertako eragileek.

Bizi berri
baten
esperoan
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Gure asmoa argi utzi
nahi dugu: etorkizun
hurbil batean proiektu
hau martxan jartzea,
oraingoaren haritik»
Markel Sanchez Zelaia
Plateruenako zuzendaritzako kidea

«Udalari dagokio
prozesu parte 
hartzaile bat martxan
jartzea, horretan
laguntzea»
Marian Bilbatua
Durangoko Kultura zinegotzia

«Lortu dugu 
Durangoko eragile,
elkarte eta norbanako
askok eurena sentitzea
espazio hau»
Ihintza Orbegozo Igartua
Plateruenako kulturgintza arduraduna

‘‘



2004an ireki zuten Plateruena

kafe antzokia, Durangoko hilte-

gia izan zen eraikinean. Berbaro

euskara elkartearen ekimenez

jaio zen. Elkarte horretako kidea

ere bada Sanchez: «Durangon

euskal kulturgintza landuko

zuen espazio bat sortu gura ge-

nuen; euskal kulturgintzarentzat

arnasgune bat bilakatu gura ho-

rretatik Durangori era horretako

espazio bat ematea zen asmoa».

Bazkidetza kanpaina «erral-

doia» jarri zuten abian. Milatik

gora bazkide izan ditu. «Jende

horren guztiaren ekarpen ekono-

mikotik eta lanetik sortu zen gaur

egun ezagutzen dugun Platerue-

na kafe antzokia».

Zabalik daramatzan urte guz-

tietan bide berari jarraitu dio

proiektuak, Ihintza Orbegozo

Igartua Plateruenako kulturgin-

tzako arduradunak azaldu due-

nez: «Durangon kultur egitaraua

dagoen leku bakarrenetakoa da.

Programazio zabala eskaintzen

du. Beti landu izan dugu herrita-

rren parte hartzea, eta lortu dugu

Durangoko eragile, elkarte eta

norbanako askok haiena senti-

tzea espazio hau. Hori guztia eus-

karaz egin dugu. Beste kultura eta

hizkuntza batzuk baztertu gabe,

baina, batez ere, euskaratik eus-

karara landu dugu».

Ikuspegi horren adierazgarri

da, Plateruenako bi ordezkariei

han izandako ekitaldi gogoanga-

rrienei buruz galdetuta, herriko

ekinbideak izan dituztela gogoan

biek ala biek. Zilar asteak, urteu-

rren ekitaldiak edota Hitzez eta

Hotsez. Sanchezen esanetan,

«izen handiak nabarmendu dira,

baina baloratu behar da duranga-

rrentzako zer izan den kafe 

antzoki hau». Horrez gain, ze-

rrenda luzea osatu dute Platerue-

nako oholtza zapaldu duten artis-

ta zein hizlariek: Berri Txarrak,

Zea Mays, Debbie Harry, Nacho

Vegas, Deluxe, Clem Snide,

Swans, Minus-5, Jose Bove, Xa-

bier Arzalluzz, Arnaldo Otegi, Xa-

bier Lete, Ramon Jauregi edota

Mari Luz Esteban izan dira bertan.

Herritarren lanak eraikia
Bazkidena ez ezik, hainbat herri-

tarren inplikazioa izan du proiek-

tuak: langileak, boluntarioak, ar-

tistak, antolatzaileak... Proiek-

tuak izan dituen zailtasunei aurre

egin diete denen artean. Eraikina

udalarena da, eta hemezortzi ur-

terako lizitazioa eman zion antzo-

kiari —datorren otsailean bukatu-

ko da epea—. Eraikina egokitu

egin behar izan zuten, ordea. Mi-

lioi eta erdi euro behar izan zituz-

ten horretarako. Jaurlaritzak

120.000 euro eman zizkien. Uda-

lak ez zuen egin ekarpenik. Koo-

peratiba osatu zuten kideek egin

behar izan zioten aurre zor hari.

Berbarok zuen taberna salduta

lortu zuten diruaren herena; he-

rritarren ekarpenei esker, beste

heren bat. Gainerako 500.000

euroak ordaintzeko, zorpetu egin

zen proiektua. 

Zor horren zama eraman dute

urteotan. Ikusteko dago aurre-

rantzean zer eta zenbateko babe-

sa lortuko duen egitasmoak.

1 «Durangoko

identitate kulturala-

ren zati bat da. Baz-

kidea izan naiz ha-

sieratik. Oso hunkituta

nago. Azokako aurtengo leloa

Taupada da; bada, taupada da

sentitu dudana eta hartu duten

erabakiaren ostean dudana».

2 «Durangok eta Durangaldeak

kultura mota asko erakusteko goi

mailako espazio bikain bat galdu-

ko dute. Nik maite dut Plateruena.

Haren oso aurpegi desberdinak

ezagutu ditut. Jakina, baita Duran-

goko Azokaren egunetan ere.

Azoka amaitzen zenean gozatzen

nuen, ez Gerediagako lehendakari

gisa, baizik eta Nerea gisa. Faltan

botako dugu».

«Goi mailako
espazio bikain bat
galduko dugu
kulturak erakusteko»

Nerea Mujika 

Gerediaga elkarteko

lehendakaria

1 «Pertsonalki oso

barruan daramadan

proiektu bat da.

Berbarotik Platerue-

nako girora egin ge-

nuen salto, eta gero zuzendaritzan

egon naiz hainbat urtetan. Bestal-

de, Durangaldean zein Euskal He-

rrian eragin duen proiektu bat izan

da, eta durangarrontzat luxu bat

izan da plaza hori hor izatea».

2 «Pentsatu gura dut ez dela hor

amaituko. Egitasmo berriak izan

beharko luke zabalagoa herri mai-

lan, eta, noski, erakundeen parte

hartze eta inplikazio handiagoa

izan beharko luke. Erakundeek

ekonomikoki ere inplikatu behar-

ko lukete. Era horretako karga

ekonomiko bat ezin da utzi oso

jende gutxiren bizkarrean. Plate-

ruenarekin hala gertatu da».

«Era horretako karga
ekonomiko bat ezin
da utzi oso jende
gutxiren bizkarrean»

Unai Iturriaga 

Bertsolaria eta idazlea
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1 «Oroitzapen eder

mordo baten gor-

delekua izango da,

publikotik oholtzara

begira, zein alderan-

tziz. Erreferentziazko elkargune

bat izan da gutako askorentzat».

2 «Euskal kulturgintzan dihardu-

gunok zoru hauskor baten gaine-

an ibili izan gara beti. Besteak 

beste, hauskortasun horren adie-

razle garbi bat da Plateruenaren

itxiera. Gogoetarako testuinguru

interesgarri bat zabalduko du, eta,

beharbada, bestela planteatuko

ez genituzkeen gauza asko bir-

pentsatu eta berrasmatzeko auke-

ra emango digu».

«Gauza asko
birpentsatzeko
aukera emango
digu»

Miren Amuriza 

Bertsolaria eta idazlea

1 «Elkartze puntu

bat, plurala eta akti-

boa da niretzat.

Proiektu berriak

ezagutzeko leku apro-

posa, gustuko proiektuak ikus-

entzutera joateko leku eroso eta

atsegina, eta bertan lan egiteko

leku ona, lantalde onarekin».

2 «Egoeraren isla garbia eta erre-

ala da. Gizarte gisa kulturarekin zer

harreman dugun adierazten du.

Banketxeak salbatzen ditugu, us-

telkeria babestu, baina antzokiak

eta aretoak desagertzen uzten di-

tugu. Pena da, egia esan; gizarte

pobrea gara artistikoki eta emo-

zionalki».

«Pena da; 
gizarte pobrea gara
artistikoki eta
emozionalki»

Izaro Andres 

Abeslaria

INKESTA  

Hainbat eragile eta sortzaile-

ren oholtza izan da Platerue-

na. Bizkaiko Hitza-k itxierari

buruz galdetu die batzuei. 

1Zer da zuretzat

Plateruena kafe antzokia?

2Zer eragin izango du

haren itxierak?

2

3

4

5

1Hiltegia.Durangoko hiltegia

zegoen eraikinean egin zuten Pla-

teruena. RAUL BOGAJO/ FOKU

2Kanpoaldea.Plateruena 

kafe antzokiaren kanpoko aldea,

2010eko neguan. J. HERNAEZ / FOKU

3Taberna.Plateruena taberna,

barra mokaduz betea duela,

2018an. ENDIKA PORTILLO / FOKU

4Azoka.2015eko Durangoko

Azokaren programazioaren aur-

kezpen ekitaldia, Plateruena 

antzokian. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

5 Ikuskizunak.Aiko taldeak an-

tzokian egindako erromeriaren

une bat, 2013an. AIKO TALDEA
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Putzu baten isla

T
riste antzean suma-
tzen zaituztet. Ez dakit
udazkenagatik den
edo beste zerbait dau-

kazuen, baina kopeta erdi belztu-
ta gabiltzala iruditzen zait. Taber-
na baten kanpo aldean, zutik, 
korro baten bueltan eta elkarren-
gandik distantzia laburrenean
egotearen plazeraz aritu ginen
joan den larunbatean. Tabernako
mahai hutsaren bila egindako
arineketaldiaz hitz egin zigun
beste batek, eta herri kirol berria
izan zitekeela esanez barre egin
genuen. Oliba platertxoen eta
izozkien oasi legalak harritzen
gintuen beste pozten gintuela
adostu genuen, eta musukoari

esker bizitzan aho zabalik ibiltze-
ko askatasunaz hitz egin genuen.
Beste une batean fikzioa lirateke-
enez aritu ginen nahi baino ohi-
tuago, nahi baino etsituago, nahi
baino normalago. 
Euria eta hotza ere etxeko pla-

nez nekatuegi geundenean iritsi
zaizkigu, eta etxe barruan egote-
ak ez dakit ez ote gaituen derrigo-
rrean etxean egon ginen garaie-
tara eramaten. Jende eta kale be-
harrak ezin aseta gabiltzala
iruditzen zait, baina beldurrak
ere gurekin bidaiatzen du. Bien
bitartean bizi ere egin behar du-
gun arren, bien bitartean nahi
dugun bezala bizitzeko arnasa
falta zaigu. Kaleak, mendiek,

portuek eta okindegiek hor ja-
rraitzen dute, baina gu ez gara gi-
nenak. Munduak hor jarraitzen
du, baina gu ez gara duela zazpi
hilabete bezain mundutarrak.
Badirudi albistegiak kateatuta

gelditu zirela eta orduan albiste
izandako haren ohiartzunetan
bizi garela. Baina baditu pitzadu-
rak koronabirusaren erreinu in-
formatiboak ere, eta albiste jasa-
ren artean atxiloketak, berriz. 
Albistea irakurri eta berehala
bueltatzen da gorputza beste ga-
rai batera, estuasun eta etsipen
berberera. Gorputzak ondo baino
hobeto daki minerako bidea, eta
ia ohartu gabe eramaten zaitu
patrolez betetako hotzikaretara.

Garaiak ez dira errepikatzen, 
baina zeinen zaila den garaiak
bereiztea eszenak errepikatu egi-
ten direnean.
Bizitzan ez da ezer behin baka-

rrik gertatzen. Behin mailatutako
izterraren ertzak ez du berehala-
koan ahazten, eta kolpe berri ba-
koitzak beste kolpe bat gehitzen
dio aurrekoari. Ezinbestean da
azken kolpea bera ere, neurri ba-
tean, lehenengoaren lorratza.

