Ostirala
2021ko otsailaren 19a
XII. urtea
479. zenbakia
PREZIOA: 0,50 €

Martxoaren 1etik
7 Ingurumena
hondakin organiko guztiak bota

Pandemia Loiutik irteten direnek
8 COVID-19aren
proba egiteko

ahalko dira edukiontzi marroira

gunea ipini du Aenak aireportuan

www.bizkaia.hitza.eus
bizkaia@hitza.eus

BIZKAIKO
HITZA

ATHLETIC CLUB MUSEOAREN AGIRITEGIA

Lehoi
kumeen
haztegia

Athleticek berebiziko garrantzia ematen dio harrobiari, eta, lehen talderako kirolariak prestatzeko
asmoz, Lezamako kirol hiria sortu zuen duela 50 urte b Ordutik erabateko aldaketak izan ditu 2-3
b
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Aurten 50 urte bete dira Athleticek
Lezamako instalazioak inauguratu
zituenetik. Klubaren filosofiaren
ondorioz, harrobia funtsezkoa izan da
haren bilakaeran. Oraintxe bertan,
azpiegiturak handitzeko proiektu bat
dago martxan.

Mende erdi
harrobian
lanean
Peru Azpillaga Diez

arrobia giltzarria izan da hasiera-hasieratik Athletic futbol klubaren
bilakaeran: horri esker lortu ditu bere arrakasta
nagusiak. Azken 50 urteetan, Lezamako instalazioetan hezitako
jokalariek osatu dute hamaikakoen zati handi bat; garaipen handien garaietan eta maila ez galtzeko borrokan sartuta ibili den garai
larrienetan, Lezaman hezitako
jokalariak beti izan dira funtsezkoak Athleticentzat.
Felix Oraa klubeko presidentearen agindupean sortu zen Lezamako entrenamendu gunea eta
futbol eskola, duela 50 urte. Hiru
zelaik eta erresidentzia eta aldagelak zituen eraikinak osatzen
zuten hasierako proiektua. Gaur
egun, instalazioek hamalau hektarea baino gehiago hartzen dituzte: hamahiru hektareatan banatuta dauden eta arauzko neurriak dituzten belar naturaleko
lau zelai —horietako batek 3.200
ikusle hartzeko gaitasuna du—,
belar artifizialeko lau zelai, pabiloi estali bat, gimnasioak, osasunzentroa, biltegiak, aparkalekuak,
taberna... Lezama handitzeko
proiektu bat abian dago.
«1972an zapaldu nituen nik lehendabizikoz Lezamako instalazioak», esanez hasi da azaltzen
Xabier Fernandez Jabotxa, bere
gaztetako oroitzapenetatik tiraka. Kontatu du urte hartan futbo-
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lari izateko proba bat egitera joan
zela, eskolako beste hainbat lagunekin batera. «Errautsez egindako zelai batean aritu ginen; garai
hartan, punta-puntakoa zen,
sekulako berrikuntza».
Gero futbolari gisa aritu ez bazen ere, Fernandezek futbolaren
munduan topatu zuen ogibidea:
hain zuzen, kazetari eta Athleticen komunikazio arduradun izan
da. 2001ean hasi zen Athleticen
lanean, eta 2019ra arte ibili zen.
«Zelaia, talde kopurua, aldagelak, garraioa... Lezaman sekulako
aldaketa izan da arlo guztietan».
Gogora ekarri duenez, bertan aritzen ziren hasierako gazteentzat
abentura bat zen kirol instalazioetara heltzea: «Nor bere kabuz
joaten zen; ume asko, trena hartuta. Benetako odisea bat zen
haientzat; batez ere, herri txikietatik zihoazenentzat. Orain denetarik dago: taxiak, autobusak...».
Bere lana maiz Lezamatik kanpo egin arren, han ordu asko igarotakoa da Fernandez: «Lehen
taldeko entrenamenduak zeudenean, han egon behar ginen beti.
Lan egiteko orduan, nahiko erraza zen, azpiegiturak ondo mailakatuta daudelako; dena dago oso
ondo antolatuta». Hasi zenetik
gaur egun arte izan diren aldaketak azpimarratu ditu, bai arlo
materialean bai pertsonalari dagokionean.
«Entrenatzaile asko ezagutzeko aukera izan dut», dio Fernandezek. «Egia da haien artean ardatz amankomunak daudela, futboleko hainbat arlotan dena as-
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matuta dagoelako; hala ere, sekulako berrikuntzak izan dira azken
garaietan. Esate baterako, arlo fisikoak pisu handia hartu du, eta,
orain beste seriotasun batekin
lantzen da, oso metodo ezberdinekin. Hori instalazioetan ere nabaritu egiten da». Era berean,
Fernandezek erantsi du soropilaren egoera berebizikoa bihurtu
dela entrenatzaile zein jokalarientzat. «Taldeak asko exijitzen
du, eta, era berean, jokalarien eta
teknikoen eskakizun maila ere
igo egin da. Erosotasun aldetik, ez
du lehengoarekin zerikusirik».
Kirol profesionalaren beharrak
eta jokalarienak elkartu egin direla deritzo, prestakuntzaren beste
arlo batzuk garrantzia hartzearekin batera: hala nola, elikadurak
eta atsedenak.
Baina, horrekin guztiarekin

batera, jokalarien izaera okerrerako aldatu dela uste du. «Beste
mota bateko izaera bat da nagusi:
hein batean, gauza batzuekiko
errespetua ez da lehengoa». Azpimarratu du lehenengo taldera

dago oraindik ere, eta potentzial
handia ematen dio taldeari:
proiektu komun batean sartuta
daude, eta horren parte sentitzen
dira».

«Pixkanaka» tokia egiten

‘‘
Familia izaera mantendu
egiten da; toki berezi
batean egotearen
sentsazio hori presente
dago oraindik ere»
Xabier Fernandez ‘Jabotxa’
Athleticen komunikazio arduradun ohia

igotzean zeuden «errespetu protokolo» batzuk galdu egin direla.
«Hala ere, familia izaera mantendu egiten da. Toki berezi batean
egotearen sentsazio hori presente

Leioako futbol klubarekin akordio batera heldu ostean, 2003an
emakumeak heldu ziren Lezamara. «Gero eta protagonismo
handiagoa lortu dute. Josu Urrutia presidentearen agintaldian,
esaterako, lehendabiziko apustu
trinkoak egin ziren arlo horretan:
kontratu aldetik, dedikazio aldetik, azpiegitura aldetik... Nabarmena izan da salto hori». Fernandezek adierazi du Lezama sortu
zutenean emakumeen futbola
«gauza ezezagun» bat zela:
«Garbitzaileak zeuden, eta ezer
gehiago ez. Orain presentzia han-
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1 San Mamesko arkua. 2013an,
zelai berria egin zenean, Lezamara
eraman zuten San Mamesko arkua, Athleticen ikurra. ATHLETIC CLUB
MUSEOAREN AGIRITEGIA

2 Hasierako intalazioak. Lezamako instalazioak, 1973an. ATHLETIC
CLUB MUSEOAREN AGIRITEGIA

3 Aldagelak. 1971n Lezamako
instalazioak eraiki zituzten garaiko
aldagelak. ATHLETIC CLUB MUSEOAREN AGIRITEGIA

4 Emakumezkoen futbola. Espainaiko Ligan Athleticen eta Realaren arteko derbia han, 2020ko
otsailaren 16an. ARITZ LOILA / FOKU
arabera, gehiago edo gutxiago
haserretu behar zinen jendearekin gauzak lortzeko, baina, beste
klub batzuekin alderatuta, pribilegiatuak izan gara». Burgoak
ohartarazi du Athleticen filosofia
kontuan izanik prestatzailerik eta
entrenatzailerik onenak harrobian egon behar direla. «Lezama
futbol munduan lan egiteko tokirik onenetariko bat da. Niretzat
dena izan da. Exijentzia handia
izan dugu beti. Garaipen handiak
ere lortu ditugu, eta porrotak ere
hor egon dira».
Urteen poderioz egoera aldatu
eta emakumezko jokalarien egoera profesionalizatzeko pauso garrantzitsuak eman badira ere,
oraindik haien helburuetatik
«urrun» daude, Burgoak aldarrikatu duenez: «Pausoak ematen
ari dira, eta eskatzen genituen
gauza asko lortu egin dira. Hala
ere, urrun gaude oraindik, eta
hori argi geratu da pandemiarekin; krisi garaietan beti dira ahulenak ondorioak gehien pairatzen
dituztenak».
3
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Hizkuntza, «hutsune»
diagoa dute, eta ez soilik jokalari
gisa: teknikariak daude, fisioterapeutak, nutrizionistak... Gero eta
postu gehiago betetzen dituzte».
Hain zuzen ere, prozesu horren
parte aktibo izandakoa da Edurne
Burgoa. Hamabost urtez Lezamako emakumezko futbolean entrenatzaile eta prestatzaile lanak
egindakoa da. Esan du bere kirol
ibilbidean Athleticen egotea
«dena» izan dela. «2005ean hasi
nintzenean, mota guztietako zereginak genituen. Oso gutxi ginen, eta denetarik egin behar genuen», azaldu du. Kirol ikasketak eginda, Mutrikun (Gipuzkoa)
hasi zen entrenatzaile lanetan.
Handik gutxira, Lezamara heldu
zen, Iñigo Juaristiren eskutik. Lezaman emandako urte guztietan,
ez zuen irakasle lana utzi.
«Tokirik onenean egon naiz»,

esan du Burgoak. «Oso esperientzia txikia nuen heldu nintzenean. Emakumeen futbola ere oso
berria zen oraindik, eta bertan
ikasi dut dakidan guztia». Aitortu
du Lezamara «oso urduri» iritsi
zela, eta azpimarratu du oro har
bertara heltzen den jende guztiak
duela sentsazio hori. «Beste
mundu bat da. Heldu nintzenean,
zalantzak nituen ea ekarpenik
egiteko gai izango nintzen. Uste
dut beldur hori Lezamara heldu
diren jokalari eta entrenatzaile
askotan ikusi dudala».
Horrekin batera, Burgoak kontatu du Lezamara heldu zenean
emakumezkoen futbolak oso
ibilbide laburra zeramala. Oraindik ere, gizonen eta emakumeen
arteko bereizketa «nabaria» zela
deritzo, baita «arrotza» ere.
«Argi genuen pixkanaka egin be-

har genuela gure ibilbidea, eta
horretan ibili gara: gutxika-gutxika pausoak ahalik eta sendoen
ematen». Gizonezkoen eremu
bat zela deritzo. «Bazegoen tokia
kentzen genienaren inpresio

