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Erosleak urri
dendetan
Merkataritzak aspaldiko Gabon kanpainarik gogorrena hasiko du laster b Ostalaritza zarratuta
dagoenetik are bezero gutxiago dituztela esan dute b Batzuek sarean topatu dituzte erosleak 2-3
b
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Larri dabiltza merkatariak, bezero
faltan. Ostalaritza itxita dagoenetik,
igarri dute erosle gutxiago dituztela.
Bonuek laguntzen diete, baina ez nahi
beste. Batzuek Internetera jo dute.

Abendurik
ez kaleetan
Ibai Maruri Bilbao

zken urteetan
legez, azaroko
azken barikuan eta inguruko egunetan black friday delako merkealdi egun
bereziak izango dira merkataritzan. Modu horretan abiatuko da
Gabonetako salmenta kanpaina,
urteko garrantzitsuena. Baina
dendariak irrikaz barik kezkaz
beteta daude aurten. Herritar
asko diru sarrerak urrituta, koronabirusak kutsatzeko beldurra,
zenbait produkturen premia txikiagoa, ostalaritza itxita eta etxeratzeko agindua indarrean... Ez
da kontsumorako garairik onena.
Unai Garcia Arratiako Merkatarien Elkarteko presidentea da,
baita Arratek informatika dendako ugazaba ere, eta esan du ez dutela arriskurik hartu gura: «Beste
edozein urtetan black friday kanpaina prest legoke, baina aurten
inprobisatzen ari gara. Ez dakigu
datorren astean dendak zabalik
izango dugun!».
Moda dendak, beste horrenbeste. Balmadenda Balmasedako
merkatarien elkarteko presidente Juan Antonio Andrade jostuna
da, eta gizonezkoen arropa denda
du. Batez ere, ezkontzetarako
arropak egiten ditu, eta apiriletik
bakar bat ere ez du izan. Salmentarik ez duenez, hark ere ez du
erosten ia. «Moda dendetan sei
hilean behin egiten ditugu erosketak: irailean erosi genituen datorren urteko udaberriko eta
udako arropak. Firmetakoak euren produktuak erakustera datozenean, tentuz erosten dugu, ez
dakigulako zer saldu ahal izango
dugun. Gainera, aurtengo udaberriko eta udako arropa asko geneukan saldu barik».
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Janaria saltzen dutenak eta
zenbait zerbitzu eskaintzen dituzten negozioak dira salbatu diren bakarrak. Are gehiago, janari
dendek gorakada izan dute, lehen
kalean jan eta edaten zena, orain
etxean egin behar delako. Edozelan ere, negozio guztietan estu dabiltza gastuei aurre egiteko. Langileak dituztenek aldi baterako
erregulazioan ipini dituzte. Baina,
Zatozte Ondarroako merkatarien
elkarteko teknikari Eva Aranbarriren esanetan, haienean eta gainontzeko herri txikietan dendari
gehienak autonomoak dira, eta ia
ez dute langilerik euren kargu.
Dena den, bada egoerari abantaila topatu dionik ere. Gernikako
Merkatari Elkartuak elkarteko
teknikari Naira Iturberen hitzetan, Gernika-Lumon ikusi dute
orain herritarrek gehiago erosten
dutela herrian. «Gernikar gehienek kanpoan egiten dute lan, eta,
ondorioz, erosketak ere kanpoan
egin dituzte. Orain, denbora
gehiago daude herrian, eta hemen erostera itzuli dira».
Gabonetako argiak piztear
daudela, sektoreak garai iluna
bizi duela esan diote lau elkarteotako kideek Bizkaiko Hitza-ri.
Hala ere, bada argi egiten duen
distirarik.
OSTALARITZA ITXITA
bbb Akuilua falta

Azaroaren 7tik taberna eta jatetxe
guztiak zarratuta daude. Aurretik
zita hartuta, etxera eroateko jana
baino ezin dute banatu; edo zuzenean haiek etxera eroan. «Kaleak
hutsik daude. Eskolatik umeak
hartu, pixka batean parkera eroan, eta laster sartzen dira denak
etxera. Horrela ez da ezer saltzen», azaldu du Aranburuk. Andraderen esanetan, ostalaritzak
bizitza ematen die kaleei, sozializazioa bultzatzen duten elementu
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‘‘
Gernikar gehienek
kanpoan egiten dute
lan, eta erosketak ere
bai. Orain, denbora
gehiago daude herrian»
Naira Iturbe
Gernikako Merkatari Elkartuak

«Firmetakoak euren
produktuak erakustera
etortzean, tentuz
erosten dugu: ez dakigu
zer salduko dugun»
Jose Antonio Andrade
Balmadenda

«‘Online’ salmentak
gastuak handitzen ditu:
stocka kontrolatu behar
duzu eta langile gehiago
behar dituzu»
Eva Aranburu
Zatozte Ondarroako merkatari elkartea

«Profesionalizazioaren
aldeko apustu bat falta
da benetan ‘online’
salmenta serio eta
lehiakorra nahi bada»
Unai Garcia
Arratiako Merkatarien Elkartea

nagusienetakoa dira: «Taberna
eta terrazetan inor ez badago, ez
dira dendetako erakusleihoak
ikusten; beraz, ez da erosten. Gainera, kalera zenbat eta gutxiago
irten, arropa gutxiago behar
duzu, esaterako». Dotore janztea
eskatzen duen ekitaldirik ez badago, erosteko beharrik ere ez.
«Guretzat ostalaritza funtsezkoa
da», esan du Garciak.
BONUAK
bbb Urte osoan badira, hobe

Urtero bezala, Euskadi Bono
Denda izeneko kontsumo bonuak atera dituzte Eusko Jaurlaritzak, EAEko hiru diputazioek eta
udalek azaroan zehar. Bizkaiko
Foru Aldundiak ere ezohiko bonu
kanpaina bat abiatuko du abenduan. Lurralde Lehiakortasunerako eta Turismorako foru zuzendari Cristina Mugikak azaldutakoaren arabera, 1,8 miloi euro
inbertituko dituzte 210.000 bonu
banatzeko. Eta hainbat dira euren
bonuak dituzten udalak, merkatari elkarteak eta eskualdeetako
garapen elkarteak.
Adibidez, Ondarroan Euskadi
Bono Dendak ez ezik, Leartibai

garapen elkartearenak izan dituzte. Aranbururen esanetan,
«oso ondo» funtzionatu dute, ostalaritza zarratu den arte. Garciak
ez du izan bonuen kanpainan
parte hartzeko aukerarik, konfinamenduan itxita egon zirenentzako direlako. Euren informatika denda premiazkotzat jo zen,
baina orduan izan zuten bonuen
beste kanpaina bat eta oso ondo
joan zitzaiela esan du: «Azkar
amaitu ziren salgai ipini ziren
bonu guztiak. Laguntza itzela
izan zen guretzat».
Andradek ere babestu ditu, baina iruditzen zaio unean uneko laguntza horiek ez direla konponbidea. «Bonuak daudenean salmentek gora egiteak ez digu
laguntzen bonuak ez daudenean
negozioarekin aurrera egiten. Behar duguna da herritarrek kontzientzia hartzea euren herrietako merkatariei erosteko, eta hori
bultzatu behar dute erakunde
publikoek urte osoan».
‘ONLINE’ SALMENTAK
bbb Arazo eta gastu gehiago

Andradek gogora ekarri du konfinamenduan online salmentek
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1 Hutsik. Ohi baino jende gutxiago dabil kaleetan. Irudian, Balmaseda, joan den martitzenean. ARITZ
LOIOLA / FOKU

2 Ostalaritza. Tabernek jendea
erakusleihoetara erakartzen dute.
Irudian, harategia eta taberna, Igorren. RAUL BOGAJO / FOKU
3 Sarean. Hainbat dendak Internetez saltzeari ekin diote. Irudian
denda bateko arropak, gernikamarket.com-en. BIZKAIKO HITZA
3

goia jo zutela, baina badu orain
erosleak bestela jokatuko duen
itxaropenik: «Gabonetako erosketak bereziak dira, oparitarako
dira. Herrietan, behintzat, jendeari produktua ikustea gustatzen
zaio, eta, horretarako, dendak zabalik izan behar ditugu». Iritzi
berekoa da Garcia: «Ezinbestekoa dugu Gabonetako erosketa
guztiak ez egitea Amazonen; bestela, guri ez zaigu ezer geratuko».
Hala ere, saihestezina izango da
askok eta askok plataforma digitaletara jotzea.
Aranbururen ustez, dendari
txikientzat ez da aukera on bat.
«Gastuak handitzen ditu. Oso

ondo kontrolatu behar duzu dendako stocka, eta 24 orduan martxan dagoen zerbitzua da. Horretarako, langile gehiago behar dituzu. Gainera, nork ordainduko
du garraioa?». Aukera bakarra
saretzea dela iruditzen zaio. Eta
batzuek egin dute.
Cecobi Bizkaiko merkataritza
patronalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaia Digital Market
(bizkaiadigitalmarket.com) ataria sortu zuten 2016an. Merkatariei euren produktuak sarean sal-

tzeko aukera eman nahi zieten.
Bizkaiko hainbat merkatari elkartek egin dute bat. Tartean
dago Gernika-Lumokoa. Duela bi
urtetik hona euren ataria ere badute: gernikamarket.com «Ez da
market place bat: horietan ez
daude dendak bereizita, eta gurean bai. Amazon market place bat
da, esaterako, produktuak hartu
eta zuzenean altzen dituelako».
Bi atari horietan, denda bakoitzak
bere tokia du, dagokion azalpenarekin, kontaktuarekin, era-

kusleihoaren argazkiekin. Eta
aparte dago salmentarako aukera. «Bagenekien guztiek ez zutela
online salmenta egin gura izango,
eta, behintzat, euren produktuak
sarean erakusteko aukera eman
nahi genien». Tipsarekin dute
banaketa kontratua. 80 denda inguru daude plataforman eta igarri
dute azken hilabeteetan gora egin
dutela salmentek.
Garciaren dendan web orriak
ere egiten dituzte, eta esan du erakunde publikoetatik Internet bi-

dezko salmenta sustatzen denean, «oso herren» ibiltzen direla:
«Modernizaziorako eta digitalizaziorako laguntzak badira laguntza, baina ez behar bestekoak.
Profesionalizazioaren aldeko
apustu bat falta da benetan online
salmenta serio eta lahiakorra egin
nahi bada». Pandemia garaian
eta ondoren ere, Internet bidezko
erosketak gero eta garratzitsuagoak izango dira. Beraz, merkatariek ezinbestean heldu beharko
diote denda digitalari.
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Betiereko aldia
helburu
mea nintzela Berrizko
plazatik gertu zegoen
kioskoari Pepillo deitzen genion. Senaremazteak aritzen ziren bertan lanean, baina dendak senarraren
izena zuen. Mandarina bat zuritu
bitartean, Encarnak gominolak
begiratu ere egin barik zenbatzen
zituen. Balea beltza goragoko
maila batean zegoen, baina marrubiak, atzamarrak eta arrautzak
bost pezetaren truke eskuratzen
genituen. Ez zekiten euskaraz,
eta, beraz, beti gaztelaniaz aritzen
ginen beraiekin. Encarnak euskarazko berbaren bat edo beste bazekiela akordatzen naiz, baina ez
elkar euskaraz ulertzeko beste.
Asteburuetan gurasoekin in-