Dena joaten da batzen, eta den-
borarekin mokorreko minez bi-
zitzen ikasten dugu edo oharka-
bean erortzen gara behin betiko,
eta kito. Baina ez dugu ahazten,
metatu egiten dugu. Aldatuko
dira sasoiak, moldatuko ditugu
lehentasunak edo ikasiko ditugu
gauza berriak, baina bizitakoren
markak ez dira behin betiko eza-
batzen azaletik. 
Uda azkena edo negu hasiera

ote den ez dakit, baina edozer da-
torrela ere egingo diogu aurre,
aterako dugu indarra. Barruetan
egoteko sasoiak barrurantz ego-
tekoak ere izaten dira askotan,
eta balia ditzagun barruko tru-
moiak kanpoko zaratak isilaraz-
teko. Ekaitzik beltzenean ere iza-
ten da edertasun unerik, eta, eu-
riari begira egon ordez, euritan
aritu nahiko nuke. Putzurik za-
balenean zerua ikusiko dugu, eta
ez digu inork ukatuko zerua han-
kapean hartu ez dugunik. 

Ekaitzik beltzenetan
ere izaten da

edertasun unerik, eta
euriari begira egon
ordez, euritan aritu

nahi nuke

Irudiab Gasteiz

Durangoko airearen kalitatea, «ona»
Durangoko Udalak Tecnaliak airearen kalitateaz egindako txostena plazaratu zuen duela bi aste: bentzeno ko-

puru altuak neurtu zituzten, eta ondorioztatu zuten Iurreta aldetik etortzen zirela. Eguaztenean elkartu ziren Du-

rango eta Iurretako alkateak, Durangaldeko Mankomunitateko presidentea eta Eusko Jaurlaritzako ordezka-

riak, Gasteizen —irudian—. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburu Arantxa Tapiak

«lasaitasun mezua» eman nahi izan die, Durangaldeko airearen kalitatea «ona» delako. Esan die neurketetan

parametro guztiak Europak ezarritakoak baino txikiagoak direla. Jaurlaritzak azaroan egingo ditu hurrengo

neurketak, laborategi mugikor batekin. Bentzenoaren jatorria ikertzeko eskatu du Durangoko Udalak. IREKIA

«Olentzero, Mari Domingi eta
Errege magoak Bilbon egongo
dira Gabonetan, beste modu
batean bada ere; modu hori
zein den bilatu behar dugu»

Juan Mari Aburto
Bilboko alkatea

BIZKAIKO HITZAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere

baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta BIZKAIKO HITZAk mozteko eskubidea

du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko

Hitza, Uribitarte, 18. 3-C. 48001, Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

bizkaia@hitza.eus.
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Hainbat ekitaldi
egingo dituzte
Ibilaldiaren ordez

ELORRIO bMaiatzean egiteko-

ak ziren 2020ko Ibilaldia, Elo-

rrion, Hel Horri! lelopean, baina

pandemia zela-eta urrira atzera-

tu zuten. Orain ere egoera ez da

hobea, eta bertan behera utzi

behar izan dute. Dena den, Biz-

kaiko ikastolen aldeko hainbat

ekitaldi prestatu ditu Elorrioko

Txintxirri ikastolak.

Astelehenean, 18:00etan,

umeentzako Gora Kasete! ikus-

kizunaz gozatzeko aukera

egongo da ikastolan bertan.

14an, eguaztenez, 18:00etan El

hoyo filma eskainiko dute,

Arriolan. 17an, zapatuz,

20:30ean, Izaki Gardenak talde-

ak kontzertua emango du ikas-

tolan; bost euro balio du sarre-

rak. 18an, 11:00etan, Ibilaldiaren

agur ekitaldia egingo dute ikas-

tolan. Lekuak mugatuta egon-

go dira; izena eman behar da.

Izeta, Burgosko
artzapezpiku
abendutik aurrera

BILBO bFrantzisko aita santuak
Burgosko (Espainia) artzapezpi-
ku izendatu du Mario Izeta Bilbo-
ko gotzaina (Gernika-Lumo,
1965) —Burgosko eliz probintzian
dago Bilbo—. 2010tik egon da kar-
guan; gotzain laguntzaile izan
zen 2008tik. Medikuntzan lizen-
tziatua eta Bioetikan doktorea da.
Hainbat gizarte eragilek eta agin-
tarik «baztertuen alde egindako
lana» eskertu diote. Joseba Segu-
ra izan daiteke haren ordezkoa. 

427,5
OGASUNAK ITZULITAKO 

MILIOIAK

2019ko errenta aitorpenaren kan-

paina bukatuta, Bizkaiko Foru Oga-

sunak dio 427,5 milioi euro itzuli di-

tuela, eta 352,5 milioi jaso. Hala, 75

milioiren saldo negatiboa izan du. 



Ibai Maruri Bilbao

Argia Bizkaiko ostomizatuen el-
karteko kidea da Maria Eugenia
Ibero (Bilbo, 1943). Fekoor Bizkai-
ko elbarrien elkarteen federazioa
osatzen duten 18 elkarteetako bat
da Argia, eta Ibero, Argiakoen or-
dezkari Fekoorren. Federazioko
presidente izendatu berri dute,
eta joan den domekan izan zen
bere lehen ekitaldiaren buru, Fe-
koorrek urtero ospatzen duen
jaia: «Ezinbesteko ekitaldia da
gure egoera eta gure bizitza gizar-
tean ikusgarriago egiteko, eta,
egoera den bezalakoa izan arren,
hemen jarraitzen dugula erakutsi
gura izan dugu oraingoan ere».
Aurtengoa jai birtuala izan da,
baina, hala ere, ozen egin zuen
berba Bizkaiko elbarri eta ezin-
duek pandemia garaian bizi izan
dituzten zailtasunak salatzeko. 
Jai birtuala egin duzue, baina da-

goeneko ez da kontu berria: Fe-

koorren lana ere azken hilabete-

etan oso birtuala izan da. Zelan

moldatu zarete?

Federazioaren funtzionamendua
erabat birtuala izan da. Bilerak eta
horrelako guztiak Skype bidez
egin behar izan ditugu. Gure arte-
ko hartu-eman zuzenik ez dugu
izan ia hilabeteotan.
Federazioaren kudeaketak es-

katzen duen lanaz aparte, elkar-

teetako kideek jasotzen duten

arretan ere nabarituko zen pan-

demiaren eragina, ezta? Hori sa-

latu zenuen domekan. 

Gure kideek hainbat laguntza eta
terapia jasotzen dituzte, euren
autonomiari eusteko edo hori lor-
tzeko. Baina horiek guztiak es-
kaintzeko zailtasunak izan ditu-
gu. Egin kontu aste askotan de-
nok gure etxeetan bakartuta egon
behar izan dugula, kalera irten
ezinik. Beraz, gure kide diren el-
barriak ezin izan dira irten elkar-
teek eskaintzen dizkieten zerbi-
tzu eta arreta horiek jasotzera, eta
elkarteetatik ere ezin izan da eu-
ren etxeetara joan. Familia edo
zaintzaileak dituztenen kasue-
tan, haiek eman diete arreta, ahal
izan duten moduan. Eta bakarrik
bizi direnak inoren laguntza ba-
rik moldatu behar izan dira. 
Egoera horrek eragin handia

izango zuen haiengan eta fami-

liengan, ezta?

Sekulako zama sentitu dute ingu-
rukoek, ez soilik elbarriek. Gure
elkarteetako kideei oinarrizko es-
kubideak urratu zaizkie, eta orain
arte lortu duten bizimodu inde-
pendentea erabat mugatu zaie.
Adibidez, egin kontu gurpildun
aulkian dabilen pertsona bat,
eguneroko bizitzan zaintzaile ba-
ten laguntza jasotzen duena:

etxean erabat isolatuta eduki
dugu hainbat astetan. Badira ba-
karrik irten daitezkeenak ere,
noski. Etxebizitza asko eta asko ez
dira irisgarriak oraindik ere. 
Erreabilitazio tratamenduak ere

bertan behera geratu dira. Zer

arrisku dakar horrek?

Tratamendu hori jasotzen duen
elbarriak edo ezinduak atzera
egin dezake, edo izan beharreko
bilakaeran ez atzera ez aurrera
geratu da. Pentsa zer izan daite-

keen eurentzat hilabete oso batez
edo denbora gehiagoz ezinbeste-
koa duten tratamendua jaso gabe
geratzea. Zaintza asko behar di-
tuzten pertsonak dira.
Erakunde publikoek hartu al

dute kontutan elbarriek zer be-

har izan dituzten konfinamen-

duan?

Etxean bakartzeko erabakia har-
tu zenean, ez ziren kontutan har-
tu. Alarma egoeratik faseka irte-
ten hasi ginenean ere ez. Oro har,

erabat ahaztu dituzte elbarrien
eta mendekotasunak dituztenen
premiak. Adibidez, zentroetan
bizi direnei oraintsu arte ez zaie
kanpora irteten utzi. Espetxean
bezala egon dira, eta badituzte so-
zializazio beharrak; euren paseo-
ak egiteko premia. Bisitarik ere ez
dute jaso. Oso larria iruditu zitzai-
gun erabakia. Baina orain poztu
gara kalera irtetea baimendu de-
lako. Erabaki okerra zuzendu iza-
na ere aitortu diegu erakundeei.

Ikusitakoak ikusita, zer eska-

tzen diozue orain administrazio-

ari? Zein dira zuen aldarrikape-

nak aurrera begira?

COVID-19ak larriagotu egin ditu
elbarriek bizi duten isolamendua
eta babes materialaren falta. Den-
bora honetan guztian nabarmen
ikusi da hori. Horregatik uste
dugu ezinbestekoa dela indarre-
an dauden araudiak aztertzea eta
egokitzea. Bestek beste, zaintza
arloan dagoen babes ekonomikoa
handitu behar da. Etxebizitzen

irisgarritasuna bermatzeko ere
laguntza gehiago behar dira. Hez-
kuntza eta osasun inklusiboak
behar ditugu. Eta elbarrien lan
munduratzea indartu behar da.
Osasun larrialdiak erakutsi du 
elbarrien premiak ikusezinak
izan direla orain arte. Hein handi
batean, lehendik ere bagenituen
aldarrikapenak dira, bai, baina
ohartu gara ikusezinak izan direla
orain arte, eta pandemiari esker
argitara atera direla. 
Udaberriko isolamendua eta in-

darkeria oso lotuta egon direla

ere salatu duzue Fekoorretik.

Neskatila eta andre elbarrien ar-
tean indarkeria sufritzeko arris-
kua areagotu dela nabaritu dugu.
Etxeetan bakartuta egon dira.
Normalean, erasotzailea etxekoa
izaten da, eta etxe barruan erra-
zagoa da ezkutatzea. Biktimak
zaurgarriagoak dira, eta kanpo-
koak ez dira ohartzen barruan zer
gertatzen ari den. Ikusi dugu in-
darkeria gehiago egoteko baldin-
tzak bete direla.
Elbarrien enpleguan ere ipini

duzue azpimarra. 

