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Natalia Salazar Orbe

I
kasgeletako lau horma

zurrunetatik harago, aire

zabala eta natura ikasleek

edukiak eta konpeten-

tziak barneratzeko eskola

bihurtzea proposatzen dute hain-

bat teoriak eta adituk. Porlanezko

patioek umeei naturarekiko ha-

rremana galarazi dietela iritzita,

bestelako ereduen proposame-

nak zabaltzen ari dira. Urduñako

herri ikastetxea prozesu horretan

murgildu da: jolastokia birnatu-

ralizatzeko proiektua garatzen ari

dira, Globus Vermell Kataluniako

taldearekin eta inguruko beste

arkitekto batekin batera.

Iraide Ortiz San Vicente ikaste-

txeko aholkulariak azaldu du,

besteak beste, umeak naturan

hezten lagunduko duela proiek-

tuak: «Gu ere naturaren parte

gara, eta kontzientzia hori sortze-

ko baliagarria da. Zer-nola zaindu

behar den ikas dezakete».

Proiektua azaltzeko, Globus

Vermellek egiten duen ikastetxe-

etako jolastokien azterketari egin

dio aipamen: «Jolastoki guztiak

porlana baino ez dira. Eremu ho-

riek birnaturalizatu egin nahi di-

tuzte». Hala ere, helburua zaba-

lagoa da. «Ideia nagusietako bat

da ikastea ez dela bakarrik gela

baten barruan egiten den prozesu

bat, eta jolastokia izan daitekeela

ikasteko gune aproposa. Horreta-

rako, jolastokia birmoldatu egin

behar da». Hori bakarrik ez. Bir-

moldaketa horrek ikasteko eta

irakasteko prozesua egokitu be-

harra ere eragiten du. «Aldaketa

ikastetxeko proiektu guztietan is-

latu behar da. Jolastokian ikasten

dena curriculumaren parte da». 

Eraldaketa fisiko hutsetik ha-

rago, barne aldaketa sakona egin

behar dute, beraz, ikastetxean.

«Oraindik zero fasean gaude.

Izan ere, honek guztiak aldaketa

handia ekarriko du atzetik. Ho-

rretan ari gara, baina astiro».

Asteotan aztertzen ari dira zer

behar antzematen duten, arki-

tektoak eraldaketak planteatze-

ko. «Kalera aterako gara, esperi-

mentu moduan, jolastokian es-

kolak ematera. Helburua da

hausnarketa egitea eta pentsatuz

joatea zer beharko genukeen.

Izan ere, orain jolastokira atera-

tzen bagara, ezinezkoa zaigu es-

kolak eroso ematea. Eskolak ikas-

keta prozesua bermatzen duen

giro batean emateko zer beharko

genukeen aztertzeko fasean gau-

de». Premia guztiak jasoko dituz-

te, ikasleen zein irakasleen ikus-

pegiak kontuan hartuta.

Proiektu horretan murgiltzeko

prozesua ez da egun batetik bes-

tera etorri. Iaz Permakultura

proiektua gauzatu zuten zaha-

rren egoitzako ortuan. Lurraren

ustiaketa jasangarria lantzeko

proiektua bertan behera geratu

zen pandemiarekin. Eskola kan-

poan abiatutako proiektu hura

eskolara eraman behar zutela iri-

tzita sortu zen Globus Vermell tal-

dearekin aritzeko aukera.

Futbola jolastokiaren erdigune

bihurtuta zegoelako kezkatuta

zeuden zenbait gurasok bultzatu-

ta, eremua eraldatzeko

prozesua abiatu zuten le-

henago, duela hiruzpa-

lau ikasturte. «Ikusi ge-

nuen jolastokian futbo-

lak hartzen zuela

protagonismoa eta beste

ikasle guztiek —gehien-

goa— bazterrean geratu

behar zutela. Jolasari be-

gira jolastoki inklusiboa-

goa diseinatu zuten».   

Antzeko esperientzia

garatu zuten Durangoko

Kurutziaga ikastolan ere,

garai bertsuan. «Lehen-

go jolasak, jolasteko erak

eta natura berreskuratzeko ideia-

tik eta gogotik sortu zen asmoa».

Hala azaldu du Urko Rodriguez

ikastolako zuzendariak. Kasu ho-

rretan ere, futbol zelaia kendu zu-

ten erdigunetik. «Jolasgune zabal

bat egin genuen: menditxoekin,

hondarrezko guneekin eta paseo-

ak emateko ibilbideekin. Prota-

gonismoa naturak eta pertsonek

hartzea lortu genuen». Ikastola

azpitik pasatzen zen errekatxo

bat kanpora atera zuten, berde-

guneak azaleratu zituzten,

eta mendi tontorrak atera.

«Iraultza txiki bat».

Emaitzak, bistakoak
Aldaketak ondorioak izan dituela

azaldu du Rodriguezek. «Harre-

manak aldatu egin dira. Bakoi-

tzak bere espazioa konkistatzeko

saiakeran, jada ez da sortzen el-

karbizitzako gatazka handirik.

Bakoitzak bere espazioan bila-

tzen du  nahi duena. Batzuetan, 

lasai egoteko gune bat; beste ba-

tzuetan, jolasteko lekua». Udaz-

kenean sortzen den kolore festa

ere nabarmendu du.

Urduñan ere futbol zelaia baz-

terrera eraman zuten, eta erdigu-

nea jolasez marraztu: korrika egi-

teko zirkuituak osatu; hareazko

gune handi bat jarri zuten belar-

dian; egurrekin ibilbideak egite-

ko eremuak jarri zituzten, eta

gurpil zaharrak margotu, dorre-

ak egiteko». Aldaketa nabaria da:

«Liskar gutxiago daude».

Jolastokia birnaturalizatzeko prozesua garatzen ari da Urduñako herri ikastetxea. Naturarekiko
kontzientzia sortzea eta kanpoko jolas eremu hori ikasgela bihurtzea du helburu. Durangoko
Kurutziaga ikastolak natura eta pertsonak protagonista dituen bere jolastokiaren balorazioa egin du.

Jolastokia eskola bihurtuta
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Eskolak ikasketa prozesua
bermatzen den giro batean
emateko zer behar dugun
aztertzeko fasean gaude»
Iraide Ortiz San Vicente
Urduñako herri ikastetxeko aholkularia

«Harremanak aldatu egin dira.
Espazioa konkistatzeko
saiakeran, jada ez da gatazka
handirik sortzen elkarbizitzan»
Urko Rodriguez
Durangoko Kurutziaga ikastolako zuzendaria

‘‘



Durangoko Kurutziaga

ikastolako gela bat

jolastokian eskola bat

ematen, urrian. URKO RODRIGUEZ

EL GLOBUS VERMELL
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Urduñako ikastetxeko jolastokia
birnaturalizatzeko proiektua 
garatzen ari den El Globus Ver-
mell elkartearen sortzaileetako
bat da Mamen Artero Borruel
(Bartzelona, 1978). Bertako arki-
tektoa da. Jolastokiak Klimaren
Alde programa koordinatzen du
taldeak. Trantsizio Ekologikora-
ko eta Erronka Demografikorako
Espainiako Ministerioaren babe-
sa du.
Jolastokien birnaturalizazioa ai-

patzean, zeri buruz ari zarete?

Aire zabalean dauden espazio pu-
bliko horietan natura sartzeari
buruz ari gara. Eskoletako jolasto-
kiak hiriko edo populazioaren-
tzako azpiegitura berde bihur dai-
tezkeen espazio publiko gisa uler-
tzen ditugu. Beharrezkoa da  jo-

lastoki horien atzean dagoen hez-
kuntza komunitatearen proiektu
pedagogikoak proiektuarekin ba-
tera lantzea eta harekin bat egitea.
Komunitate horrek hartu behar
du aldaketaren ardura.
1970eko hamarkadan basa eta

hareazkoak ziren jolaslekuak

porlanak estali zituen. Zer ondo-

rio izan du aldaketa horrek ikas-

leen garapenean eta naturareki-

ko zuten harremanean?

Porlanezko jolastoki horiek ez
dute modua ematen gauza asko-
tarako; bai beste batzuek, ordea.
Birnaturalizatzeak ez du esan
nahi erabat eraldatu behar dire-
nik espazioak eta porlanezko ere-
mu guztiak edo zoru gogor guz-
tiak kendu behar direla. Birnatu-
ralizazioak  oreka aurkitu nahi
du. Espazio bererako beste erabi-
lera batzuk proposatzen ditu. Jo-

lastokiak dituzten metro koadro-
ak heziketarako eremu bilaka-
tzea da asmoa. Espazio hori ez da
egunean ordu erdi batez soilik
erabiltzeko. Eskola orduetan eta
horietatik kanpo erabiltzeko ere-
mua da. Komunitate osoaren eta
herritar guztien zerbitzura dago-
en espazio publiko gisa ulertzen
dugu.
Zein da helburu nagusia?

Eremu hori hiriko azpiegitura
berde bilakatzea. Birnaturaliza-
zioaren bidez baldintza batzuk
sortu nahi dira, mikroklimak eta
klimaren babes izango diren es-
pazioak lortzeko. Hori guztia kli-
ma aldaketarekin eta hirietako
beharrizan berriekin lotuta dago.
COVID-19arekin agerian geratu
da aire zabalean jarduera asko
egiteko premia. Kanpo espazio
hori egokitu egin behar da. 

Urduñako proiektua hasi berria

da. Hala ere, beste esperientzia

batzuk garatuak dituzue.

Bai. Gure lan eremua Katalunia
da. Bertan zazpi urte daramatza-
gu proiektuak garatzen. Beraz,
baditugu eredu fisikoak eraikiak.
Asko daude. Jolastokietako esku
hartzeak oso zabalak izan daitez-
ke, eta fasetan planteatzen ditu-
gu. Manresako eskola batean bat
egin dugu. Lehen fasean, ikaste-
txearen sarreran zegoen porla-
nezko eremu batean irla berdeak
sortu ditugu. Eremua ez zen bate-
re atsegina. Aire zabaleko lauzpa-
bost gela sortu ditugu. Denetariko
espazioak dira: agora eremua, 
zoladura desberdinak, berdegu-
neak... Jolastokiaren eremu bat
besterik ez da hori. 
Esperientzia eta proiektu bakoi-

tzak behar eta berezitasun jaki-

nak izango ditu. Hala ere, gu-

txiengo baldintzarik bete behar

al dute zuek proiektua garatu

dezazuen?

Hezkuntza komunitatearen in-
plikazioa behar-beharrezkoa da.
Batik bat, ikastetxeko zuzendari-
tzarena eta klaustroarena. Izan
ere, kasu batzuetan baliabide
ekonomikoak izaten dituzte, bai-
na ez da jolastokiaren ikuspegi 
aldaketarako asmorik egoten. 
Helburua ez da jolastokia egoki-

tzea soilik. Ikasleek curriculu-

mean jasotako ikasketa proze-

suak ere barneratzea da asmoa. 

Bata ezin da ulertu bestea gabe.
Klaustroak, irakasleek eta norba-
nakoek ulertu behar dute espazio
hori. Irakasleak gidatu egiten di-
tugu kanpoko espazioak hezike-
tarako eremu gisa zer-nola balia-
tu ikasteko prozesuetan treba
daitezen. Eskolek lan handia egin
dute barruan: ikasmahaiak ken-
du dituzte, espazio gardenagoak
sortu dituzte eta metodologiak al-
datu dituzte. Orain, kanpoaldeari
buruz ari gara. Curriculuma kan-
poaldera eramatea da asmoa. Ho-
rregatik, galdetzen dugun lehe-
nengo gauza zera da: zer behar
duzu eskolak kanpoan emateko?
Guk klaustroarekin eta irakaslee-
kin egiten ditugun bilerak kanpo-
aldean egiten ditugu. Bilera serio-
enak ere kanpoan egin daitezke.
Zer ekarpen egiten du kanpoko

espazio horrek?

Bizi egin behar da. Hotza, beroa,
eguzkia... Kanpo espazioa norbe-
re azalean esperimentatzea da.
Ikasketa prozesua modu esperi-
mentalean eta bizipenen bidez
gauzatzen denean, orduan bar-
neratzen da.

«Bilera serioak
ere kanpoan
egin daitezke»

Mamen Artero Borruel  
El Globus Vermelleko arkitektoa

Jolastokiak «heziketarako eremu» bihurtzea
du helburu Arteroren taldeak. Haren esanetan,
«ikasketa prozesua bizipenen bidez gauzatzen
denean, orduan barneratzen da».
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TRANPEROA
Patxo Telleria

Miserablea 
eta ergela

T
abernara jaitsi naiz,

eguneko menua erosi

eta etxean jateko. Ez

elkartasun itxurak

egiteko, mistiko kursi askoren

antzera. Ez diet ezer zor ostala-

riei. Nork bere zauriak miazka di-

tzala. Ez naiz sukalde zalea, hori-

xe da dena. Tabernariak betirako

itxiko duela esan digu. Errenta-

tzaileak ez omen dio alokairua-

ren kuota jaitsi nahi, eta negozioa

bideraezina da.