U

NAHINONDIK
Maite Berriozabal
Berrizbeitia
ulertu genuen harik eta gaztelania ere gureganatu genuen arte.
Ondo ikasi genuen herriko tren
geltokiko leihatilan nori egin geniezaiokeen euskaraz eta zeini ez.
Amak Conchiren okindegira bidaltzen gintuenean ogi integrala
eta ogi zuria gaztelaniaz nola esaten ziren ondo ikasita joaten ginen ahizpa eta biok. Urteetara jakin nuen Conchiren senarrak
euskaraz ondo baino hobeto zekiela. Ez zuen ogirik saltzen, baina kalean kasu egiten zigun aldiro guk euskaraz eginez gero euskaraz hitz egiten zigun.
Guk euskaraz egiten genielako
edo haiek euskaraz egiten zigutelako joan ginen gure inguruan
euskaraz aritzeko espazioak ira-

bazten. Ordutik hona hainbat lekutan sartu naiz lehenengoz eta
makina bat jenderekin egin dut
berba lehenengo aldiz. Batzuei
aurreiritziz egin diet gaztelaniaz
eta euskal hiztunak zirela ohartzean pena eta lotsa puntu bat
sentitu izan dut. Beste askori aurreiritzia alboratu nahian euskaraz egin diedanean ez dut beti
erantzunik onena jaso, baina
saiatu gabe ezin jakin. Izan dira
euskaraz erantzun ez didaten

Egin gabeko bidea ez
da bide bihurtzen
sasitzatik lehenengo
aldiz pasatutakoan,
baina joan-etorriak
metatu ahala
bihurtzen da bidea
bide

Irudia b Sukarrieta

HILBERRIA

ENDIKA PORTILLO / FOKU

GARAIZARKO MAHATSORRIAK

HILBERRIA

guruko herriren batera joaten ginen batzuetan, eta domeka gozokiak erosteko eguna zaten zen.
Abadiñoko Traña-Matiena auzoan zegoen Uneibi gozoki dendan
lehenengoz sartu nintzenean
ohartu nintzen bazirela euskaraz
zekiten gozoki saltzaileak ere.
Beste mundu bat iruditu zitzaidan, eta inguru hartan genbiltzanero pozik joaten ginen berarengana. Ez dakit dendan sartu ginen lehen aldi hartan guk zein
hizkuntzatan hitz egin genion,
baina berak euskaraz egin zigula
badakit. Ordutik, bagenekien Pepillorenean gaztelaniaz eta Uneibin euskaraz egin genezakeela.
Umetatik jaso genuen guk euskara etxean, eta mundua hala
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Manolo Legina.
Begoñako
azken koplaria

Angel Mari
Unzueta.
Bizkaiko
Elizaren
lemazaina

Ibai Maruri Bilbao

Bere sorterria Bilbok anexionatu
zuen urtean jaio zen Manolo Legina: 1925ean, Begoñako Arbolantxa auzoko Atxeta baserrian. Inguruko jatorrizko euskaraz hitz egiten zuen. Begoñan bertan,
Karrantzan eta Ipar Euskal Herrian
hainbat erromeria alaitutakoa da.
Astelehenean zendu zen.
Ez zuen musika ikasketarik jaso.
Belarriz ikasi zuen trikitia jotzen,
gaztetan. Artxandako Gillermin
pandero jotzailearekin,Txilibrin eta
Leon Bilbao albokariekin eta Maurizia Aldeiturriaga pandero jotzailearekin sarri ibilitakoa da. Hainbat
lagunekin Alaitasunaren Karaba
osatu zuen eta Garaizarko Mahatsorriak abesbatzako kide ere izan
da. Gaur egingo diote hileta, Begoñako basilikan, 19:00etan.

Ibai Maruri Bilbao

Integrazioaren zain,
lan baldintzez kexu dira
Busturialdeko Ur Partzuergoko langileek euren egoera «normalizatzeko» eskatu zuten eguaztenean, Sukarrietan —irudian—. 2018an partzuergoak Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoan integratzeko asmoa agertu
zuen. Integrazioa ez da gertatu oraindik, baina, beharginek salatu dutenez, lan karga «handitu» egin zaie: «Gure baldintzek eta langile kopuruak
berdin jarraitzen dute; lan karga handiagoa dugu, ez dugu behar beste
langile, eta lan baldintzak nekezagoak dira». ANE MARURI ARANSOLO / HITZA

Angel Mari Unzueta urte askotan
Bilboko gotzain izateko kinilietan
egon izan da. Baina, lehenik Joseba Segurak Bizkaiko bikario nagusiaren karguan lekukoa hartu zionean eta ondoren Segura Bilboko
gotzain laguntzaile izendatu zutenean, aukera guztiak galdu zituen.
Dena den, apezpiku izatea ez zegoen haren asmoen artean. Edozelan ere, heriotzarekin Bizkaiko
Elizak «lemazaina galdu du». Hala
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arren, euskaraz aritzeko aukera
eskaini didatenak, eta horrela jarduten ere ikasi dut denborarekin.
Euskaratik eta euskaraz bizi
nahiak bultzatu nau ni Euskaraldian izena ematera. Hamabost
eguneko ariketak hizkuntza ohiturak aldatzeko edo indartzeko
balio diezagula espero dut. Gutako bakoitzak gure ahalmen eta
borondatetik ekingo diogu ariketari eta bidean elkartuko gara.
Egin gabeko bidea ez da bide
bihurtzen sasitzatik lehenengo
aldiz pasatakoan, baina joanetorriak metatu ahala bihurtzen
da bidea bide. Hamabost egunek
emango diguten aukera baliatuko dut euskaraz bizitzeko aukerak zabaltzen joateko. Badakit
uste baino Conchien senar eta
gozoki saltzaile euskaldun gehiago dudala inguruan eta denekin
aritu gurako nuke euskaraz,
Euskaraldiak hasitako bidea euskararen betiereko aldi bihurtzea
helburu.

esan zuen Juan Mari Uriarte Donostiako gotzain izandakoak, Unzueta hil dela jakin zuenean. Zapatuan zendu zen, 67 urte zituela, Bilbon, Begoñako abade etxean.
Durangon jaio zen, 1952an. 11
urterekin sartu zen seminarioan.
1979an egin zen abade. Deustuko
Unibertsitatean Historia eta Geografia ikasketak egin zituen lehenengo; Teologiakoak gero. Alemanian egin zuen doktoretza tesia, Ruhreko Unibertsitatean. Oso
ondo menderatzen zuen alemana.
Erromako Gregoriar Unibertsitatean Eliz Ikasketak egin zituen.
2006tik 2018ra, bikario nagusi izan
da. Ordutik, Urkiolako santutegikoa abadea izan da. Eta irakasle
ere ibili da: Gasteizko Teologia Fakultatean eta Begoñako Andra
Mari irakasle eskolan.
Abade izatea zuen lehen bokazioa, kazetaritza bigarrena. Bilbo
Herri Irratian esatari ibili zen
1970eko hamarkadan. Euskarazko
lehen irratsaioen bultzatzaileetako
bat izan zen, eta Bizkaia Irratiaren
sorreran parte hartu zuen —orain
ere kolaboratzen zuen—. ETAren
bukaerako bidea errazten lagundu
du. 2011n, Aieteko Bake Konferentzian Elizaren ordezkaria izan zen.
Euskal gizartean «adiskidetzea»
lortzea zuen orain ametsa. Astelehenean egin zioten hileta, Durangon; bihar, In Memorian meza.

Bizkaiko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere
baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitza-k 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

Berbetan

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2020ko azaroaren 20a

5

«Une zailenetan kultura
gu babesten egon da»
Unai Olaeta b Astra kultur fabrikako kidea
‘Eutsi ederrenari’ lelopean, urtarrilera bitarteko egitarau oparoa kaleratu
du Gernika-Lumoko Astra kultur fabrikak. Pandemian ere, kultura
seguruaren aldeko aldarria egin du Unai Olaeta fabrikako kideak.
Peru Azpillaga Diez

«Lanera joatea segurua bada,
kultur ekimen batera edo bilera
batera joatea ere bai». Pandemiaren bigarren olatu honetan, Astra
Gernika-Lumoko kultur fabrikako kideek aurrerapauso bat ematea erabaki dute, eta, euren jarduna bertan behera utzi beharrean,
urtarrilera bitarteko egitarau
oparo bat osatzea erabaki dute.
Bertako kidea da Unai Olaeta
(Gernika-Lumo, 1992), eta garai
«zail» hauetan ere bizitzari
«eusteko arduraz» mintzatu da.
Horregatik Astrak martxan jarri
duen egitasmoaren bidez, mezu
«baikor eta itxaropentsu bat» zabaldu nahi duela azpimarratu du:
«Ederrenari eusteko mezua».
Kulturarentzat garai ilunak direla esan daiteke, baina zuek
mezu baikorra zabaldu duzue.
Uste genuen bazela momentua
espazio moduan mezu bat kaleratzeko. Zalantza asko izan ditugu:
nolako mezua eman, zer proposamen... Azkenean, baikortasun
eta itxaropen mezu bat zabaltzeko unea zela adostu genuen. Jarduteko beste modu bat aldarrikatu nahi dugu, gauzak albo batera
utzi beharrean, egoerara egokitu
eta aurrera jarraitzeko aukera dagoelako. Horregatik ederrenari
eusteko deia egin dugu: bizitzari,
elkartzeari, kulturari, sormenari,
borrokari, elkartasunari...
Kultur egitasmo asko bertan behera geratzen ari badira ere,
zuek hiru hileko egitaraua kaleratu duzue. Nolatan?
Pandemia hasi zenetik, Gernika
mailan mugimendua egon da arlo
kulturalean. Konfinamendutik
hasi eta konfinamendutik ateratzeraino, hainbat egitasmo jarri
dira martxan. Hala ere, dena berriz ere okerrera doan honetan,
kulturaren aldeko apustu argi bat
egin dugu. Lanera joatea segurua
baldin bada, kultur ekimen edo
bilera batera joatea ere segurua
dela aldarrikatu eta praktikara
eraman nahi dugu.