Baina ez enplegu berezituan, ohi-
ko lan munduan baizik. Ikusi du-
gu elbarriek gainontzekoek baino
zailtasun gehiago izan dituztela
lan merkatura sartzeko eta enple-
guari eusteko, osasun larrialdia-
ren ondorioz sortutako krisialdi
ekonomikoan. Eusko Jaurlaritzak
enplegu berezituen aldeko apus-
tua egin du bereziki: 55,6 milioi
euroren inbertsioa egin du arlo
horretan, eta ohiko enpleguan,
berriz, 700.000 euro. Guk kontra-
ra egitea gurago dugu: ohiko lan
merkaturatzea hobesten dugu
Fekoorren.

«Elbarriei eskubideak
urratu zaizkie
konfinamenduan»

Maria Eugenia Ibero b Fekoorreko presidentea

Iberok salatu du elbarriak ezinbestean behar duten arreta eta tratamenduak
jaso barik egon direla, euren etxeetan edo bizi diren zentroetan bakartuta.
Inbertsio gehiago eskatu die erakunde publikoei, autonomiahanditzeko.

ANDONI CANELLADA / FOKU

«Familia dutenei haiek
eman diete arreta, 
ahal izan duten moduan;
sekulako zama sentitu
dute ingurukoek»

«Neskatila eta andre
elbarrien artean
indarkeria sufritzeko
arriskua areagotu egin
dela nabaritu dugu»
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Peru Azpillaga Diez

«Lemoiz inguruan egoera oso la-

rria da». Iosu Alberdi Entzandarri

mendi taldeko kidea kezkatuta

azaldu da, panpa lezka landare

inbaditzailearen uda honetako

hedapena ikusita. «Aurtengo

udako lehortea dela-eta, ez du

lehiakiderik izan, eta ohi baino

gehiago hedatu da gure mendie-

tan eta basoetan». Esan du «kon-

trolik gabe» hazten ari dela. 

Panpa lezka edo panpa belarra

bezala ere ezaguna den espeziea-

ren hedapena, ordea, ez da aur-

ten sortu den arazo berri bat Biz-

kaiko ekosisteman. Alberdik

gogoratu duenez, 2006an Bizkai-

ko Foru Aldundiak landare inba-

ditzaile hori deuseztatzeko plan

bat onartu zuen, eta ohartarazi

du, lehenagotik ere, kaltegarria

den landare hori ezereztatzeko

ahaleginak egin izan direla, Eus-

kal Herriko ekosistema babeste-

ko. Izurritearen iturria orube

eraldatuetan dagoela esan du

Alberdik, lurra mugitu eta eral-

datu egin den lekuetan; hala nola

errepide bazterretan. 2006. urte-

an aldundiak egindako mapan

ere halaxe ageri zen. «Panpa

belarraren hedapenaren mapa

egin zuten, eta AP-8 eta AP-68

autobideen eta Txorierriko las-

terbidearen ertzean kokatu zuten

batik bat landare hori; hau da,

nahiko mugatuta zeuden eta lur

mugimenduak gertatzen ziren

eremuetan, Lemoiz bezalako

eremu batzuk aipatu gabe utzi

bazituzten ere», azaldu du Alber-

dik.

Gaur egun, ordea, panpa lezka

askoz zabalduago dagoela nabar-

mendu du, eta, neurriak hartu

ezean, Bizkaiko ekosistema arris-

kuan dagoela ohartarazi. «Bere

garaian instituzioek ahalegin

batzuk egin zituzten arren, ez

zuten planarekin segitu, eta

panpa lezkaren hazkundeak

urteak daramatza agenda politi-

kotik kanpo». Muturreko bal-

dintzetan bizitzera ohituta dago-

en landarea izanik, esan du ten-

peratura epelek eta lehorteek

mesede egiten diotela. Hortaz,

klima aldaketa ere alde duela

ohartarazi du. «Bertokoak

ordezkatzen ditu, alboratu… Ez

du lehiakiderik, edozein lurzoru-

tara egokitzen delako eta edozein

baldintzetara egokitu daitekeela-

ko». 

Azaroaz kezkatuta
Dentsitate handia hartzen duen

espezia dela azaldu du, multzo

oso zabalak sortuz, Bizkaiko kos-

tan nonahi ikus daitezkeenak.

Oso erraz hedatzen dela azpima-

rratu du, erreproduzitzeko gaita-

sun handia duen landarea dela-

ko. Orain, urrian, fruitua

ekoizten hasiko da, eta azaroan,

haziak sakabanatu egiten dira;

gero, martxoan, landareak hazi-

ko dira. Azarora begira, kezkatu-

ta azaldu da Alberdi: «Pentsa

zenbat hazi sakabanatuko diren

aurten nonahi topatu daitezkeen

landare multzoetan; ikaragarria

izango da». 

Horregatik, uste dut ahalegin

handia egin behar dela landare

mota hori deuseztatzeko: «Hazi

asko ekoizten ditu: ale bakoitzak

milioi bat hazi ekoiztu ditzake

bere bizitza osoan; bestalde, lan-

darea erre arren, berriro sortzen

da. Hiltzeko metodo mekanikoak

eta kimikoak uztartu behar dira,

eta horrek lan handia eskatzen

du». Entzandarri mendi taldeko

kidearen aburuz, diputazioak

zein udalek urteak daramatzate

«ezer egin gabe», eta, horren

ondorioz, panpa lezka inolako

eragozpenik gabe hedatu da; bes-

teak beste, Bizkaiko kostaldeko

 itsaslabarretan. 

Lemoizko zentralaren ingurua

jarri du kudeaketa faltaren adibi-

de nagusi bezala: «Zentralarekin

lotuta dago panpak hemen izan-

dako hazkundea. Urteetako utzi-

keriaren ondorio larri bat da».

Zentralaren eremua eraikinena

baino askoz zabalagoa da. Eremu

hori guztia, baina, hutsik eta

hesituta dago zentrala eraiki

zutenetik, eta herritarrek ezin

dute erabili: «Zentrala dagoenez,

eukaliptoa hedatu ez den toki

bakarrenetakoa da. Oso leku

interesgarri eta politak gordetzen

ditu, baina, hesituta egotearen

ondorioz, jendeak ez ditu ezagu-

tzen». Gaur egun, zentral nukle-

arraren jabetza publikoa da,

baina, momentuz, bertan ez da

inolako egitasmorik jarri mar-

txan. «Erabat utzita dago, orain

dela ia 40 urte zegoen bezalaxe».  

«Arazoa benetan larria da;

orain arte, esaterako, itsaslaba-

rrak nahiko garbi egon dira, oso

muturreko baldintzak dituztela-

ko». Alberdik azaldu duenez,

«oso itsaslabar politak» daude

Lemoiz inguruan, baina panpa

eremu horietan ere agertzen hasi

da jada. Dagoeneko leku guztie-

tara hedatu delako kexatu da.

«Argi dago arazo  oso larri baten

aurrean gaudela, eta Euskal

Herriko administrazio publikoek

serio hartu behar dutela. Neu-

rriak hartu behar dira beranduegi

izan baino lehen, jada berandu

gabiltzala jakin badakigun

arren».

Panpa lezka «kontrolik gabe»
hazten ari dela salatu dute
Bizkaiko kostako mendietako eta naturguneetako egoera «larriaz» ohartarazi du Lemoizko
Etzandarri mendi taldeak b Instituzio publikoen jarrerak eragindako arazo bat dela diote

Lemoizko itsaslabarrak. Han ere hasi da panpa lezka hedatzen. ETZANDARRI MENDI TALDEA

6 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2020ko urriaren 9aIngurumena

Bilboko Udalak

inbaditzaileak

landatu ditu

R
Elkarrekin Podemosen

Bilboko udal taldeak 

salatu du hiriko udalak landare

espezie inbaditzaileak erabil-

tzen dituela lorategietan,

apaingarri gisa. Hain zuzen ere,

Zarando etorbideko lorategiari

egin dio aipamena Elkarrekin

Podemosek. Azaldu duenez,

Pennisetum setaceum espezie-

ko zenbait landare jarri ditu 

udalak. Espezie inbaditzaile eta

exotiko bat da.

Hori dela eta, landare horiek

kentzeko mozio bat aurkeztu

dute. Horrekin batera, ikerketa

bat martxan jartzeko eskatu

dute, halako beste kasu batzuk

identifikatzeko eta beste espe-

zie batzuekin ordeztu ahal iza-

teko.

Panpa lezka ale
bakoitzak milioi bat hazi
ekoizteko gaitasuna du,
eta, erre arren, berriro
sortzen da landarea



Natalia Salazar Orbe 

Martxora arte Interneterako sar-

bidea izatea garrantzitsua bazen,

COVID-19ak eragindako pande-

miak eta konfinamenduak are

agerikoago egin dute behar hori.

Milaka bizkaitarrek etxetik lan

edo ikasi egin behar izan dute.

Hainbatek egoera horretan ja-

rraitzen dute. Testuinguru horre-

tan, foru aldundiak iragarri du

2023rako banda zabala lurralde

osoan hedatuta egongo dela. Era

horretan, Interneterako konexio-

ari dagokionez, aukera berdinta-

suna bermatu nahi dute. 

Konexio eskasa duten eremue-

tarako proiektua aurkeztu dute

asteon Unai Rementeria ahaldun

nagusiak, Imanol Pradales Azpie-

gituretarako eta Lurralde Gara-

penerako diputatuak eta Ibone

Bengoetxea Herri Administrazio-

rako eta Erakunde Harremaneta-

rako foru diputatuak. 10 milioi

euroko inbertsioa iragarri dute.

Horren bidez, konexioa berma-

tzeko azpiegitura lanen %90 or-

dainduko dute.

Batez ere, landa edo urrundu-

tako eremuetarako aurreikusi

dute plana. Azaldu dutenez, ope-

radoreek ez dituzte inguru horie-

tan konexioa bermatzeko lanak

egin nahi izaten, errentagarria ez

zaielakoan. 

Bizkaia Aurrera digitalizazio

planaren bidez 7.620 ataritara

eramango dute banda zabala.

Atari horiek izan daitezke etxebi-

zitza eraikinak, baserriak edo 

familia bakarrarentzako etxeak

zein hotelak. Denera 96 herritan

egin beharko dituzte lanok.

Datu zehatzak ematea oso zaila

dela iritzi arren, egin dituzten kal-

kuluen arabera 602 lekutan egin

beharko dituzte lanak. Lanok

onuragarriak izango dira 14.500

herritarrentzat. Proiektu horre-

tan parte hartu nahi duten kon-

painiek azaroaren 7a baino lehen

egin behar dute eskaera.

Bete beharreko baldintzak
Enpresa horiek baldintza batzuk

bete beharko dituzte. Hala jaso du

aldundiak onartu duen foru de-

kretuak: gutxienez, 300 metro si-

metrikoko konexioa eskaini be-

harko dute, datuak mugarik gabe

transferitu ahal izateko; erabil-

tzaileek egiten dituzten alta eska-

erei gehienez hamar eguneko

epean erantzun beharko diete;

zerbitzuaren kostua eta baldin-

tzak populazio dentsitate handi-

ko eremuetan eskainitakoaren

antzekoak izan beharko dira.