Eta hor hasi dira bezeroak

erneguka errentatzailearen kon-

tra, betiko argudio aspergarrie-

kin. Miserablea bakarrik ez,

ergela ere badela. Beste errenta-

tzaile askok kuotak jaitsi dituzte-

la, ez bakarrik gupidagatik, nor-

beraren interesagatik ere bai;

alegia, kuota jaitsi ezean bezeroa

betirako galtzen dutela, eta abar,

eta abar, eta abar… 

Gogaitu egiten naute eztabaida

antzuok, eta hitzik esan gabe ate-

ra naiz. Taberna hartan ez bada,

beste batean hartuko dut menua

aurrerantzean. Ez da pikutara

doan lehenengo taberna, eta ez

da azkena izango. Horrelakoa da

bizitza, jatea edo janari bihurtzea. 

Etxera noala, ordea, ezin buru-

tik kendu errentatzaile misera-

ble-ergel horren irudia. Zutabe-

rako pertsonaia bat ehizatu behar

dut eta aspalditxoan bat ere ez da

jausi  jarritako zepoetan. Besterik

ezean, errentatzaile horren la-

rrua saldu nezake, baldin eta aur-

kitu eta harrapatzen badut.

Eta janaria paperontzira bota-

ta, bila abiatu naiz. Odola zaine-

tan indarrez ponpatzen sentitu

dut atoan, zolitasun berri bat…

Joder, ofizio kabroi hau maite

dut. Ehizan nagoenean baino ez

naiz neu. Pertsonaia karin-karan

aurkituko dudan unea aurreiku-

si dut, nire alegiazko wincheste-

rreko mira bere bi begien artera

kokaturik. «Ez da ezer pertsona-

la, motel, baina zure larrua

behar dut», nik. Eta hark: «Ez,

mesedez, kuota jaitsiko diot,

baina utzi bizirik». Eta nik:

«Bost axola kuota; nik horrela

nahi zaitut: miserablea eta erge-

la, aldi berean». 

Lehenengo ikerketek adorega-

betu naute. Ez omen dago erren-

tatzaile bakar bat. Lokalaren ja-

betza esku batetik bestera pasatu

ostean, azkenean  partzuergo pu-

tre batek hartu du, eraikuntza

pakete baten barruan.  Ez dut

amore eman, ordea. Enpresa

anonimo horietan hezur haragiz-

ko gizakumeak ezkutatzen dira.  

Gorrotoa diot ikerketa digitala-

ri; lege zaharreko ehiztaria naiz,

baina ze arraio. Ehunka web orri

aztertu dut, burtsako kotizazio-

ak, inbertsio paketeak… Ez da

erreza izan,  aztarna gutxi uzten

dituztelako. Baina, azkenean,

banku bateko bezero zerrenda

luze bat lortu dut.  Edozeinek ba-

lio dit, edozein izan daiteke bila

nabilen errentatzaile miserable

eta ergela. Nire alegiazko win-

chesterra prestatu dut haren la-

rruaren jabe egiteko.

Zerrenda irakurtzen hasi naiz,

zein aukeratuko, eta horra hor,

tartean, neure izena. Imajinazio-

aren txantxa bat dela pentsatu

dut aurrena, baina gero gogoratu

dut. Iaz, izeba batek utzitako he-

rentzia ziztrin bat non kokatu ez

nekiela, sukurtsaleko enplega-

tuak inbertsio fondo seguru bat

aholkatu zidan.

Komunean nago, ispiluan neu-

re buruari begira. «Ez da ezer

pertsonala», esan diot, «baina

zure larrua behar dut, zutabe ba-

terako». Neure buruak gupida

eske begiratu dit, mesedez, uzte-

ko bakean, errugabea dela, ez ze-

kiela ezer, eta bla, bla, bla.

Bakean uztea erabaki dut.

Ondo pentsatuta, nahiko ehiza

makala iruditu zait, eskuak

zikintzea merezi ez duten horie-

takoa. Aste honetan ez dut per-

tsonaiarik larrutuko, izorrai.

Alegiazko winchesterra jaitsi

dut. Ispiluko neure buruak

milesker doi bat bota dit, erdi

negarrez. Hanka tartea bustita

zeukan babuak. 

Zerrenda irakurtzen
hasi naiz, zein

aukeratuko, eta
horra hor, tartean,

neure izena

Irudiab Getxo

Ehunka arrain hilik agertu dira Gobelan
Gobela ibaian ehunaka arrain hil dituen isurketa baten berri eman zuten astelehenean Bizkaiko Basozainek. Ez

dute zehaztu nor den isuriaren erantzulea. Hala ere, nabarmendu dute barboez eta loinez gainera arrain hirua-

rantza ugari ere hil direla kutsatzearen ondorioz: Bizkaian oso urria den eta babestuta dagoen espezie bat. Ge-

txoko Udalak jakinarazi du Uraren Agentziak ikerketa bat zabaldu duela. Getxoko Auzokideok elkarteak Fadu-

rako kiroldegia jo du susmagarritzat, haren paretik igaro ondoren agertu direlako arrain hilak. BIZKAIKO BASOZAINAK

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 kalea, 18, 3-C. 48001, Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: biz-

kaia@hitza.eus 
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Txorimalo gaztetxea husteko agindua
salatuko dute bihar, Algortan

GETXO bOkupazioaren aldeko manifestaziora deitu du Uribe Kostako

Okupazio Mugimenduak biharko Getxon, Algortan: 12:30ean abiatu-

ko da, Telletxe plazatik. Txorimalo gaztetxeak husteko agindua jaso

duelako antolatu dute mobilizazioa. 2006an okupatu zuten. Hilaren

9an, Ertzaintzak hiru gazte identifikatu eta huste agindua eman zien.

Bilbo Bizkaia ur partzuergoak ez du
uraren faktura igoko datorren urtean

BILBO bBilbo Bizkaia ur partzuergoak datorren urteko aurrekontua

onartu du aste honetan egindako bilkuran: 192,9 milioi euro izango

ditu; aurten baino %7,8 gehiago. Hamar eurotik lau ur horniduran eta

ur zikinen sareetan mantentze eta hobetze lanak egiteko erabiliko

dira. Era berean, datorren urtean faktura ez igotzea erabaki dute.



Peru Azpillaga Diez Bilbo

Martxoaren 8a: emakumeen es-
kubideak aldarrikatzeko mun-
duan hamaika mobilizazio eta
protesta egiten diren eguna. Irati
Gurasoekin plataformarentzat,
ordea, data berezia izango da aur-
ten. Egun horretan, bai Irati Etxe-
barriaren bai haren gurasoen 
bizitza aldatu egingo da: 3 urte be-
tetzearekin batera, Aranjuezko
(Espainia) kartzelatik aterako
dute Irati, euskal preso diren gu-
rasoengandik banatuko dute, eta
haiei bisitan joango den aldiro ia
mila kilometroko bidaia bat egi-
tera kondenatu. Senideek, udan,
lagunek eta auzokideek egoera
hori eragozteko osatu zuten, Irati
Gurasoekin plataforma. Horieta-
ko bat da Julen Orbea (Bilbo,
1980), eta, azaldu duenez, Irati
gurasoekin eta Euskal Herrian
egotea dute helburua.
Kartzelan jaiotakoa ume bat da

Irati Etxebarria Zapirain. Zer

gertatuko da 3 urte betetzen di-

tuenean?

Beatriz Etxebarria eta Iñaki Zapi-
rain euskal presoen bi urteko ala-
ba da. Irati Aranjuezko espetxean
bizi da jaio zenetik, han amatasun
modulu bat dagoelako. Baina 3
urte betetzean, Espainiako lege-
diak espetxetik atera behar dela
agintzen du. Iratik martxoaren
8an beteko ditu 3 urte.
Espetxea ez da ume batentzako

lekurik aproposena. Zer aldarri-

katzen duzue?

Batik bat, Iratiren eskubideak
errespetatu daitezela; hots, Espai-
niak sinatutako haurren eskubi-
deei buruzko nazioarteko arau-
dietan zehaztutakoa betetzea: fa-
miliarekin egoteko eskubidea,
bizitokitik ahalik eta hurbilen es-
kolaratzeko eskubidea... Iratiren
kasuan, badira errespetatzen ez
diren zenbait neurri, eta horiek
lortzeko asmoarekin hasi ginen
antolatzen.
Zer neurri har litezke?

Plataformarekin salto bat eman
nahi dugu, salaketatik alternati-
ben egikaritzera igaro ahal izate-
ko. Argi dugu zailtasunak egongo
direla, baina hain nabarmena eta
erraza izan daiteke egoerari kon-
ponbide bat ematea... Horregatik,
ez dugu salaketa hutsean geratze-
rik nahi, gure eskakizuna oso ze-
hatza delako. Lortzeko moduko
zerbaiten bila joango gara.
Zein da eskakizun hori?

Zaballako [Araba] espetxean mo-
dulu misto bat sortzea, Iratik au-
kera izan dezan gurasoekin bizi-
tzeko. Euskal Herrian zabalduta-
ko espetxerik berriena da
[Iruñekoarekin batera]. Inori ez
zitzaion bururatu amentzako

modulu bat sortzea. Guk, zehaz-
ki, zera eskatzen dugu: modulu
misto bat sortzeko, familiei bide-
ratuta, umeak gurasoekin egon
daitezen, eta Irati eta haren gura-
soak hara eramateko. Gaur egun,
badaude aukerak oso alternatiba
errazak sortzeko. Plataformak

egiten duen beste aldarrikapen
bat da Euskal Herrian zaintzape-
ko pisuak antolatzea, familiak el-
karrekin bizi ahal izateko, nahiz
eta kontrol judizialaren menpe
egon. Horrela, umeen eskubide-
ak berma daitezke. Oso pauso 
gutxi emanda, gauzatu daitezke-
en aldarrikapenak direla uste
dugu, baina ezinbestekoa da guz-
tiok presioa egitea.
Noren esku dago aldaketa ho-

riek egitea?

Nahiz eta kartzela Euskal Herrian
egon, eskumenak oraindik ez dira
Eusko Jaurlaritzarenak. Badirudi
lortzeko bidean dagoela, baina as-
ko luzatzen ari da prozesua, eta,
egun, ez dakigu zehazki zer gerta-
tuko den. Eskumena Espainiako
Espetxeetako Zuzendaritzaren es-
ku dago, eta hori Barne Ministe-
rioan dago, Europako gainontze-
ko tokietan ez bezala, horietan
Justizia ministerioen parte baita. 
Plataforman nola espero duzue

egoera iraultzea?

Tokitik egin behar dugu lan: nor-
banakoekin eta eragileekin elkar-
tu, kasu hau ezagutzera eman, eta
Iratiren eskubideen urraketa sala-
tu. Alta, arlo instituzionalean ere
lan egingo dugu. [EAEko] Ararte-
kotik jada jarri dira harremanetan
gurekin, eta oso jarrera ona azaldu
dute. Era berean, alderdiekin hitz
egin dugu, eta Bilboko udaletxean
mozio bat sartzeko asmoa dauka-
gu. Halere, badakigu eskumenak
Espainian daudela, eta hara hel-
tzeko moduak bilatuko ditugu.

Zer-nolako egoeran dago gaur

egun Irati?

Aranjuezen dago, han amentzako
modulu bat dagoelako, baina Es-
painiako Estatu osoan ez dago
modulu misto bakar bat ere. Be-
raz, preso guztien aitatasun eta
amatasun eskubideak urratu egi-
ten dira. Espetxean, ama edo aita
izan zaitezke, baina umeak ama-
rekin egoteko aukera baino ez du.

COVID-19aren ondorioz, gainera,
kaskartu egin da preso guztien
egoera.
Nolako eragina izan du birusak

kartzelako bizitzan?

Presoen egoera gogortu du. Adibi-
dez, bederatzi hilabete pasatu dira
Iratik bere aita ikusi zuen azken
alditik, eta kartzela berean daude.
Hiru bideo dei egin dituzte, baina
ez dute aukerarik izan elkarrekin
egoteko.
Nolakoa da ume batentzat kar-

tzelan bizitzea?

Euskal Herrian badaude oraindik
espetxean dauden dozenaka ume,
edo gurasoak espetxean eta
urrunduta dituztenak. Kartzela ez
da inondik inora ume batentzako
tokia. Iratik [Bilboko] Karmeloko
eskolan beharko luke, han dagoe-
lako izena emanda, baina, logikoa
denez ere, gurasoek ahalik eta
denbora gehien igaro nahi dute
alabarekin. Ezinegon handia sor-
tzen du egoera horrek. Kartzelatik
kanpo ere, motxiladun umea iza-
tea oso gogorra da. Zoritxarrez,
normalizatu dugun egoera bat da,
guztiok dugulako lagun edo auzo-
kideren bat ostiraletan irten eta
igandetan itzultzen dena, 40 mi-
nutuko bisita bat egin duelako.
Pentsatu zer den hori ume baten-
tzat... Sakabanaketa eta urrunke-
ta amaitu behar ditugu.
Martxora bitartean, hainbat

ekinbide dituzue martxan.