‘‘
Lezaman hasi
nintzenean, mota
guztietako zereginak
genituen. Deneratik
egin behar genuen»
Edurne Burgoa
Athleticen entrenatzaile ohia

hori. Beti ibili behar zinen gauza
batzuk markatzen eta jendeari
ulertarazten guk ere gustuko
dugula futbola».
Lehenengo emakumeen taldea

sortu eta berehala, garaipenak
heldu ziren: Burgoak gogoan du
nolabaiteko eztanda bat gertatu
zela. «Errekonozimendu bat
egon zen. Gero, moteldu egin da
prozesua. Hala ere, beti saiatu
gara hor mantentzen». Era berean, azaldu du futbola ere etengabeko aldaketan egon dela: «Lezama ikaragarri aldatu da. Etengabe
eguneratzea beharrezkoa da, eta
instalazioek aukera hori eman
digute beti». Zentzu horretan,
jokalarien alderdi fisikoari eta
nutrizioari egun ematen zaion
garrantziaz aritu da Burgoa: «Gorenean egon nahi baduzu, detaile
horiek guztiak zaindu egin behar
dira».
Material aldetik, denetarik izan
dutela esan du. Argi du izan ahal
zituzten baliabiderik «onenak»
izan dituztela beti. «Garaiaren

Euskararen inguruan galdetuta,
Fernandez eta Burgoa bat etorri
dira: «hutsune bat» egon da.
«Oso presentzia txikia du Lezaman, eta horrek beti haserretu
nau», aitortu du Burgoak. «Egia
da jokalariek badakitela euskaraz, baina ez dago erabiltzeko joerarik. Horrekin batera, egoera aldatzeko gogoa ere bota izan dut
faltan».
Fernandezek ere uste du hizkuntzaren arloan Athleticen harrobiak «gabezia» bat duela.
«Azken urteetan areagotu egin
da, gainera. Ez dago plan edo estrategia sendorik». Azaldu du hasieran euskararen erabilera «oso
eskasa» zela; 1980ko hamarkadan «pizkunde bat» izan zuen.
«Urteen poderioz motelduz joan
da hori. Inguru euskaldunetatik
heltzen diren jokalariek hemen
galdu egiten dute hizkuntza».
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giturak Eibartik kanpo eraikitzearen alde, eta, are gutxiago, Bizkaian egingo bada. Hala ere, akziodunen gehiengoak Mallabiako
proiektuaren alde egin zuen
2018an, eta, geroztik, lanak hasteko eman beharreko pausoak
eman ditu zuzendaritzak.
Aurreikuspenen arabera, aurten hasiko dituzte Areitioko kirol
instalazioetako lanak. Azpiegitu-

Areitioko kirol
instalazioek 80.000
metro koadroko azalera
izango dute: bost zelai
egingo dituzte
Aurreikuspenen
arabera, aurten hasiko
dituzte obrak, eta
hemezortzi hilabete
iraungo dute

Eibar futbol klubak Areition (Mallabia) eraiki nahi dituen kirol instalazioen plano bat. EIBAR K.E.

Eibar klubaren kirol hiri berria,
herritarren iritziaren zain
Eibar Kirol Elkarteak Mallabian eraiki nahi ditu bere kirol instalazio berriak b Prozesu parte
hartzaile bat abiatuko du herritarrek proiektuaren inguruan duten iritzia eman dezaten
Peru Azpillaga Diez

Espainiako futbol ligako Lehen
Mailan dauden euskal taldeen artean, Eibar (Gipuzkoa) da kirol
instalazio edo hiri propiorik ez
duen bakarra. Mendi artean zanpatuta dago Eibar, eta arazoak
dauzka hedatzeko. Horrek buruhauste asko eragin dizkio futbol

klubari ere. Ipurua estadioa AP-8
autobidearen eta etxebizitzen artean estututa eginda dago, eta lehenengo taldeko jokalariak handik 29 kilometrora entrenatzen
dira: Arrasateko (Gipuzkoa) Atxabalpeko instalazioetan. Beheragoko mailetako 500 jokalariak,
berriz, Eibarko lau instalaziotan
daude sakabanatuta.

Egoerari konponbidea emateko, Eibar Kirol Elkarteko zuzendaritzak kirol instalazio propioak
eraikitzeko proiektu bat jarri
zuen martxan. Azkenean, biren
artean aukeratu behar izan zuten:
batetik, Eibarren bertan dagoen
Azitaineko proiektua zegoen;
bestetik, Bizkaian, Mallabiako
Areitio gainekoa. Klubaren ardu-

radunek Mallabiako proiektua
aukeratu zuten, kostu txikiagoa
duelako eta aukera gehiago biltzen dituelako.

Hautsak harrotu
Erabakiak, ordea, eztabaida piztu
zuen Eibarren, baita klubeko akziodun batzuen haserrea ere. Izan
ere, kide guztiak ez zeuden azpie-

ra berriak 80.000 metro koadroko azalera hartuko du, eta bost
zelai eta aparkalekuak egitea da
Eibar klubaren asmoa. Obrek hemezortzi hilabete iraungo dutela
espero da. 18,2 milioiko aurrekontua izango dute horretarako —
Azitaineko proiektuak 21,4 milioiko kostua izango zuela kalkulatu zuten, eta hiru zelai izango
zituzkeen–.

Parte-hartze fasea
Lanak hasi baino lehen, Mallabiako herritarren iritzia jasotzeko
epea egongo da. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra HAPO moldatu dutenez, legeari jarraikiz
hilabete iraungo duen prozesu
parte hartzaile bat jarriko dute
martxan. Eibarrek jakinarazi
duenez, atzo bertan ireki zen
Mallabiako Udalarekin batera
egingo den prozesuan parte hartzeko epea. Horren bidez, kirol
instalazioen inguruko informazioa helaraziko diete mallabitarrei, hala nola lanek herrian izango duten eraginaren edo sor
ditzaketen oztopoen inguruko
azalpenak emanez. Horretarako,
Mallabian bertan egingo dituzten
aurkezpen informatiboak baliatuko dira, eta herritarrek izan
ditzaketen ezinegonak eta iritziak jasoko dituzte.
Futbol klubak azaldu du Mallabian abiatutako prozesua Eibarren ere martxan jartzeko asmoa
duela: klubeko abonatuek eta
akziodunek lehen eskutik jaso
ahal izango dituzte zuzendaritzaren planteamenduaren nondik
norakoak. Horretarako, formakuntza geletan panel batzuk ezarriko dituzte, eta bideo bat ere
kaleratuko dute Areitioko kirol
instalazioen xehetasunak eman
ahal izateko.

Iritzia
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Gustatzen
zaizkigun gauzak
skok ez dakigu triste
egoten, eta amorratu
egiten gara. Haserrea
ei da energiarik eraldatzaileena, baina su guztiek izaten dituzte itzalaldiak. Triste egotea barrurantz egotea da; kanpokoa hautsi beharrean, norbera
nola hausten den ikustea. Nekatuta nagoenean jan egiten dut batzuetan, eta arduratuta nagoenean logura sartzen zait. Martitzen
goiz euritsu batean hiru errei dituen errepidean erditik gidatzen
duenari esan nahiko nizkiokeenak beste baterako utziko ditut.
Izan ere, alboetara begiratuta,
badira barrua pozten didaten
gauzak ere.
Gustatzen zait ezagutu gabe

A

agurtzen zaituen jendea. Gustuko dut egia minik eman gabe esaten ahalegintzen dena. Atsegin
ditut orkatilara gerturatzen diren
katuak eta asko desbideratzen ez
diren erosketetarako orgak. Gogoko ditut taldean kantatzen dutenak. Maite dut telebistari edo
irratiari erantzuten dion jende
klasea. Asko gustatzen zaizkit
bordele kolorea eta lixiba usaina
eskuetan. Miresten dut prokrastinatzen ez duen jendea. Lasaigarriak iruditzen zaizkit itsaso nahasia eta egunkariaren usaina.
Ederrak dira neguko eguzkiaren
epela bizkarrean eta croissant
egin berria.
Gustura luzatuko nituzke
parrandatik bueltan etxeko ata-

R
NAHINONDIK
Maite Berriozabal
Berrizbeitia
riaren aurrean sortzen diren
ezinbesteko elkarrizketa mamitsuak. Gustatzen zaizkit digestio
errazak eta sandaliak. Gozatzen
dut antzerkiaz eta mingotsak ez
diren arbendolez. Gogoko ditut
balkoietako limoiondoak eta ilobentzako Kinder arrautzak erosten dituzten amamak. Asko
lasaitzen nau itoginaren soinuak
eta bihar larunbata dela jakiteak.
Plazera eragiten didate kafe usainak eta itzali berri den kandelarenak. Maite ditut azkar izetzen
diren ordenagailuak eta barre
egiteko erraztasuna duen jendea.
Errealitatea horren astuna dugun garaiotan, zaila egiten zait
imajinazioa aske uztea. Hasten
naiz horretan eta hartan pentsa-