Horrez gain, zerbitzua eteten

duten gorabeheren edo matxu-

ren %95, gehienez, 24 ordutan

konponduko dutela bermatu be-

har dute. Gainera, konpainiek

hala eskatzen duten bestelako en-

presei diruz egindako azpiegitu-

retarako sarbidea onartu beharko

diete. Era horretan, erabiltzaileek

eurek erabaki ahal izango dute

Internet zerbitzua zer konpainia-

rekin kontratatzen duten.

Behin diru laguntza esleituta,

lanak urte honen amaieran edo

2021. urtearen hasieran hastea

aurreikusi du Aldundiak. Beraz,

abiadura handiko konexioa pix-

kanaka iritsiko da 7.620 atari

horietara, lanek aurrera egin

ahala.

Europari laguntza eske
Aldundiak laguntza eskatuko dio

Europako Batasunari proiektua

gauzatu ahal izateko. «Proiektu

hau Europako funtsetara aurkez-

tuko dugu, funts horiek dauka-

ten helburua oso ondo betetzen

duelako». Hala adierazi du Unai

Rementeriak: «Sektore guztien

digitalizazioa sustatu nahi dugu,

baina, horretarako, ezinbestekoa

da azpiegiturak martxan jartzea.

Ez dut uste proiektu hau baino

eraldatzaileagorik egongo denik.

Horregatik espero dut Europak

laguntza ematea».

Banda zabalaren hedapenak

bizkaitarren arteko berdintasuna

indartzen duela ere uste du ahal-

dun nagusiak: «Pertsonen arteko

berdintasuna, udalerrien arteko

berdintasuna, baita aukerekiko

berdintasuna ere. Hori ezinbeste-

koa da». 

Bizkaia osoa konektatuta

Aldundiak 300 mega simetrikoko abiadura duen Internet konexioa bermatuko du landa
eremuko zein eremu bakartuetako 7.600 etxetan b 10 milioi euro erabiliko ditu horretarako

Unai Rementeria, Ibone Bengoetxea eta Imanol Pradales, asteartean egindako prentsaurrekoan, Bilbon. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
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«Sektore guztien
digitalizaziorako
ezinbestekoa da
azpiegitura 
martxan jartzea»
Unai Rementeria
Bizkaiko ahaldun nagusia
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Peru Azpillaga Diez Urduña

M
a s t i n a k ,

pitbullak,

dozenatik

gora katu,

astoak eta

txerri viet-

namdar bat. Talde berezia osatu

du El Refugio De Sabios elkarteak

Urduñan, Rondina futbol zelai

abandonatuan. Pare bat hilabete

baino ez dira igaro animalientza-

ko aterpea martxan jarri zutene-

tik, eta, tokia atontzeko aurretik

lan dezente badute ere, oraindik

hazten ari den familia bat da el-

kartea. Jardun horretan, ordea,

bidelagun ugari daukate.

Aterpearen helburua tratu txa-

rrak jasandako edota abandona-

tutako animaliak artatzea da; ani-

malia horiek osatzea eta adopzio-

rako prestatzea. Maria Jose

Barquin da El Refugio De Sabios

elkarteko presidentea, eta egun

errealitate bilakatzen ari den

proiektuaren sortzaile nagusia

ere bada, eta bere senar Victor

Sanchezekin batera zuen ametsa

El Refugio De Sabios elkarteak animalientzako aterpetxe bat ireki du Urduñako
Rondina futbol zelai abandonatuan. Abandonatutako edota tratu txarrak
jasandako animaliak artatzen dituzte bertan, gerora adopzioan eman ahal
izateko. Udalak utzi die espazioa, eta auzokideek proiektua babestu dute.

Bigarren aukeren aterpe

El Refugio De Sabios elkartearen aterpetxea. Urduñako Udalak utzitako futbol zelai abandonatua atondu, eta bertan ireki du animalientzako gunea elkarteak. JAIZKI FONTANEDA / FOKU
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da aterpea. Egun, udalaren eta

auzokideen laguntzari esker,

haien eguneroko bizitzaren oina-

rri bilakatu da. 

«Txikitatik, animaliak izan

dira nire bizimoduaren oinarria.

Beste gauza batzuetan lan egin

arren, haiekin ibiltzea da benetan

gustuko dudana, eta halako

proiektu bat martxan jartzeko

irrikaz nengoen», aitortu du Bar-

quinek. Inolako irabazi asmorik

gabe, haien eskuekin eta herriko

boluntarioen laguntzarekin erai-

ki dute aterpetxe berria, eta, gaur

egun, lanetik aparte duten den-

bora guztia bideratzen dute hura

kudeatzera: «Astelehenetik igan-

dera, goizetik gauera, bokazio

hutsez egiten dugu lana hau; be-

netan gogobetetzen gaitu». 

Egitasmoa ez da hutsetik abia-

tu, eta, aterpetxearen ateak duela

bi hilabete eskas ireki bazituzten

ere, Barquinek azaldu du elkarte-

aren lana lehenagotik datorrela:

«Nik animalien babeserako el-

karteetan lagundu izan dut au-

rretik, eta nire senarra ere hainbat

babes elkartetan lanean ibilitakoa

da». Hala, badute esperientzia

tratu txarrak jaso dituzten ani-

maliekin lan egiterako orduan.

Hori dela eta, Barquinek azaldu

du zenbait kontu hobetu nahi

izan dituztela ohiko babes elkar-

teen jardunarekin alderatuta:

«Adibidez, alde ekonomikoa

modu gardenean kudeatu nahi

dut, nahi duenak jakin dezan zer-

tan gastatzen den dirua. Duela ur-

tebete hasi ginen aterpea kudea-

tzen, eta, itxialdiak iraun bitarte-

an, Urduñako jende nagusiarekin

lan egin genuen. Hasieran, haien

txakurrak paseatzen genituen,

haiek kalera ez ateratzeko eta

arriskuan ez egoteko. Gero, eros-

ketekin ere lagundu genituen»,

adierazi du Barquinek.

Haien helburua, ordea, aterpea

irekitzea zen, hasieratik. Rondi-

nako futbol zelai ohia abandona-

tuta eta oso egoera txarrean zego-

ela ikusi zuten, eta udalarekin ja-

rri ziren harremanetan, haien

proiektua bertan gauzatzeko hel-

buruarekin. «Luze jo duen pro-

zesua izan da, ia urtebete ibili gara 

paper eta baimen kontuekin, bai-

na, hala ere, oso eskertuta gaude

udalak izandako jarrerarekin.

Hasieran zalantzak bazituzten

ere, hemen hain denbora gutxian

egindako lana ikustean, edozer-

tan laguntzeko prest azaldu

dira», kontatu du.

Aterpetxea El Refugio De Sa-

bios elkartearen egitasmoa den

arren, bidelagun ugari izan dutela

nabarmendu nahi izan du Bar-

quinek. «Herriko jendeak bul-

tzada handia eman digu, proiek-

tuak interes handia piztu du he-

rrian, eta gure auzokideek

denetarik ekarri digute proze-

suan laguntzeko; janaritik hasita,

animalientzako botiketaraino».

Osasun larrialdiak aukera eman

zienean hasi ziren tokia presta-

tzen, eta abuztuan ireki zituzten,

azkenik, aterpetxeko ateak.

«Futbol zelaia egoera penaga-

rrian zegoen; behiak eta oiloak

izan zituzten hemen era ilegalean

hainbat urtetan, eta goitik behera

txukundu behar izan dugu guzti-

guztia. Helburu horretan, gaine-

ra, adingabeentzako zentroko

bost gazteren laguntza izan dute,

eta Barquinek modu berezian es-

kertu gura izan die egindako lana:

«Egunero etorri dira, eta deneta-

rik egin dute. Jada ez daude zen-

troan, baina ahal dutenean etor-

tzen jarraitzen dute. Esate batera-

ko, haiek jarriko dute uraren

azpiegitura guztia. Zalantzarik

gabe, hau ez litzateke posible

izango haiek gabe».

Gaur egun, txerri vietnamdar

bat, bi asto gazte, bost txakur hel-

du, zotzi txakurkume eta hama-

lau katakume bizi dira bertan.

Guztiek pairatu dituzte abando-

nua edo tratu txarrak. Batzuk

udalerrian topatu dituzte, norae-

zean; beste batzuk akabatu egin

behar zituzten. Eta egon dira eu-

ren jabeekin ondo zainduta egon

ez direnak ere. Horiei guztiei 

bigarren aukera bat eskaini die

orain El Refugio De Sabios elkar-

teak. «Batzuk egoera tamalga-

rrian iritsi dira; bai osasunari

erreparatuz gero, baina baita arlo

psikologikoari dagokionez ere.

Horregatik, lan handia egiten

dugu gustura egon daitezen».

Heziketa ere helburu
Zelai zabalak dituzten arren, «to-

pera» dabiltzala aitortu du Bar-

quinek: «Txakurrentzako toki

gehiago atontzeko asmoa dugu,

jada ez dugulako espazio gehia-

gorik. Ez dugu edozelan egoterik

nahi. Lotarako leku egokiak es-

kaini nahi dizkiegu animalia guz-

tiei; beraz, lana dugu aurretik».

Oraingoz, Urduñan topatutako

animaliak soilik jaso ahalko ditu

elkarteak. Prozedura ezarri dute

horretarako, eta udala izan be-

harko da bitartekaria animalien

errolda osatu ahal izateko. 

Animaliak zaindu ez ezik,

adopziorako ere prestatzea da as-

moa. Txakur bat eta katu batzuk

eman dituzte dagoeneko, baina

oso arduratuta azaldu dira ani-

malien etorkizunaren inguruan.

«Ez dugu ezer kobratzen adop-

zioagatik, baina jarraipen bat egi-

ten diegu animaliei, ondo daudela

bermatzeko». Hori dela eta, Bar-

quinek ohartarazi du oso zorro-

tzak izango direla laster adopzio-

an emango dituzten zortzi txa-

kurkumeekin: «Jostailu gisa

ikusten dira askotan txakurku-

meak, eta kontuz ibili beharra

dago». Jasotzen dituzten anima-

lia guztiak osatu eta esterilizatu

egiten dituzte. «Ez dugu popula-

zioa kontrolik gabe hazterik nahi,

eta, txakurren kasuan, gainera,

esterilizatzeak eragina izaten du

haien aldartean».

Animaliei bigarren aukera bat

emateaz gain, gizakien hezkun-

tzan ere ekarpena egin nahi du el-

karteak. «Prebentzioa da tratu

txarrak eta abandonua saihesteko

bide bakarra, eta hori lortzeko,

pertsonak hezi egin behar dira».

Hori dela eta, boluntarioen lana

sustatzen du elkarteak, eta, gaie-

nera, pasierak egiten dituzte he-

rriko umeekin. «Orain, eskolara

hasi direnetik, gutxiagotan etor-

tzen dira, baina udan egunero

etortzen ziren. Hasieran, txaku-

rrek beldurra ematen zieten, bai-

na, gero, konfiantza hartu eta gu-

rasoei guk irakatsitakoak erakus-

ten ere hasi dira», azaldu du. 

Etorkizunean proiektua zabal-

tzeko esperantza du Barquinek.