Zer garrantzi du kulturari eusteak orain?
Egoera negargarria da ekonomikoki. Jendea dena galtzeko arriskuan dago. Etxe kaleratzeak ez
dira gelditu, dirua behar ez ditugun gauzetan xahutzen da... Pertsonak jarri behar dira erdigunean. Bizitzak erdigunera eraman,
eta herritarrok ditugun premiei
lehentasuna eman behar zaie. Dinamika hau, Astrak horretan laguntzeko egiten duen ahalegina
baino ez da: arrakalen artean ederrenari eusteko aldarria. Autogestioaz gauza asko egin ahal
dira, eta hori da gure bidea.
Zuek zer eskain dezakezue?
Azkenean bizitzak murrizten ari
dira. Astra kultur fabrika bat da,
elkartzeko gune bat; eta guk beharrezkoa ikusten dugu hori bizirik mantentzea. Batetik, herriari
egiten diogun eskaintza mantentzeko. Eta, bestetik, sortzaileei ere
aukera bat eman behar zaiela uste
dugulako. Lan berriak argitaratzen dabiltza, eta Astra ere haientzat aterpe bilakatu nahi du, egiten duten hori erakusteko oholtza bat, azken finean.
Urtarrilera bitarteko egitaraua
kaleratu berri duzue.
Zalantzak genituen hasieran, batik bat ez genekielako zer-nolako
prestasuna izango zuen jendeak
kultur egitasmoetara joateko.
Dena den, guk uste dugu kultura
segurua dela; neurri guztiak hartu ditugu horretarako. Egitarauari erreparatuta, oso plurala dela
uste dugu, diziplina asko nahastu
ditugulako. Helburuetako bat
mota askotako jendearengana
heltzea da, eta, alde horretatik,
era askotako beharrizan kulturalak asetzeko programazioa osatu
nahi izan dugu. Bariku honetan
izango da lehen kontzertua, Ana
Zozayaren eskutik; sarrera asko
saldu dira jada, eta espero dugu
hasiera ona ematea dinamikari.
Zelan hartu dute sortzaileek?
Oso ondo, egia esan. Haiek ere badute beraien lanak oholtza gainera igotzeko behar hori. Gainera,

eskertu dute mezu positibo bat
zabaltzeko hautua. Halako garaietan, beldurrari aurre egitea
eta kultura seguruaren aldeko
apustua egitea garrantzitsua dela
iruditu zaie. Guk horri eutsi nahi
diogu, betiere segurtasuna bermatuz.
Zer deritzozue instituzioek kultur arloan izandako zereginaz?
Gure ikuspuntutik beti egin daiteke gehiago. Kultura babestu
behar da. Garairik zailenetan kultura hor egon da gu babesten.
Presente egon da pandemia osoan zehar, baina orain badirudi gu
ez garela sortzaileek eman diguten hori itzultzeko. Instituzioek
kultura indartzeko ardura dute;
lehentasuna eman behar diote
beharrezkoenari.
Astrakoek nola bizi izan duzue
osasun larrialdia?
Guk argi izan genuen hasieratik
Astra ez zela geldituko. Egoerara
egokituz, izan telematikoki izan
presentzialki, konstante bat izan
da gure kasuan erakustea Astra
bizirik dagoela eta egongo dela.
Gure espazioaren inguruan dagoen komunitatea egoerara egokitzen saiatu gara. Ez da erraza izan
gauzak antolatzea, egunetik
gauera dena aldatu zitekeelako,
eta gaur baliagarria zena, bihar
ezereza izan zitekeelako. Alta,
aurre egin diogu honi guztiari.
Abenduan hamabost urte beteko dituzue. Nola baloratzen duzue urte hauetako jarduna?
Oso polita izan da. Niretzat, positiboena da hemen aktibo jarraitzen dugula. Proiektua bizirik dagoela, politikarien erabakietatik
salbu, eragileentzat eta sortzaileentzat aterpe izaten. Beti izan
dugu argi herriak soilik salba dezakeela herria. Bada, herria bizirik dago, Astra bizirik dago eta
mugimenduan gauden bitartean
gure buruak babestuko ditugu.

@

Egitaraua ikusteko,
webgune honetara jo:
www.astragernika.net
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Euskararen katea
eten ez dadin
Gaur hasi da euskaraz ‘gehiago, gehiagorekin, gehiagotan’
egitea helburu duen Euskaraldia b 2.854 egoitzek izango
dituzte ariguneak b 105 herri eta auzo batzorde sortu dituzte

Iritsi da bi astez euskara erdigunean jarriko duen Euskaraldia.
Gaur hasita, abenduaren 4ra arte
luzatuko da euskara ulertzen duten hiztunen arteko hizkuntza
ohiturak aldatzeko ariketa soziala. Ez du edonolako erronka; izan
ere, COVID-19ak eragindako
pandemiaren ondorioz, ugariak
izan dira hizkuntza eskubideen
urraketen salaketak. Koronabirusak giza harremanak ere zaildu
ditu. Euskaraz aritzeko guneak
mugatuta dauden testuinguru
horretan abiatu da gaur Euskaraldia. 2018an egin zuten lehen ariketan sakontzea du helburu aurtengoak. Hala adierazi du Arrate
Illaro Euskaraldiaren koordinatzaileak. Gaurtik aurrera, euskara
«gehiago, gehiagorekin, gehiagotan» egitea lortu nahi dute.
Aurtengo leloa ere bada hori.
Aurreko esperientziaren ondoren, berritasunak daude aurten:
ahobizi eta belarriprest figurez
gain, ariguneak ere sortu dituzte,
entitateek parte hartzeko eremuak. Ariguneek euskaraz hitz
egiteko aukera bermatzen dute
une oro. Euskaraz aritzeko aukera hori entitate barruan edota
entitateak herritarrekin duen harremanean bermatuko du.
Euskal Herrian, guztira, hainbat entitateren 8.309 egoitzak
eman dute izena; 2.854 dira Bizkaikoak. Bizkaiko egoitza horietan, 3.884 dira barne ariguneak.
Entitate batean ohiko dinamika
duten eta kide guztiek gutxienez
euskara ulertzen duten taldeek
osatzen dute sail hori. Hainbat
talde daude horien barruan: sailak, atalak, zerbitzuak... Horietako kideek modu kolektiboan euren arteko hizkuntza ohiturak aldatzeko konpromisoa hartu dute.
Beste 4.204 kanpo ariguneak
dira. Helburu nagusia entitate
horiek herritarrekiko dituzten
harreman espazioetan euskararen erabilera handitzea da. Ho-

rretarako, bermatu behar dute
une oro belarriprest edo ahobizi
bat egongo dela arreta emateko
prest. Era horretako espazioak
izango dira, besteak beste, supermerkatuetako kutxak, telefono
bidezko arreten arduradunak,
edota tabernariak eta dendariak.
Batera zein bestera aritzeko,
hainbat kooperatiba, enpresa,
banka entitate, kirol eta kultura
talde, udal sail, eragile zein elkartek eman dute izena. Denera,
32.076 lagun ariko dira buru-belarri Bizkaiko ariguneetan.
Aurtengo beste berritasunetako bat Gaztealdia izan da. Euskal
Herriko bederatzi gaztek hartu
dute parte, joan den asteko oste-

itxialdia heldu zen, eta batzorde
askoren lana eten egin zen.
«Itxialdiaren ondoren, asko kostatu da normaltasunez aritzea.
Asko dira zailtasunak: jarduerak
antolatzeko, kalean batzeko eta
batzordeen bilerak egiteko zailtasunak daude. Kostatuta ere pausoak ematen jarraitu dugu, eta,
herrietako batzordeen inplikazioari esker, bigarren Euskaraldi
hau 421 udalerritan egin ahal
izango da, eta 7.000 entitate baino
gehiagotan sortu dira ariguneak.
Hurrengo Euskaraldietarako oinarri garrantzitsua izango da
hau». Bizkaian, 105 herri eta auzo
batzorde sortu dira.
SINADURA / FOKU

Natalia Salazar Orbe

Oztopoei, aurre

«Hizkuntza praktika
berriak probatzera
gonbidatzen ditugu
‘ahobizi’ eta
‘belarriprest’ guztiak»
Arrate Illaro
Euskaraldiaren koordinatzailea

gunean hasita, atzora arte. Askotariko profil soziolinguistikoa duten gazteek egin dute astebetez
euskara hutsean bizitzeko zernolako zailtasunak dituzten aztertzeko ariketa. Horien artean,
hiru dira bizkaitarrak: Sodupeko,
Deustuko eta Zornotzakoak.

Zailtasunak antolaketan
Euskaraldia herriz herri eta auzoz
auzo landu da hilabeteetan. Izan
dituzten zailtasunak azaldu ditu
Illarok: «Pandemiak eragin handia izan du bai antolaketa prozesuan eta baita Euskaraldia ariketan bertan ere. Euskaraldia herriz
herri saretuta dagoen boluntario
talde zabal batek antolatzen du».
Martxoan batzordeak ariguneak sortzen hastekoak zirela,

Euskaraldiaren ariketak berak
izango dituen oztopoei buruz ere
mintzatu da: «Nabarmena da
ezingo dugula izan nahi genukeen moduko Euskaraldia. Gure arteko harremanak oso baldintzatuta eta mugatuta dauden garaian egingo dugu ariketa soziala.
Euskal Herriko lurralde guztietan
izango ditugu mota bateko edo
besteko mugak, eta sortu diren
hainbat arigunek ezingo du ariketa egin, ateak zabaldu ezinik
egongo direlako. Ariketa egiteko
baldintza onenak ez izan arren,
hainbat harremani eutsi egiten
diegu, eta horietan hizkuntza
praktika berriak probatzera gonbidatzen ditugu ahobizi eta belarriprest guztiak».
Parte hartzeari buruzko datu
zehatzak ikusteko itxaron egin
beharko da, azkeneko unera arte
egon baita izena emateko aukera.
2018an 55.025 ahobizi eta 25.011
belarriprest egon ziren Bizkaian.
Kontzientzia hartzea eskatu dute
antolatzaileek. «Izena eman duten ahobizi eta belarriprest guztiek euskaraz gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan egiteko ariketa
kontzientea egitea; hau da, beren
hizkuntza praktikei buruzko gogoeta egin eta hizkuntza ohiturak
aldatzeko ahalegina egitea».

«Zenbat eta
gehiago ikusi,
orduan eta
errazagoa da
aldatzea»
Alma Tapanef
Arigune bateko kidea
N. S. O.

Barakaldoko 150 ume eta gazterekin egiten du lan Atarrabi aisialdi
elkarteak. Gaur hasi eta hamabost egunez arigune izango da.
Alba Tapanef (Barakaldo, 2002)
bertako kideak azaldu du hasieratik argi izan zutela egitasmoan
elkarte gisa izena eman behar zutela: «Euskaraz hitz egiteko ez
duzu izena inon eman behar.
Zure barrutik atera behar da. Hala
ere, aldaketa hori barrutik egiteko zerbaitetik hasi behar ginen».

5 eta 18 urte arteko hainbat gazterekin lan egiten dutenez, pentsatu zuten «garrantzitsua» dela
euskara sustatzea. Haien asmoa
da euskararen erabilera eskola
eremutik ateratzea. «Ume gehienek uste dute euskara eskolako
zerbait dela, eta horregatik txarto
ikusia dagoela. Asmoa da erakustea beste batzuek ere maite dugula euskara».
Elkarteko kideek euskara euren artean ere erabiltzeko konpromisoa hartu dute. Gehienek
euskara ezagutzen dute, eta hitz
egiteko gaitasuna dute. Zenbait
zailtasun identifikatu dituzte, eta
horiei aurre egiteko prest daude.
«Badaude kide batzuk, jakin
arren, euskaraz hitz egiteko zailtasunak dituztenak. Beldurrez
egiten dute. Kostatu egiten zaie,
uste dutelako ez dakitela euskara
ondo erabiltzen. Euskaraz egiteko beldurra gal dezaten lagundu
nahi diegu». Datozen hamabost
egunetarako erronka ez eze, Euskaraldia bukatu osterako ere jarraitu nahi duten bidea da.

Hizkuntz ohiturak
Tapanefen ustez, elkartetik harago ere garrantzitsua da Euskaraldiaren ariketa horretan parte hartzea. «Gehienbat umeekin egiten
dugunez lan, batez ere eurekin

Euskaraldia
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baino hobeto joan da: nire lagunak animatu dira euskaraz egitera, eta nire familian euskaraz dakiten pertsonak ere bai. Horrek
erraztasunak eman dizkit. Unibertsitatean euskaraz ikasten dudanez, euskaraz aritu naiz. Eta
goizetan AEK-ko Enkarterriko
euskaltegian nabil lanean. Beraz,
lankideekin beti egiten dut euskaraz, eta eskoletan ere bai. Hala
ere, A1eko talde bat daukat, eta
han hasiberriak direnez, gazteleraz egin behar izan dut».