Hilero, zortzigarren egunean, zer-
bait egitea da asmoa, Irati guraso-
engandik banantzeko hilabete bat
gutxiago falta dela ikusarazteko.
Abenduan, Bilbotik Aranjuezera
dauden 490 kilometroak egingo
ditugu bizikleta estatiko batean.
Manifestu bat zabaldu dugu, eta
horren aldeko sinadura bilketa
bat dugu martxan. Hori zabaltze-
ko, astero hezkuntza zentro bate-
ra joaten hasi gara.

«Zaballan modulu
mistoa nahi dugu»
Julen Orbea b Irati Gurasoekin plataformako kidea

Aranjuezko kartzelan dago Irati Etxebarria umea, eta Julen Orbeak
aldarrikatu du gurasoekin eta Euskal Herrian bizitzeko eskubidea duela.
Espainiako espetxeetan haurren eskubideak urratzen direla salatu du.

MARISOL RAMIREZ / FOKU

Sinadura bilketan parte

hartzeko:

www.iratigurasoekin

.eus
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«Pauso gutxi emanda,
gauzatu daitezkeen
aldarrikapenak dira,
baina ezinbestekoa da
guztiok presioa egitea»



Ibai Maruri Bilbao

Kelvion Igorren dagoen fabrika
bat da, jatorria Alemanian duen
izen bereko multinazionalaren
jabetzakoa. Hainbat herrialdetan
sakabanatuta, 47 ekoizpen zentro
eta salmenta gune ditu. Guztira,
5.000 langile dira; horietatik 73k
Arratiako plantan egiten dute lan.
Azaro hasieran, Igorreko zuzen-
daritza langile batzordearekin
bildu zen: esan zien lantegia za-
rratzeko lan erregulazio txosten
bat irekiko zuela, eta behargin
guztiak kaleratuko zituela. Aza-
roaren 15etik greba mugagabean
daude. Gaur, 19:00etan, manifes-
tazioa egingo dute herrian. «Des-
lokalizazio kasu argia da. Lante-
gia errentagarria da. Baditu lan
karga eta merkatua. Lan baldin-
tza okerragoak dituzten beste he-
rrialde batzuetara eroan gura
dute hemengo ekoizpena, mer-
keagoa zaielako», esan du Igorre-
ko alkate Illart Gumuziok. He-
rriak eta eskualdeak beste indus-
tria enpresa garrantzitsu bat
galduko duen beldur da. Halako
kasu asko izan dituzte aspaldion.  
Plan zabalago baten parte da

Igorrekoa: Kelvionek Espainian
dituen bi plantak ere zarratuko
ditu, Santanderkoa eta Madril-
goa. Hirurak itxita, 130 langile ka-
leratuko ditu. Enpresak «arrazoi
ekonomikoak» argudiatu ditu.
«Esan digute ez dela bideraga-
rria. Guk zalantzan jartzen dugu.
Multinazionalaren buruek eraba-
ki dute, produzkioa beste toki 
batera eramateko. Zaila da froga-
tzea, datuak haiek dituztelako.
Baina hilabete honetan Igorren
egin beharreko 1,8 milioi euroko
lan karga Poloniara eraman dute.
Galdetu dugu zergatik ez den he-
men egin, eta esan digute aspaldi-
tik erabakita zegoela han egitea.
Ez da egia», azaldu du Juankar
Vizanek, LAB sindikatuko Arra-
tiako arduradunak. 

Sindikatuak gehiengoa du Kel-
vionen Igorreko plantako langile
batzordean, eta Urtzi Aurrekoe-
txea da batzordeko presidentea.
Vizanek egin duen salaketa berre-
tsi du hark: «Enpresaren zuzen-
daritzari eskatzen diogu Igorreko
plantara sartzen den lana berton
uzteko eta ez eroateko kanpora,
azkenaldian hori egiten dabil eta.
Ez dezatela guk dugun lan karga
suntsitu planta ez dela errentaga-
rria esateko». Orain, apirilera ar-
teko lan karga dute. Lankideak
borrokarako «kementsu» dau-
dela esan du, baina, enpresako ar-
duradunekin izan dituzten bile-
ren bilakaera ikusita, ez da oso
baikor agertu. Kaleratze gehienak
Gabonetan izango direla uste du.

Potentzial handia
Industriak pisu handia dauka
Arratia ibaiaren bailaran, Gainde-
giaren datuek erakusten dutenez.
Euskal Herrian industria ehuna-
ren dentsitatea mila biztanleko
5,7 establezimendukoa da. Arra-
tia —Nerbioi eskualdean— Gain-

degiaren estatistikak Lemoa
Arratiatik kanpoan uzten du, eta
Hego Uribeko herri batzuk gehi-
tzen ditu—, mila biztanleko 7,7 es-
tablezimendutakoa da. «Indus-
triarako potentzial handia dauka
gure bailarak», esan du Igorreko

alkateak. Herriarentzat «kolpe
gogorra» izan dela aitortu du Gu-
muziok. «Herriko ekonomian
ere igartzen da: jendeak diru gu-
txiago du langabezian dagoelako.
Eta lana topatzea ez da erraza. En-
presak zarratu ahala, aukerak gu-
txitzen dira», adierazi du Viza-
nek. «Beste bat da: iaz Araluce
izan zen, aurretik Negarra ere itxi
zen. Eta Arratian ere hainbat dira
azken urteetan zarratu diren en-
presak», gehitu du alkateak. Gu-
muziok eta Vizanek esan dute de-
sindustrializazio prozesu betean
dagoela Arratia; beste eskualde
batzuk ikusita, Bizkai osoa ere an-
tzera dagoela uste dute.  
«Industriak izan duen pisu ga-

lera ez da izan beste sektore ba-
tzuek aurrea hartu diotelako, bai-
zik eta sektorea bera hiltzen uzten
ari direlako», ohartarazi du alka-
teak. Negarra, Laron, Incoesa,
Araluce... Azken urteetan Arra-
tian enpresa garrantzitsuak galdu
dituztela azaldu du Vizanek.
«Orain handietan Cementos Le-
mona, Velatiaren Ormazabal

Tecnichapa eta Batz koo-
peratiba baino ez zaizki-
gu geratzen». Zarratu
dituzten horien jabeeta-
ko asko Bizkaikoak izan
direla azpimarratu nahi
izan du: «Beti ez dira
multinazionalak izaten.
Hemengo patronalak ere
hori egiten du sarritan:
enpresa bat erosi eta on-
doren zarratu. Batz koo-
pratiba bat da, eta gauza
bera egin du Aralucere-
kin. Legediak oso erraza
eta merkea bihurtu du
enpresa bat ixtea; batez

ere [2012ko Espainiako] lan erre-
forma eta gero». 
Legediak enpresak babesten

dituela gaitzetsi du Vizanek.
«Momentu honetan enpresari
batek ez dauka ia filtro legalik en-
presa zarratzeko. Ez da posible

enpresa bat ixteko edo lan erre-
gulazio txosten bat planteatzeko
galera ekonomikorik ez eskatzea.
Orain nahikoa da aurreikuspen
ekonomikoak aurreko urteetan
baino baxuagoak izatea». Enpre-
sa galerari irtenbidea emateko,
lehenengo egin beharrekoa lege-
dia aldatzea da, Vizanen ustez. Es-
painiako Kongresuak egin behar-

ko luke, eta han ordezkaritza du-
ten euskal taldeei erantzukizuna
eskatu die. 
Bizkaian, oro har, autogintza

eta aeronautika sektoreak daude
kolpatuen momentu honetan.
Automozio merkatua zikloak iza-
ten dituela esan du Vizanek, eta
aitortu du orain motelaldian da-
goela. «Baina krisiaren pisua lan-

Industria galduko
duten beldur dira
Kelvion multinazionalak iragarri du Igorreko planta itxi eta 
73 beharginak kaleratzeko asmoa duela b Langileak greba
mugagabean daude b Aspaldian Arratian zarratu diren
industria fabriketako beste bat da, eta horrek kezka sortu du

Igorreko Kelvion enpresako

langileak greba mugagabean,

joan den zapatuan. J. F. / FOKU
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Bilboko 1.012
langaberi lana
emango diete 

R
Bilbon 26.500 langabe in-

guru daude; duela urte-

bete baino 4.000 gehiago dira.

Gehienek COVID-19aren pan-

demiak eragindako krisian gal-

du dute enplegua. Horregatik,

udalak eta Eusko Jaurlaritzak

1.012 langaberi lana emateko

plan bat ipiniko dute martxan. 

Udalak 311 kontratatuko ditu,

eta gainontzekoak, Bilboko en-

presek. Abenduan 701 langabe

kontratatzen laguntzeko diru

laguntzetarako deialdia irekiko

dute, eta Bilboko enpresak aur-

keztu ahal izango dira. 1.012

kontratu horiek sustatzeko,

10,9 milioi euroren inbertsioa

egin beharko dute bi erakunde

publikoek: 8,9 milioi ipiniko ditu

Eusko Jaurlaritzak, eta gainon-

tzeko bi milioiak Bilboko Uda-

lak ordainduko ditu.

Beti ez dira multinazionalak.
Hemengo patronalak ere hori
egiten du sarritan: enpresa bat
erosi eta, ondoren, zarratu»
Juankar Vizan
LAB sindikatuaren Arratiako arduraduna

«Dauden enpresei eutsi eta,
ahal bada, indartu egin behar
dira; eta beste batzuk zirikatu
Arratiara etorri daitezen»
Illart Gumuzio
Igorreko alkatea

‘‘



BESTE GATAZKAK 

Pandemiak ugaritu egin ditu lan

gatazkak eta kaleratzeak. Hona

hemen Bizkaian izandako kasu

garrantzitsuenetako batzuk. 

ITP Aero

Enpresa.Mundu mailako aero-

nautika enpresa garrantzitsue-

netako bat da. Zamudion du

egoitza. Motor aeronautikoen

eta gas turbinen ingeniaritzan,

ikerketan eta garapenean, fabri-

kazioan aritzen da. Hainbat fabri-

ka ditu. Rolls Royce da jabea.

Zamudio. Urrian, Zamudion

duen plantatik 121 langile kalera-

tzea adostu zuen CCOO eta

UTG sindikatuekin. Irailean, 194

izango zirela esan arren, sindika-

tuekin izandako negoziazioaren

ondoren, 73 gutxiago dira. Hala

ere, plantan jarraituko duten lan-

gileek aldi baterako erregulazio-

an egingo dituzte hamalau hila-

bete. Kaleratutako 121 langilee-

tatik 71 behin-behinekoak dira 

—gehienek bi urte baino gehia-

go daramatzate han—, eta 42,

erretiroa lehenago hartuko du-

tenak. Enpresak hasieran 60 ur-

tetik gorakoei ezarri nahi zien

neurria, baina 58ra jaitsi zuen.

Ezkerraldea.Barakaldon eta

Sestaon dituen beste planta ba-

natan ere lan erregulazioa egite-

ko asmoa iragarri zuen ITP Ae-

rok joan den astean. Zehatzago,

taldeko PCB Precision Castings

Bilbao enpresak aurkeztuko du,

eta bi plantetan dituen 510 langi-

leetatik 133 kaleratuko ditu. Pre-

cision Castingsen hegazkinen

turbinen aurreneko pausoa

ematen dute: piezak egiten di-

tuzte. Gero Zamudion eta beste

lantegietan lotzen dituzte. Ezke-

rraldeko plantetako espediente-

ak langile finkoei eragingo die:

gaur egun ez dago behin-behi-

nekorik. 

Gestamp

Enpresa.Gestamp autogintza

arloko multinazional bat da,

Abadiñokoa. Filial bana ditu

Suedian eta Alemanian. Auto-

gintzarako osagaiak egiten ditu

Europako hainbat markarentzat.

Autoaren azaleko metalezko

piezak dira. Horiek egiteko mol-

de erraldoiak behar dira, xafla

sartu eta bezeroak eskatzen

duen forma hartzeko; Zamudion

diseinatu eta egiten dira, talde-

ko enpresa banatan: GTS inge-

niaritza enpresan eta Matriceria

Deuston, hurrenez hurren. 

Negozioazioak.Bost asteko

negoziazio prozesua bukatuta,

Gestampek ez du iritzia aldatu:

GTS eta Matriceria Deusto ixtea

eragingo duen lan erregulazio

espedienteari eutsi dio. Kalera-

tzeak abenduan hasiko dira, eta

apirilera arte iraungo du proze-

suak. 232 lanpostu galduko dira. 