Irudia b Muskiz

Petronorren isuria Barbadun errekara
Ekologistak Martxan eta Meatzaldea Bizirik taldeek salatu dute Petronorrek petrolio gordina isuri duela Barbadun errekara, Muskizen. Joan den zapatuan izan zen isuria, eta bizilagun baten deiaren bidez izan zuten uretan
agertutako orbanen berri. Uraren Euskal Agentziari eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailari azalpenak eskatu
dizkiete. Isuria agertu eta gutxira, errekan behera orbana ez zabaltzeko hesia jartzen ibili ziren beharginak
—irudian—. Salatu dute larrialdi zerbitzuek ez zituztela inguruko bizilagunak ohartarazi. ROBERTO ORTIZ AJURIAGERRA

tzen, eta zeinen irrealak diren
gauzak, zeinen urrunak. Zeinen
garrantzi txikia duen guztiak
orain, eta zeinen beharrezkoa
den ustez garrantzirik ez duen
hori guztia. Pandemiak imanak
bezala erakartzen gaitu, bere
muga eta bere beldur. Hasten
gara telesail bat ikusten, eta aldiro pentsatzen dugu protagonis-

Piztu eta itzali egiten
da pandemiarekiko
konexioa: batzuetan,
estaldura handiz
konektatzen gara,
eta, besteetan, ez
dugu seinalerik
hartu ere egiten

Martxoan bisitak
eta irteerak izango
dira zahar etxeetan
BILBO b Martxoaren lehen asterako, Bizkaiko zahar etxeetako
egoiliar guztiak immunizatuta
egongo dira: txertoaren bigarren dosia jarrita eta ondorengo
zazpi egunak igarota. Hala iragarri du Sergio Murillo Bizkaiko
Gizarte Ekintza diputatuak. Ordurako, bisitak eta irteerak
arautuko dituzte: martxotik aurrera, egoiliarrek hiru bisita eta
bi irteera izango dituzte astero;
hau da, ia egunero harremana
izango dute senideekin.
Egoiliarren senideei egindako inkestaren datuak ematean
eman zuen berria diputatuak,
herenegun; abenduan egin zuten inkesta, eta 2.015 lagunek
erantzun zuten. 7,18ko nota ipini
diote diputazioak pandemiak
eragindako krisiari emandako
erantzunari; zahar etxeetako
zerbitzuari, 8,06koa. Soilik
%2,6k esan dute ez daudela
asebeteta arretarekin.
Iazko martxoan pandemia hasi zenetik, 2.620 egoiliar hil dira
Bizkaian, eta horietatik %19k
eman zuten positibo COVID19an. Daborduko, 3.187 egoiliarrek gainditu dute gaitza.

%
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tek ez daramatela maskararik,
eta, nahi gabe, asaldatu egiten
gara ezezagun biren besarkada
baten aurrean. «Fikzioa da»,
esaten diozu zeure buruari, baina
buruaren auto-babeserako planak martxan jarraitzen du.
Ondo dakigu imanari buelta
emanez gero beste mundu bat
irekitzen dela: maskararik
gabea, buruko korapilorik gabea
eta begietako grisik gabea. Piztu
eta itzali egiten da pandemiarekiko konexioa: batzuetan, estaldura handiegiz konektatzen
gara, eta, besteetan, ez dugu seinalerik hartu ere egiten. Joanetorri horretan ereiten dira
ideiak eta landatzen dira gurariak. Egoerari buelta ematen
asmatzen dugunetan ohartzen
gara oraindik imanaren beste
aldean daudela gustatzen zaizkigun gauzak. Bertan aurkitu ditut
nik oliba beltzak, galtzen ez
diren aterkiak eta zoriontsu egiten nauen musika.

130
BARRIKAKO HAPO BERRIAN
JASOTAKO ETXE BABESTUAK
Hiri Antolamendurako Plan Orokor berria onartu du Barrikako
Udalak, eta, besteak beste, babes
ofizialeko 130 etxe egingo ditu.
Jaurlaritzak, berriz, alokairu sozialeko 127 etxe egingo ditu Sestaon.

Uriolak eragozteko
proiektu bila hasi
dira Mungian
MUNGIA b Uraren Euskal Agentziak Butroe ibaiak Mungian sortzen dituen uriolak eragozteko
obren diseinua lizitatu du. Lauaxeta kaleko zubia eta ubidean
dauden eraikinak kentzea izan
daitezke aukeretako batzuk.

6.600
AZTERKETA TEKNIKOA
EGIN DUTEN ETXEAK BILBON
50 urtetik gorako etxebizitza eraikinek azterketa teknikoa egin behar dute. Halako 6.600 daude Bilbon, eta, udalak jakinarazi duenez,
guztiek egin dute, 2015etik 2020ra
bitarteko epean.

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:
bizkaia@hitza.eus
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Bilboko udal anbulantziaren
zerbitzuari eusteko eskatu dute
Langile batzordeak salatu du udal gobernuak zerbitzua kentzeko asmoa iradoki diela
b Anbulantzia batek, sei erizainek eta hamabi larrialdi teknikarik osatzen dute gaur egun
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Bizkaiko anbulantzia zerbitzurik
zaharrena da Bilboko Udalarena.
«Ez dago zehatz esaterik noiz sortu zen, baina 100 urte baino
gehiago ditu», esan du Gorka
Olabarrieta Bilboko Samur zerbitzuko kide eta ELA sindikatuko
ordezkariak. Gaur egun «arriskuan» dagoela ohartarazi dute.
Udal gobernuko ordezkariek zerbitzua kentzeko asmoa iradoki
diete langile batzordeko kideei.
Joan den astean egin zituzten lehen protestak, eta zerbitzua mantentzearen alde borrokan jarraituko dutela esan du Olabarrietak.
Udalean oposizioa osatzen duten EH Bilduren, Elkarrekin Podemosen eta PPren babesa jaso

‘‘
Alderdiekin elkartu
garenean, denek esan
digute: ‘Hori guztia
anbulantzia bakar
batekin egiten duzue?’»

tzuaren zeregin nagusia larrialdi
deiei erantzutea da: espazio publikoan zein eraikin publikoetan
—udaletxea, udal bulegoak, kiroldegiak, udaltegiak...— izaten diren istripu eta ezbeharrei arta eskaintzea. Udal suhiltzaileak larrialdi batera irteten direnean ere,
haiekin joaten dira, suhiltzaileak
babesteko. Prebentzio lana ere
egiten dute jende asko pilatzen
den ekitaldietan: Aste Nagusia,
aratusteak, San Tomas azoka, futbol partidak, kontzertuak, Begoñako erromeria... Larrialdietan
nola jokatu irakasteko ikastaroak
ere eskaintzen dituzte.
«Orain, alderdiekin elkartu garenean, denek esan digute: ‘Hori
guztia anbulantzia bakar batekin
egiten duzue?’. Bai: anbulantzia
bakar batekin». Sei erizainek eta
hamabi larrialdi teknikarik osatzen dute lantaldea. 2012ra arte
gehiago ziren, anbulantzia bik
osatzen zutelako zerbitzua. Olabarrietaren arabera, udal gober-

nuak uste du Osakidetzarena dela
eskumen hori, eta ez eurena.
2012an, anbulantzia bakarra uztea erabaki zenean, Iñaki Azkuna
zen alkatea, eta Andoni Aldekoa
haren kabineteburua. «Aldekoak
esan zuen anbulantzietako bat

Txandengatiko
saria eskatu dute
Urdulizen

R

Urdulizko ospitaleko erizainak, erizain laguntzaileak, jagoleak eta garbiketako
langileak protestan dabiltza,
txandaka lan egiten duten arren
ez dutelako kobratzen txandengatiko saria . «Osakidetzako ospitale guztietan kobratzen da
estra bat bi edo hiru txandatan
lan egiten baduzu; Urdulizko
ospitalea da salbuespena», salatu du SATSE sindikatuko Fernando Murciak.