«Oraingoz, boluntario gehiago

behar ditugu, hobeto antolatze-

ko, baina, espazioa are gehiago

egokitzeaz gain, beste proiektu

batzuk ere txertatu nahi ditugu».

Zentzu horretan, eta herrikidee-

kin duten elkarlanari eutsiz, ani-

maliak denbora batez uzteko do-

ako zerbitzu bat jarri nahi dute

martxan. Barquinek aitortu due-

nez, egunen batean baserri eskola

bat ere sortu nahiko lukete.  

Victor Sanchez, asteartean , elkarteak hartu dituen bi astoekin. J. FONTANEDA / FOKU

Astelehenetik igandera,
goizetik gauera,
bokazio hutsez egiten
dugu lan hau; benetan
betetzen gaitu»

«Ez dugu ezer kobratzen
adopzioagatik, baina
jarraipen bat egiten
diegu animaliei, ondo
daudela bermatzeko»
Maria Jose Barquin
El Refugio De Sabios elkarteko kidea
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Ibai Maruri Bilbao

«Bilboko Udalak zergatik ez du

isunik jarri oraindik?». RACVN

auto gidarien elkarteak egindako

galdera da. Orduko 30 kilometro-

ko abiadura muga hiri osora he-

datu zenetik aste bi igaro direne-

an, elkarteak erabakiaren aurka-

ko mezua zabaldu du berriz ere.

Martxan jarri aurretik adierazi

zuten ezinegona, eta orain ostera

egin dute protesta. Mario Garcia

bozeramaileak argi du erantzuna:

«Ez da isunik egon, arau berria

betetzen ez den arren, gidariak

oso haserre daudelako». Uste du

giroa baretzen denean Udaltzain-

goa arau haustea zigortzen hasiko

dela «masiboki». Izan ere, haien

arabera, «gehiengoa» dira hiri-

buruko sarbideetan eta auzoen

arteko lotuneetan orduko 30 ki-

lometroko abiadura gainditzen

dutenak. Oraindik eztabaidak

pil-piliean jarraitzen du Bilbon.

Asteotako ohiko gidarien, auto-

bus gidarien, taxi gidarien eta 

banatzaileen protesteei, eragilee-

nak batu zaizkie. Baina aldeko iri-

tzirik ere egon da, noski; ekolo-

gistena, besteak beste: neurriak

jasotako kritika guztiei erantzun

diete, muga berriaren onurak

zein diren azalduz.

Garciak gogoratu du neurria

Europako Mugikortasunaren As-

tean sartu zela indarrean; horre-

gatik uste du udal gobernua «ti-

tular bila» ibili dela: «Hiri mo-

dernoa eta aitzindaria dela saldu

nahi izan dute». Baina eurek argi

dute erabaki okerra izan dela:

«Abidura muga berriak modu 

artifizialean gidatzea dakar, eta,

praktikan, hainbat kaletan ezi-

nezkoa da betetzea».

BAT Bizkaiko Automozio Taile-

rrak mekanikoen elkarteak ere

oharra plazaratu du. Gidarien el-

karteak bezala, ibilgailuentzat

kaltegarria dela ohartarazi du. Eta

iruditzen zaie ez dela lortuko gu-

txiago kutsatzeko helburua.

«Orduko 30 kilometroko abia-

dura etengabe mantendu behar

denez Bilbo osoan, ibilgailuak

martxa laburragoan gidatu be-

harko dira. Eta martxa luzean

baino gas kutsagarri gehiago isur-

tzen dituzte martxa laburrean

doazenen ibilgailuek. Hau da, ku-

tsadura hazi egingo da», oharta-

razi du Eli Ceballos BAT elkarteko

presidenteak. Bizkaiko mekani-

koek belaontzi estiloan gidatzea

gomendatu dute, kutsadura mu-

rriztea lortu gura bada. «Erraza

da: martxa eskuz aldatu behar

zaien ibilgailuei inertziaz jarrai

dezatela utzi behar zaie, baina

martxa engranatuan eta azelera-

gailua zapaldu gabe, hurrengo se-

maforora, Stop seinalera edo auto

ilarara irisi arte. Balazta eta azele-

ragailua zapaldu gabe aldatzen da

martxa, eta posible bada, lehen

martxan, lozagia eta balazta soilik

gelditzeko sakatuta». 

Ceballosen esanetan, horrela,

ez da erregaia kontsumitzen eta

balaztak ere ez dira gastatzen; be-

raz, «gutxiago» kutsatzen da.

Gaineratu du, egungo ibilgailu

gehienek Start/Stop sistema du-

tela. «Semaforo edo zebrabide ar-

teko tartea luzea den hirietarako

oso egokiak dira, baina ez da Bil-

boren kasua izango, abiadura mo-

telagoan semaforo gehiagotan

gelditu beharko delako. Motorra

gehiagotan piztu eta itzalita,

gehiago kutsatuko da, ezinbeste-

an». Haren ustez, neurri hauen

«helburu bakarra gidariei trabak

jartzea» da, autoaren ordez ga-

rraio publikoa edo bizikleta erabili

dezaten. «‘Zenbat eta ibilgailu gu-

txiago, kutsadura gutxiago’, uste

dute. Baina ez dituzte herritarren

beharrak eta egoerak kontuan

hartu. Badira garraio publikoak

premiak asetzen ez dizkietenak;

badira zailtasunak dituztenak». 

Besteentzat eredu
Hainbeste kritikaren aurrean,

Ekologistak Martxan taldeak

abiadura neurri muga berria ba-

bestea erabaki du. Europako

hainbat hirik muga bera ezarrita

dutela ekarri du gogora, nahiz eta

Bilbo izan bere eremu osora za-

baldu duen 300.000 biztanletik

gorakoetan lehena. «Eredua»,

taldearen arabera. Iaz ipini zen

muga hori Bilboko kale gehiene-

tan, baina ez printzipaletan. Ha-

rrezkero igaro diren 16 hilabetee-

tan lortutako onurak zein diren

gogoratu du Ekologistak Mar-

txan-ek: «Lehen araudi horren

aurretik, hiriko batez besteko

abiadura orduko 30 kilometro

baino txikiagoa zen, 29,6 kilome-

tro, hain zuzen ere. Ezarri ondo-

ren, abiadura %5 murriztu da, 

orduko 28,2 kilometrora».

Gogoratu dute Bilboko joan-

etorri gehienak —%61— oinez egi-

ten direla. «Biztanleriaren %10a

bakarrik mugitzen da autoz. Osa-

sunaren Mundu Erakundearen

arabera, ibilgailu batek oinezkoa

edo txirrindularia orduko 50 kilo-

metroko abiaduran harrapatuz

gero, hilgarria izateko arriskua

30eko abiaduran baino zortzi al-

diz handiagoa da». Azken hama-

sei hilabete hauetan, biktimak

izan dituzten istripuak %10 mu-

rriztu direla zehaztu dute talde

ekologistako kideek. «Iazko bi-

garren seihilekoan 356 istripu

izan ziren; epe berean, berriz,

397». Beraz, segurtasunean me-

sedegarri dela uste dute.

Ekologistak Martxan-ek erabat

ukatu ditu beste eragileek kutsa-

duraren inguruan emandako ar-

gudioak. Datuak eman ditu 

horretarako. Izan ere, sinetsita

daude orduko 30 kilometroko

abiadurak klima aldaketa mu-

rrizten laguntzen duela, abiadura

txikiagoak karbono dioxido gu-

txiago isurtzen duelako. Azaldu

dute hori ibilgailuek bideetatik

igarotzean altxatzen dituzten

partikula esekien murrizketare-

kin lotuta dagoela. Gainera, esan

dute abiadura txikiagoak energia

aurrezten duela, erregai kontsu-

moa murriztu eta gidatzeko ohi-

turak aldatzen baititu. «Iazko uz-

tailetik hona, Bilbon ez da 2016an

eta 2017an neurtu ziren berotegi

efektua eragiten duten gasen

gehiegizko isurketarik berriro

gertatu; hau da, ez da NBEk go-

mendatutako kopuruen gainetik

neurtu harrezkero». Kutsadura

akustikoa arazo handia da Bilbon,

eta batez besteko zarata hiru dezi-

belio jaitsi da iaztik hona.

Sindikatuek autobus gidarien

izenean egindako kritikak ere

«zentzugabeak» direla uste du

Ekologistak Martxan-ek. «Bilbo-

busen batez besteko abiadura 

orduko 11 kilometrokoa da. Zer-

gatik? Eurentzako bakarrik diren

bideetan sartzen diren autoenga-

tik eta ilarengatik. Paradoxikoki,

abiadura 30era murrizteak trafi-

koaren arintasuna hobetzen du,

autoak abiadura uniformeagoe-

tan ibiltzen baitira». Eta bizikle-

taren erabilera ere %30 hazi da

muga berria kale gehienetan eza-

rri zenetik. «Aldaketak soilik 

kaleen %13ari eragin die. 30eko

muga aspalditik zegoen, eta argi

dago onurak baino ez dituela eka-

rri. Zergatik sortu da orain ezta-

baida? Nori egiten dio mesede?». 

Eztabaida sortu du abiadurak

Bilboko Udalak orduko 30 kilometroko muga hiri osora zabaldu zuenetik, etenbakoak 
izan dira kritikak b Ekologistek neurriaren aurkakoen argudioak gezurtatu dituzte

Bilboko Unibertsitateen etorbidea, orduko 30 kilometroko mugarekin, joan den hilean. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Mekanikoen arabera,
autoentzat kaltegarria
eta ingurumenarentzat
kutsagarria da orduko
30 kilometroko muga

Atmosfera berotzen
duten gasen gehiegizko
isuriak desagertzen
lagundu duela esan du
Ekologistak Martxan-ek 
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Zihara Jainaga Larrinaga 

M
ende erdi bat

baino gehiago-

ko zikloa buka-

tzear dago

M a ñ a r i a n .

Denda bakarra dago herrian, eta

jabeak erretiroa hartuko du dato-

rren otsailean. Ondorioz, Rafa

Bizkarra harategia izenez ezagu-

tzen den saltokiak ateak itxiko di-

tu laster. Aitzitik, herriko denda

bakarraren galera eragozteko as-

moz, udalak negozioa erosi eta

datozen hilabeteetan dendaren

kudeaketa lehiaketara aterako

duela iragarri du. 

Rafa Bizkarraren aitak ireki

zuen herriko denda, 1968an, eta

1980 inguruan hartu zuten seme-

ak negozioaren ardura; 40 urte

egin ditu dagoeneko ordutik. Ur-

teko egun guztietan, astegun zein

jaiegun, irekita egon da herrita-

rrek edonoiz zituzten beharrak

asetzeko. «Familiak 50 urtetik

gora daramatza negozioan, eta ni

14 urterekin hasi nintzen lanean

hemen», esan du Rafa Bizkarrak.

Harategiaz gain, fruta denda,

okindegia eta supermerkatu txiki

bat ere bada. 