Langileen susmoak.Gestam-

pek irail hasieran jakinarazi zuen

erregulazio espedientea eska-

tzeko asmoa zuela, «arrazoi eko-

nomikoengatik». Baina aste ba-

tzuk lehenago Matriceria Deus-

ton behin-behineko langileak

sartu ziren, eta kontratu finkoa

zutenak ordu estrak sartzera be-

hartu zituzten. Halere, sindika-

tuen arabera, beharginek mar-

txotik ikusten zuten euren lan

karga Gestampen beste planta

batzuetara bideratzen ari zirela,

eta lan erregulazioa prestatzen

ari ziren susmoa piztu zitzaien. 

Alternatibei, ezetz.Langile ba-

tzordeek neurri «ez-traumatiko-

ak» proposatu dituzte: aldi bate-

rako erregulazioak, erretiro au-

rreratuak... Azken orduan,

Matriceria Deustoko batzordeak

itxiera ere onartu zuen, betiere

Gestampek langileak beste tro-

kelgintza enpresa batzuetara bi-

daltzekotan. Gestampek, ezetz.

Hau izan da enpresaren azken

eskaintza: Matriceria Deustoko

182 langileetatik, 25 lanpostu al-

daketa, 27 erretiro aurreratu (57

urterekin) eta 130 kaleratze or-

daindu, 24 hilabeteko soldata-

ren mugarekin. GTSko 50 langi-

leetan, hamabost lanpostu alda-

keta, bi erretiro eta 33 kaleratze. 

Sidenor

Enpresa.Egoitza nagusia Ba-

saurin duen metalgintza alorre-

ko enpresa bat da. Euskal He-

rrian, Basaurin, Azkoitian (Gi-

puzkoa), Legution (Araba) eta

Gasteizen ditu lau ekoizpen

planta; Kantabrian (Espainia)

eta Bartzelonan beste bana. 

Aldi baterako erregulazioa.Si-

denorren ekoizpenaren %70 in-

guru autogintzari lotuta dago.

Pandemiagatik beherakada izan

du sektoreak, eta horren aitza-

kian Sidenorrek aldi baterako

erregulazio txostena ezartzeko

asmoa iragarri zuen irailean. En-

presak dituen ia 1.600 langileei

eragin die, baina ez modu ore-

katuan: fabrika bakoitzean ez-

berdina da erregulazioa. Basau-

rikoan, %35 murriztu dira ekoiz-

pen lanaldiak. Espedientearen

iraupena datorren urteko aben-

dura artekoa izango da. 

Portuko zamaketariak

Bilbo Estiba.Bilboko portuan

diharduten lau zamaketa enpre-

sen —Toro y Betolaza, Berge,

S.L.P. eta Cosco— artean osatu-

riko lan enpresa da Bilbo Estiba,

eta hark banatzen du lana. Por-

tuan 320 langilek osatzen dute

finkoen multzoa; azpiegitura pu-

blikoa zenetik jarraitzen dutenak

dira. Haien kontratuak subroga-

tu egin dira, eta egun Bilbo Esti-

barentzat egiten dute lan. Le-

hen, 405 ziren, baina, erretiroen

poderioz, 320 dira orain; beste-

ak beste, ez dutelako finkorik

kontratatu azken 12 urteetan.

Tarte horretan, behin-behineko-

en kopurua bikoiztu egin da.

Urte luzeko epaibide baten on-

doren, eta, Europako Batzorde-

aren ebazpen bat medio, jardu-

na liberalizatuta dago maiatze-

tik, eta ezin zaio trabarik jarri aldi

baterako enpresak erabiltzeari.

Enpresak pribatuak diren arren,

portua publikoa da eta erakun-

deen bitartekaritza eskatu dute.

Protestak.Urriaren 9tik 25era

txanda bakoitzean ordu biko la-

nuzteak egin zituzten. Akordio-

rik lortu ez, eta luzatu egin zuten:

orain txanda osokoak egiten ari

dira, abenduaren 9ra arte. Langi-

le batzorde osoak deitu zituen

protestak, ELAko ordezkariek

izan ezik. Baina sindikatu horren

afiliatuek ere bat egin dute. Eu-

ren lana aldi baterako enprese-

kin ordezkatu nahi izatea egoz-

ten diote enpresari. Salatu dute-

nez, lehen behin-behinekoek

finkoen lan baldintzak zituzten,

eta, orain, ez. Soldata «askoz txi-

kiagoa» dute, eta, egun bateko

edo astebeteko kontratuak dire-

nez, «kexatzen dena ez dute be-

rriz deitzen». Eskakizunak egu-

tegi eta antolaketa mailakoak

dira, batez ere: atsedenak, txan-

dak... Eta langile finko gehiago. 

Kaleratze salaketa.Behin-

behineko langileek ere bat egin

dute protestekin. LABek salatu

duenez, enpresak langile hauen

kontrako neurriak hartu ditu:

«Kontratatzeari utzi dio lan kar-

gari aurre egiteko langile nahi-

koa izan ez arren». Hala, 100 be-

harginek osatutako behin-behi-

nekoen taldea nolabait kaleratu

egin dutela salatu du.

gileengan jartzen ari dira. Eta hori

ez da onargarria. Ez da posible en-

presa batek aurten diru gutxiago

irabazi duelako, aurrekoetan 

dirutza irabazi ondoren, bakarrik

horregatik itxiera egiteko eskubi-

dea izatea. Enpresari asko 

COVID-19aren pandemiaren on-

dorioz sortu den krisialdia apro-

betxatzen ari dira». 2008ko fi-

nantza krisia ere «langileen es-

kubidea zapalduk eta lan

baldintzak okertzeko aprobetxa-

tu» zutela salatu du; «eta beti le-

gediaren babespean».

Plan bat Arratiarako
Gumuziok gertuago ere begiratu

du erantzukizun bila hasita. Uste

du desindustrializazioari aurre

egiteko plan berezi eta indartsu

bat behar dela, eta horretarako

eskumena eta gaitasuna Eusko

Jaurlaritzak duela. «Plan horrek

galga jarri behar dio desindustria-

lizazo prozesu larri honi. Alde ba-

tetik, dauden enpresak manten-

tzea lortu behar da, eta, posible

bada, baita indartu ere. Eta, aldi

berean, beste enpresa batzuk ziri-

katu behar dira, gure bailarara

etor daitezen». 

Iaz elkartu zen alkatea Eusko

Jaurlaritzako ordezkariekin, Ara-

luceren itxieraren harira. Orain,

Kelvion dela eta, berriro elkartze-

ko asmoa du. «Esan ziguten ho-

rrelako planak martxan jartzeko

langabezia ratio batzuk egon be-

har direla, eta oraingoz ez dela

Arratiaren kasua. Esan genien: Ez

bada ezer egiten, helduko gara

langabezia tasa horretara. Hobe

orain zerbait egiten hastea».

Eskualde industriala izan gura

dutela esan du Gumuziok: «Bai-

laran badugu Lanbide Heziketa

zentro bat: Zulaibar. Betidanik in-

dustriari eta inguruko fabrikei lo-

tuta egon da. Oraindik baditugu

enpresa garrantzitsuak, eta ho-

rrela jarraitu nahiko genuke».
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etan sartu. Espainiako Gotzainen
Biltzarreko Familia eta Bizitzaren
Defentsarako Batzordeordeko
presidente kargutik sarri egin du
berba abortuaz, eutanasiaz eta 
familia ereduaz: Eliza katolikoa-
ren doktrinari eutsi dio, baina
hark esandakoek ez dute polemi-
ka handirik sortu. 
«Barkamena eskatu nahi di-

zuet beti ez naizelako merezi izan
duzuen mailan egon», esan berri
die Bizkaiko katolikoei. Juan Cua-
trecasas da barkamen zain izan
dituenetako bat. Leioako Gazte-
lueta ikastetxean sexu abusuak
sufritu zituen gaztea da Cuatreca-
sas. Vatikanoaren izenean Izetak
ikertu zuen auzia: ondorioztatu
zuen ez zela abusurik egon. Biz-
kaiko Probintzia Auzitegiak fro-
gatutzat jo ditu. Biktimak eta ha-
ren familiak babes falta egotzi
diote Izetari: behin ere ez da el-
kartu haiekin. Beste kasu batzuk
ere azaleratu dira ondoren. Azken
urteetan «loa galarazi» diona pe-
derastia izan dela aitortu zuen
Izetak joan den astean. 2018an,
abusuak ikertzeko batzordea sor-
tu zuen elizbarrutian; adingabeen
eta zaurgarrien babeserako pro-
tokoloa onartu du urrian.

Segura, ordezko «logikoa»
Urteotan, bereziki gizarte lagun-
tzan egin du indar: egoera zaur-
garrian daudenak, etxegabeak,
migratzaileak-eta izan ditu jardu-
nean helburu. Arlo horretan
egindako lana eskertu eta aitortu
diote erakunde publikoetako or-
dezkariek. Elizbarrutia ere be-
rrantolatu du, pastoral barrutiak
sortuta: fededun gutxiago ditu
Bizkaiko Elizak, eta egitura aldatu
behar izan du. Ahalegin berezia
egin du seminarioa indartzen,
gazteak abadetzara erakartzen. 
Baliteke Izetaren hutsunea be-

tetzeak luze jotzea. Bitartean, Jo-
seba Segura gotzain laguntzailea
izango da administratzaile apos-
tolikoa. Askoren ustez, hark har-
tuko dio lekukoa. Izetak ez du era-
bakiko, baina eman du iritzia:
«Kualifikatuta dago [Segura], eta
logikoena litzateke». 62 urte ditu,
eta Bilbokoa da. Psikologia eta Te-
ologia ikasketak egin zituen Deus-
tuko Unibertsitatean; Massachu-
settseko (AEB) Boston Collegen,
Ekonomia doktoretza. 11 urtez
misiolari egon da Ekuadorren. Bi-
kario nagusi izendatu zuten
2018an; gotzain laguntzaile da iaz-
tik. Bilboko Elizbarrutia aldaketa
betean ari da 70. urteurrena ospa-
tzen —uztailean izan zen—. Gidatu-
ko duen artzain berria nor izango
den jakiteko gogoz dago, eta, batez
ere, Bizkaiko Elizaren lema no-
rantz biratuko duen ikusteko.

Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Mario Izetak bihar emango du
Bilbon gotzain igarotako hamar
urteengatik eskerrak emateko
meza, Santiago katedralean. Au-
rretik gotzain laguntzaile izan zen
bi urtez. Abenduaren 5ean Bur-
gosko (Gaztela eta Leon, Espainia)
artzapezpiku kargua hartuko du.
Izetak 55 urte ditu eta gernika-

rra da. Medikuntza eta Teologia
ikasketak ditu, eta Bioetikan dok-
torea da. Gaztelera, ingelesa,
frantsesa, italiera eta alemana
ondo menderatzen ditu; euskara
galdua du ia. 1994an abade egin

zenetik, Kordoban ibili da (Anda-
luzia, Espainia). Etorri zenean,
izendapenagatik kexu, Bizkaiko
Abadeen Foroak gutuna bidali
zion Vatikanoak Espainian zuen

nuntzioari. Aukeratzeko modua-
gatik izan ziren protestak: proze-
su parte hartzailea eskatu zuten.
Orduko izendapen gehienen
atzean bezala, Izetarenean ere

Antonio Maria Rouco Varela Ma-
drilgo artzapezpiku ohia ikusi zu-
ten. Uste zuten bere sokakoak
izendatzeko presioa egiten zuela. 
Urteotan, lasaitu da giroa. Ha-

sierako kontrako iritzi haiek ez di-
ra hain ozen entzun. Nolabait as-
matu du barruko korronteen ar-
tean orekari eusten. Gizartera be-
gira, ETAren jardueraren amaiera
bizi izan du, eta horrek gatazka
politikotik aldentzea erraztu dio.
Halere, azaro hasieran abade bat
kargugabetu du, dokumental ba-
tean ETAren biktimak mindu di-
tuelakoan. Izeta ez da abertzalea,
baina ez da eztabaida identitario-

Makulua eskuz

aldatzeko zain

Bihar agurtuko du Mario Izetak Bizkaiko Eliza, Burgosera jo
aurretik b Haren izendapenak protestak sortu zituen arren,
urteotan asmatu du elizbarrutian barruko bakeari eusten

Duela ia bi urte izen-

datu zuten Maria

Manrique Euskale-

rriko Eskautak gazte

katolikoen mugimen-

duko Bizkaiko federazioko presi-

dente. Bilboko Elizbarrutiko 28

taldek osatzen dute: 350 begirale

eta 2.500 ume eta gazte dira.

Manrique 7-8 urterekin sartu zen

sorterri duen Sestaoko eskaut 

taldean, eta azaldu du harrezkero

parte hartze zuzena izan duela

bere herriko kristau komunitate-

an. Gaur egun 28 urte ditu, eta 

ez da Euskalerriko Eskautak

mugimenduko Bizkaiko zuzenda-

ritza taldean dagoen emakume

bakarra.