«Herritarrek emandako
notarik altuena duen
udal zerbitzua da
anbulantziarena. Zer
logika du kentzeak?»
Gorka Olabarrieta
Samur-eko langile eta ELAko ordezkaria

dute. 2012an, bi anbulantzietako
bat kendu zieten. PSE-EEko
egungo bozeramaile eta Bilboko
bigarren alkateorde Alfonso Gil,
zinegotzi sozialista zen orduan
ere, baina oposizioan zegoen. Orduan, anbulantzia mantentzearen alde agertu zen. «Orain ere
bildu gara harekin, eta esan digu
ezin duela auzitan jarri gobernuko beste kideak [EAJk] hartutako
erabakia», azaldu du Olabarrietak. Juan Mari Aburto alkatearekin eta Amaia Agirre Segurtasun
zinegotziarekin —haren sailekoak
dira larrialdi zerbitzuak— batzartzen ahalegindu dira, baina,
oraingoz, ez dute erantzunik jaso.
Harro daude eskaintzen duten
zerbitzuaz. Deitzen zaien aldiro,
hamar minutu baino lehen iristen
dira tokira. Anbulantzia zerbi-

Bilboko udal anbulantzia, artxiboko irudi batean. BILBOKO SAMUR ZERBITZUA

kenduko zela, baina bati eutsiko
zitzaiola eta, gainera, zerbitzua
indartuko zela, udalaren egitekoa
zelako zerbitzu hori eskaintzea.
Orduan ere, anbulantzia kentzeko argudioa izan zen ez dela euren
eskumena; baina, gero, bestea

Eguaztenero elkarretaratzea
egiten hasi dira ospitale atarian, SATSEk, ELAk, LABek,
UGTk,CCOOk, ESK-k eta SAEk
deituta. Ohartarazi dute ez dutela baztertzen greba egitea,
Uribe ESIko buruek konponbiderik jarri ezean. «Urdulizko langileok dirua galtzen ari gara
beste ospitale batzuetako langileekin alderatuz, haiek kobratu egiten dutelako sari hori». Arduradunekin elkartu direnetan
beti argudio bera ematen dietela esan du Murciak: «Saria kobratzeko gaueko txanda ere
egin behar dela esaten digute.
Beste ospitaleetan ez da hala».

mantentzeko, bazen. Etengabe
kontraesanean dabiltza». Bizkaiko Hitza saiatu da udaleko Segurtasun Sailarekin hitz egiten, zer
asmo dituen jakiteko eta langile
batzordearen salaketak kontrastatzeko, baina komunikazio arlokoek erantzun dute Amaia Agirre
zinegotziaren agerraldia eskatuta
dagoela gai horri buruz hitz egiteko, eta ez dutela adierazpenik
egingo batzordearen aurrean
azalpenak eman arte.

Lantaldea, osatu gabe
Haren ustez, Azkuna zenak ez
zuen begiko udal anbulantzien
zerbitzua. «Hark sortu zituen
Osakidetzako larrialdietarako
anbulantziak, Osakidetzako burua zenean. Ez zuen ulertzen Bilbok zergatik eusten zion udal anbulantzia zerbitzuari, eta alkate
izan den urteetan zerbitzua kentzen ahalegindu zen. Oraingo
EAJk ere gogo horri eusten dio».
Une honetan ere zerbitzua kamustuta dagoela salatu du Olabarrietak. Apiriletik, lau erizain eta
lau teknikari ez daude beharrean,
COVID-19aren aurrean zaurgarriagoak direlakoan. Eta beste erizain bat gaixoaldi luze batean
dago. Hutsune horiek betetzeko
exijitu diote udalari. Azaldu du
zerbitzua erabiltzen dutenei inkesta egiten zaiela: «Notarik altuena duen udal zerbitzua gara.
Zer logika du kentzeak?».

Hondakinak
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Organiko guztiak,
edukiontzi marroira
Martxoaren 1etik aurrera, konposterako erabiliko dira kozinatutako
arrainaren eta okelaren hondakinak, hezurrak, hestebeteak eta gazta
ere b Eskualdeetako lehen hiru konpost plantak martxan jarriko dira
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Irizpidea aldatu du Bizkaiko Foru
Aldundiak. Hondakin organikoak biltzeko edukiontzi marroiak
hedatu zirenetik, soilik hondakin
organiko gordinak baino ezin
izan dira bota. Diputazioak hori
justifikatzeko esan izan du eurek
«kalitate goreneko» konposta
egin gura dutela, eta kozinatutako organikoak kalitatea murrizten duela. «Azkeneko urteetan,
bestelako hondakin organikoak
ere erabilita sortzen den konpostaren kalitatea aztertu dugu, eta
ikusi dugu kalitatea bermatuta
dagoela», argudiatu du irizpide
aldaketa Elena Unzueta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Zaintzeko diputatuak. Martxoaren 1etik, kozinatutako arrainaren eta okelaren hondakinak,
hestebeteak eta gazta ere bota
ahal izango dira edukiontzi marroira, konposta egiteko.
Aldaketa honetan herritarren
esku hartzea nahitaezkoa izango
dela esan du Unzuetak. Horretarako, kanpaina bat abiatuko dute.
Aldaketaren berri emango duten
bideoak sortu dituzte. Bizkaiko
harategi, arrandegi eta supermerkatuetan ere irizpide berria
azalduko duten kartelak ipiniko
dituzte. «Europako Batasunak
ezarritako helburuak bete behar
ditugu, baina hori baino garrantzitsuagoa dena: Bizkaiarentzat
eta planetarentzat ona da. Eta
ezin dugu bizkaitarren lankidetzarik gabe lortu, eta badakigu
izango dugula».
Edukiontzian sartuko diren
hondakinak aldatzeak konposta

13.030
BILBON IAZ BILDUTAKO
PAPER ETA KARTOI TONAK
Bilboko Udalak Paper Txori Urdinak saria jaso du, papera eta kartoia «bikaintasunez» jasotzeagatik. Bilbon 1.452 edukiontzi urdin
daude, papera eta kartoia biltzeko.
2020an 13.030 tona bildu zituzten;
2019an baino %3,8 gutxiago.

egiteko baliabideetan ere aldaketak ekarriko ditu. Diputatuak
azaldu du Bizkaiko konpostegian
5,7 milioi euroko inbertsioa egin
dutela, hara iritsiko zaizkien hondakin berriak egoki kudeatu ahal
izateko. Konposta egiteko proze-

‘‘
Bestelako organikoak
ere erabilita sortzen den
konpostaren kalitatea
aztertu dugu,
eta bermatuta dago»
Elena Unzueta
Bizkaiko Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzeko diputatua

su berriak zortzi hilabete iraungo
du, eta espero dute urtean 12.200
konpost tona produzituko dituela. Konpostatze sistema bertikal
eta modelagarria hautatu dutela
azaldu du, espazio gutxi behar
duena, baina gehiago behar izanez gero horretarako aukera
ematen duena. Bizkaiko konpostegi nagusiaz gainera, eskualdeetako konpost plantak ere izango

dira aurrerantzean. Aurten hasiko dira lehenengoekin: Berriatuan, Igorren eta Getxon. «Konposta egiteko prozesua deszentralizatzeak, konpost gehiago
egiteko aukera emateaz gain,
hondakinen eta konpostaren garraioa gutxitzea ere ekarriko du,
eta berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa ere txikitu».

2019an, %2,12
Unzueta diputatuak ez ditu eman
birziklatzeari buruzko datuak,
esanda iazko datuak ez dituztela
prest oraindik. Martxoan ezagutaraziko dituzte. Hala ere, esan du
2012an edukiontzi marroia ipini
zutenetik bildutako hondakin
organikoen kantitateak «etengabe» egin duela gora. 2019ko
datuak dira hauek: 12.992 tona
bildu zituzten, hau da, Bizkaian
sortutako organikoaren %2,12.
2018an, %1,77 izan zen bilketa
tasa. «Datorren urtean, aurtengo
datuak ematean, igoera nabarmena izan dela esan ahal izatea
espero dut», esan du Unzuetak.
Bizkaiko herrien %88k dute edukiontzi marroia.

Andre bat edukiontzi marrioian hondakinak sartzen, Ondarroan, 2018an. HITZA

Larrabetzuk tuperrak banatu ditu,
erosketetan plastikoa gutxitzeko
I. Maruri Bilbao

Erosketak egiterakoan plastikoaren erabilera gutxitzeko pauso
bat eman du Larrabetzuk: udalak
tuperrak eta oihalezko poltsak
banatu ditu herriko bost dendatako erosleen artean. «Arraina,
fruta, hestebeteak edo okela erosten ditugunean, plastikozko poltsa edo edukiontzietan eroaten
ditugu etxera. Hondakin asko
sortzen da. Tuper eta poltsa hauekin plastiko hori gutxitzea da helburua», azaldu du Maripi Agirre
zinegotziak.
Esan du 2018an egindako Larrabetzu 2025 gogoeta prozesuan
herritarrek agertutako kezka ba-

tetik etorri dela egitasmoa: «Ingurumenarekiko ardura zuten,
eta, besteak beste, plastikoaren
erabilera gutxitzeko neurriak
hartu behar zirela esan ziguten».
Agirre ez da ingurumen gaiei dagokien zinegotzia, baina agintaldi
berria hasterakoan hark hartu
zuen gogoeta prozesu hartatik
sortutako proiektuetan falta zirenak martxan jartzeko ardura.
Orain iritsi da plastikoa gutxitzeko egitasmoaren txanda.
Guztira, 250 poltsa eta 150 tuper edo jaki ontzi handi eta 100
txiki banatu dituzte, otsailaren
9an hasita. «Denda bakoitzaren
ezaugarrien arabera egin dugu
banaketa. Esaterako, arrande-

gian tuperrak banatu ditugu,
batez ere handiak, arraina sartu
ahal izateko. Ogitegian eta fruta
dendan, berriz, poltsak baino ez
ditugu banatu».
Egitasmoak herritarrek eurek
egindako eskaera bati erantzun
dionez, Agirrek espero du harrera
ona izango duela. Egunotan ibili
da dendaz denda, banaketa zelan
joan den galdetzen. Gerora erabileraren balantzea egingo dutela
esan du. «Larrabetzun lehendik
ere bazegoen arrandegian-eta tuperra erabiltzen zuen jendea. Gurean badago ingurumenaren inguruko kontzientzia duen jendea.
Baina badira ez dutenak ere. Egitasmo honekin, kontzientzia sor-

tu nahi dugu, eta, aurrera begira,
ohitura aldaketa bat eragin».
Oraingoz banatu duten kopurua ez da handia. Eta banaketa
ohiko erabiltzaile diren horien artean egin da. Gainontzekoentzat,
txartel sistema bat sortu dute.
Egindako erosketa bakoitzeko,
txartel bat emango diete. Berdin
dio zenbatekoa izan den erosketa,
eta ez dute ezinbestean denda berekoak izan beharko. Bost txartel
lortu ondoren, poltsa edo tuper
handi edo txiki bat eskuratu ahal
izango da trukean.
Larrabetzuko egitasmoa ez da
berria Bizkaian. Markina-Xemein
izan zen lehena. Gero, beste herri
batzuek jarraitu zioten. Bizkaiko
Hitzaahalegindu da Markina-Xemeinek eta Sopelak ohitura aldaketetan arrakastarik lortu zuten
jakiten, baina, urteotako gobernu
aldaketak tarteko, egungo arduradun politikoek ez dute orduan
egindakoaren berririk izan.
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Zenbait bidaiari Loiuko aireportu barruan, joan den martxoan. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Hegan egiteko bermea
Loiuko aireportuan COVID-19a atzemateko proba diagnostikoak egiteko gunea
ezarriko dute b Handik ateratzen direnentzat da, iristen direnek proba eginda
ekarri behar baitute b Probak ohiko prezioetan egin beharko dituzte
Natalia Salazar Orbe