Ainara Otxotorena Mañariko

alkateak azaldu duenez, herrian

denda bat egotea bermatu beha-

rragatik erabaki zuen udalak ne-

gozioa erostea. «Gurean jende

nagusi asko dago, eta iruditzen

zaigu beharrezkoa eta oinarriz-

koa dela herrian bertan horrelako

zerbitzu bat izatea». Alkateak

dioenez, funtsezkoa da Mañaria-

ren moduko herri batek denda bat

izatea. «Oinarrizko erosketa bat

egiteaz gain, momentu batean

zerbait ahaztuz gero, eskura edu-

kitzeko aukera hori nik uste dut

pribilegio bat dela». Azaldu du,

helduek ez ezik, herriko jende

gazteak ere ohikoa duela eroske-

tak bertan egitea. 

Dendaren etorkizuna erabaki-

tzeko, herritarrekin saio parte

hartzaileak egin nahi dituzte.

«Dendan aldatu edo gehitu beha-

rrekoak jaso nahi ditugu; hala, ku-

deaketa lizitatzerakoan iritzi guz-

tiak hartuko ditugu kontuan».

Otxotorenak zehaztu duenez, Ma-

raka enpresa arduratuko da saio

parte hartzaileez, eta  urte honen

amaiera bitarte egingo dituzte.  

Jarraipena ziurtatuta
53 urtetan zehar,  denetariko

oroitzapenak izan ditu Bizkarrak

harategiko lau pareten artean.

Jabeak aitortu duenez, alde bate-

tik pena ematen dio zikloari

bukaera eman beharrak, baina,

era berean, bere betebeharrak

konplitu izanaren sentsazioare-

kin doa.  «Dena eman dit den-

dak; ez naiz ia hemendik atera ere

egin. Oso eskertua nago». 

Udalak hartutako erabakia ilu-

sioz hartu du Bizkarrak. «Pozga-

rria da jarraipen bat izatea».

Denda itxiz gero, herria «hilko»

litzatekeela uste du. 

Dagoeneko jendea galdezka

hasi dela azaldu du Otxotorena

alkateak. «Herrian denda baka-

rra izanik, ikusi dute negozio

moduan irteera baduela, eta jen-

deak interesa dauka». Hortaz, ez

du arriskurik ikusten Mañarian

denda gabe gelditzeko. Forma-

tuari dagokionez, saio parte har-

tzaileetan erabakiko da zein izan-

go den etorkizuneko dendaren

formatua. «Badago jende bat

gustatuko litzaiokeena formatu

berarekin jarraitzea, baina egon-

go da jende gazteago bat ere nahi-

ko lukeena beste hainbat pro-

duktu eskaintzea, beste ildo

bateko produktuak», azaldu du

Otxotorenak. Udala denentzako

gustuko zerbitzua ematen saiatu-

ko da. Bizkarrari, bestalde, den-

daren ardura herriko jendeak

hartzea gustatuko litzaioke, baina

zail ikusten du. 

Otxotorenak nabarmendu du

Mañariko herriak asko zor diola

Rafa Bizkarra harategiari. «Ez da

ohiko denda bat, ez dauka denda

normal baten funtzionamendua.

Jaiegunetan ere zerbitzua eskain-

tzen du: edonoiz topatuko duzu

irekita». Konfinamendu garaian

denda oso lagungarria izan da as-

korentzat. «Alde horretatik, asko

eskertu beharreko zerbait dauka

herriak». 

Itxi egingo dute Mañariko denda bakarra. 53 urtez zerbitzua
eman ostean, Rafa Bizkarra harategiko jabeak erretiroa 
hartuko du. Dendak zabalik jarraituko duela bermatzeko, 
udalak negozioa erosi eta kudeaketa lizitatzeko asmoa du.

Ziklo bat amaitu, 
eta beste bat hasi

Rafa Bizkarra, joan den asteartean, Mañariako bere dendan. Erretiroa hartu eta udalari salduko dio saltokia. ANDONI CANELLADA / FOKU
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Iruditzen zaigu
beharrezkoa eta
oinarrizkoa dela herrian
bertan horrelako
zerbitzu bat izatea»
Ainara Otxotorena
Mañariko alkatea

«Familiak 50 urtetik
gora daramatza
negozioan, eta ni 14
urterekin hasi nintzen
lanean hemen»
Rafa Bizkarra
Rafa Bizkarra dendako jabea
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Maialen Arteaga 

Normaltasun berriak kultura bi

masailetan jo du, baina ezin izan

ditu herrietako urteroko egitas-

mo guztiak zapuztu. Urtero beza-

la, urri honetan ere Getxoko Arte

Eszenikoen jardunaldiak antola-

tu dituzte. Orain arte, bi astebu-

rutan egiten zituzten; aurten,

hiru asteburutan egingo dituzte:

gaur hasi eta hilaren 25era bitar-

tean izango da Getxo arte eszeni-

koen topaleku. Hamabost ikuski-

zuneko egitarau oparoa antolatu

dute. Berezitasun bat du, ordea,

pandemian antolaturiko 38. aldi

honek. Izan ere, orain arte Getxo-

ko Antzerki Jardunaldiak izenez

zen ezaguna, baina denboraren

poderioz bereganatu dituen as-

kotariko diziplinei erantzunez,

aurten izena aldatzea erabaki

dute: «Izaera aldaketa baino

gehiago, izen aldaketa izan da»,

zehaztu du Iñaki Saituak, Getxo-

ko Arte Eszenikoak jaialdiaren

antolatzaileak. «Orain arte Ge-

txoko Antzerki Jardunaldiakbe-

zala izendatzen genuen, baina,

egia esan, azken urteotan ere zir-

kua eta dantza bezalako dizipli-

nak izan ditugu programazioan.

Beraz, aurten izen aldaketa izan-

go dugu, baina, azken urteetan

bezala, arte eszenikoen ia dizipli-

na guztiak izango ditugu: zirkua,

pailazoak, haurrentzako eta hel-

duentzako emanaldiak... deneta-

rik eta denontzat izango da».

38. jaialdiak, aldaketa handirik

gabe, «aurrekoen esentzia bera»

izango duela esan du Saituak:

«Aurreko urteetako dinamika

bera izango du». Hala ere, egun-

go egoeraren ondorioz, aldaketa

txiki batzuk egin behar izan di-

tuzte, nahitaez. Egokitzapen han-

diena espazioa izango da:«Ez

dugu ezer kalean egingo, dagoen

egoerarekin Muxikebarri zentro-

an egingo dugu; Ereaga eta Arri-

gunaga auditoriumean», azaldu

du. Egoera errazteko asmoz, sa-

rrerak Muxikebarri kultur zen-

troan erosi ahalko dira aldez au-

rretik; goizez eta arratsaldez

egongo da zabalik egoitza.

Erantzun ona
Jardunaldiek «harrera ona» iza-

ten dutela kontatu du, eta oztopo-

ak oztopo, aurten ere herritarren

erantzun berdintsua espero dute-

la. Udan antolatu dituzten ema-

naldiak jarri ditu adibidetzat:

«Emanaldi batzuetara jende

gehiago etortzen da; bertso saioa,

adibidez, goraino bete zen». Ikus-

learen perspektiban jarri da Sai-

tua, eta agerraldi jendetsuen in-

guruko mesfidantzaz hausnartu

du. Egoerarik zailenetara molda-

Markeliñeren ‘Julietas Romeo

Circo’ ikuskizuna. 

GETXOKO KULTUR ETXEA

Getxo, urriko
arte eszenikoen
topaleku
Asteburu honetan abiatuko dituzte Arte Eszenikoen 
38. jardunaldiak, Getxon. Hiru asteburukoa izango da
askotariko arte diziplinen kultur eskaintza. 
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tu arren, ikusleek oraindik «bel-
durra» dutela iruditzen zaio:
«Nik uste oraindik publikoa bel-
dur dela; normaltasun honetan
ikusleei kostatu egiten zaie areto-
etara sartzea». Aurtengo  ema-
naldietan ikusle kopurua %60ra
murriztu dute, eta ikuskizun guz-
tiak eserlekuetatik ikusi beharko
dira. Oholtza gainean jarri du be-
girada orain, eta ikusleen arteko
distantzia fisikoa irudikatu du;
hutsune fisikoak baino gauza
gehiago ikusten ditu taulako
perspektibatik: «Suposatzen dut
artistek nabarituko dituztela
ikuslearen arteko hutsune ho-

riek. Ez dakit giroa hotzagoa izan-
go den, ez dut uste; baina hutsu-
nea nabarituko dela, bai».
Kultur eskaintza gauzatu ahal

izateko protokolo «oso zorrotza»
jarraitu behar dela azaldu du,
ikusleek, antolatzaileek zein ar-
tistek jarraitu behar dutena:
«Muntaketan artistak ezin dira
jesarlekuetara hurbildu ere egin.
Ikuskizunaren egunean, ikusleei
zein artistei tenperatura hartzen
diegu sartzen direnean; maskara
ere derrigorrezkoa da denontzat,
artistek ere emanaldia hasi arte 
jarrita izan behar dute». 

Protokoloak, erronka
Kultur arloak motorra berriro
piztu zuenetik, hainbat ekitaldi
antolatu dituzte. Protokolo «zu-

rrun» hori orain ohiko bilakatu
bada ere, lehenengo kultur ekital-
dietan erronka bat izan da: «Jar-
dunaldiak iritsi direnerako ohitu-
ra hartu dugu,baina ez da erraza
izan», aitortu du Saituak. «Poli-
ki-poliki ohitura hartzen hasi ga-
ra. Hainbat tokitan zaila izan da
protokoloak ezartzea; hasieran
bozgorailuetatik esan behar iza-
ten genituen gauzak, edo gu ibili
behar izaten ginen momentuan
jendea bideratzen».
Kultura segurua dela azpima-

rratu du, eta kultura seguru ho-
rren beharra aspaldikoa dela:
«Kultura beharrezkoa izan da be-

ti, eta, beraz, ahal dugun
guztia egin behar dugu
aurrera atera dadin».
Emanaldi gehienak au-
rrera eraman dituzte:
«Gure asmoa saio guz-
tiak egitea da, eta aldake-
tak egin behar baditugu
ere, apustu hori manten-
du egingo dugu». Anto-
latuta zeukaten eskain-

tzatik pare bat ekitaldi soilik utzi
dituzte bertan behera, baina era-
baki hori artistek hartu dute:
«Jazzaldia eta urriko beste ema-
naldi bat bakarrik utzi ditugu ber-
tan behera. Jazzaldia, atzerriko
hamabost artistek honaino etorri
behar zutelako, eta urrikoa, Inga-
laterratik etorri behar zirelako.
Gure esku zeuden ekitaldiak au-
rrera eramatea erabaki dugu». 
Ikusle kopurua murrizteak

kultur sektoreari «asko» eragin
diola dio Saituak. Hala ere, horma
bera igo nahian dabiltza sektore-
ko langile denak, eta elkar babes-
teko kulturaren alde egin behar
dela uste du: «Musikariak, akto-
reak, teknikariak... emanaldieta-
tik bizi dira. Guk horri guztiari eu-
tsiko diogu, ahal dugun arte».

M. Arteaga Bilbo

Beñat Ralla musika irakaslea da
(Altza, Donostia, 1985), eta Getxo-
ko Arte Eszenikoen jardunaldie-
tan haren emanaldi bat egongo da
ikusgai: Esku Harriak: Oteizaren
(h)aria. Askotariko diziplinak bil-
tzen ditu ikuskizunak. Jorge Otei-
za artistaren iruditegia oinarritzat
hartuta, 50 minutuko saioa aur-
keztuko dute, hitza, eskultura,
dantza, kirola eta espazioa uztar-
tuz. «Diziplinarteko lan eszeni-
ko» gisa definitzen du.
Modu askotan definitzen dute

zuen ikuskizuna. Nola deskriba-

tuko zenuke zuk?