Harridura herrian

lantzeko ikusten dugu, baina garrantzitsua da, baita ere, gure artean, begirale bezala eta gure bizitzan orokorrean euskararen erabilera hori orokortzeko. Pertsona
bat ezagutzen duzunean erabiltzen duzun lehenengo hitza da
harekin hartuko duzun hizkuntza ohitura. Horregatik ere bada
garrantzitsua».
Jakin badaki zaila dela norbere
hizkuntz ohiturak aldatzea.
«Hala ere, uste dut saiatu egin
behar garela. Gure ingurua saiatzen denean, gu ere inguru horretan sartzen gara. Zenbat eta
gehiago ikusi, orduan eta errazagoa da aldaketa egitea. Gizartea
da gu mugitzen gaituena. Beraz,
gizartean gauza txikiak aldatzen
hasten ez bagara, gauzak ez dira
aldatuko».
Uste du ariguneak beharrezkoak direla. «Nahiz eta euskaraz
hitz egin nahi edo jakin, eguneroko hainbat unetan euskaraz aritzen zarenean gazteleraz egiten
badizute, hari hori apurtzen zaizu. Niri gertatu zait erosketetara
joatea, euskaraz egitea eta ‘perdona, no te he entendido’, entzutea.
‘Ah, barkatu’, esan, eta gazteleraz
hasi behar. Eta gazteleraz egiteko
haria hartzen duzu. Haiek ere
ahalmen hori ematen ez badigute, ez dugu egingo».

BIZKAIKO HITZA
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«Nire hautua
da. Ez dut inor
behartu nahi,
baina bai
animatu»
Amaia Larruzea Urkixo
Gaztealdian aritu den gaztea

N. S. O.

«Hiru astez egongo naiz euskaraz
bizitzen saiatzen: Gaztealdiko
aste bat eta Euskaraldiko biak.
Nire bizitza osoan ez dut horrenbeste denbora eman euskaraz bizitzen». Amaia Larruzea Urkixoren (Sodupe, Gueñes, 1998) berbak dira. Euskal Herriko beste
zortzi gazterekin batera Gaztealdian jardun da astebetez. Atzo bukatu zuten ariketa hori, eta gaur
beste bati ekin dio: ahobizi izango
da Euskaraldian. «Niretzako
erronka bat da», aitortu du.
Eskolan ikasi zuen euskara Larruzeak. Handik kanpo, gazteleraz egiten zuen. Espazio zehatz

batzuetan besterik ez du erabiltzen izan euskara. Orain, euskaraz bizitzeko hautua egiten duten
herritarrek aurkitzen dituzten
zailtasunak identifikatzeko Gaztealdian parte hartu du. «Gazteak
animatu nahi ditugu euskaraz
egitera, bai Euskaraldian parte
hartzera eta bai urteko beste egunetan ere euskaraz aritzera».
Bizkaiko Hitza-k astelehenean
hitz egin zuen harekin. Aitortu
zuen aurreikusten zuela zailtasunak aurkituko zituela, Enkarterri
eskualde ez euskaldunean bizi
delako. Hala ere, astelehenera arteko esperientziaren balorazioa
«positiboa» zela adierazi zuen.
«Nire eremu pertsonalean espero

Herrian bertan «harridura» aurkitu du hizkuntzaren erabilera aldatu duenean. Ohiko saltokian
topatu zuen erreakzio hori. Hala
ere, aurkitu zuen euskarari eusteko modua. «Herrira joan naiz
erosketa batzuk egitera, eta, nahiz
eta dendariek euskaraz ez jakin,
ez dut erdarara jo behar izan: keinuen bidez eta euskarazko hitz
sinple batzuen bidez elkar ulertu
dugu. Haiek erdaraz erantzun didate, eta nik euskaraz egin diet.
Lortu dut espaloitik ez jaistea».
Harridura bai, baina erreakzio
txarrik ez du aurkitu. «Herri txiki
batean bizi naiz; 5.000 pertsona
inguru bizi gara, eta denok ezagutzen dugu elkar. Normalean gazteleraz egiten diedanez, apur bat
harrituta geratu dira. Baina ez
dute txarto hartu».
Hizkuntza ohiturak aldatzea
zaila dela aitortu du Larruzeak,
baina erronka moduan hartu
duenez, motibatuta dagoela adierazi du. Argi du berak egin duela
hiru astez euskaraz aritzeko hautua, eta ez ditu besteak esfortzu
bera egitera behartu nahi. «Ez da
erraza ohitura aldatzea, eta beste
pertsona ez bada ondo moldatzen
euskaraz, estresa sorrarazten dio.
Nik esaten diet haiek erdaraz egin
nahi badidate ez zaidala gaizki
irudituko. Euskaraz egitea nire
hautua da. Ez dut inor behartu
nahi, baina bai animatu». Ahobizi txapa jantzita eutsiko dio bideari, gaur hasita, beste bi astez.
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Aretotik pantailetara
Euskal Zine Bilera egitasmoa abiatuko da bihar, Lekeition b Osasun
larrialdiaren ondorioz, 43. jaialdia ‘online’ izango da aurtengoan
Peru Azpillaga Diez

Lekeitiotik pantaila guztietara.
Bihar bertan abiatzekoa da 43.
Euskal Zine Bilera, eta ediziorik
«berritzaileena» izango da, antolatzaileen esanetan. Osasun larrialdia «erronka» gisa hartuta,
pandemiak sortutako oztopoak
gainditzeko helburuarekin, formatu berri bat eman diote jaialdiari. Hala, adierazi dutenez,
«inoiz baino errazagoa izango
da» Euskal Herrian eta euskaraz
egiten den Lekeitioko zinema
jaialdiaz gozatzea. Izan ere, programazio guztia online emango
du aurten bere web orriaren bidez: www.zinebilera.eus-en.
Era horretan, hasieran traba
izan zitekeena publiko zabalago
batengana heltzeko abagune gisa
baliatu nahi izan dute jaialdiko
antolatzaileek: «Egun bizi dugun
ezohiko egoera honek gure bizitzako arlo guztietan eragiten du.
Errealitate berri hau erronkatzat
hartuta, bide berriak irekitzeko
aukera mahai gaineratu da, jaialdiaren guneak jendez betetako zinematik atera eta edonork eta

edonondik ikusi ahalko den jaialdia proposatuz».
Azaldu dutenez, proposamen
berria 2016an sortutako plan estrategiko berritzailearen hurrengo pausoa da, Lekeition sortutako
jaialdiaren zabalkundea lortzeko
proiektuaren barruan biltzen
dena. «Pantailak nonahi daude:
etxean, lanean, kalean eta baita
gure poltsikoan ere. Ikus-entzunezkoak eskura izan nahi ditugu,
eta, horren jakitun, Euskal Zine
Bilerak zinematik pantaila guztietara egin du salto», zehaztu
dute. Jaialdi osoa klik bakar batean izango du ikusleak. Zailtasuna
erronka bilakatu nahi izan dutela
azaldu du Xabier Arrate jaialdiaren koordinatzaileak: «Kontakturik gabeko jaialdi bat egiten gabiltza, baina pantailen bidez hurbil egoten saiatuko gara».

Hiru ataleko egitaraua
Norabide berri horretan, hiru atal
izango ditu Euskal Zine Bilerak
aurten: Euskarazko Zinema Sortuz, Euskararen Zinema Partekatuz eta Euskal Zinemagintzarekin
Saretuz. Lehendabiziko atalean,

zinemaren esperimentazioarekin
eta alfabetzearekin lotutako ekimenak izango dira: hala nola,
Euskaltzaleen Topagunearekin
batera sortutako Kameratoia izeneko gazteei begirako proiektua,
Benito Ansola saria eta Zinegin
festibalarekin batera landutako
Zoom atalaren aurkezpena.
Era berean, zinemaren arlo ezberdinak partekatzeko xedeaz,
Euskararen Zinema Partekatuz
atala ere izango da Euskal Zine Bileran. Hor sartzen da film lehiaketa, jaialdiaren funtsa. Aurkeztu
dituzten 33 lanen artean hautatuak izan diren hemeretzi film laburrek osatuko dute lehiaketa,
eta hainbat egunetan proiektatuko dituzte. Hilaren 28an jakinaraziko dute zein den irabazlea. Gainera, euskal zinemagintzaren
sinboloak eta ekimenak omentzeko asmoz sortutako Euskal Zinemaren Begirada saria ere izango da. Aurten, Pascal Gaigne musikari eta konpositoreari emango
zaio: «Saritua izan da hainbat
lehiaketatan, eta, orain, Lekeition
ere bai».
Azkenik, Euskal Zinemagintzarekin Saretuz atalean, euskal
ikus-entzunezkoen sortzaile eta
erakundeekin harremanetan jarriko da jaialdia. Horren barruan,
(H)emen gaude elkartearekin batera, solasaldi bat antolatuko da
emakumezkoek euskal zinemagintzan duten lekuari buruz. Gainera, Pantaila Zuria izeneko gunea ere estreinatuko da, ikus-entzunezko beste jaialdiei eta egitasmoei leiho bat irekitzeko. Hain
zuzen ere, aurten Zinegoak izango da atal horretako gonbidatua.
Antolatzaileek haien lanaren
nondik norakoa azalduko dute,
eta Zine Bilerak aukera eskainiko
du festibalean proiektatutako
hainbat lan berriz ikusteko.
Beste saio batzuk ere antolatu
dituzte, Hazparnen (Lapurdi) egiten den Zinegi jaialdiarekin elkarlanean: besteak beste, Zinema
Gaualdia eta Urtzi Urkizu BERRIAko kazetariak eskainiko duen hitzaldia, zinema eta euskal gatazkari buruz. «Euskara hutsezko
jaialdi bakarra gara, eta, beraz,
naturala izan da elkarrekin aritzea», esan du Arratek. Azkenik,
Atzo8 egitasmoa ere izango da
Zine Bileran: iraganeko irudi eta
soinuak biltzea du xede.

Juanmi Gutierrez —ezkerrean—, iazko abenduan, Lekeition, Euskal Zinemaren
Begiradak saria jasotzen. Harekin batera, Aitor Abaroa kazetaria. ZINE BILERA

EGITARAUA
Online ikusi ahalko da 43. Zine Bilerako programazio osoa. Zinebilera.eus web orrian eta Eitb.eus
atarian ikusi ahalko dira emanaldi
guztiak.
Bihar, azaroak 21
19:00. Irekiera. Hil Kanpaiak filma
—soilik zine aretoan ikusgai—
eta elkarrizketa Eneko Sagardoi
aktorearekin.
Etzi, azaroak 22

lehiaketako filmen proiekzioa III.
eta IV.
Azaroak 26
22:00. Zinegoak aukeraketa I.
LGTB film luze baten proiekzioa.
Azaroak 27
19:00. Mendi biluzia dokumentala
eta Alex Txikonekin solasaldia.
22:00. Zinegoak aukeraketa II.
LGTB film laburren proiekzioa.
Azaroak 28

19:30. 43. Euskal Zine Bilerako
lehiaketako filmen proiekzioa I.

11:30. (H)emen gaude solasaldia.
Emakumeak ikus entzunezko formatu berrietan.
19:30. Sari banaketa ekitaldia: film
irabazleen proiekzioa. Pascal
Gaigne musikariari omenaldia.
21:00. Gaualdia, Hazparneko Zinegin festibaletik zuzenean.

Azaroak 24

Azaroak 29

19:00. Work in progress-aren aurkezpena, Oier Fuentes Bentio Ansola Bekako saridunarekin.
19:30. 43. Euskal Zine Bilerako
lehiaketako filmen proiekzioa II.