1 «Bizkaiko Eskauten presidente

moduan, nire balantzea positiboa

da. Gotzaina gertutasunez ardura-

tu da gazteriaren kontuez. Nirekin

sarritan batzartu da Izeta, gazte-

riaren arazoez eta kezkez berba

egiteko. Bizkaiko Elizako emaku-

me gazte moduan ere, balantzea

ona da. Aurrerapausoak eman

ditu laikoak ardura postuetan

jarrita, adibidez; eta, bereziki,

emakumeak, nire kasuan bezala.

Inguruko Elizbarrutiekin alderatuz,

horretan Bizkaiko Eliza aurrera-

tuago dagoela uste dut».

2 «Gero eta fededun gutxiago

gara, eta, horren ondorioz, gero

eta abade gutxiago daude. Fede-

dun laikoak erreferenteak izango

garen Eliza eredu batera garama-

tza horrek. Elizgizonak ez ezik,

emakumeak eta gizon laikoak

gaude ardura eta erreferentzia

postuetan, eta hori oso garrantzi-

tsua da. Alde horretatik, abade

gutxi egoteak zerbait ona ere eka-

rri du. Laikook ekarpen handia

egin dezakegu».

3 «Abade falta horrek dakartzan

«Mario Izetak
pausoak eman ditu
laikoak ardura
postuetan jarrita»

Maria Marique 

Fededun laikoa

Mario Izeta —eserita— eta Joseba Segura 

—belauniko—, 2019ko otsailaren 6an, Bilboko

Santiago katedralean, Segurak gotzain laguntzaile

kargua hartu zuen mezan. BILBOKO ELIZBARRUTIA

INKESTA  

Bizkaiko Hitza-k fededun laiko

bati eta abade bati galdetu die

Mario Izetaren jardunaz.

1Zer deritzezu Mario

Izetak Bilbon gotzain

moduan egindako urteei?

2Zelan ikusten duzu gaur

egun Bizkaiko Eliza?

3 Aurrera begira, zer

erronka ditu Elizak?

4Gotzain berriak zelakoa

izan beharko luke?

8 Eliza katolikoa

Gazteluetako kasuan 
ez zela abusurik egon
ondorioztatu zuen
Izetak; biktimak babes
falta egotzi izan dio
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Azken hamarkada

honetan Arratian

ibili da Jose Mari

Kortazar abadea:

bost herritako parro-

koa da. Mario Izetak Bilboko

gotzain kargua hartu eta urtebete-

ra berrantolatu zuen Abadeen

Kontseilua; Kortazar izan zen

kideetako bat. Elizbarrutiaren egi-

turetatik kanpo, Bizkaiko Abade-

en Foroko kide ere bada: Izetaren

izendapena zalantzan jarri zuten,

eta gaitzetsi dute azaroan «ETA-

ren biktimak mintzeagatik» abade

bat kargugabetu izana.

1 «Guztiz ezberdina izango da

Bilbotik begiratu edota herri txiki

euskaldunen ikuspegitik. Nik

hamar urte daroat Arratiako bost

parrokiatan, eta Izeta behin baka-

rrik egon da parrokietako batean,

abade erretiratu baten hiletan:

meza eman eta joan. Beste laure-

tan ez da egon behin ere. Horrek

argi erakusten ditu haren lehenta-

sunak. Bestetik, Bilboko gotzain

egin zutenean, 2010eko irailaren

27an, eskutitz bat bidali genion

hainbat abadek, puntu batean hau

esanez: ‘Gure Elizbarrutian beldur

gara zure izendapena herriko Eliza

honen pastoral eta eliz lerroa alda-

tzen jarraitzeko erabili ote den’.

Eta beldurra gauzatu egin da,

abade talde honen ustez».

2 «Adi eta erne. Gotzaina badoa;

gotzain laguntzaile bat geratzen

da, ez dakiguna gure gotzaina

izango ote dan. Bitartean, bakoi-

tzak bereari, egoera triste hone-

«Madrilen hautatzen
bada, gotzain berria
ere hara begira
egongo da»

Jose Mari Kortazar 

Abadea

tzen ahalegindu: Eliza herrikoia-

goa eta apalagoa, elkarrizketan

borondate oneko pertsonegaz.

Pobre barik mundua

goserik bakoa

gerra bako gizarte

poz sekulakoa.

Eskertu daigun beti

tan esperantza kutsatu guran.

Ezin dugu Ez negar egin abestu,

hainbat familiak euren hildakoak

agurtzen dituzten bitartean, hain-

bat familia lan barik geratu dene-

an, hainbat depresio eta ondoez

dagoen bitartean».

3 «Jesusen Ebanjelioari jarrai-

desorekak konpondu beharko

dira. Emakumeen rola ere indartu

egin beharko da. Biak batera eto-

rriko direla uste dut. Eta, azkenik,

gazteriarekin hurbiltasunez jokatu

beharko du Elizak, gu garelako

etorkizuna». 

4 «Gotzain berriak gazteriareki-

ko hurbiltasun hori izan beharko

luke; gazteria miresmenez ikusten

duen eta guk dugun garrantzia

aitortzen digun norbait nahi 

genuke. Joseba Segura gotzain

laguntzaileak gazteriaren inguru-

ko ardurak izan ditu azkeneko

urteotan, eta, gotzain berria bera

ez baldin bada, komeni izango

litzateke etorriko den horrek

berak egin duen lanaren bidetik

jarraitzea». 

tzeko. Europako berrogei bat Eliz-

barrutik bide horierabiltzen dute,

eta Eliz Zuzenbide Kodean ere

onartuta dago. Madrildik-edo

aukeratzen den bitartean, gotzain

berria, bata edo beste izan, hara

begira egongo da gehiago, herri

honi baino».

Zuk ereindakoa

Mundu hau izan dadin

Zuk asma lakoa».

4 «Gakoa da zelan aukeratu

gotzain berria. Bizkaiko Elizak

proposatu beharko luke gotzain

soslai bat eta izen batzuk, gero

Erromak euren artean bat aukera-



Maialen Arteaga Bilbo

Hainbat ekologistak eta eragilek

ekonomia zirkularrean oinarri-

tzen den plan bat proposatu dute

Bizkaiko hondakinak kudeatze-

ko. Hainbat herri plataformak,

sindikatuk eta alderdi politikok

babestu dute proposamena. Biz-

kaiko Foru Aldundiak ezarriko

du abiapuntua, eta Batzar Nagu-

siek osatu eta onartu beharko

dute. 2020ko urte amaieran ze-

haztu beharko da  BHHKPI Biz-

kaiko Hiri Hondakinak Kudea-

tzeko Plan Integral berria, eta 

hamar urtez egongo da indarre-

an. Azkena 2006an onartu eta

2016an iraungi zen, baina, egin-

dako luzapenen ondorioz, orain-

dik indarrean jarraitzen du. 

Astelehenean eman zuen Zero

Zabor Bizkaian plataformak bere

proposamenaren nondik nora-

koen berri. Plataformaren uste-

tan, urte amaieran onartuko den

plana «estrategia oso garrantzi-

tsua da gizarte osoarentzat».

Hondakinak kudeatzeko eredu

aldaketa bat behar dela uste du

plataformak, eta Zaldibarko lui-

zia eta horrek eragindako ezbe-

harrak jarri dituzte adibidetzat:

«Kudeaketa pribatua eta kontrol

publiko eskasa, ingurumen hon-

damendia eta pertsonen osasu-

nerako arriskua. Hondamendi

horrek argi eta garbi indartzen du

hondakin horien kudeaketaren

norabidea aldatzeko beharra»,

azaldu du Zero Zabor Bizkaian

taldeko Maitane Arrik. Horrez

gain, Europako planekin aldera-

tuz, Bizkaiko hondakinak trata-

tzeko sistema «agortuta» dagoe-

la adierazi du.  Izan ere, Europako

araudiak 2020rako helburu argi

bat ezarri zuen: %50eko birzikla-

tze tasa. Bizkaian, ordea, kopuru

hori  %42an geratu dela esan du.

Plataformak uste du herrialdeak

zaborra kudeatzeko duen ere-

duaren ondorio dela: «Bizkaiko

kudeaketa hondakinen isurketan

eta errausketan oinarritzen da»,

zehaztu du Arrik. Zabalgarbiko

erraustegia jarri du kudeaketa

horren adierazle gisa: «Duela 30

urte asmatutako erraustegi bat

da, eta modu erabakigarrian bal-

dintzatu du Bizkaiko hondakinen

tratamendua». Zero Zabor Biz-

kaian taldearen arabera, 2019an

Zabalgarbiko erraustegiak

217.000 tona hondakin erraustu

zituen. Horietatik %69,12 «na-

hastuta eta aldez aurreko inolako

tratamendurik gabe» erre ziren.

Bestalde, Bizkaian jasotzen di-

ren hondakinetatik gutxi bereiz-

ten direla ohartarazi du platafor-

mak. Haren arabera, bereizita bil-

du ziren hondakin guztien artetik

bereizitakoak 13.000 tona baino

gutxiago izan zirela salatu dute,

eta, biohondakinei dagokienez,

konpostean jaso zitezkeen 65.000

tona banatu gabe bildu zirela ere

kontatu dute.

Datu horiek aldatzeko, ekono-

mia zirkularraren filosofian oina-

rritzen da ekologistek aurkeztu

duten proposamena, hots, hon-

dakinak murriztean, berrerabil-

tzean eta birziklatzean. Arrik

kontatu du aldaketarako lehe-

nengo pausoa dela: «Inertzia za-

harrak geldiaraztea eta bizitzaren

zein planetaren zaintza erdigune-

an jarriko duen eredu baterako

trantsizioa da». Plan honek, au-

rrekoak ez bezala, «kutsatu gabe

enplegua eta aberastasuna» sor-

tu beharko dituela uste dute. 

Hondakinak kudeatzeko plan

berria hainbat printzipiotan oina-

rritu behar dela uste du Zero Za-

bor Bizkaian plataformak; beste-

ak beste, honako hauek aipatu 

dituzte: komunikazio gardenta-

suna, parte hartze demokratikoa

eta ekoizlearen erantzukizuna.

Plan berria behar
2020. urteak plan berri horren

beharra erakutsi duela adierazi

du Arrik: «Urte honi erreparatuz,

begi bistako ondorioa da honda-

kinak kudeatzeko edozein siste-

mak bereizitako bilketa izan be-

har duela ardatz». Hondakinen

kudeaketa pribatuaren sistema

«ahul» dagoela iruditzen zaio

plataformari, eta, ondorioz, ere-

dua aldatzeko garaia dela uste

dute: «Ezin dugu inertzia zaha-

rrei eusten jarraitu, are gehiago

sistema ekonomikoren ahulta-

sun honetan. Hiri hondakinen

kudeaketarako plan berria egite-

ak bira emateko aukera ematen

digu; ekonomia zirkular bate-

rantz aurrera egiteko ordua da».

Hondakinen kudeaketa ekonomia

zirkularrean oinarritu nahi dute

Bizkaiko Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala berrituko da laster b Zero Zabor Bizkaian
mugimenduak esan du eredu aldaketa bat behar dela; proposamenak aurkeztu ditu

Edukiontziak, Bilboko San Pio X.enaren plazan, artxiboko irudian. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

NEURRIAK  

Zero Zabor Bizkaian mugimen-

duaren arabera, helburuak izan

behar dira hondakinen sorrera

saihestea eta gutxitzea. Horretara-

ko, neurri hauek ezarri  behar dira.

1
Diseinu zirkularra.Berre-

rabilgarriak, birziklagarriak

edo konpongarriak ez diren

produktuen fabrikazioa mugatu

edo eragotzi.

2
Bereizketa.Materia orga-

niko guztiaren gaikako bil-

keta, biohondakinaren gai-

kako bilketaren helburuak ezarriz

eta isurtzea debekatuz.

3
Zerga politika.Kutsatzea

eta ez birziklatzea zergape-

tu. Pizgarri ekonomikoak

hondakinak aurrezteko estrate-

giak garatzeko.

4
Deszentralizazioa.Hon-

dakinen sorkuntzaren eta

tratamenduaren arteko

hurbiltasuna, lurraldeko material

organikoa aprobetxatu, eta es-

kualdeetan planta berriak eraiki.

5
Berrerabiltzeko ontziak.

Ontzi espezifikoak  berrera-

biltzeko SDDR Gordailu eta

Itzulera Sistemaren alde egitea,

berrerabiltzeko helburu kuantitati-

boak ezarriz.

6
Saltokiak.Bilketa bereizia

saltokietan orokortzea, 

eta Bizkaia osoan nahita-

ezkoa bihurtzea.

7
Errausketa ezabatu.Za-

balgarbiko erraustegiaren

ahalmena pixkanaka ezaba-

tuko duen plangintza bat sortu,

gaikako bilketa hobetzeko eta

elektrizitate sorkuntzan deskarbo-

nizazioa garatzeko.