Gure ikuskizuna Jorge Oteizaren
iruditegia eta hainbat lengoaia ar-
tistiko uztartuz osatu den lan es-
zeniko bat da, diziplinartekoa,
hainbat lengoaia nahasten ditue-
na: gorputz mugimenduaren,
musikaren, hitzaren eta eszeno-
grafia eskultoriko baten bidez.
Esan daiteke Oteizaren omenal-

di txiki bat dela?

Nik ez dut inoiz omenaldi bat egi-
tearen ikuspegitik planteatu.
Omenaldi bat baino gehiago,
Oteizaren figurara hurbiltzeko
eta hari buruz ikasteko balio izan
dit. Ez da gorazarre egite edo gur-
tze bat. Erakartzen nauen pertso-
naia bat da, eta konturatu nintzen
lan eszeniko bat eskaintzea haren
figuraz eta ibilbideaz ikasteko 
aukera bat zela. Oteizari buruz
irakurtzen eta arakatzen ibili
naiz, eta ikasitakoa sorkuntza bat
egiteko baliatu dut.
Ikusleak zer aurkituko du ohol-

tza gainean?

Eremu eszenikoan bost artista
aurkituko ditu: eszenografia es-
kultoriko bat eta zuzeneko musi-
ka, modu konbentzionalean eta

ez konbentzionalean. Txalaparta
esku pilotako pilotekin jotzen
dugu. Gorputz mugimendua ere
aurkituko du dantza garaikidea-
ren prismatik. Eta hitza bertsola-
rien bitartez ekartzen dugu.
Bertsolarien hitzen araberakoa

da ikuskizuna? Baldintzatu egi-

ten du?

Ez, nolabait lauzpabost momentu
eskaintzen zaizkio bertsoari. Mo-
mentuko egoera eszenikoa da
bertsolariaren gaia: momentuko
musika, eszenografia eta mugi-
mendua dira bertsoa botatzeko
aitzakia. Ildo beretik, azaroan lan
berri bat estreinatuko dugu Do-
nostian: Garaiz: 60 t.m.Denbora
ardatz duen lan bat da. Lehengo
bertsolarien gisara, ikuskizun 
berriko saio bakoitzean idazle 
batek parte hartuko du.
Segurtasun neurri berriek artis-

tengandik urruntzen dute publi-

koa?

Ez nuke esango hala denik. Hila-
beteak daramatzagu maskarekin
eta distantziak gorde behar iza-
ten, eta ohitu egin garela pentsa-
tu nahi dut. Nik lehenengo
antzerkia maskararekin ikusi
nuenean, apur bat deseroso sen-
titu nintzen; orain barneratuta
daukat egoera. Ez dut uste neurri
berriek gure emanaldia baldin-
tzatuko dutenik.

«Oteizaren
figurara
hurbiltzeko
balio izan dit»

Beñat Ralla b ‘Esku Harriak: Oteizaren 

(h)aria’ ikuskizunaren zuzendaria

Jorge Oteizaren ibilbideari buruz ikertu du
Rallak, eta emaitzarekin «diziplinarteko»
sormen lan bat eratu du. Getxoko
jardunaldietan taularatuko dute, igandean.

EGITARAUA

Arte eszenikoetako askotariko

disziplinak bildu dituzte 38.

Getxoko Arte Eszenikoen jar-

dunaldiek. Gaur hasi, eta hila-

ren 25era arte egongo dira.

Ekitaldi guztiak Muxikaberrin

izango dira.

Gaur, ostirala

20:00. Denis Santacana Com-

pañía de Danza-ren, Sharing

Home ikuskizuna, Ereaga are-

toan.

Bihar, larunbata

13:00. Circo Choscoren Indar-

tsuak zirku antzerkia, Arrigu-

naga aretoan.

18:00.Anita Maravillas kon-

painiaren Cottondarrakhaur

antzerkia, Ereaga aretoan.  

Etzi, igandea

13:00.Mugmus Laborategia

konpainiaren Esku Harriak di-

ziplina pluraleko ikuskizuna,

Arrigunaga aretoan.

19:00. Markeliñe zirku antzerki

konpainiaren Julietas, Romeo

Circo ikuskizuna, Ereaga are-

toan.  

Urriak 12

13:00.Kiki, Koko eta Moko

pailazoen Natura gara ikuski-

zuna, Arrigunaga aretoan.

19:00.De Gernika a Nueva

York ikuskizuna Baleukoren

eskutik, Ereaga aretoan.

Urriak 16

20:00.Kutsidazu bidea, Ixabel,

Demodé produkzioak taldea-

ren eskutik, Ereaga aretoan.

Urriak 17

20:00.Ados taldearen LLo-

viendo ranas antzezlana, Erea-

ga aretoan.

Urriak 18

19:00. Producciones Come y

Callaren Enigma Pessoa an-

tzerkia, Ereaga aretoan.

Urriak 23

21:00. Around the Worlddan-

tza ikuskizuna, Brodas Bros-

en eskutik, Ereaga aretoan.

Urriak 24

13:00.Nazioarteko Dantza

Eguna, Getxoko dantza esko-

len parte hartzearekin, Ereaga

aretoan.

18:00.Gorakada konpainia-

ren Pinocchio haur antzerkia,

Arrigunaga aretoan.

Urriak 25

13:00.Hika taldearen Tonbola

antzerkia, Ereaga aretoan.

19:00.Elektrical Flower ikuski-

zuna Elektrart/Dantzaz kon-

painiaren eskutik, Arrigunaga

aretoan.
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Jaialdiaren antolatzaileek uste
dute ikusleak oraindik beldur
direla, eta kostatu egiten zaiela
ekitaldietara joatea 

Zailtasunen gainetik, ekitaldi
guztiak aurrera eramatea
erabaki dute, kultur arloa
suspertzeko apustua eginez 

‘Elektrikal Flower’ ikuskizuna. GETXOKO KULTUR ETXEA



MUSIKA

BERMEOGofannon.

bBihar, 13:30ean,

Frantziskotarretan.

BERMEOTercer Sol 

+ Hermana Mar.

bBihar, 21:30ean, kafe antzokian.

BERMEO Ian Mason.

b Igandean, 11:00etan,

Frantziskotarretan.

BILBOBilboko Orkestra 

Sinfonikoa.

bGaur, 19:30ean, 

Euskalduna jauregian.

BILBODeltonos.

bGaur, 21:30ean, Santana 27n.

BILBOPájaro.

bGaur, 21:00etan, Galizia etxean.

BILBOMueveloreina 

+ Jaguabilly. 

bGaur, 21:30ean, 

Stage Live Bilbaon.

BILBOOliver Rosado.

bBihar, 21:00etan, ZAWPn.

BILBOFelix Rossy 5tet 

& Enrique Oliver.

bBihar, 19:00etan, Sarrikon.

BILBOXsakara + Don Patricio.

bBihar, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBOWicked Wizzard 

+ Hagoan.

bBihar, 20:00etan, Bilborocken.

BILBOThe Northagirres 

+ Aitor Ochoa & Mad Mule 

+ The Daltonics.

bBihar, 20:00etan, Santana 27n.

BILBOPájaro.

bBihar, 21:00etan, Galizia etxean.

BILBOEneritz Furyak + Mäkkelä.

bAsteazkenean, 20:30ean, 

Bira kulturgunean.

GETXOTrizak.

bBihar, 19:00etan, 

Andres Isasi musika eskolan.

SANTURTZIAra Malikian.

bGaur eta bihar, 19:00etan,

Serantes kultur etxeai.

ANTZERKIA

ARRIGORRIAGALa isla. 

Histrión Teatro.

bGaur, 20:00etan, Lonbo aretoan.

BASAURISexpeare: Ronejo.

bBihar, 20:30ean, Social

antzokian.

BERRIZLunaticus zircus.

bGaur, 18:15ean, 

Berrizko kultur etxean.

BILBOLa fiesta del chivo. 

Okapi konpainia.

bGaur eta bihar 19:30ean, 

eta igandean 19:00etan, 

Arriaga antzokian.

BILBOArtaud y otros animales.

bGaur, 19:30ean, 

San Frantziskoko udaltegian.

BILBODesmontando a Séneca.

bGaur, 20:00etan, Campos

Eliseos antzokian. Hilaren 12ra arte

BILBOContra la lloradera.

bBihar eta igandean, 19:30ean,

Pabilio 6n.

BILBOMi tercer acto.

bBihar eta igandean, 20:00etan,

Pabilioi 6n.

BILBOFaustino VI o 126 caballos.

b Igandean, 19:00etan, 

La Fundicionen.

BILBOKutsidazu bidea, Ixabel

(musikala). Demode Produkzioak.

bOstegunean, 19:30ean, 

Arriaga antzokian.

BILBOEn stanby.

bOstegunean, 19:30ean, 

Pabilioi 6n. 

Hilaren 25era arte.

DURANGOGorria. Miren Amuriza

eta Askoa Etxebarrieta.

b Igandean, 13:00etan, 

Plateruena kafe antzokian.

GERNIKA-LUMOKaskarot. 

ATX Teatroa.

b Igandean, 17:00etan, 

Lizeo antzokian.

GETXO Indartsuak.

bBihar, 13:00etan, 

Muxikaberrin.

GETXOUna visita inoportuna.

b Igandean, 19:00etan, 

Romo kultur etxean.

GETXO Julietas (Romeo circo).

Markeliñe konpainia.

b Igandean, 19:00etan,

Muxikaberrin.

GETXODe Gernika a Nueva York,

pasando por Berlín.

bAstelehenean, 19:00etan,

Muxikaberrin.

MUNGIALosers (Galtzaileak). 

Txalo Produkzioak.

b Igandean, 20:00etan, 

Olalde aretoan.

SESTAOSi te he visto no me 

acuerno. Elisa Lledo konpainia.

bGaur, 19:30ean, musika eskolan.

SOPELALa isla. Histrión Teatro.

bBihar, 20:15ean, 

Kurtzio kultur etxean.

BERTSOLARITZA

BILBOBizkaiko Eskolarteko 

Txapelketa. Kanporaketa.

bGaur, 17:00etan, 

Euskararen Etxean.

BILBOLoraldia: 

Zaharkitze programatua.

b Igandean, 12:30ean,

Guggenheim museoan.

IURRETA Jaialdia. Amets Arzallus,

Igor Elortza, Onintza Enbeita, Unai

Iturriaga, Maialen Lujanbio, Jon

Maia. Gai-jartzailea: Ainhoa Urien.

bBihar, 20:00etan, plazan.

DANTZA

BARAKALDOQuebeceko 

bideodantzak.

bGaur, 20:00etan, antzokian.

BILBODiagonalean zehar.

bGaur, 20:00etan, La Fundicionen.

BILBOEuskal dantzak. 

Bizkaiko Dantzarien 

Biltzarra.

bBihar, 13:00etan, 

Euskal museoan.

BILBOConmovidas - Con 

movidas. Krego-Martin 

dantza konpainia.

bBihar, 19:30ean, Otxarkoagan,

ekoizpen eszenikorako berrikuntza

zentroan.