16:00. Euskal Zine Bilera, Zinegin,
Zinelab-EQZE eta (H)emen eragileak solasean.
17:00. Solasaldia Urtzi Urkizu kazetariarekin: Euskal gatazka euskal zinemagintzan lanaren aurkezpena.
19:00. Palmaresaren proiekzioa:
43. Euskal Zine Bilerako film irabazleak.

19:00. Euskal ikus-entzunezkoen
rallya, filmen emanaldia eta sari
banaketa.
Azaroak 23

Azaroak 25
18:30. Iraganeko irudiak ZinelabEQZE.
19:30. 43. Euskal Zine Bilerako

Genero indarkeria

BIZKAIKO HITZA
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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Bilbo Feminista Saretzen mugimenduak zerbitzu publikoen defentsa ipini du Indarkeria Matxistaren Kontrako Nazioarteko Eguneko aldarrikapenen erdigunean.
Eguaztenean egin zuten agerraldia, Azaroaren 25ari begira euren
irakurketa plazaratu eta mobilizazioen berri emateko.
«Pandemia egoerak agerian
utzi du indarkeria matxistak ez
direla konfinamenduarekin geldiarazten, alderantziz baizik:
ugaritu egiten dira», ohartarazi
zuten agerraldian irakurritako
agirian, Bilbon. Azpimarratu dute
pandemiari aurre egiteko erakundeek hartutako neurriek
emakumeen aurkako indarkeria
ugari sortzen dituzten prozesuak
azkartu eta sakondu dituztela.
Esaterako, bikotekideak eraso
egin zien 160 emakumeren kasuak zenbatu zituen Ertzaintzak
martxoan Bizkaian—iaz, 180—;
129 kasu apirilean —iaz, 171—. Datuek, beherakada erakutsi arren,
erakutsi nahi dute konfinamenduak eragindako isolamendu
egoeraren ondorio direla: erasotzaileak biktimarekiko duen kontrola handiagoa da, eta gaitzagoa
da salatzea edo laguntza eskatzea.
Baina erasotzailearekin giltzapetutako andreak ez dira izan
biktima bakarrak. Indarkeria
gordinago sufritu duten kasu
gehiago ere aipatu dituzte: «Euren lanean konfinatutako etxe
barruko langileak, arrazakeria
instituzionala kalean eta erakundeetan, zainketa lanak eta telelana egiteko malabareak egiten
diharduten ama eta alabak, etxegabetzeak pandemiaren erdian...». Horren erantzule erakunde publikoak egin dituzte,
«itsu» jokatu dutelako, emakumeak «ahulago, pobreago eta
prekarioago» utzita.
Indarkeria matxistaren aurrean, zerbitzu publikoak defendatu lelopean, zerbitzu publikoak
«bizitza duin eta askea bermatzeko giltza» direla aldarrikatuko
hilaren 25ean, Bilbon: 19:30ean,
Udaletxeko zubitik Salbeko zubira, itsasadarren bi ertzak beteko
dituzte. Bizkaiko herri guztietan
izango dira protestak: esaterako,
Igorren, Ondarroan, Zallan eta
Zamudion, 19:00etan egingo dira.

Aldundiaren kanpaina
Bizkaiko Diputazioak kanpaina
bat abiatu du, Ez ikusi ez dagoenik.
Indarkeria matxista da lelopean.
«Badaude indarkeria matxista
agertu aurreko jarrera batzuk; batzuetan ez dira ikusi nahi», esan
du Teresa Laespada Berdintasun

Indarkeriari aurre egiteko,
zerbitzu publikoa aldarri
Azaroaren 25eko protestan, Bilbo Feminista Saretzen-ek salatuko du
emakumeak kontuan hartu gabe ezarri direla pandemiaren aurkako neurriak
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diputatuak. Antzezlan bat ere
prestatu dute Pabilloi 6 konpainiarekin: 1960ko azaroaren 25ean
Rafael Leonidas Trujillo Dominikar Errepublikako presidentearen
erregimenak Mirabal ahizpak hil
zituenekoa kontatuko diete Batxilergoko ikasleei eta helduei.
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Kezka eragin du gasolindegiak
Urdulizko Udalak gasolindegi berri bat eraikitzeko baimena sinatu du b Oposizioa eta
inguruko bizilagunak aurka agertu dira b Uste dute arriskutsua dela, eta ez dela behar
Zihara Jainaga Larrinaga

Herritarren artean hautsak harrotu ditu Urdulizen eraikitzen
ari diren gasolindegiak. Jabetza
pribatuko orube batean hasi dituzte obrak, Aita Gotzon eta Igeltzera kaleen artean. Jabeak Kanarietako (Espainia) Disa Peninsula
enpresari saldu dizkio lur horiek.
Urdulizko Udalak, salmenta legezkoa izan dela baieztatu ondoren, gasolindegi bat ezartzeko
lizentzia eman dio enpresari, hala
dagokiolako. 2.570 metro koadroko eremua hartuko du zerbitzu gune berriak.
Auzokideak haserre daude. Urdulizko EH Bilduri, esaterako, ez
zaio ondo iruditzen herrian gasolindegi bat eraikitzea. Kaleratutako ohar baten bidez azaldu duenez, «guztiz desegokia da autoen
aparkaleku eta etxebizitza batzuen ondoan gasolindegi bat jartzea». Aitzitik, hiru kilometroko
inguruan beste hainbat gasolin-

degi daudela argudiatu du taldeak: bat Urdulizen bertan, Barrikara bidean; beste bat Plentziarako
norabidean, Barrikan; Sopelan
beste bi; eta Berangon, beste bat.
Are gehiago, gasolindegi berria
etxebizitzak dauden eremutik
«oso gertu» eraikiko dutela salatu dute: zehazki, gasolindegi berria etxebizitzetatik 75 metrora
egongo da. «Herri eta hiri askotan, halako gasolindegiak kentzen ari dira, kanpora ateratzeko,
eta gure herrian, etxeen ondoan
eraikiko dute», salatu du Ibai Baldelana EH Bilduko zinegotziak.
Urduliz Bizirik auzokideen elkarteak ere ezinegona adierazi du
azpiegitura berriaren aurrean.
«Ez digu graziarik egiten etxetik
gertu gasolindegi bat izateak»,
esan du Unai Crespo auzokideen
elkarteko kideak. Haiek ere ez dute gasolindegi berri bat eraikitzeko beharrik ikusten. «Inguruan
ditugun gasolindegiek sobera
asetzen dute gure beharrizana».

Elkarteko kideak arduratuta
daude obrak nahiko aurreratuta
daudelako eta ez dagoelako atzera bueltarik. «Espedientea eskatu
dugu udaletxean, eta hura aztertzean ez dugu ezer aurkitu
proiektua geldiarazi ahal izateko», adierazi du Crespok. Uda-

lak, berriz, esan izan du proiektua
atzera botako balute, legez kanpo
jokatuko luketela. Baina Cresporen ustez, auzia, batik bat, gasolindegiaren eta etxebizitzen arteko distantzia txikia da: «Gasolindegia jartzea edo ez, lursailaren
jabearen kontu pribatu bat da».

Abisatu gabe

‘‘
Herri eta hiri askotan,
halako gasolindegiak
kentzen ari dira, eta
gure herrian, etxeen
ondoan eraikiko dute»
Ibai Baldelana
EH Bilduko zinegotzia

«Alboko enpresak soilik
abisatu dituzte, eta
bizilagunei ez digute
ezer jakinarazi; obrak
hastean jakin dugu»
Unai Crespo
Urduliz Bizirik elkarteko kidea

Urdulizen egingo duten gasolindegiaren lanak, joan den astean. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Zoru industrialean eraikiko dute
gasolindegia,eta aldamenean zelaigune bat dago; hortaz, legea eskuan izanda, gasolindegia irekitzeko arazorik ez da egongo.
Behin zaldi lasterketa bat egiteko
erabili zela azaldu du Baldelana
EH Bilduko zinegotziak, baina,
dirudienez, lursaila kutsatuta
dago, eta ezin da beste ezertarako
erabili. Hala ere, halako erabaki
bat udalak herritarrekin kontsultatu gabe hartu izana salatu du
Baldelanak. Aitzitik, ezkutuan
ibiltzea leporatu diote udalari:
«Alkatea behin-behineko jardunean zegoenean sinatu zen gaso-

lindegi berria eraikitzeko lizitazioa, hauteskundeak egin eta hiru
egunera». Ez dute ulertzen dena
ondo egin bada herritarrengandik ezkutuan ibili behar izatea.
Dioenez, herritarrak proiektuaren aurka mobilizatzea eragotzi
nahi zuen gobernuak.
Legearen arabera, gasolindegi
bat eraikitzean, azpiegitura berria
egongo den eremuaren aldameneko herritarrak abisatu behar
dira. Kasu honetan, baina, zelaigune bat dago etxebizitzen eta gasolindegiaren artean; hots, ez
dago etxebizitzarik, eta, hortaz,
auzokideak ez dira mugakide;
ondorioz, ez dute proiektuaren
berririk izan «obrak hasi» diren
arte. «Alboko enpresak soilik
abisatu dituzte, eta bizilagunoi ez
digute ezer jakinarazi», esan du
Crespok. Nolabait, beren kasa
izan dute guztiaren berri.

Arazoak onuren gainetik
Gasolindegiak herrian kaosa eragingo duela uste dute Baldelanak
zein Crespok. Urdulizen, auto
mugimendua gero eta handiagoa
dela esan dute; batetik, ospitalera
doan jendearen joan-etorriengatik, eta, bestetik, Mecanica La
Peña enpresa dorreko langileenak batzen direnean herrian anabasa sortzen delako. Gasolindegi
berria herriaren erdigunean eraikiko da, eta, haien ustez, horrek
trafiko arazo handiagoa ekarriko
ditu herriko sarrera-irteeretan.
Are gehiago, EH Bilduko zinegotziak nabarmendu du Urdulizen
bizi diren herritar gehienek kanpoan lan egiten dutela, eta beste
zerbitzu gune batzuetara jotzen
dutela erregaia behar dutenean.
«Horregatik, proiektu hau ez zen
beharrezkoa herrian».
Crespori erregaia herriaren erdigunera ekarriko duten kamioiek sortzen diote buruhaustea. Egun, udalak autoak uzten
diren zelaigunean aparkaleku bat
eraikitzeko proiektu bat du esku
artean. «Gasolindegiarekin eta
aparkaleku berriarekin ziurtatuta daude arazoak», dio Crespok.
Lurzorua pribatua denez, udalak ezin du esku hartu, baina Baldelanak uste du beste irtenbide
bat eman ahal zitzaiola: udalak
lurzorua eros zezakeela, adibidez.
«Urdulizek gauza asko behar
ditu orain, asko ari da handitzen,
biztanle kopurua goraka doa
etengabe». Dioenez, ikerketa bat
egin beharko litzateke beharrizanak ikusteko. «Urduliztarrok
gasolindegi honetatik atera dezakegun errenta bakarra zerga
bidez bilduko den dirua da». Lursaila pribatua denez, ez baitu kosturik izan herriarentzat.
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Durangoko errugbi klubeko kideak, hilaren hasieran, aurtengo Movember kanpaina aurkezten. DURANGOKO RUGBY TALDEA

Gizonezkoen gaixotasunez kontzientziatzeko ‘Movember’
mugimenduarekin jarraitzeko apustua egin du Durangoko
errugbi klubak. Biboteak ezin direnez ikusi, maskara bereziak
egin dituzte, dirua bildu eta mugimendua bistaratzeko.