8
Puntu berdeak.Bizkaiko

auzo bakoitzean bilketa

bereizia antolatuko duen

puntu berdea sortzea, gainerako-

en zatitiko edukiontzien kopurua

murriztuz.

9
Birziklapen zentroak.Eu-

ropako hierarkiari jarraikiz,

hondakinak tratatzeko

prestakuntza zentroak sortu.

10
Sentsibilizazioa.

Hezkuntza, informa-

zio eta sentsibiliza-

zio kanpainak, hondakinak gutxitu

eta bilketa bereziak sustatzeko.

11
Klausula sozialak.

Kontratazio publiko-

an klausulak, inguru-

menari lotutakoak eta etikoak sar-

tzea, baita hondakin kudeaketare-

kin lotutako zerbitzuak esleitzeko

ere, hirugarren sektoreko enpresa

eta kooperatibak lehenetsiz.

12
Gardentasuna.Pla-

nen emaitzak jakina-

raziko dituen siste-

ma fidagarri eta garden bat sor-

tzea, Europako Batzordearen

arauetan proposatutako neurketa

tresnekin bat datorrena.

13
Finantzaketa.Euro-

pako Batasunak 

ezarritako politiken

ildotik, finantzaketa eta laguntza

publikoak hondakinen hierarkia-

rekin bat datozen tratamendu au-

keretara bideratzen direla zain-

tzea, eta lehentasuna ematea hon-

dakinik ez sortzeari, haiek

berrerabiltzeari, bereizita biltzeari

eta birziklatzeari.
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Natalia Salazar Orbe

Sopelako EAJk udaleko agintea
galduko zuela zirudien arren,
Josu Landaluze alkateak aginte
makilari eutsiko dio aurrerantze-
an ere. Joan den astean, haren
aurkako zentsura mozio bat erre-
gistratu zuen Denok Batera (DB-
TU) taldeak; EH Bilduko Unai
Bruno zinegotzia proposatu zuen
alkaterako idazkiak. Hala ere, EH
Bilduk ez du bat egin mozioare-
kin, uste duelako ez dela garaia
inprobisazioetarako, eta adierazi
du ez dagoela behar besteko kon-
fiantzarik horretarako.
Jon Gerediaga Denok Batera

taldeko zinegotziak aurkeztu
zuen zentsura mozioa. Haren esa-
netan, EAJk eta PSE-EEk osatuta-
ko udal gobernua ez da betetzen
ari eurekin adostutako konpro-
misoak. Mozioa onartuta, uste
zuen «Sopelarako benetan aurre-
rakoia eta soziala izango den udal
aurrekontua» egin ahalko zela.
DBk gonbidapena egin zien El-

karrekin Podemos-Ezker Anitza-
ko zinegotziari eta EH Bildukoei
mozioa babestu eta sina zezaten.
«Hala egiten badute, hamar egun
barru alkatea eta gobernua aldatu
egingo dira Sopelan». Geredia-
gak eta Podemos-Ezker Anitzako

Patricia Alonsok besterik ez zuten
sinatu, ordea.

Oposizio sendoa aukeran
EH Bilduk DBri eskaini dio Elka-
rrekin-Podemosekin batera
«oposizio bloke sendoa» eraiki-
tzea, «alternatiba sendoa, aurre-
rakoia eta eraldatzailea osatze-
ko». Uste du DBren mozioaren
atzean ez dagoela «ez formarik ez
edukirik»; ezta programa jakin
bati buruzko akordiorik ere, era
horretako proposamen batek
arrakasta izateko. EH bilduk esan
du «elkarrekiko konfiantza eta
lankidetza» egon behar direla,
eta «ehundu gabe daudela». Ge-

rediagak dio irailetik ari zela mo-
zioa negoziatzen bi taldeekin.
2019ko ekainaren 14an izenda-

tu zuten alkate Josu Landaluze.
Zazpi zinegotzi dituzte EAJk eta
PSE-EEk; beste zazpi EH Bilduk
eta Elkarrekin Podemosek. De-
nok Batera taldearen zinegotzi
bakarrak bere buruari botoa
emanda eman zion Landaluzeri
orain kendu nahi dion alkatetza. 
Alkateak Bizkaia Irratian azal-

du du EH Bildurekin adostu zute-
la 2020rako aurrekontuen akor-
dioa. 2021eko aurrekontuetarako
negoziazioak ere bide onetik doa-
zela esan du, eta DBko zinegotzia
«haserre» dagoela.

EAJri agintea kentzeko
zentsura mozioak ez du
aurrera egin Sopelan
Denok Baterak aurkeztu zuen mozioa, udal gobernua ez delakoan ari
adostutako konpromisoak betetzen b EH Bilduk ez du babestu

Josu Landaluze Sopelako alkatea, 2019ko ekainean, alkate izendatu zutenean. UNAI BREA / HIRUKA

N. S. O. 

Durangoko epaitegi batek izapi-
deak zabaldu ditu Iurretako alka-
te Iñaki Totorikaguenaren aurka.
Udal idazkariaren aurka lan ja-
zarpena egin duen argitzea dute
helburu diligentzia horiek. Idaz-
kariak prebarikazioa salatu zuen
alkatearen aurka, Durangoko
instrukzio epaitegiaren aurrean.
Bizkaiko Foru Aldundiak kargu-
tik kendu du asteon idazkaria. 
Martitzenera arte Iurretako

Udaleko idazkari izan da Irma Do-
mingorena. Irregulartasunak sa-
latu zituen langileak kontratatu
eta horiei ordainketak egiteko
zenbait prozesutan. Joan den aza-
roaren 10ean jarri zuen salaketa,
baina azaldu du «oso irregularta-
sun harrigarriak» antzeman zi-
tuela martxoan udalean beharre-
an hasi zenetik. Alkateari eman
zion unean-unean aurkitutako
irregulartasunen berri. Domin-
gorenak uste du jarrera horren
ondorioz galdu duela orain lana.
Domingorenaren esanetan,

Durangoko epaile batek alkatea-
ren aurkako izapideak hasi eta
zortzi egunera kargugabetu dute
bera. Azaldu duenez, irailaren
18an Totorikaguenak aldundiari
eskatu zion lehenago udaleko
idazkari izandako behargina jar-
tzeko karguan berriz ere: Aizbea
Atela, Batzar Nagusietako EAJren

bozeramaile ohia zen Iurretako
idazkari ohia. Eguaztenean izen-
datu zuten Atela Iurretako idaz-
kari, osoko bilkuran. Zornotzako
Udalean ariko da goizez, eta arra-
tsaldez, Iurretakoan. 
Domingorenak «mafia sizi-

liar» gisa deskribatu du EAJren
jarduteko modua aldundian eta
Iurretako udalean. Salatu duenez,
«kontratu txikietan antzeman-
dako ustezko irregulartasunak
ezkutatu ahal izateko» eskatu
zion alkateak aldundiari bera
idazkari lanetik kentzeko.

Alkatearen azalpenak
Idazkariaren kaleratzea azaltze-
ko, premiazko ezohiko bilkura
eskatu zuen Iurretako EH Bilduk
urriaren 14an. Azkenean, joan
den eguaztenerako deitu zuen
bilkura Totorikaguenak. Bertan
azaldu zuen «arrazoi objektibo-
ak» tarteko eskatu zuela idazka-
ria aldatzea: barne antolamen-
dua, herriaren ezagutza eta kar-
guan izandako esperientzia
argudiatu zituen, Anbotoagerka-
riak jaso duenez. 
Alkatearen aurkako salaketak

hautsak harrotu ditu eskualde
osoan. Durangoko Herriaren Es-
kubidea udal taldeak eskatu du
Totorikaguenak Durangaldeko
Mankomunitatean duen kargua
eteteko, «integritate etikoagatik
eta prebentzio printzipioagatik».

Iurretako alkatea
ikertzen ari dira
laneko jazarpen
salaketa batengatik
Udal idazkariak esan du irregulartasunak 
salatu zituela, eta horregatik kaleratu dutela
b «Arrazoi objektiboak» argudiatu ditu alkateak 
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Arte erakusketa

Zihara Jainaga Larrinaga 

L
orategiak ardatz

hartuta, hiru eus-

kal sortzailek

Ekialdeko Urru-

neko kulturara

hurbiltzen dute

ikuslea Begirada dibergenteak:

shakkei ukitu bat izeneko era-

kusketan. 23. Bosteko egitasmo

ibiltariaren barruan antolatutako

erakusketa da, eta Iñigo Sarriu-

garte komisarioak gidatu du. Ge-

txotik eta Basauritik igarota,

Leioako kultur gunean dago ikus-

gai orain, abenduaren 6ra arte.

Ostean, azken geltokira iritsiko

da: Arrigorriagako erakusketa

aretoan ipiniko dute abenduaren

10etik 30era bitarte. 

Ibilbide profesional luzeko hiru

artista aukeratu ditu Sarriugartek

proiektu honetarako: Javier Lan-

deras, Laura San Juan eta Mikel

Lertxundi. Lehenaren argazkiak,

bigarrenaren margolanak eta hi-

rugarrenaren eskulturak hautatu

ditu, hain zuzen. Gaixotasun luze

baten ondoren, duela aste gutxi

zendu zen San Juan; Sarriugartek

bere ekarpena goraipatu nahi

izan du. Helburu horrekin, era-

kusketan ikus daitekeen Egukilo-

re izeneko haren obraren alda-

menean oroigarri bat jarri dute.

Urrutiko kulturari keinua 
Japoniar lorategien berrinterpre-

tazioetan oinarritzen da erakus-

keta, euskarri figuratibo, abstrak-

tu, plastiko eta piktorikoak erabi-

lita. Are gehiago, kulturartekota-

suna printzipio nagusia du. «Kul-

turak hurbiltzea, eta, era berean,

kulturek, oso urrun egon arren,

konexio ikusgarriak dituztela, eta

lotura horietan beraien artean

ezin hobeto hitz egin dezaketela

erakustea da xede nagusia», azal-

du du Sarriugartek. Erakusketak

interes pertsonalei erantzuten

diela gaineratu du.

Komisarioak aitortu du proiek-

tuari forma ematerako garaian

iradokitzailea iruditu zitzaiola Ja-

poniako shakkei terminoaren

ideiarekin jolasean hastea. «Beti

interesatu izan zaizkit lorategiak,

eta, batik bat, espazio horietan

funtzionatzen duen estetikak».

Hain zuzen, Ekialdeko Urruneko

kulturan erabiltzen den estrate-

gia bat da shakkei, eta espazio itxi

batean kanpoko paisaia bat imi-

tatzean datza. «Ideia horrekin jo-

lastu nahi nuen, nolabait, Japo-

niarenganako begirada simula-

tuz», esan du Sarriugartek.

Horretarako, Ekialde Urruneko

munduarekin lotura izan dezake-

ten elementuak ekartzea pentsa-

tu zuen, japoniar eremutik are eta

hurbilen egoteko. Bestalde, era-

kusketan, sortzaile bakoitzaren

ikuspegi dibergentetik abiatuta,

shakkei edo mailegatutako pai-

saia kontzeptu japoniarraren 

inguruko berrirakurketa bat sor-

tzen da.

Hala, proiektuak Javier Lande-

rasen japoniar lorategien hainbat

argazki biltzen ditu. Bestetik, Mi-

kel Lertxundiren piezak Ekialde

Urruneko kulturatik urrunago

dauden begirada bat dira. «Bai-

na, era berean, kultura horretara

hurbiltzea lortzen dute, baldintza

formalaren eta erakutsitako ma-

terialen antolamenduaren bi-

dez», adierazi du Sarriugartek.

Harrian, egurrean eta burdinean

oinarrituta daude Lertxundiren

obrak, eta, komisarioaren arabe-

ra, horrek japoniar lorategietan

erabiltzen diren material eraiki-

tzaile eta osagarrietako batzuen

inguruko simulazio jolasa erraz-

ten du. Azkenik, Laura San Jua-

nen koadroak ere naturan oina-

rritzen dira, egitura minimoetan

eta pintzelkada txikietan landuta.

«Horrek aukera ematen dio bere

margolanei zen estetikaren eta

pentsamenduaren intentzionali-

tate aseptikoa txertatzeko»

Aurretik beren lanak elkarre-

kin inoiz erakutsi ez dituzten ar-

tisten artean sortutako lotura eta

emaitzarekin oso kontentu dago-

ela aitortu du Sarriugartek. «Ar-

tistak sintonian sartu dira, ekial-

deko sintonia ordenatu eta asep-

tikoan». Hiru artisten lanek

elkarren artean hitz egin ahal iza-

tea garrantzitsua zen Sarriugarte-

rentzat, eta, dioenez, artistek az-

ken emaitza ikusi ostean, eurek

ere uste dute lanak bata besteare-

kin erlazionatzen direla, eta au-

Japoniako lorategiak dira protagonista 23. Bosteko egitasmoan. ‘Begirada dibergenteak: shakkei ukitu bat’
izenpean, Javier Landeras, Laura San Juan eta Mikel Lertxundi artistek ‘shakkei’ kontzeptuan oinarritutako
obrak landu dituzte. Erakusketa Leioan eta Arrigorriagan egongo da ikusgai datozen asteetan. 