COVID-19aren ondorioz, izugarri
mugatu dira herritarren joan-etorriak. Gaur egun, bestelako osasun neurriak hartzen ez diren artean, debekatuta dago norbere
udalerritik ateratzea, baldintza
batzuetan ez bada. Neurri horiek

aireportuetan eta hegaldietan ere
izan dute ondoriorik. Laster, Loiuko aireportuan COVID-19a atzemateko proba diagnostikoak egiteko gunea jarriko dute. Proba horiek Loiutik hegan ateratzen diren
eta iritsiko diren herrian eskatzen
dizkieten bidaiarientzat dira.
Aenak kliniken esku utziko du

gune hori, baina baldintza batzuk
ezarriko dizkie: proben prezioak
ezin du izan ohiko zerbitzuetan
eskaintzen direna baino garestiago. Klinikek telefono zenbaki bat
eta webgune bat jarriko dituzte
erabiltzaileen eskura, eta aurretik
jakinarazi beharko dute zenbat
denbora behar den proba egiteko
eta emaitza jasotzeko.

Bizilekura itzultzeko
Zerbitzua Loiutik beste nonbaitera doazen bidaiarientzat pentsatuta dago. Izan ere, Bilboko aireportura iristen diren bidaiariek
eurek ekarri behar dute koronabirusa ez dutela ziurtatzen duen
agiria. Aenak berak prentsa oharrean adierazi zuenez, egitasmoaren helburua da «bidaiariak eta
turistak euren jatorrizko herrialdeetara itzultzen laguntzea».
Hala ere, Bilboko aireportuko
komunikazio zuzendari Kepa
Gorriak zehaztu du oporretarako

bidaiarik ezin dela egin: «Orain
ezin gara atera gure herritik. Denek bete beharrekoa da hori».
Azaldu du ezin daitekeela norbere herriaren ondoko herrira joan,
baldintza jakin batzuetan ez
bada. «Neurria bera da hegaldietarako ere. Ezin naiteke joan [Espainiara] Errioxara oporretara,
ezta Tenerifera ere». Ez dago sal-

ko. Ez dago arau berezirik trenari
edo hegaldiei dagokienez».
Bide beretik mintzatu da
Daniel Campos Espainiako Barne
Ministerioko komunikazio
zuzendaria. Ministerioak arautzen ditu aireportu barruko kontrolak. «Hegaldi nazionaletarako
autonomia erkidego bakoitzak
mugimenduak mugatzeko ezarritako neurriak ezartzen dira.
Euskal Autonomia Erkidegora
errepidetik sartzeko dauden
muga berberak ezartzen dira
EAEra bertara doazen hegaldi
nazionaletan».
Espainiako estatu kanpotik
iristen diren hegaldientzako mugak Espainiako Gobernuak ezartzen ditu. Hura arduratzen da aireportu barruko neurriak eta
arauak betearazteaz eta horiek
ezartzeaz. Hala ere, nazioarteko
mugikortasunerako murrizketak
edo mugak jatorrizko herrialdearen araberakoak dira. Herrialde
jakin batzuk salbuetsita daude
behar-beharrezkoak besterik ez
diren bidaiak soilik baimentzen
dituen arautik. Hala jakinarazi du
Espainiako Osasun Ministerioak.
«Zenbait herrialdek ez dute mugarik».
Bestalde, Erresuma Batutik
Loiura ateratzen diren hegaldietan «soilik bidaiatu ahalko dira
Espainiako edo Andorrako naziotasuna duten herritarrak, edo bi
lekuotan bizi direnak». Eta Loiutik Erresuma Batura bidaiatzea
are zailagoa da astelehenaz geroztik; Matt Hancock osasun ministroak disuasio neurri berriak iragarri ditu han duten kutsatze tasa
murriztu aldera. Besteak beste,
hara doazenek hamar eguneko
berrogeialdia bete beharko dute
gobernuak horretarako prestatutako hoteletan. Gastuak —2.000
euro inguru— bidaiariak ordaindu beharko ditu.

Aireportuko neurriak

Espainiako Osasun Ministerioak
erabakitzen du Loiuko aireportura iristen diren bidaiariei zer-nolako behaketa egin. Gorputzeko
tenperatura hartu eta
37,5 gradutik beherakoa
Herrialde batzuk salbuetsita
dela baieztatzeaz gain,
daude behar-beharrezkoak
bidaiariari eskatzen diote
diren bidaiak soilik
COVID-19a ez duela
baimentzen dituen arautik
baieztatzen duen proba
Loiura iristen direnei
diagnostikoaren agiria.
tenperatura hartu eta COVIDProba hori aireportura
19a ez dutela baieztatzen duen iritsi baino 72 ordu leheprobaren agiria eskatzen diete nago egin behar dute.
Agiri hori eskatuko
buespenik. «Lan egitera edo sen- diete, besteak beste, ondoko hedagilearengana joateko besterik rrietatik bidaiatzen direnei: Aleezin da hartu hegazkinik. Arauak mania, Belgika, Frantzia, Italia,
berberak dira autoz joateko zein Herbehereak, Polonia eta Portuhegazkinez edo trenez bidaiatze- gal.
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«Aenak hausnartu egin
beharko du konexioak
zer-nola lehengoratu»
Ignacio Casas b Bilbao Airreko zuzendaria
Iaz 1,7 milioi bidaiari izan zituen Loiuko aireportuak, 2019ko ia sei
milioietatik oso urruti. Kopuruak «penagarriak» direla aitortu arren,
Casas ziur dago jendeak ahal duenean bidaiatu egin nahiko duela.
N. S. O.

2020a hasi berritan, Loiuko aireportuak azken hilabeteetako goranzko joerari eutsiko ziola uste
zuten haren kudeatzaileek. Ignacio Casas (Muskiz, 1971) Bilbao Air
aireportuaren sustapen elkarteko
zuzendariak azaldu du etorkizuna «zalantzazkoa» dela.
Bidaiari kopuruak gorakada nabarmena izan zuen 2018an, eta
2019an Loiuko aireportuak markak hautsi zituen.
2018an hazi egin zen, baina 2019a
urterik onena izan zen. 2018an
5.469.000 bidaiari izan ziren;
2019an %8ko igoera izan zen
2018ko datu horiekiko. Ordura
arteko markarik handiena lortu
zen: ia sei milioi bidaiarira iritsi
ginen. Gainera, nazioarteko bidaiarien kopurua %10 hazi zen.
2019an 22 airelinea ibili ziren lanean aireportuan. 24 herrialderekin genituen loturak, eta 50 helmuga.
Pandemiaren ondorioz, 2020an
2019an baino %71,4 bidaiari gutxiago izan zituen aireportuak.
Zer aurreikuspen duzue?
2020an aurreikuspen onak zeuden. Urtarril eta otsaila ondo hasi
ziren. Igoera txiki bat ere izan zen
2019arekiko. COVID-19aren ondorioz, kopuruak penagarriak
izan dira. 2020an sei ibilbide berri
egitekoak ziren, baina horietako
batzuk ez ziren inauguratu. Bereziki nazioarteko bi helmuga berri
lortzeko lan handia egin genuen:
Rotterdam, Herbehereetan; eta
Lyon, Frantzian, inauguratzekoak ziren udako denboraldirako.
Baina ezinezkoa izan zen. Markak
hausteko beste urte bat izan behar
zen, baina markak beheraka hautsi dituen urtea bihurtu da. Urtea
1,7 milioi bidaiari eskasekin itxi
dugu; %71ko beherakada izan da.
Aenak [Espainiako] estatuan
duen aireportu sarearen batez
bestekoa baino apur bat txikiagoa
izan da jaitsiera. Baina handia.