Azaroko biboteen
elkartasun keinua
Maialen Arteaga

zaroan hazten diren biboteak ez dira beste hilabeteetan ikusten direnak bezalakoak,
ile hutsa. Elkartasun mezu bat dakarte. Movember izenez ezagutzen da azaroko biboteak elkartasunez betetzen dituen mugimendua. Gizonezkoek pairatzen dituzten gaixotasunen inguruan
kontzientziatzea du helburu —batez ere, prostatako eta barrabiletako minbiziez—, eta, horretarako, Movember fundazioak 21 herrialdetan diru bilketak antolatu
ditu. Iaz 700 milioi euro baino
gehiago bideratu zituzten osasun

A

arloko ikerketetara. Hala ere, dirua biltzea ez da asmo bakarra.
Bizkaian ere bada egitasmo bat.
Azaroan zehar hamaika ekintza antolatzen dituzte hainbat kirolarik. Ekintza sinbolikorik ezagunena da azaroan bibotea luze
uztea. «Azaro guztian zehar bibotea utzi eta jendeak kalean
ikusten zaituenean, biboteaz galdetzean, prostatako eta barrabiletako minbizia berbalizatu nahi
da, gizonen osasunaren aldeko
gaia aipatu, eta jakintza minimo
bat gureganatu», adierazi du Antxon Iriondo Durangoko errugbi
klubeko jokalariak. Biboteak «tabuak hausteko aukera bat» direla
esan du, bereziki gizonezkoentzat: «Orain gaixotasuna kontro-

latuta dago, eta hobera doa egoera. Baina, gorputz atal horietan
gaitza izatea estigmatizatuta dagoenez, arazoa azaleratzeko aitzakia da. Gizonok, batez ere nagusiagoak egiten garenean, ez
dugu honetaz naturalki hitz egiteko joerarik. Movember honetan sakontzeko eta mintzatzeko
aukera bat da».
Mugimendu honek lotura estua du errugbiarekin eta haren
kolektiboarekin. «Australiako
errugbi jokalari batek prostatako
minbizia izan zuen, eta bi taldekidek bibotea uzteko keinua egin
zioten», Iriondok kontatu duenez. 2003an egindako keinu
xume horrek oihartzun handia
izan zuen, eta beste hainbat he-

teetan ekintza desberdin batzuk
antolatu izan dituzte, eta, horien
guztien bitartez, 2.000 euro baino
gehiago biltzea lortu zuten iaz.
Aurten, pandemiagatik, bestelakoa izango da egoera, baina giroa ez da elkartasunaren oztopo
izango. Hala, nahi duenak nahieran elkartasuna adierazi dezakeela gogorarazi du Iriondok:«Ez da
bibote onik izan behar, ezta gizonezkoa izan behar ere. Keinu txikien bitartez edo kanpaina bera
zabalduz norbaitek gaixotasunaren berri izatea lortzen baldin
badugu, izugarria izango da».
Klubak, kanpainaren inguruan
hausnartu, eta gizonezkoentzat
Maskara bibotedunak
Maskarek azaroa ere hartu dute, bideratuta zegoela ikusi zuten:
eta, beraz, ezin biboteak luzitu. «Durangoko emakumezkoen
Osasun neurriei jarraituz, urtero- eskubaloi taldea etorri zitzaigun
ko Movember atzean utzi gabe, haiek nola lagun zezaketen galbiboteak maskaretara eramanez detzera. Izugarri eskertu genuen,
eta kanpainari buelta baBiboterik izan gabe eta gizona tzuk eman genizkion».
Bibotea luze utzi edo
izan gabe ere mugimendua
ekonomikoki lagundu
lagun daitekeela esan du
ezin duten pertsonek ere
Durangoko errugbi klubak
mugimendua zabaltzen
egoerara moldatzea erabaki dute asko lagun dezaketela esan du
Durangoko klubekoek. Hamar Iriondok.
Klubaren webgunean ematen
euroren truke, maskara bibotedun berrerabilgarriak jarri dituz- dute bildutako diru kopuruaren
te salgai Durangoko hainbat ta- eta antolatutako ekintzen berri.
bernatan; horien artean, kluba- Herritar oro kanpainarekin bat
ren Rugby tabernan. Izan ere, egitera eta mugimendua hedaurteroko kanpaina birmoldatu tzera gonbidatu du Durangoko
behar izan dute. Orain arteko ur- errugbi klubak.
rrialdetan ere mugimendura batu
ziren kirolari asko. Kirolaren eta
mugimenduaren arteko lotura
hori, ordea, haragoko arrazoiengatik ere badela dio Durangoko
errugbi jokalariak: «Mugimendua hortik hasi zen, eta, gainera,
errugbiaren berezko giroarekin
oso lotuta dago: lehiakideen arteko giroa oso ona da, eta komunikazio ona dago. Errugbiak asko
eragin du mugimendua zabaltzen». Mugimenduko emakumeek —Mo Sisters izenez ezagunak direnak— oihartzuna «izugarri» hauspotu dutela azaldu du.
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Poesiaz betetako
mugimenduak
Bihartik azaroaren 29ra bitartean, Bilboko 39. Nazioarteko
Txotxongilo Jaialdia egingo da hirian eta Bizkaiko hainbat
herritan b Euskal Herriko konpainiak dira nagusi egitarauan
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Programazioa osatzeko ohiko
eredua aldatu dute: nazioartetik
Euskal Herrira etorri ordez, gertukoari begiratuta hasi dira egitaraua atontzen. COVD-19aren
pandemia dela eta, ezin izan dituzte nahi beste atzerriko talde
ekarri. Baina, beste urte batez,
«kalitate handiko» festibala prestatu dute. Bihar hasi eta datorren
aste osoan, Bilboko 39. Nazioarteko Txotxongiloen Jaialdia egingo
da. Euskal Herriko lau konpainiak, Herrialde Katalanetako bik,
Espainiako bik, Galiziako batek
eta Italiako batek aurkeztuko dituzte euren ikuskizunak.
Ohi bezala, Campos antzokia
izango du jaialdiak egoitza nagusia. Fundicion aretoan eta hainbat
barrutitako udaltegietan ere egingo dira emanaldiak. Iaz hasitako
bidetik, Bizkaiko hainbat herritan
ere ikuskizunez gozatzeko aukera
egongo da; besteak beste, Areatzan, Arrigorriagan, Larrabetzun,
Derion eta Lezaman. Antolatzaile
taldeko Josu Camarak esan du iaz
bisitatutako herriek berriz ere eurenera jotzeko eskatu dietela.
«Bizkaian badago eskaera horrelako ikuskizunak ikusteko. Bilbon aurtengoa 39. edizioa izango
da: horrek esan nahi du arrakasta
baduela; bestela, ez luke hainbeste denbora iraungo. Eta herrietara
zerbait eramaten denean, aretoak
lepo betetzen dira». Haren ustez,
eskaintzaren kalitatean dago publikoa erakartzeko gakoa: «Normalean ohiko programazioan
agertzen ez diren ikuskizunak
izaten dira guk eramaten dizkiegunak, eta hori asko estimatzen
dute».
1982. urtean sortu zen Bilbon
txotxongiloen jaialdia, eta garai
hartan bazegoen hasiera eguna
«irrikaz» espero zuen publiko
zabal bat. Txotxongiloena ia-ia
gizateriaren sorreratik egon den
arte adierazpena bada ere, diziplina horri eskainitako festibala

guntza mantenduz gero, 2021ean
emango dira formakuntza saio
horiek. Hala ere, Camarak zer zuten prestatua kontatu nahi izan
du, formakuntzaari ematen dioten garrantzia agerian uzteko.
Alemaniako konpainia ezaguna da Familie Floz. Hango kide
Thomas Roschr Bilbora etortzekoa zen hiru artistekoa bat da:
Maskara batekin antzezten izeneko ikastaroa ematea zuen asmoa. Ingalaterrako Rene Bakerrek, berriz, objektuen bidezko
narratiba lantzen irakatsiko zuen.
Azkenik, Janni Yunge hegoafrikarrak lengoia kreatiboa izango
luke hizpide, etorri balitz. «Goi
mailako prestakuntza ikastaroak
izaten dira. Gure asmoa da Euskal
Herrian txotxongiloekin lan egiSektorea indartzeko
Formakuntzari eta prestakuntza- ten dutenei formakuntza proferi ere lekua egiten dio Bilboko sionala ematea, sektoreari bultzajaialdiak. Ohi bezala, aurtengo da bat emateko».
Jaialdiaren antolatzaileek txoediziorako ere irakasle iaioak biltzeko asmoa izan dute. «Egitarau txongilogintzak arte eszeniko gisa
duen balioa aldarrikatzen dute. Ikuskizun
gehienak adin guztietako publikoak ikusteko
Aurtengoa 39. edizioa izango da. modukoak dira. «EgitaHorrek esan nahi du arrakasta
rauari begiratuta, argi
duela; bestela, ez luke
dago txotxongiloak ez dihainbeste iraungo»
rela umeentzat bakarrik.
Ikuskizun gehienak
«Gure asmoa da txotxongiloekin ikuslego orokorrarentzat
lan egiten dutenei formakuntza
dira». Camararen esaneprofesionala ematea, sektorea
tan, sormen lanek duten
bultzatzeko»
«poesia» da guztiak erakartzen dituela. «Objek«Egitarauari begiratuz, argi
tuak, txotxongiloak dandago txotxongiloak ez direla
tzan eta jolasean ikusten
umeentzat soilik. Lan gehienak
dituzu, emozioak transpubliko orokorrarentzat dira»
mititzen, eta horrek guztiongan dauka eragina.
Josu Camara
Bilboko Nazioarteko Txotxongilo Jaialdiko kidea
Agian, ezberdin ulertuko
edo ikusiko dute umeek
indartsua geneukan prestatuta; eta helduek agertokian ikusi dupozik geunden emaitzarekin». tena, baina ikuskizunean sortzen
Azkenean, atzeratzea erabaki den poesiak guztiak hunkituko
dute, atzerritik etortzekoak ziren eta txundituko ditu». Esan du
irakasleak ekartzea zaila delako pertsona guztiak noizbait objekosasun larrialdiagatik. Ondo bi- tuei bizitza emanda jolastu izan
dean, eta Eusko Jaurlaritzak ho- direla; era batera edo bestera zerrretarako eman ohi duen diru la- bait adierazten saiatu direla obantolatzea ekinbide berritzailea
izan zen. Gaur egun, ordea, duela
hiru hamarkada baino gutxiago
dira zaleak. Bilboko jaialdiak zale
haiek berreskuratzea du helburu,
eta «erreferentzia bat izan aurrerantzean ere» txotxongiloen
munduan. Ikusle berriak sortzeko asmo horretan, eskoletan tailerrak eta bestelako emanaldiak
egiten ere hasi ziren 2017an.
«Arrakastatsua izan da; ikastetxeak pozik egon dira eskaintzarekin». Baina, aurten, pandemiagatik, goizetako saio horiek
bertan behera uztea erabaki dute:
umeek etxekoekin joan beharko
dute antzokira, txotxongiloen
ikuskizunaz gozatzera.

‘‘

Anita Maravillas eta Portalen
Kotondarrak obra. BILBOKO
NAZIOARTEKO TXOTXONGILO JAIALDIA

jektuen bidez: «Guztiok izan dugu noizbait nolabaiteko loturaren
bat txotxongiloekin».