Ekialdeko lorategietan barrena

Laura San Juanen obra eta

oroigarria, Leioan joan den

astean. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Z. Jainaga Larrinaga 

Iñigo Sarriugarte komisarioak ja-
poniar pentsamenduaren ingu-
ruan zein naturarekin lanean ibili
izan diren hiru artista aukeratu
ditu erakusketa honetarako. Mi-
kel Lertxundi (Berriatua, 1951) da
horietako bat. Hain zuzen ere, ha-
ren bost obra ikus daitezke era-
kusketan. Bere betiko materialak
erabili ditu oraingo honetan ere:
harria, egurra eta burdina. Ga-
rrantzi berezia du naturak Ler-
txundiren obretan, inspirazio itu-
rri du eta hala sortzen ditu obrak.
Euskal kulturak ekialdekoarekin
dituen antzekotasunak azpima-
rratu nahi izan ditu.
Zertan oinarritu zara zure obra

sortzeko? 

Oro har, naturari begira lan egitea
gustatzen zait, eta bertan ibiltzea
da nire inspirazio iturri nagusia.
Naturaren esentzia poesia bihur-
tzea. Hiri handietan zein kostan
edo mendian, natura da nire ins-
pirazio iturri.
Nola deskribatuko zenuke era-

kusketa honetako zure obra? 

Gustuko dudanez, beti egiten dut
lan naturaren parte naizen horre-
tatik, eta naturaren parte garenez
gero horri erreferentzia egiten
diot. Nire bost obra ikus daitezke
erakusketan. Adibidez, obretako
batean materialak elementuen
agertoki bezala agertzen dira.
Bestean, naturako material be-
rak, harria, burdina eta ura, kubo
forman azaltzen dira, elkarlagun-
tzen. Beste obra batek, Poesiakdu
izena. Hain zuzen, poesia ikusga-
rri bilakatzen saiatzen naiz eta
obra horretan saiatu naiz ageri-
koa izan dadin. 
Hortaz, nolakoa da zure lorate-

gia?

Naturako materialak eta elemen-
tuak erabiliz, lorategi metafisiko-
ak sortu ditut. Kasu honetan, 
lorategi metafisiko horretan senti
daitezkeen erlaxazio eta poesia
irakurtzeko bideak izan dira nire
ekarpenak.
Zein izan da zure begirada?

Batetik, konparaketa bat egin
nahi izan dut. Baina, bestetik,
bada elkartze bat. Elkartzen den
konparazio bat litzake. Japoniako
pentsamenduaren balio-
ak eta gureak hartu nahi
izan ditut. Nolabait, be-
raiek naturan bilatzen
dituzten balioak eta gu-
reak elkarganatu.
Komisarioak zer enkar-

gatu zizun?

Nire kasa landutako obrak dira.
Aurrez egindakoak. Are gehiago,
halako antzeko obrak Japonian
duela hainbat urte egindako era-
kusketa batean ere erakutsi 
nituen. Erakusketa honetarako
egokien txertatuko liratekeen
obrak aukeratu nituen. 
Zer harreman duzu ekialdeko

kulturarekin?

Aurrez egin izan dut egotaldiren
bat edo beste Japonian, baita era-

kusketa bat ere. Egotaldi horreta-
ko batean Japonia zeharkatu
nuen, eta bertako jendearekin
hartu-emana ere izan dut. Berta-
ko pentsamendua ezagutzera
sartu nintzen. 
Horrek zertan lagundu dizu obra

hau egitean?

Gure pentsamendu eta filosofiak
haien lorategi batekin konpara-
tzeko balio izan dit. Antzekotasun
asko dituzte japoniako kulturako

oinarrizko pentsamenduak eta
gureak. 
Zein dira antzekotasunak?

Leku sakratu asko dituzte haiek
ere. Naturan bilatu eta antolatu-
tako leku berezi ugari. Guk ere
izan ditugu hemen, adibidez, tri-
kuharriak edo gune espiritualak.
Haiek ere garrantzia handia ema-
ten diete gune horiei. Naturak
ematen duen deskantsu fisikoa
eta buruko pentsamendua elika-
tzeko leku sakratuak asko landu
eta bilatzen dituzte. 

«Antzekotasun
asko dituzte
Japoniako
pentsamenduak
eta gureak»

Mikel Lertxundi  

Artista
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«Naturari begira lan egitea
gustatzen zait, eta bertan
ibiltzea da nire inspirazio
iturri nagusia»

kerak askotarikoak direla. Komi-
sarioaren hitzetan, Landerasen
argazkiek joko handia ematen
dute, San Juanen obran banbu eta
aranondoen irudikapenak dau-
de, eta, Lertxundiren obran, zu-
raren aipamenak lotura ez du ba-
karrik zuhaitzekin egiten: zura
garai hartako eraikuntza elemen-
tu nagusi bezala ageri da. 

Termino eta teknikak
Erakusketara sartzen den edonor
inguruaz ahaztu, bere buruaz
ahaztu eta beste errealitate bate-
an, beste kultura batean, murgil-
tzea lortu nahi izan du Sarriugar-

tek erakusketaren bidez. Hau da,
kultura urrun baina aldi berean
hurbilekoa izatea. «Garai hone-
tan bizi dugun burbuila honetatik
pixka bat atera, eta, une batez,
beste espazio batzuetara eraman
nahi dugu ikuslea, beste alderdi
batzuk sentitzen saiatuz», azaldu
du Sarriugartek. Horretarako, es-
tetika japoniarraren barruan
dauden hainbat termino aplika-
tzen saiatu da. Besteak beste: su-
mie teknika, tinta beltzezko ma-
rrazki monokromatikoak egitea,

akatsak onartzen dituen wabi-

sabi teknika —hau da, inperfekzio
elementu bat, baina edertasuna-
ren helburu horretara ere iritsiko
dena—. Horiez gain, naturarantz
bidaia egiten duen teknika ere
aplikatu dute erakusketan, natu-
ran oso-osoan murgiltzen dena:
shizen. 

Bestalde, erakusketa garatze-
an, obren kokapena irregularra
eta asimetrikoa izan dadin saiatu
da Sarriugarte, Japoniako lorate-
gietan gertatzen dena kopiatuz.
Hori funkisein bezala ezagutzen
den beste termino bat da. Aitzitik,
artistek transmititu nahi izan du-

tenetik ere badu erakus-
ketak: soiltasuna. Eder-
tasun iradokia. Eta horri
jugendeitzen zaio ekial-
deko kulturan. Askata-
suna dago obren artean,

planteamenduak aldatu egiten
dira espazio batetik bestera. Ho-
rrek ere badu termino bat:  datsu-
zoku. Eta beste hainbat dira apli-
katutako teknikak. Euskarri bi-
sualaz gain, eduki asko eman
nahi izan dio Sarriugartek. «Bes-
te alde batera begiratzea litzateke
ekialdeko kultura ezagutzen du-
zunean eta milaka urteko, kultu-
rako eta estetikako historia duela
dakizunean ez begiratzea». Azal-
du duenez, hori guztia bere mo-
dura saiatu da transmititzen. 

Obra denek lorategi bat berrinterpretatzea dute xede. ARITZ LOIOLA / FOKU

Laura San Juanen margolanak eta Mikel Lertxundiren eskulturak. ARITZ LOIOLA / FOKU

Ekialdeko kulturan erabiltzen
den estrategia bat da ‘shakkei’:
espazio itxi batean kanpoko
paisaia bat imitatzean datza



MUSIKA

ARRIGORRIAGASerengeti. 

Nax Agirre.

bGaur, 19:30ean, Lonbo aretoan.

BARAKALDOEl abrazo de la 

ciudad sonora. Barakaldoko 

udal musika banda.

bGaur, 19:00etan, antzokian.

BARAKALDOOreka TX.

bAstelehenean, 19:00etan,

Barakaldo antzokian.

BERMEO Izaki Gardenak. 

Udagoieneko Ostera Hegan.

bGaurtik igandera, 

www.udagoienekoostera.eus

web orrian.

BILBOSkakeitan eta Zetak.

bGaur, 19:00etan, BBK aretoan.

BILBOAmor en tiempos de virus.

Pablo Rios.

bGaur, 19:00etan, Fnac-en.

BILBOHugo Silveira eta Carlos

Velasco. Mila Musika Haria.

bGaur, 19:00etan, 

Bertendona institutuan.

BILBOAinoa Buitrago, Andrea

Santiago, Valeria Castro.

bGaur, 19:00etan, Bilborocken.

BILBODani Dominguez.

bBihar, 19:00etan, 

Juan Crisostomo Arriaga

kontserbatorioan.

BILBOBen Miller Band.

b Igandean, 13:00etan, 

Crazy Horse Bilbaon 

(Unibertsitate etorbidean).

BILBO Iparragirre. 

Gontzal Mendibil.

b Igandean, 19:00etan, 

Arriaga antzokian.

BILBOMaren.

b Igandean, 19:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOGatibu. Gaztea Irratiaren

30. urteurrena.

bAstelehenean, online.

BILBOEl sonido de la memoria.

Bilbo udal musika banda.

bAsteartean, 19:00etan, 

Arriaga antzokian.

BILBOEuskal Herriko kantuak II.

Bilboko udal musika banda.

bAsteartean, 19:30ean, 

Arriaga antzokian.

BILBOMice.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Bira kulturgunean.

BILBO Juan Sebastian Elkano.

Euskal Barrokensemble.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Arriaga antzokian.

BILBODías y flores, 

homenaje a Silvio Rodríguez.

bOstegunean, online.

BILBOBilbao orkestra 

sinfonikoa.

bOstegunean, 12:00etan, 

Bigarren saioa 19:30ean.

Euskalduna jauregian.

DURANGOEneritz Furyak.

bGaur, 19:00etan, 

Plateruena kafe antzokian.

DURANGOThomas Ospital.

bGaur, 20:15ean, 

Andra Mariko basilikan.

DURANGOCon aire de tango.

Oiasso Kamerata.

bBihar,19:00etan, 

San Agustin kultur gunean.

DURANGONatali.

b Igandean, 19:00etan, 

Plateruena kafe antzokian.

GERNIKA-LUMO Iker Lauroba 

eta Beste Urtaroak.

bGaur, 19:00etan, 

Astra kultur fabrikan.

GERNIKA-LUMOAitor Etxebarria.

bBihar, 19:00etan, 

Lizeo antzokian.

GERNIKA-LUMOLehena eta 

etorkizuna. Kontzertu solidarioa.

bBihar, 20:15ean, 

Andre Maria parrokian.

GETXO Jazz kontzertu didaktikoa.

bGaur, 18:15ean, 

Andres Isasi musika eskolan.

GETXOAhora tocan ellas. 

Kontzertu dramatizatua.

bBihar, 19:00etan, 

Andres Isasi musika eskolan.

LEIOAXabi Solano.

bBihar, 19:00etan, 

Kultur Leioan.

MUNGIA Izaro.

b Igandean, 16:00etan. 

Bigarren saioa 19:00etan. 

Olalde aretoan.

SOPELA Hezurbeltzak.

bBihar, 19:00etan, 

kultur etxean.

SOPELABizitzarekin dantzan.

Urepel abesbatza.

bOstegunean, 19:00etan, 

kultur etxean.

UGAOMaria Rivero eta 

Tribu banda. Udazken Musikatua.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

ANTZERKIA

BARAKALDO 7akbat. Gaiztoetan

gaiztoenak. ATC Teatroa.

bBihar, 19:00etan, 

antzokian.

BARAKALDONeopreno. 

Leire Olaran, Jone Garcia.

bBihar, 19:00etan, Arimaktore 

zine eta antzerki eskolan.

BARAKALDORhumans.

b Igandean, 19:00etan, 

antzokian.

BASAURIFresa y chocolate. 

Producciones Alberto Alfaro 

& Carmen Avila taldea.

bBihar, 19:00etan, 

Social antzokian.

BERANGOHoy no leas el 

horóscopo.

bBihar, 19:00etan, antzokian.

BERRIZ Ikimilikiliklik. Haurrentzat.

bGaur, 18:15ean, kultur etxean.

BERRIZWake up woman.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BILBOSisiforen paperak. 

Egunkaria-ren itxieran oinarritua.

bGaur eta bihar, 19:00etan,

Arriaga antzokian.

BILBOContando por ellas. 

La Pacheca Collective taldea.

bGaur, 19:30ean, 

Zorrotza auzokan.