bestetik, mugitzeko mugak kendu eta txertatzea nazioartean zabaldu ahala, jendeak bidaiatu
egin nahiko du. Easy Jet konpainiak egin berri duen azterketaren
arabera, europarren %65ek pandemiak aire apur bat ematen
duen unean egin nahi duen lehenengo gauza bidaiatzea da.
Loiutik nora joan daiteke egun?
Egoera oso aldakorra da. Otsailean geldirik dago aireportua, oso
konexio gutxi ditugulako. Aireportuaren informazio orrian kontsultatu behar da konfirmatzeko
zeintzuk hegaldi dauden martxan. Estatu mailakoak dira
gehienak. Nazioarteko konexioak
ia erabat desagertu dira. Parisekiko konexioei eutsi egin diegu, eta
Frankfurtekikoei ere bai.
«Gure jaitsiera oso handia izan Baina otsailean, eta ikusiko dugu martxoan ere
da, baina, agian, turismoa
zer gertatuko den, ia ez
diru iturri nagusi duten beste
eremuetakoa baino txikiagoa» da egongo nazioarteko
konexiorik. Hori mugen
«Otsailean, eta ikusiko dugu
ondorioa da. Hala ere,
martxoan ere zer gertatuko
zaila da esatea aste honeden, ia ez da egongo
tan bertan ere hiri horienazioarteko hegaldirik»
tako zeinetara egongo diren hegaldiak. Konpaitzen dugun jardunaldietan esaten niek ohikoa ez duten eran egin bedigutena aldatu egiten da hilabete har izan dute lan: operazioak astebatetik bestera. Pandemiaren on- ro edo hamabostero planifikatu
dorioak atzeratzen ari dira txerta- behar dituzte. Aire konpainiek
tzeei zein herrietako murrizketei udazken-neguko eta udaberridagokienez. Martxorako hobeto udako denboraldiak planifikaegongo zela aurreikusten zen, eta tzen zituzten lehen. Argi egoten
Aste Santuak berriz ere aisialdira- zen nora joan zintezkeen eta zer
ko hegaldiak ekarriko zituela, maiztasunekin. Orain, ahaztu hobaina badirudi ez dela izango es- rretaz. Ez dago eskaririk.
pero bezain indartsua. Dena ari Bilboko aireportua handitzeko
da atzeratzen, eta ezkortasuna lanak aurreikusten zituen
nagusi da. Sektoreko eragileak 2020ko plan gidak. Zer gertatubat datoz bi gauzatan: batetik, ne- ko da proiektuokin?
gozio bidaiek aisialdirako bidaiek Aenak jakinarazi digun informabaino denbora gehiago beharko zioaren arabera, aurreikusita
dute berreskuratzeko. Teknolo- zeuden lanek martxan jarraitzen
gia berriei esker, azken urteetan dute. Aireportuak ez du geldiarazi
enpresek ikusi dute ez dela hain bere jarduera. Luze gabeko eta lubeharrezkoa bidaiatzea proiek- zera begirako planei dagokienez,
tuak aurrera ateratzeko. Jarraitu- ordea, pandemiaren egoeraren
ko dute bidaiok, baina berresku- arabera, Aenak hausnartu egin
ratze prozesua geldoa izango da; beharko du konexioak zer-nola
Zein da Bilboko aireportuaren
indargunea?
Bilbon negozio bidaiariek, enpresa bidaiariek, garrantzia handia
dute. Bidaiarien %35 eta 40 artean
mota horretakoak izan dira, tradizioz. Turismorako edo aisirako
bidaiek ez dutenez izan estatuko
beste aireportu batzuek izan duten indarra, gure jaitsiera oso handia izan da, baina, agian, turismoa
diru iturri nagusi duten beste eremuetakoa baino txikiagoa.
Etorkizunera begira, zer?
Etorkizuna zalantzazkoa da. Ez
dakigu zer-nolakoa izango den
pandemiaren bilakaera, ezta bigarren konfinamendu arintze
hau ere. Zalantza asko ditugu.
Sektorean bertan eta parte har-

JOSE MARIA MARTINEZ

lehengoratu. Horren arabera hartu beharko ditu erabakiak. COVID-19aren aurretik aurreikusita
zeuden erreforma proiektuek
martxan jarraituko dute. Bilboko
aireportua erreferentea izan zen,

eta gaur egun ere bada, ardatz
atlantikoan, eta hala izaten jarrai
dezan nahi dugu. Iberiar penintsula iparraldeko aireportu nagusia da hau. Aenak hori kontuan
izango du, noski.

INGENIARITZA
ARRASATE MARTXOAK 10
MARTXOAK 11
MARTXOAK 13
ORONA IDEO MARTXOAK 10
BILBO MARTXOAK 10
GOIERRI MARTXOAK 13

EKINTZAILETZA
BIDASOA OTSAILAK 27
OÑATI OTSAILAK 27
BILBO MARTXOAK 6

ENPRESA KUDEAKETA

ATE
IREKIAK
UNIBERTSITATE
GRADUAK

BILBO OTSAILAK 27
MARTXOAK 6
BIDASOA OTSAILAK 20
OÑATI MARTXOAK 6

HEZKUNTZA
ESKORIATZA OTSAILAK 27
BILBO OTSAILAK 27

KOMUNIKAZIOA
ARETXABALETA OTSAILAK 27

HUMANITATEAK
BILBO OTSAILAK 27

GASTRONOMIA
Izena eman:
www.mondragon.edu/ate-irekiak
Zalantzarik baduzu
Tel.: 943 71 21 85

Basque Culinary Center
DONOSTIA MARTXOAK 27
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Herriko adinekoei ume sasoiko aratusteez
galdetu, eta Arteagako lagun talde batek
lozorrotik esnatu ditu ‘kokomarroak’
izeneko pertsonaiak. Joan den barikuan
atera ziren berriro kalejiran dantzara.

Kokomarroak
esnatu dira
Ibai Maruri Bilbao

uis Mari Amundarain
Uriarterenak kontatu zion bere ilobari:
«Martitzenean jaierdi zan: goizean behar, baina arrastian festa egiten
zan. Etxeko zaharren arropakaz
janzten zen jendea, arropa zaharrakaz-eta, arranakaz-eta, larruekaz-eta: ardi larruak, ahuntz
larruak… Mozorroa jantzita egoten ziren horiei kokomarroak
esaten zitzaien». Arratiako Arteaga herrian ume sasoian bizi izan
zituen aratusteen oroitzapenez
galdetu zion ilobak. Harrezkero
lozorroan egon izan dira kokomarroak, baina joan den barikuan
esnatu egin ziren hamarkada luzeetako lozorrotik. Seguruenik
1936ko gerraren ostean desagertu
ziren, beste herri askotan legez.
Joandako Gabon jaietan hasi
zen berpizte prozesua. Oier Araolaza gonbidatu zuten neguko
jaien inguruko berbaldia egitera,
eta, haren aitzakian, herriko nagusien artean galdetu zuten ea
umetako aratusteen oroitzapenik
zuten. «Hasieran, denek ezetz
esan ziguten, Luis Mari Amundarainek kokomarroak aipatu zituen arte. Orduan hasi ginen berriro galdezka ea kokomarroen
berririk zuten, eta bai, kokoma-

L

dituzte mozorroak. Aratusteak
heldu direnerako, dena prest izan
dute. Nagusienek gogoratu dutenaren arabera aratuste martitzeneko jaia izaten zen arren, aurten
bariku iluntzean egitea erabaki
dute: joan den astean kalejira
egin zuten kokomarro jantzita
50 bat lagunek; beste 30 bat herritar izan ziren haiei begira.
«Gure aratusteek ez dute beste
leku batzuetakoek duten tradiziorik, eta bagenekien ez zela
kanpoko jenderik etorriko. Beraz,
segurtasun neurriak hartuta, egin
genezakeela pentsatu genuen.
Pandemiaren urtea ez da aratusteen urtea izan, baina bai Arteagako kokomarroena». Musikariek lagunduta, kalejiran abiatu
ziren eskolatik, eta, behin plazara
heldu zirenean, fandangoa eta
arin-arina dantzatu zituzten taldean: «Arratia aldean ohikoak
diren dantzak». Kuberue izena
ipini dioten panpina bat ere sortu
dute, eta Infanteko landan erre
zuten, haren aurkako epaia irakurri ondoren. Aurten, koronabirusa irudikatu du Kuberuek.

Kokomarroak dantzan, Arteagako plazan, otsailaren 12an. DEIENE GURTUBAI

Gehiago ezagutu

Bat-batean eta oharkabean gertatu da Arteagan kokomarroen berpiztea. Datorren urtean ere itzuliko dira, baina aurretik hobeto
ezagutu gura dituzte. Aromak
esan du herriko naguAdinekoen artean testigantzak sien artean gehiago galdetzen jarraituko dutela.
biltzen jarraitu gura dute,
Oraingoz, ahozko testieta ikus-entzunezko bat
gantzak baino ez dituzte
grabatu udaberri aldera
lortu. Horiek grabatu
Andreak eta gizonak, denak
egin nahi dituzte, ikusirteten ziren kokomarroz
entzunezko lan bat sorjantzita Arteagan: gura zuten
tzeko. Baina aurrerago
guztiak mozorrotzen ziren
izango da, udaberrian.
Grabaketak kanpoan
rroak bazituzten gogoan», azaldu egin nahi dituzte, pandemiagatik,
du Arteako Kokomarroak talde eta eguraldi atseginakoak iritsi
sortu berriko kide Ixone Aromak. arte itxarongo dute. Era berean,
Galdutako aratuste haiek be- bestelako informaziorik lortzen
rreskuratzeko lanean hasi ziren, duten ere begiratu nahi dute:
eta lortu dute. Auzolanean sortu argazki zaharrak, esaterako.