Etxekoak kanpoan
Lehen baino apalagoa izan arren,
eskaera egon badago. Eta eskaintzarik? «Oso ona, eta kalitate
handikoa». Diziplina honetan
dabiltzan hainbat talde daudela
esan du. «Aurten Bilboko jaialdira etorriko diren konpainiak ikusita uler daiteke oso maila ona
dagoela gurean». Esaterako,
Anita Maravillas atzerrian asko
ibilitakoa da. Esperimentatzen
dabiltzan taldeak ere badirela
esan du: besteak beste, Arriera
taldeak hainbat diziplina nahasten ditu ikuskizunetan. Kulunkan konpainiak, berriz, Bilbora
ekarriko duen Andre eta Dorine
obrarekin 4.000 emanalditik
gora egin ditu mundu zabalean.
Aurten, badu berritasun bat
jaialdiak. Eta Camarak bereziki
azpimarratu nahi izan du. Era-

kusketa bat atondu dute, Otxarkoagako Tendel elkartearen egoitzan, haiekin elkarlanean. Valentziako (Herrialde Katalanak) Sovit taldearen Kulturen Museo
Ibiltaria egitasmoaren parte da,
eta Bestearen aurpegiak du izena. Maskarak dira gaia. «Helburua kultura aniztasuna sustatzea
da. Izan ere, maskarak ezberdinak dira kultura bakoitzean, baina guztiek badute zerbait komuna. Horregatik, zabaldu nahi den
mezua da aniztasunean badagoela batasun bat», azaldu du Camarak. Horren aitzakian, hilaren
27tik 29ra, 6 urtetik gora adin
guztietako pertsonek parte hartu
ahal izango duten tailerrak
emango ditu Soviteko Pep Beltranek.

@

Egitaraua ikusteko edo
sarrerak erosteko,
jo webgune honetara:
bilbaotxfest.org
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Proposamena 13
Txotxongilo jaialdia

IKUSKIZUNAK
‘Antologia’
Konpainia. Jordi Beltran (Herrialde Katalanak).
Sinopsia. Oinarrian kabareta
duen ikuskizuna da. Louis Armstrong, Dali, Pau Casals, Pep Bou
eta Toti Tipon pailazoa agertuko
dira, xaboi burbuilen antzeko
unibertso hauskor batean.
Norentzat. 4 urtetik gorakoak.
Hizkuntza. Hitzik gabea.

‘Kotondarrak’
Konpainia. Anita Maravillas eta
Portal (Euskal Herria).
Sinopsia. Sorterriko arriskuak
atzean utzita, Koton familia hirira
abiatuko da aukera berrien bila.
Hiriko argien eta lantegiko makinen artean, amak eta bi alabek
abentura berriak eta arrisku ezezagunak izango dituzte.
Norentzat. 4 urtetik gorakoak.
Hizkuntza. Euskaraz.
‘Conservando memoria’
Konpainia. El Patio (Errioxa,
Espainia).
Sinopsia. Izaskun Fernandez
aktore eta ikuskizunaren zuzendarikidearen aitona- amonen
omenez egina dago. Egileak
bere oroimenaz hitz egingo du
pipergorri, gatz eta azukre potoak zabaltzen dituen bitartean.
Norentzat. 16 urtetik gorakoak.
Hizkuntza. Gaztelaniaz.

‘Andre eta Dorine’
Konpainia. Kulunka (Euskal Herria).
Sinopsia. Egongela txiki batean, idazmakinaren teklen tipi-tapak eta biolontxeloaren notak
nahasten dira. Andre eta Dorine
dira, adineko andre bikote berezia. Haiekin batera, oroimenean
bidaia hastera doa.
Norentzat. 6 urtetik gorakoak.
Hizkuntza. Hitzik gabea.
‘Variations’
Konpainia. Di Filippo Marionette (Italia).
Sinopsia. Ikuskizun dinamikoa,
dibertigarria eta poetikoa da,
bai publiko gaztea bai heldua liluratuko duena. Proto da protagonista, aukera anitzeko txotxongiloa.
Norentzat. 4 urtetik gorakoak.
Hizkuntza. Hitzik gabea.

‘El patito feo’
Konpainia. La Puntual (Herrialde Katalanak).
Sinopsia. Ahatetxoak berebiziko abentura hasi nahi du. Bizitza
latza baina alaia du. Marrazkietan islatuko da, eta urtaroak, basoko animaliak eta paisaia ezinezkoak ageriko dira.
Norentzat. 2 urtetik gorakoak.
Hizkuntza. Gaztelaniaz.

‘La fábula de la raposa’

‘Bi ipuinak’
Konpainia. Tiratafloja (Euskal
Herria).
Sinopsia. Ipuin bi dira. Martin
txiki eta Basajaun da lehena:
kontakizun mitologikoa gizakiak
nekazaritza nola ikasi zuen kontatzen duena. Zalduna izan nahi
zuen printzesa da bigarrena.
Norentzat. 4 urtetik gorakoak.
Hizkuntza. Euskaraz.
‘Eden’
Konpania. Arriera (Euskal Herria).
Sinopsia. Eden mundu berriren
sorkuntzako bulegoa da, eta paradisu asmatuak diseinatzeko
eta eraikitzeko eskaerak jasotzen dira.
Norentzat. 6 urtetik gorakoak.
Hizkuntza. Hitzik gabea.
Titiriteros de Binefar konpainiaren La fábula de la raposa. BILBOKO NAZIOARTEKO TXOTXONGILO JAIALDIA

Konpainia. Los titiriteoros de
Binefar. (Aragoi, Espainia).
Sinopsia. Aitona baten istorioa
kontatzen du fabulak. Pirinioetako herri bateko azkeneko biztanlea da, eta azeri batekin duen
harremana da istorioaren ardatza, nahiz eta azeria gizakiak naturarekin duen harremanaren
metafora izan.
Norentzat. 4 urtetik gorakoak.
Hizkuntza. Euskaraz (hitz gutxi).
‘Gaia Baba’
Konpainia. The Moving Compass (Galizia).
Sinopsia. Manolo zabor eta txatarra artean bizi da. Bere erratzaren laguntzarekin, garbitzearen
dantza sortuko du, eta hondakinak eskobatzen saiatuko da,
baina beti itzuliko zaizkio.
Norentzat. Adin guztietakoak.
Hizkuntza. Hitzik gabea.
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Lekeitio b Kontzertua

AREATZA Thierry Biskari.
b Gaur, 19:00etan, konmentuan.

ARRIGORRIAGA Bidaia.
b Gaur, 19:30ean, Lonbo aretoan.

BERRIZ Maren.
b Bihar, 20:00etan, Kultur etxean.

BILBO Bilboko Orkestra

Sinfonikoa.
b Gaur, 19:30ean,
Euskalduna jauregian.
BILBO Noche Sabinera.
b Gaur, 20:30ean,

Campos Eliseos antzokian.
BILBO Ellas + Yo, Gerard

eta Kubers.
b Bihar, 18:30ean, Bilborocken.
BILBO Digo vivir. Juanjo Navas.
b Bihar, 19:00etan,

Filarmonika elkartean.
BILBO Voro Garcia

eta Joan Soler 4tet.
b Bihar, 19:00etan,
Juan Crisostomo Arriaga
kontserbatorioan.
BILBO Afrika Bibang

eta Rock Lee.
b Bihar, 20:15ean, Hika Ateneon.

Disko berria kontzertu batekin ospatuko dute
Gaur ikusiko du argia Korrontziren disko berriak: Koplariak du izena, eta Xabier Amurizarekin elkarlanean ondu dute. Izenak berak iragarri bezala,
bertsolariak idatzitako koplei musika ipini diete Korrontziko kideek. Folk musikari bizkaitarren hamargarren diskoa da. Kontzertua du gaur taldeak,
Lekeitioko Ikusgarri zineman. Etorkizuna dantza taldearekin egongo dira oholtza gainean. 19:00etan hasiko da ikuskizuna. KORRONTZI

BILBO Euskal Herriko batutak I.

b Gaur, 19:00etan,

b Gaur, 19:00etan,

BILBO Lyceum Club.

ERANDIO El rescate.

Bilboko musika banda.
b Igandean, 12:00etan,
Arriaga antzokian.

Arriola antzokian.

Ikusgarri aretoan.

b Gaur, 19:00etan,

Totum taldea.
b Bihar, 20:00etan,
Josu Murueta kultur etxean.

Filarmonika elkartean.
ELORRIO South 61-Blues&Soul.

MUSKIZ Zea Mays.

b Bihar, 19:00etan,

BILBO Altarage, Itziar Okariz eta

Arriola antzokian.

Udagoieneko Ostera Hegan.
b Gaur, Online.

Nigredo Ensemble. Zarata Fest.
b Igandean, 19:00etan,
Bilborocken.

ERMUA Santa Zezilia jaialdia.

SESTAO Bilboko abesbatza

b Gaur, 19:00etan, antzokian.

eta Ganbera orkestra.
b Gaur, 19:30ean, musika eskolan.

BILBO Algo que c@ontar.

GERNIKA-LUMO Amorante.

Marcin Masecki.
b Asteartean, 20:00etan,
Campos Eliseos antzokian.

b Gaur, 19:00etan, Astran.

BILBO Petti.
b Asteazkenean, 20:30ean,

ANTZERKIA

Judith Mateo.
b Ostegunean, 19:00etan,
Fnac-en.
BILBO Sinfonia por un (nuevo)

b Bihar, 20:00etan,
Campos Eliseos antzokian.

BILBO Conservando memoria.
El Patio konpainia.
b Igandean, 19:00etan,
Fundicionen.

GERNIKA-LUMO Ezpalak

BALMASEDA Gag Movie.

BILBO Contando por ellas.

eta Bulego.
b Gaur, 19:30ean,
Iparragirre aretoan.

Yllana taldea.
b Igandean, 19:00etan,
Klaret antzokian.

b Asteazkenean, 19:00etan,

Oihan Vegaren bakarrizketa.
b Ostegunean, 19:30ean,
Josu Murueta kultur etxean.
GALDAKAO La maniobra

Heimlich. Vomitando los 80.
Manacrea taldea.
b Igandean, 19:00etan,
Torreazabal kultur etxean.
GERNIKA-LUMO Conservando

memoria. El Patio Teatro taldea.
b Bihar, 19:00etan,
Lizeo antzokian.

GERNIKA-LUMO Lucas Delgado,

BARAKALDO Marina Pineda.

Juan Pastor eta Rita Payés.
b Bihar, 20:00etan, Astran.

GG Producción Escénica taldea.
b Bihar, 19:00etan, antzokian.

gaiztoenak. ATX Teatroa taldea.
b Asteazkenean, 19:00etan,
EHUkultura Bizkaian.

GETXO Tranpaldo. Joseba Tapia.

BERMEO Ene ba.

BILBO No más boleros, gracias.

b Bihar, 19:00etan,

b Ostegunean, 19:00etan,

Muxikaberrin.

Txalo Produkzioak.
b Gaur, 19:00etan, kafe antzokian.

Otxarkoagako udaltegian.

GETXO Euskañolitis.

Oihan Vegaren bazkarrizketa.
b Bihar, 19:00etan,
Romo kultur etxean.

GETXO La fuerza del cariño.

mundo. Bilbao Orkestra
Sinfonikoa.
b Ostegunean, 19:00etan,
Euskalduna jauregian.

GETXO Miguel Ituarte.

BILBO Ubú, rey de la finanzas.

DERIO ¿Cómo hemos llegado

b Asteazkenean, 18:30ean,
Muxikaberrin.