Ermua b Antzerkia

Aingeruren bila, Poliziak aurkitu baino lehen
Festa tekno batean gazte bat bihotzekoak jota hil ondoren, Aingeru izena duen 17 urteko mutila desagertu egin da. Heroina urdina izeneko droga

hartzearen ondorioz hil denez, Polizia Aingeruren bila dabil, droga saltzailea delakoan. Ametsek 22 urte ditu, bizimodu osasuntsua du, gaztetxean ibi-

li ohi da, eta Aingeruren arreba da. Amona Karmen eta udaltzain izandako Simonekin batera ikertzeko erabakia hartuko du Ametsek. Poliziak baino

lehen aurkitu eta abokatu ona lortu nahi du nebarentzat. Artedramaren Zaldi urdinaobra gaur taularatuko da, 19:00etan, Ermuko antzokian. I. Z. / FOKU
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BILBOUbú, rey de las finanzas. 

Pabiloi 6ko gazte konpainia.

bBihar eta etzi, 19:00etan, 

eta abenduan hainbat emanaldi.

Pabilioi 6n.

BILBOSolo creo en el fuego. 

Los Prometidos taldea.

bBihar eta etzi, 19:00etan,

Fundicionen.

BILBOVolar es humano, aterrizar

es divino. Enrique Piñeyro.

bBihar, 20:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOLas Fellini de toda la vida,

en su versión pandemia. 

Las Fellini.

bOstegunean, 19:00etan,

Fundicionen.

DIMAPanpina.

bGaur, 18:30ean, 

eskolan.

DURANGOEh man hé, 

la mecánica alma!. 

Zero en Conducta taldea.

b Igandean, 19:00etan, 

San Agustin kultur gunean.

ELORRIOLloviendo ranas. 

Ados Teatroa.

bGaur, 19:00etan, 

Arriola antzokian.

ERMUAZaldi urdina. 

Artedrama taldea.

bGaur, 19:00etan, 

antzokian.

ERMUALunaticus Circus. 

Paraiso taldea. Haur jarduera.

b Igandean, 17:00etan, 

antzokian.

GALDAKAOMi último baile. 

Pabiloi 6ko gazte konpainia.

bGaur, 19:00etan, 

Torrezabal kultur etxean.

GETXOBirritan bortxatua.

bGaur, 17:30ean, 

Muxikebarri antzokian.

IGORREEz dok ero. 

Tartean Teatroa.

bBihar, 19:00etan, 

Lasarte aretoan.

MALLABIAErradikalak ginen.

Ane Labaka, Beatriz Egizabal.

b Igandean, 12:30ean, 

frontoian.

MUSKIZ¿Qué nombre?. 

Txalo Produkzioak.

bBihar, 19:00etan, 

Meatzari aretoan.

SANTURTZIRicardo III. 
El Pavon Teatro Kamikaze taldea.

bGaur, 19:00etan, 

Serantes kultur aretoan.

SANTURTZI Juana.

bBihar, 19:00etan, 

Serantes kultur aretoan.

ZORNOTZAYo, la peor del 

mundo. Vaiven Producciones.

bGaur, 19:00etan, 

Zornotza aretoan.

BERTSOLARITZA

BERRIZ Jaialdia. Iruri Altzerreka,

Sustrai Colina, Etxahun Lekue,

Jone Uria Albizuri. Gai-jartzailea:

Maite Berriozabal.

b Igandean, 12:30ean, 

kultur etxean.

BILBO Bizkaiko Bertsolari 

Gazteen XXVIII. BBK Sariketa, 

finala. Busturialdea, Durangaldea,

Hego Uribe Eta Lea Artibai.

bAsteazkenean, 18:00etan, 

BBK aretoan.

DURANGOKopla barik. Oihana

Bartra, Irune Basagoiti, Ander 

Elortegi, Onintza Enbeita, 

Xabat Galletebeitia, Imanol Uria. 

Gai-jartzailea: Algortako Bertsolari

Eskola.

bBihar, 19:00etan, 

Plateruena kafe antzokian.

ZORNOTZAEz da kasualitatea

bertso saio musikatua. Malen

Amenabar, Onintza Enbeita, 

Eli Pagola. Protagonista: Ixak 

Arruti, Eneko Sierra. Gai-jartzailea:

Idoia Anzorandia.

bGaur, 19:00etan, 

Zelaietako frontoian.

DANTZA

BILBOHnuy Illa. Kukai taldea.

bOstegunean, 19:30ean, 

Arriaga antzokian.

BILBOToni Jodar - Bodanza. 

Explica Danza proiektua.

bOstegunean, 19:00etan, 

Bizkaia aretoan.

LEIOABiz hitza. Aukeran taldea.

bGaur, 19:00etan, Kultur Leioan.

SOPELAGorria. Miren Amuriza,

Askoa Etxebarrieta.

bGaur, 19:00etan, 

Kurtzio kultur etxean.

SOPELAHnuy Illa. Kukai taldea.

bAstelehenean, 19:00etan, 

kultur etxean.

BESTELAKOAK

ABADIÑOTxanogorritxotik otso

emera (sei mutil medio). Aitziber
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Garmendiaren bakarrizketa.

bGaur, 19:00etan, 

kultur etxean.

ARRIGORRIAGAPower Point. 

Jordi Beltran. Haur jarduera.

bBihar, 18:30ean, Lonbo aretoan.

ARRIGORRIAGAAzeriaren 

fabula. Binefarko titiriteroak.

b Igandean, 18:30ean,

herrigunean.

BERANGOEuskañolitis. 

Oihan Vegaren bakarrizketa.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BILBOBaloreak. Haur jarduera.

bBihar, 18:00etan, BBK aretoan.

BILBOBi ipuinak. Tiratafloja 

taldea. Haur jarduera.

b Igandean, 12:00etan, 

Pabilioi 6n.

BILBOGaia baba. The Moving

Compass taldea. Haur jarduera.

b Igandean, 18:30ean, 

Campos Eliseos antzokian.

DERIOVariations. Di Filippo 

Marionette. Haur jarduera.

bBihar, 18:00etan, herrigunean.

ELORRIOPinocchio. 

Teatro Gorakada. Haur jarduera.

b Igandean, 16:00etan, 

Arriola antzokian.

ERANDIONatura gara. Kiki, 

Koko eta Moko pailazoak. 

Haur jarduera.

bBihar, 17:00etan, 

Josu Murueta kultur etxean.

ERANDIOSalam. Xilipurdi taldea.

Haur jarduera.

bBihar, 18:00etan, 

Altzaga karpan.

ERANDIO Ipuin lapurrak. 

Toni la Sal. Haur jarduera.

b Igandean, 18:00etan,

Mendiguren plaza karpan.

ERMUAPinocchio. 

Teatro Gorakada taldea. 

Haur jarduera.

bBihar, 17:00etan, 

antzokian.

LARRABETZUAntologia. 

Jordi Bertran. Haur jarduera.

b Igandean, 18:00etan,

Gaztetxean.

ZORNOTZAEuskañolitis. 

Oihan Vegaren bakarrizketa.

bBihar, 19:00etan, 

Zelaia zentroan.

ZORNOTZA Koldo Amestoi.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Zelaietako kontzertu gelan.



Natalia Salazar Orbe Busturia

H
errian hainbat

arlotan sumatu

zituzten gabeziei

eta beharrei hel-

tzeko asmoa zuen

Auzholan Busturiko elkarteak.

Zenbait herritar euskararen era-

bilera, arlo sozioekonomikoari

lotutako gaiak zein feminismoa

indartu beharra zeudela iritzita

elkartu ziren. Izenak berak dioen

bezala, zer-nolako herria nahi

zuten hausnartu, eta bide hori

lantzea zen asmoa. Artean elkar-

tea lanean hasi gabe zegoela pan-

demiak harrapatu zituen. Eta

asmo horiek guztiak bertan

behera geratu ziren. Egoera hark

nekazarien jarduna ere eten

zuen. Elkartea eratu behar zute-

nek argi ikusi zuten momentu

hartan herrian ekoizle haiei

irtenbidea eman eta bertako pro-

duktuak kontsumitzeko sarea

eratu behar zutela. Hala sortu zen

Busturiko Kontsumo taldea.  

Uribe Butroeko ekoizleen atea

jo zutela esan du Arantzazu Gua-

rrotxena Zearra kontsumo talde-

ko kideak. «Nekazariei debekatu

egin zieten azoketan euren pro-

duktuak saltzea. Euren jarduna

egin ezinik geratu ziren». Hileko

lehen domeketako Arrietako

azoka antolatzen dutenak eta

Uribe Butroeko hainbat ekoizle

elkartu ziren euren produktuak

etxez etxe saldu eta banatzeko.

«Konfinamenduak eta gaur

egungo egoerak agerian utzi dute

saltzaile handiek, azalera handi-

ko saltokiek eta enpresa handiek

lanean jarraitzen dutela, baina

txikiak baztertu egiten direla.

Tokiko ekonomia sustatu behar

genuela pentsatu genuen».  

Ekoizleek baiezkoa eman zie-

ten. Beraz, nahiz eta eskualde

berekoak ez izan, Uribe Butroeko

banaketa sarean sartu ziren.

«Gaur egun Busturian lan egiten

duen ekoizle bat ere sartuta dago:

perretxikoak hazten ditu. Dena

den, asko Arrietakoak dira. Arrie-

ta gure mugakidea da, eta Bustu-

riak beti izan du harreman han-

dia Arrietarekin».  

Beste hainbat herritan bezala,

itxialdian elkarri laguntzeko

sarea sortu zen Busturian ere.

Whatsapp talde bat zabaldu

zuten hainbat herritarrek, beha-

rra zutenei laguntzeko. Kontsu-

mo taldearen aukeraren berri ere

bertan eman zuten. «Gutxi gora-

behera, astero erosketak egiten

ditugun hamabost lagun inguru

elkartu ginen orduan».

Uzta, astean behin
Orduz geroztik, astean behin

banatzaileak taldeko kideek

eskatutako produktuak ekartzen

dizkie herrira. Eguen arratsalde-

tan uzten diote bakoitzari bere

kutxa, Otsozulo gaztetxean.

Bakoitzak berea jasotzen du, ahal

duenean. Hilean behin ordaindu

behar ditu erabiltzaile bakoitzak

erosketak, transferentzia bidez

edo, baimena emanez gero, kon-

tua helbideratuta.

COVID-19ak sortutako osasun

krisiak ahalbidetzen duenean,

beste pauso bat eman gura dute

elkartearen sustatzaileek. «Jen-

deak hasieratik ezagutu nahi izan

ditu ekoizleak, bertatik bertara.

Bisita multzo bat antolatu nahi

dugu haiekin. Gure artean elkar-

tzea ere bada asmoa, elkartea

parte hartzaileagoa izan dadin.

Baina metxa hori noiz piztuko

zain gaude». 

Herri osora zabaldu nahi dute

proiektua. «Hasieratik hori izan

da asmoa: zenbat eta kontsumi-

tzaile gehiago izan, hobe. Izan ere,

gure helburuak argiak dira: berta-

ko produktu garbiak eta ekologi-

koak kontsumitzea; produktu

osasungarriak euskara bultzatuz

jatea; kultura lokala, batzuek 

horrenbeste aipatzen duten zero

kilometro hori, indartzea».

Osasuna eta kalitatea
Oso garrantzitsua iruditzen zaie

era horretako kontsumoa bultza-

tzea: «Osasunari buruz hainbes-

te berba egiten den sasoi hone-

tan, kalitatezko produktuak,

bertakoak eta garbiak hartzeko

modua eskaintzen du sareak».

Helburu hori izan dute hasiera-

tik. «Osasuntsu eta errespetuz

jateko modu bat da, eta tokiko

ekonomia eta nekazariak lagun-

du behar genituen».

Besteak beste, ortuariak, frui-

tuak, garbitasunerako produktu

naturalak, ogia, eztia, esnea,

esnekiak, haragia, perretxikoak,

arrautzak, pasta, ardoa, olioa eta

gozoen eskaintza du sareak.

Webgune batean bildu dituzte

produktu guztiak, eta eskaera

hala egiten da: sarean. Parte

hartu edo informazioa jaso nahi

duenak mezua idatz dezake auz-

holan@gmail.com-era edo 

633 38 75 42 zenbakira.

s
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Busturiko Kontsumo Taldea hamabost kidek osatzen dute. Aurrera begira, sarea 
herri osora zabaldu nahi dute, eta kideen parte hartzea sustatzea ere bada asmoa.

Bertakoa, eskura, euskaraz

Busturiko Kontsumo Taldeko kideetako batzuk eta ekoizle bat, joan den asteko ostegunean, Otsozulo gaztetxearen aurrean. NATALIA SALAZAR ORBE

Jendeak hasieratik
ezagutu nahi izan ditu
ekoizleak. Bisita multzo
bat antolatu nahi dugu
haiekin»

«Errespetuz jateko
modu bat da, eta tokiko
ekonomiari eta
nekazariei lagundu
behar genien»
Arantzazu Guarrotxena Zearra
Busturiko Kontsumo Taldeko kidea

‘‘