Kuberua sutan, Arteagako Infanteen zelaian, otsailaren 12an. DEIENE GURTUBAI

Aroma sortzez ez da Arteagakoa; Boroakoa du amama, Zornotzakoa, eta, Arteagako ikerketa
honen aitzakian, hari ere galdetu
dio umetako aratusteen inguruan. «Haienean ere horrelako
pertsonaiak izaten zirela esan dit.
Seguruenik herri gehientsuenetan egongo ziren, baina [Francisco Francoren] diktadura garaian
desagertu egin ziren». Arteagan
bildu dituzten testigantzak ere
garai hartakoak direla esan du.
Bada bat, esaterako, umea zela
kokomarro jantzita atera gura
izaten zuena. «Kontatu digu aitak debekatu egin ziola mozorrotuta irtetea. Seguruenik gerraostea izango zen, eta ordurako txar-

to ikusita egongo ziren mota horretako ospakizunak».
Jakin dutenez, andreak eta gizonak, denak irteten ziren kokomarroz jantzita Arteagan: gura
zuten guztiek izaten zuten aukera

Meatzaldeko
aratusteak,
Internetez

R

Meatzaldeko Harrigorria
Dantza Taldeak meategietako aratuste tradizionala
berreskuratu zuen, eta, besteak
beste, meatzariei kalte egiten
zien Bizkarbatza izeneko per-

mozorroa jantzi eta musikarien
laguntzarekin kalean dantzatzeko. Datorren urteko aratusteetan
ere gura duten guztiek izango
dute aukera taldearekin bat egin
eta kalejiran irteteko.

tsonaia atera dute kalera azken
urteetan. Aurten, pandemia
dela eta, ezin izan dute kalejirarik antolatu. Hala ere, Internet
bidez aratusteak bizirik mantentzeko ahalegina egin dute
egunotan. Bihar, taldearen Youtube kanalean, 12:00etan, Mozorroen atzetik ikus-entzunezkoa eta berbaldia eskainiko
ditu Patxi Labordak.
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Natalia Salazar Orbe

Eako Haizeder ikastetxeak Eako,
Elantxobeko eta Ibarrangeluko
35 haur inguru hartzen ditu. Haur
Hezkuntza ikasteko aukera besterik ez dute. Haizeder Handitzen
guraso plataformako kide Jon Telletxeak (Ea, 1985) azaldu duenez,
Eusko Jaurlaritzak Lehen Hezkuntza ezartzeko baimena ematen duen jakiteko zain daude.
Esan duzuenez, iazko otsailean
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
sailak 2019-2023rako Hezkuntza Azpiegituren Planean sartu
zuen Haizederren Lehen Hezkuntza ezartzeko proiektua, eta
erredakzio fasean sartu zen. Zer
gertatu da horren ostean?
Bilera batzuk egin ditugu. Garrantzitsuena joan den urtarrilaren 25ekoa izan zen. Han ere
Elantxobe, Ibarrangelu eta Eako
ordezkariak elkartu ginen: bi alkate eta alkatearen ordezko bat,
Haizeder eskolako zuzendaritza
eta plataformako kide bat. Konturatu ginen informazio falta izan
zutela hauteskundeen ondorioz
Hezkuntza Sailean izan ziren aldaketengatik, eta berriek ez zutela orain arteko pausoen informaziorik. Han elkartu zirenek —ni ez
nintzen egon—, jakinarazi zieten
ordura arte egindakoaren berri,
eta zer espero dugun. Azaldu zieten datorren ikasturterako Lehen
Hezkuntzarako sei ikasle ditugula eta gure beldurra dela beste
zentro batera joan behar izatea.
Hezkuntza Sailekoek erantzun
zuten sei asteko epea hartuko zutela informazio hori guztia jasotzeko eta erabaki bat hartzeko.
2020ko otsailean idatziz jaso
zuen Eusko Jaurlaritzak Lehen
Hezkuntza ezartzeko erabakia?
Bai, agiria ere badaukagu. Rebeka
Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak galdera bat egin zuen horren
inguruan, aurreikusitako obrak
zer zentrotan egingo ziren argitzeko, eta Haizeder azaldu zen
txosten horretan. Aurrekontuetan azaltzen zen.
Martxoan amaituko da eman
zizueten sei asteko epea. Zer
erantzun espero duzue?
Espero dugu datorren ikasturtean Lehen Hezkuntza ezarriko duten albistea jasotzea eta denon
artean hausnartzen hastea zernola ezarriko den: moduluetan
egingo den, edo eraikuntza egingo duten udan edo uda aurretik.
Datorren ikasturtean hasi beharko luketen sei ume horientzako
irtenbidea ahalik eta azkarren topatu nahi dugu, familiak ere
lasai egon daitezen.
Joan den ekainean, Arabako Barrundian Haur Hezkuntza hartu-

ARITZ LOIOLA / FOKU

«Ikastetxeak badauka
ziurtatuta gutxienez
10 urteko arrakasta»
Jon Telletxea b Haizeder Handitzen guraso plataformako kidea
Telletxeak esan du garrantzitsua dela umeak bere espazio naturalean
haztea. Azaldu du datorren urtean Lehen Hezkuntzan hasteko sei ume
egongo direla Eako zentroan, eta hurrengoan beste hamar batuko direla.
ko zuen eskola bat egiteko baimena eman zuten, baina Lehen
Hezkuntza ez zuten ezarri. Sei
ikasle zeuden han ere LHrako.
Ratioa arazo izan daiteke?
Inork ez digu horrelakorik esan.
Jakin badakigu hainbat zentrotan
ume gutxiagorekin ere zabaldu
dituztela gelak. Datorren ikasturtera begira 41 matrikula egongo
dira ikastetxean; hamabi ume berri datoz zentrora. Gainera, LH zikloka egiten denez, lehen eta bigarren mailak hartzen dituen zikloko lehen ikasturtean sei ume
elkartuko lirateke, baina bigarren
urtean ziklo horretara beste hamar ume batuko litzaizkieke.
Haizederren Lehen Hezkuntza
ikasteko aukerarik ez badago,
nora joan behar dute umeek?
Barrutia [Arratzu] tokatzen zaie.
Barrutiko ikastetxekoek ere ez
dute ikusten inolako arazorik.
Kontrara. Animatu gaituzte eta

leku berean izatea. Familientzat,
dena dira erraztasunak. Ikasketak eta metodologia berak erabiliko dituzte. Gerta daiteke ume batek 07:15erako hartu behar izatea
autobusa Barrutiara joa«Datorren urtean hasi beharko teko, eta bestea
08:00etarako izan behar
luketen sei ume horientzako
izatea prest.
irtenbidea ahalik eta azkarren
Lehen Hezkuntzara
topatu nahi dugu»
joan behar duten ume
«Datorren ikasturtera begira 41 horiek matrikulatu gabe
matrikula egongo dira [Eako]
geratu dira?
ikastetxean; beste hamabi ume Ez, matrikula behartuta
etorriko dira zentrora»
egin behar izan dute. Urtarrilaren 25eko bilera
Lehen Hezkuntzarako umeak di- matrikulazio epe bete-betean
tuzten familia batzuek Haur Hez- etorri zen. 29an amaitu zen makuntzan ere badituzte seme-ala- trikulazio epea. 25ean ez ziguten
bak. Zer esan nahiko luke txi- eman irtenbide bat. Beraz, umekiak Haizederren geratu eta on familiek matrikula egiteko esnagusiak beste eskola batera kaeran, beste laukitxo batean,
eraman beharrak?
Haizeder ipini dute, modu sinboDesordena handia eragin dezake. likoan. Bigarren aukera moduan
Askoz lagungarriagoa da umeak jarri dute Barrutia.

ulertzen dute eskola txikiek indarra hartu behar dutela eta gune
guztiek izan behar dutela umeak
hazteko aukera hori. Erabat alde
daude.

Jaiotza tasaren beherakada nagusi da orokorrean. Uste duzue
zuenean hori ez dela arazoa
izango eta Lehen Hezkuntzarako ume nahikoa egongo direla?
Ez da arazoa, ez. Alde batetik,
ikastetxeak hiru herri hartzen
ditu. Ez dira herri bateko umeak
bakarrik; hiru herritako umeak
elkartzen dira eskolan. Datorren
urtean hasiko diren umeak 2 edo
3 urterekin sartuko dira, eta 12 urtera arte ikastetxean egongo dira.
Ikastetxeak badauka gutxienez
hamar urteko arrakasta ziurtatuta. Ondo inbertitutako dirua
izango litzateke.
2020ko otsailetik joan den urtarrilera arte ez duzue izan harremanik Hezkuntza Sailarekin?
Ez. Saiatu gara harremanetan jartzen, baina ez dugu lortu. Idatziz,
posta elektronikoz eta telefonoz
ere bai. Erantzunaren zain gaude
orain.
Zergatik da garrantzitsua Haizederren LH ezartzea?
Garrantzitsua da umeak bere espazio naturalean hazteko aukera
ematen duelako. Umeek ez dituztelako egin behar urtean horrenbeste kilometro autobus batean
sartuta. Herrian hazteko aukera
dutelako, herri osoak irabazten
duelako umeak herrian geratuta.
Bizitu egiten du herria. Berariazko metodologia lantzen ari dira
Haizederren. Duela bi urte sei
zentrotan martxan jarri zuten
metodologia hau, eta jarraipena
emango lioke metodologia horri.
Txokoka antolatzen dira, eta ume
bakoitzak erabakitzen du zein
den bere trebezia. Umeak bere bidea aurkitzea eta bere gustuko
leku horietara jotzea da oinarria.
Umea herritik hain goiz ez irtetea
ekarriko luke. Ekarriko luke
umea herritartzen dagoen sasoi
horretan, 6 urte dituenean, ez
joan behar izatea hain urruti, etxe
ondoan ikasi ahal badu. Ia eskubideei buruz ari gara.
Zenbat kilometro dituzte Barrutiara joateko?
Hamabost inguru, nondik doazen
eta nondik ateratzen diren. Eatik
hamabost kilometro inguru daude. Denborari dagokionez, geldialdi asko egin behar ditu autobusak. Eatik atera eta Ibarrangelu
eta Elantxobekoak hartzen ditu.
Lehen, Laga eta Laidatik egiten
zuen bidea autobus batek, eta
besteak zuzenago egiten zuen,
Gautegiz-Arteagatik pasatuta.
07:15ean edo 07:30ean hartu behar dute autobusa 08:30ean sartzeko. Ordubeteko bidea autobusean goizean, eta beste horrenbeste arratsaldean. Haizederren
jarraituz gero, hamar minutu
izango lirateke, asko jota.
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Gernika-Lumoko Euskal Herria Museoak ‘Emakume artean paseatzen’
erakusketa ondu du, bere piezez baliatuta. Hain zuzen, emakumeek historian
izan duten garrantzia azpimarratzea du helburu. Bisita gidatuak antolatu dituzte.