Pabilioi 6ko gazte konpainia.
b Igandera arte,
Pabilioi 6n.

a esto?.
b Gaur, 19:00etan,
Gurea aretoan.

DURANGO Pelax.

LEIOA Izaro.

b Bihar, 19:00etan,

b Gaur, 19:00etan, Kultur Leioan.

BILBO 43º1344N.

DURANGO Fadoak entzuten

LEKEITIO Korrontzi

Olatz Gorrotxategi konpainia.
b Gaur, 19:00etan,
Castañosko udaltegian.

zituen gizona. Xalo Produkzioak.
b Bihar, 19:00etan,
San Agustin kultur gunean.

Plateruena kafe antzokian.
ELORRIO Ekhilore Quintet.

ERANDIO Euskañolitis.

Solokoetxe institutuan.
BILBO 7ak bat. Gaiztoetan

Bira kulturgunean.
BILBO El alma de un violín.

BILBO Descabellado. Jandro.

eta Etorkizuna dantza.

b Gaur, 19:00etan, Muxikaberrin.

GETXO El veneno del teatro.

Tepsis Teatro.
b Bihar, 20:00etan,
Utopian.
IGORRE Azken balea. Tomaxen

BIZKAIKO HITZA
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Abenturak pailazoen konpainia.
b Bihar, 18:00etan, kultur etxean.

Agenda 15
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LEIOA Biz hitza. Aukeran taldea.
b Ostegunean, 19:00etan,

Igorre b Antzerkia

kultur Leioan.
IGORRE Birritan bortxatua.

Aldatzen Laguntzen taldea.
b Asteartean, 19:30ean,
kultur etxean.

ZORNOTZA Gauekoak.

Kukai dantza taldea.
b Gaur, 19:00etan,
Zornotza aretoan.

MUSKIZ The Gagfather.

Yllana konpainia.
b Bihar, 19:00etan,
Meatzari aretoan.
SANTURTZI ¡Ave, osos!.

El Mono Habitado konpainia.
b Gaur, 19:00etan,
Serantes kultur aretoan.

HITZALDIAK
GETXO Kultura eta sormen

topaketak.
b Astelehenean, 17:00etan,
Getxolanen.
LARRABETZU Okupazioa.
b Ostegunean, 19:00etan,

SANTURTZI Gran Reserva.

El Mono Habitado taldea.
b Bihar, 19:00etan,
Serantes aretoan.

gaztetxean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
BILBO Bilboko Dokumentalen

SANTURTZI Harri orri ar.

Pez Limbo taldea.
b Ostegunean, 19:00etan,
Serantes aretoan.

eta Film Laburren Nazioarteko
Jalaldia.
b Gaur arte, Azkuna zentroan.
BILBO Euskadi-Quebec

SOPELA Juana, la reina que no

quiso reinar.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.

BERTSOLARITZA

bideo sorkuntzako saioa.
b Asteartean, 19:00etan,
Fundicionen.

BESTELAKOAK

BERMEO Jaialdia. Miren Amuriza,

ARRIGORRIAGA Kaskarot.

Nagore Beitia, Onintza Enbeita,
Xabat Galletebeitia, Etxahun
Lekue, Iker Uriarte Urrutia.
Gai-jartzailea: Koldo Gezuraga.
b Bihar, 19:00etan, Artza frontoian.

ATX Teatroa taldea.
b Igandean, 12:30ean,
Lonbo aretoan.
BEDIA Txor txor bakarrizketa.
b Astelehenean, 18:00etan,

SOPELA Jaialdia. Aitor Sarriegi,

Julio Soto, Jone Uria Albizuri,
Imanol Uria.
Gai-jartzailea: Beñat Vidal.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

frontoian.
BILBO Bilboko Nazioarteko

Txotxongilo Jaialdia.
b Hilaren 21-29 artean,
Campos Eliseos antzokian.

DANTZA
DIMA Magia. Asier Kidam.
BERRIZ Gorria. Miren Amuriza,

b Gaur, 17:30ean, frontoian.

Askoa Etxebarrieta La pulga.
b Gaur, 19:30ean, kultur etxean.

ERANDIO Auskalo. Eriz magoa.
b Bihar, 18:00etan, Altzaga karpan.

BILBO Suite - Sin permiso.

Ana Morales.
b Bihar, 18:00etan,
Guggenheim museoan.
BILBO Charadas.
Krego-Martin dantza taldea.
b Bihar eta etzi, 19:00etan,
Pabilioi 6n.

ERANDIO Baietz lortu!.
Monda Lironda pailazoak.
b Igandean, 18:00etan,
Astrabudua plazan.
GERNIKA-LUMO Crusoe.

Markeliñe tadea.
b Igandean, 17:00etan,
Lizeo antzokian.

BILBO Un dia cisne en el teatro.

Iker Gomez.

LARRABETZU Ipuin kontaketa:

b Ostegunean, 19:00etan,

Azkuna zentroan.

Lur Korta.
b Bihar, 18:00etan, gaztetxean.

BILBO The man who traveled

SANTURTZI Uniko, tronutik

nowhere in time eta The smile club.
TTLF-kira Jean Green taldea.
b Ostegunean, 19:00etan,
Fundicionen.

kendutako printzea. Teatro Paraiso
taldea. Haur jarduera.
b Igandean, 12:30ean,
Serantes aretoan.

Muxi eta Tomaxekin, balearen bila
Muxi eta Tomax hondartzara joan dira. Tomax jolasten ari den bitartean, Muxik egunkarian azken euskal balea
bat geratzen dela irakurriko du. Muxik Tomax konbentzituko du balea hori laguntzeko. Aitonaren lurrunontzia
hartu, eta Kanadara joango dira. Tomax Abenturak konpainiaren eskutik, bihar ikusi ahalko da zelan bukatzen
den Muxi eta Tomaxen abentura. Igorreko kultur etxean izango da, 18:00etan. ANDONI CANELLADA / FOKU
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s
mari buruzko tailer bat estreinatzekoak zirela gogorarazi du, baina bertan behera utzi zuten, COVID-19ak eragindako osasun larrialdiaren ondorioz. «Emakume
zinemagileei eta haien ibilbideari
buruzko jardunaldi batzuk genituen prest, baina ezin izan ditugu
egin». Pandemia hasi zenetik,
haien jardunaren alde handi bat
gelditu behar izan dutela esan du,
baina, hala ere, gutxieneko batzuk mantendu dituzte. «Batetik,
Bitartekari sareak martxan jarrai-

BIDELAGUNAK

Data jakinen lanketaz
gain, tailerrak dira
Adi emakumeen
elkarteko jardun
nagusietako bat
Bitartekari sarearen
bidez, indarkeria jasaten
duten emakumeei
laguntza ematen
saiatzen da elkartea
tu du, badakigulako egoera honetan hazi egin dela emakumeek
etxean pairatzen duten indarkeria». Horrekin batera, hainbat
egitasmotan ekarpena egiten ere
saiatu direla kontatu du; esaterako, lanik gabe geratu ziren etxeko
langileen aldeko diru bilketan
parte hartuz.

Sarearen garrantzia
Adi emakumeen elkarteak joan den martxoaren 8an Urduñan egindako elkarretaratzea. ADI EMAKUMEEN ELKARTEA

2010ean birsortu zuten Urduñako Adi emakumeen elkartea. Feminismoa ardatz,
tailer eta ekintza ugari egiten dute herrian. Bitartekari sarearen parte ere badira.

Aldaketarako tresna
Peru Azpillaga Diez

aldea, elkarteak,
sareak... Emakumeen antolakuntzak
hamaika
forma hartu ditu
urteotan Euskal Herrian. Bizkaian, hainbat gune daude martxan herriz herri feminismoa lantzeko. Hain zuzen ere, helburu
horrekin birsortu zen 2010ean
Urduñako Adi emakumeen
elkartea, eta Arantza Antsizar
elkarteko kideak azpimarratu du
geroztik hazi egin dela mugimendua.
Elkartea, berez, 1994an sortu
zela esplikatu du, emakumeen
berdintasunaren aldeko urrats

T

modura, baina denboraren poderioz, bere jarduna itzaliz joan zen.
«2010ean, emakume talde bat
batu, eta taldea berriz ere lanean
jartzea erabaki genuen», esan du
Altsizarrek. «Norbanako gisa
genituen ezinegon pertsonaletatik abiatuta, Urduñan zegoen
hutsune bat betetzeko asmoz birsortu genuen taldea». Izan ere,
Antsizarrek erantsi duenez,
nabari zuten emakumeak batu
eta gai jakinei «ikuspuntu feminista eta kritiko batetik» heltzeko gune bat behar zela. «Bazegoen emakumeen elkarte bat, baina
beste mota bateko jarduna zuen.
Guk feminismoaren inguruan
hausnartzeko eta parekidetasunaren bidean eztabaidak susta-

tzeko egitasmo bat behar
genuen».

Hainbat ekinbide
Hala, martxan jarri ziren duela
hamar urte, eta, geroztik, hainbat
ekinbide antolatu dute. «Batetik,
urteko bi data jakinen inguruko
lanketa egiten dugu: martxoaren
8aren eta azaroaren 25aren inguruan», zehaztu du Antsizarrek.
«Egunean bertan egiten diren
mobilizazioetara batzeaz gain,
bestelako ekintzak ere antolatzen
ditugu, data horiek hausnarketarako eta aldarrikapenerako ematen duten aukera baliatuz».
Horretaz gain, urte osoan jardun iraunkor bat izateko ahalegina egiten dutela adierazi du, eta,

besteak beste, eskaintzen dituzten ikastaroak nabarmendu ditu.
«Azken urteetan, emakumeen
ahalduntzeari buruzko tailer bat
antolatu dugu, historian isilduak
izan diren eta feminismoaren
borrokan erreferenteak izan daitezkeen pertsonaia historikoen
inguruko azterketa kritikoa eginez». Era berean, jatorri ezberdineko emakumeekin elkarlanean,
sukalde tailerrak ere eskaini
dituzte, Urduñara etorritako
emakumeak gonbidatuz haien
jatorrizko kulturetako zerbait
kozinatzera: «Guztion artean
laguntzen diogu elkarri, eta
atmosfera paregabea sortzen da
esperientziak trukatzeko».
Ildo berari eutsiz, aurten zine-

2016az geroztik, Adi emakumeen
elkartea Bitartekari sarearen parte dela azaldu du Antsizarrek.
«Diputazioak martxan jarritako
proiektu bat da, eta elkartean
bertan parte hartzen duten bi
kide ditugu». Proiektuak bi helburu dituela esan du: «Batetik,
trebatzeko aukera ematen digu,
norbanako eta elkarte gisa, biolentzia prozesuak bere horretan
ulertzeko aukera ematen digulako». Bestetik, bitartekaritza paper bat jokatzeaz gain, halako
kasu gehiago detektatzeko ahalegina egiten dutela erantsi du.
«Laguntzeko eta gauzak errazteko gaude, gure sareak behar dutenen onurarako jarriz; izan ere,
emakumeen sareak borroka honen euskarri nagusia dira».
Jarduna berriro hartu zutenetik, taldea hazi eta laguntzeko
prest dagoen komunitate bat
eraiki dutela esan du. Parekidetasunaren aldeko borrokan, emakumeei historikoki sareak sortu
eta haien arteko elkartasuna eraikitzeko «ateak itxi» dizkietela
deritzo, eta, zentzu horretan, azpimarratu du «antolatzea tresnarik eraginkorrena» dela «eraldaketa pertsonal eta kolektiborako».