BILBOEuskal dantzak. 

Bizkaiko Dantzarien Biltzarra.

b Igandean, 13:00etan, 

Euskal museoan.

BILBOBilbao Antzerki Dantza.

bOstegunean, 19:30ean, 

Campos Eliseos antzokian. 

Hilaren 23ra arte.

GETXOSharing Home. 

Denis Santacana konpainia.

bGaur, 20:00etan, Muxikaberrin.

GETXOEsku Harriak: 

Oteizaren (h)aria.

b Igandean, 13:00etan,

Muxikaberrin.

ERAKUSKETAK

BILBOAlejandria: Feet Don’t 

fail me nowargazki erakusketa.

bGaur, BilbaoArte fundazioan.
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Musika b Santurtzi

Ara Malikianen biolina, Libanotik Santurtzira
Ara Malikian biolin jotzaile ezaguna Bizkaira iritsi da, Royal Garage World Tour 2020 izeneko bere azken biraren aitzakian. Gaur eta bihar kontzertuak

eskainiko ditu, 19:00etan, Santurtziko Serantes kultur aretoan. The Incredible Story of Violinbere azken diskoko lanak eskainiko ditu Ara Malikianek.

Libanoko musikaria ez da bakarrik igoko oholtza gainera; bere ondoan izango du Ivan Lewis piano jotzailea. BIZKAIKO HITZA



BILBOErtibil 2020.

bAstelehenera arte, 

Errekalde aretoan.

BILBO 7 fragmentos. 

William Kentridge.

bOtsailera arte, 

Guggenheim museoan.

BUSTURIA Jatorria. 

Andoni Bastarrikaren artelanak.

bAzaroaren 1era arte, Ekoetxea

Urdaibai - Madariaga dorrean.

HITZALDIAK

BILBOBenito Perez Galdosen

umorea. Rosa Belmonte 

eta Maria Elvira Roca Bare.

bGaur, 19:00etan, 

Filarmonika elkartean.

BILBOTirad sobre el humorista.

Edu Galan eta Raul Cimas.

bGaur, 20:45ean, 

Filarmonika elkartean.

BILBOPantomima Full.

Borja Crespo.

bBihar, 19:30ean, Filarmonika

elkartean.

BILBO Ines Parisen umorezko 

hamar sekuentziarik gustukoenak.

Juan Bas.

b Igandean, 19:00etan,

Filarmonika elkartean.

DURANGOSare sozialak.

bBihar, 11:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

LARRABETZUVHS liburua. 

Oier Guillan.

bOstegunean, 19:00etan,

Angulerin.

IKASTAROAK

BILBODokumental 

argazkigintza masterra.

bEkainera arte, Argazkigintza

Garaikidearen zentroan.

BILBO Irakurketa errazeko kluba.

bAzaroaren 19ra arte, 

Azkuna zentroan, 

mediatekan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

GERNIKA-LUMOLos miserables.

bGaur, 20:30ean, Lizeo antzokian.

IURRETA Jantzari: tradizioa 

eta parekidetasuna.

bGaur, 20:00etan eta 22:00etan,

plazan.

BESTELAKOAK

ABADIÑONoraren sekretua. Ipuin

kontaketa, Rosa Martinezekin.

bOstegunean, 17:30ean, 

kultur etxean.

BERANGOTor magoa.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BERMEOVI. Mareak jaialdia. 

Tradizioa eta abanguardia 

herri kulturan.

b Igandean, 12:00etan,

herrigunean.

BILBOLoraldia jaialdia.

bHilaren 22ra arte, hirigunean.

BILBOMagical comedy. 

Marin magoa.

bGaur eta bihar, 20:30ean,

Campos Eliseos antzokian.

BILBOPuski eta Txurruski 

pailazoak.

bBihar, 13:00etan, 

Landako gunean.

BILBOHariak. Rafa Rueda, 

Iraia Elias, Nahikari Gabilondo 

eta Yoseba Peña.

bBihar, 19:30ean, 

Euskal Itsas museoan.

BILBONola gorde errautsa 

kolkoan eztulik egin gabe. 

Miren Agur Meabe, Amorante 

eta Aitor Gametxo.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Bidebarrieta liburutegian.

DURANGOArtisau azoka.

b Igandean, 11:00etan, 

Landako gunean.

GETXOKotondarrak. 

Anita Maravillas konpainia.

bBihar, 18:00etan, 

Muxikaberrin.

GETXONatura gara. Kiki, 

Koko eta Moko pailazoak.

bAstelehenean, 13:00etan,

Muxikaberrin.

GETXODama eta lehoia.

bOstegunean, 18:00etan, 

Romoko haur 

liburutegian.

SANTURTZISanturtziko film 

laburrean jaialdia.

bHilaren 17ra arte, 

Santurzinen.
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Dantza b Bilbo

Klaustroa bete dantza, Euskal Museoan
Bizkaiko hainbat dantza talderen emanaldiei lekua egin die Bilboko Euskal Museoak. Euskal dantzak izenburupean, Bizkaiko dantza taldeak emanal-

diak eskaintzen ari dira museoko klaustroan iraileko eta urriko asteburuetan. Saio guztiak 13:00etan dira, eta Unamuno plazatik sartu behar da. Doa-

ko sarrerak aurretik eskatu behar dira, museoaren webgunean. Bihar eta etzi, Erandioko Goizalde eta Bilboko Gaztedi ariko dira. EUSKAL MUSEOA
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K
uadrillan kalez
kale ibiltzea da txi-
kiteoa, tabernaz
taberna, poteoan,
eguneko kontuak

esaten, politikaz, gizarte gaiez
edo kirolaz eztabaidatzen. Bizi-
tzeko era bat da; lagunekin egote-
ko  modu bat». Fernando Iraeta
santutxuarra (Bilbo) betidanik
izan da txikiteroa. Urte luzez
baxoerdiak edan eta lagunekin
kontu kontari ibiltzera ateratzen
zen kalera, ia egunero; batzuetan
auzoan, beste batzuetan Zazpika-
leetan. Gaur egun, tarteka irteten
da. Baina oraindik ere badira egu-
neroko ohiturari eusten diotenak
Bilbon zein Bizkai osoan: txapela
buruan, baxoerdia eskuan eta
bilbainak kantuan ibiltzen dira
tradizioa zintzoen gordetzen
dutenak. Egunero ibilbide bera
osatzen dute, taberna beretatik,
ordu bertsuan. Txikiteroek bada-
kite non topatu lagunak, hitzor-
du beharrik gabe. Urriaren 11n,
Bizkaiko zaindari den Begoñako
Amaren jai egunean, Txikiteroen
Festa ospatu ohi da Zazpikalee-
tan, 1963an Santiago katedraleko
orduko parroko Epifanio Mezori
ideia bururatu zitzaionetik. 
Aurtengoa 57. festa da. Baina

COVID-19aren pandemia dela

eta, domekan egin beharreko
ekitaldiak bertan behera geratu
dira. Bizkaiko Txakolina sor-
markako ekoizleek ez diote
eskainiko mahatsa batu ondo-
rengo lehen mustioa Begoñako
Amari, John jauregiaren kanpo-
ko aldean duen irudian; fededu-
nek ere ez lorerik. Bizkaiko Gozo-
gileen Elkarteak ez du Begoña
tartarik banatuko. Eta ez da Salbe
jendetsurik abestuko Pelota,
Santa Maria eta Txakur kaleek
bat egiten duten kantoi horretan.
«Guretzat egun garrantzitsua
da», aitortu du Iraetak. «Hiru
kale horiek jendez betetzen dira,
ibili ezinik, elkarri bultzaka. Zaz-
pikale guztiak betetzen dira jen-

dez». Urtean zeharreko txikitero
bakan horiek milaka bihurtzen
dira egun batez. Zazpikaleen jai
nagusia dela iruditzen zaio.

Eraldatzen ari den ohitura
Aitortu du txikiteroak gero eta
gutxiago direla. Dena den, ez du
uste galduko denik. «Beste ohi-
tura batzuen modura, hau ere
eraldatu egingo da. Orain ez da
lehen beste ardo edaten, adibi-
dez». Iruditzen zaio belaunaldi
berriek gurago dutela leku bate-
an lasai egon, tabernaz taberna
ibili ordez. «Gazteak kalean
elkartzen dira gehiago, edateko
eta elkarrekin egoteko». Orain,
COVID-19aren pandemiarekin

txikiteoa zailagoa dela esan du.
«Parentesi batean gaude. Hileo-
tan terrazek hartu dute garran-
tzia, tabernetako barren ordez».
Txikiteroa ez ezik, Santutxuko

Garaizarko Matsorriak abesba-
tzako kidea ere bada Iraeta. Urria

hasi eta hilaren 11 iritsi bitarteko
egunetan Bizkai osoko hainbat
abesbatza ibili ohi da Zazpikalee-
tako iluntzeetako txikiteoa giro-
tzen. Aurten ere kanturako deia
egin du Txikitero Artean elkarte-

ak, baina segurtasun neurriak
mantentzeko eskatu du. Txikite-
roek eta Zazpikaleetako eta Bilbo
Zaharreko hainbat eragileek sor-
tutako elkartea da, Txikiteroen
Eguna antolatzeko asmotan. Jaia
bera bertan behera geratu arren,
arrautza pintxoen urteroko lehia-
ketari eutsi diote, adibidez; Zazpi-
kaleetako eta Bilbo Zaharreko 36
tabernak hartuko dute parte hila-
ren 23ra arte. Lokal horietatik
ibilbide gastronomikoa egiteko
aukera ere badago. Urteroko
Ohorezko Txitikero sariak atzo 
banatu zituzten: Euskal Botika-
rien Elkargoari eta konfinamen-
du garaian etxeko balkoitik musi-
ka joz ibili zen Ivan Allue San Ig-
nazio auzoko bizilagunari. 
Garaizarko Mahatsorriek

Atxuriko Gizakundearen elizan
urriaren 11n eskaini ohi duten
kontzertua ere bertan behera utzi
behar izan dute. «Pena handia

eman digu. Kataluniatik
abesbatza bat etortzekoa
zen. Urtero gonbidatzen
dugu talderen bat. Dato-
rren urtean izango da».
Domekan, Begoñako

Anaidiak urtero antolatu ohi
duen erromeriarik ere ez da igoko
Arriagatik Artaganera; urteroko
jai egitarauaren faltan, basilikan
eta inguruetan ere mezak izango
dira ospakizun bakarrak. 

Beste ohitura batzuen modura,
hau ere eraldatu egingo dela
uste dute txikiteroek; «gazteak
kalean elkartzen dira edateko»
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Orduari erreparatuta, badakite non topatu besteak: txikiteroek
egunero igarotzen dituzte Zazpikaleetako tabernak, ordenan.
Gutxituz doazen arren, urriaren 11n milaka bihurtzen dira.

Txapel, baxoerdi eta
bilbainada artean

Bizkaiko Txakolina jatorri izeneko ekoizleak eta Bilboko txikiteroak Bizkaiko txakolinaren lehen mustioa John jauregiko Begoñako Amaren irudiari eskaintzen, iazko urriaren 11n. MARISOL RAMIREZ / FOKU