Merezitako azpimarra
Zihara Jainaga Larrinaga
Gernika-Lumo

eneroari buruzko hainbat
egitasmo antolatu izan ditu
Gernika-Lumoko Euskal
Herria Museoak. 30 urte beteko
ditu aurten museoak, eta, 1998.
urtetik 21 erakusketa egin dituzte
emakumeen inguruan. Oraingo
honetan ere proposamen berezi
bat ondu dute: Emakume artean
paseatzen erakusketaren bidez,
Euskal Herriaren historiarako garrantzitsuak izan diren hainbat
emakumeren irudia azpimarratu
eta aldarrikatu nahi dute, haien
lana ezagutaraziz. Besteak beste,
erreginak, kirolariak eta artistak
dira erakusketaren protagonista,
baina, batez ere, emakume anonimoen rola azpimarratu dute.
Halaber, Euskal Herrikoak izan
ez baina bertako historian eragin
duten emakumeei ere egin diete
aipamena. Erakusketa osatzeko,
museoan dituzten piezak eta baliabideak erabili dituzte.
Enara Aldaiturriaga museoko
gidariaren esanetan, emakumeek
betidanik izan duten rol aktiboa
nabarmendu eta haien balioa aitortzea da erakusketaren helburu
nagusia. «Politikan, erlijioan, kirolean, kulturan, hizkuntzan, si-

G

nesmenetan eta ohituretan azaldu dira emakumeak. Haien lana
ez da puntuala izan; beti egon dira
hor, eta, horregatik, garrantzitsua da jakitea zer egin duten »,
azaldu du Aldaiturriagak. Gaineratu duenez, erakusketan garrantzi berezia eman zaie emakume
ezezagunei, anonimoei. «Etxe
denetan egon diren emakumeei». Hala, bisitak publikoarekiko
hurbiltasun berezia daukala uste
du museoko gidariak.
Hain zuzen, datozen asteetarako bisita gidatuak antolatu dituzte erakusketa berezi honetarako:
otsailaren 21ean eta martxoaren
7an eta 20an izango dira euskarazko bisitak, 12:00etan. Parte
hartu nahi duenak —oraingoz,
Gernika-Lumoko herritarrek
baino ez— museora deitu behar
dute, tokia erreserbatzeko: 946255451 da zenbakia.
XVI.mendearen erdialdetik
gaur egungo emakumeetarainoko ibilbidea egiten du erakusketako bisita gidatuak. Hain zuzen,
blokeetan banatu dute bisita. Museoaren lehenengo solairuan hasten da, historiari dagokion zatiarekin. Lehenengo azpimarra ere
bertan egin du Aldaiturriagak:
«Oso gutxi landu dira historian
emakumezko pertsonaiak, eta,
gutxi aztertzearen ondorioz,
gabezia nabaria da museoetako
bildumetan». Baina dauden ho-

riek esangura handikoak direla
nabarmendu du. Lehen solairuko
atzeko aldeko izkina batean, Joana Albretekoaren koadroaren parean egiten du lehen geldialdia gidariak. Nafarroako erregina izandakoa da, eta, erlijio katolikoan
hezi bazen ere, joera kalbinistara
igaro zen beranduago. Hari zor
zaio 1560. urtean egindako Biblia
kalbinistaren euskarazko argitalpena. Ekarpen horregatik, garrantzitsua iruditu zaie museoan
azpimarra egitea. Halaber, Bibliaren ale bat koadroaren aldamenean ikus daiteke.

zituzten nagusiki. Zuri-beltzean
zein koloretan, detaile guztiekin». Hala, Aldaiturriagak dioenez, lekukotza garrantzitsuak
utzi zituzten, esate baterako,
emakume ezezagun askoren istorioak ezagutarazten lagundu zuten: batelarienak, adibidez.

Alor guztietan

Batelariak aipatzetik erraketistei
buruz hitz egitera pasatu da gidaria, eskaileretan gora. Aurrez, baina, bigarren solairura bidean Isabel II.a Espainiako erreginak eta
karlistadek Euskal Herrian izandako eragina aipatu du,
erreginaren koadro baErregina, kirolari eta artistak
dira protagonista, baina, batez ten aurrean. Erraketisere, emakume ezezagunen rola tek, berriz, sona handia
lortu zuten emakumeen
azpimarratu dute
kirolean. Erraketa izan
Erakusketa baliatu nahi dute
zen emakumeei euskal
aurrekoek egindako lana
pilotan egokitutako leargitara atera, nabarmendu eta hen jokoa. Profesionalak
belaunaldi berriei erakusteko
izatera iritsi ziren; era horretan, kontratuak sinaHandik alboko aretora igaro- tzen hasi eta mundu osoan ibili zitzen da bisita: litografia batzuen ren. «Garrantzi handia izan zuten
aurrean paratu da gidaria. Blan- emakumeen eskubideen aldarriche eta Helene Fillet ahizpen kapenean», dio Aldaiturriagak.
obrak dira. 1815ean Parisen jaio- Erraketisten garaiko hainbat dotako ahizpa haiek, 20 urterekin, kumentu eta material ikus daitezBaionara iritsi ziren, eta litografo- ke Euskal Herria Museoan.
ak izateagatik egin ziren ezagun.
Kiroletik kulturara egiten du
«Garai hartako argazkiak ziren jauzia erakusketak; bertsolarilitografiak, eta Filletarrek Euskal tzara, zehazki. Aldaiturriagak
Herriko ohiturak marrazten azaldu du garai batean emaku-

4

meek debekatuta zeukatela bertsotan aritzea; besteak beste, Bizkaiko Foru Zaharrean irakur daiteke debeku hori. Urteen poderioz aldatu da egoera: egungo
Euskal Herriko txapelduna emakumea da —Maialen Lujanbio—,
eta argazkietan ikus daiteke ber-
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Literatura eta Ondarea
programa Euskal
Herria Museoan

Proposamena 13
Erakusketa

R

Euskaraz irakurtzeko zaletasuna berpiztu eta euskal ondareari buruzko solasaldiak sortzeko, Literatura eta Ondarea programa abiatu du Euskal Herria Museoak.
Arduradunek adierazi dutenez, euskarazko literatura oso lotuta dago
Euskal Herriko historiari, ohiturei, sinesmenei, lekuei eta jendeari. Horregatik, dinamika interesgarria izatea
espero dute.
Hurrengo saioa martxoaren 11n
izango da, 17:30ean, eta Toti Martinez de Lezea idazlearen Urak dakarrena liburua izango dute hizpide.
Hala, ekainera arte, hilean behin batuko dira museoan literaturaz hitz
egiteko. Aurreratu dutenez, kasu berezietan, lanen egileek ere parte hartuko dute topaketan.

3

5

1 Joana Albretekoa. Historiako
atalak zabaltzen du bisita gidatua,
eta Nafarroako erregina da lehen
protagonista.
2 Biblia. Joana Albretekoari zor
zaio euskaraz argitaraturiko lehenengo Biblia. Ale bat Gernika-Lumoko museoan ikusgai dago.
3 Anonimoak. Etxe guztietan
zeuden familia aurrera ateratzen
zuten emakume adoretsu eta ezinbestekoak.
4 Erraketistak. Lehen emakume
kirolari profesionalak.
4 Gorua. Lanerako eta sozializaziorako tresna izan zen emakumeentzat.

lana. «Dena zor zaie emakume
hauei. Borrokatzeko izan duten
grina, lanarekiko leialtasuna eta
gizartean edukitako eginkizuna». Nabarmendu du erakusketako emakumeak ez direla kasu
bakanak, salbuespen hutsak;
emakumeek alor guztietan izan
duten eraginaren erakusle direla.
Hala ere, Aldaiturriagak argi utzi
du erakusketaz gaindi hainbat
emakume garrantzitsu igaro
direla Euskal Herriaren historian.
Kasu honetan, museoak nolabait
itzalean zituen erreferentziak
berpiztu ditu.

Tailerrak laster
ARGAZKIAK: RAUL BOGAJO / FOKU

tsolaritzak azkeneko urteetan
izan duen bilakaera.
Erakusketa bukatzeko, emakume ezezagunei erreparatzen
zaie, goruaren bitartez. Baserrietan, emakumeen ardura zen tresna hori erabiltzea, lihozko arropak egiteko. Goruaren inguruan

batzen ziren orduko emakumeak. «Akelarreak egiten zituztela
esan izan da». Emakumeen sozializaziorako oso garrantzitsua
izan zen gorua. Are gehiago, ezinbestekoa izan zen sinesmenak eta
kultura hedatzeko. «Objektu baten atzean ezkutatzen dena era-

kutsi nahi dugu». Azkenik, familia bat elizatik ateratzen agertzen
den koadro baten aurrean, emakume ezezagunei eta etxeko
emakumeei buruzko azalpena
eman du. «Bizitzaren lehendabiziko momentuetan zein bukaeran, ezinbestekoak izaten ziren».

Aldaiturriagak, bisitan, bereziki nabarmendu du kontuak beti
ez direla izan egungoak bezalakoak. Oraindik ere lan asko egin behar bada ere, bilakaera ikustea
oso garrantzitsua dela esan du:
«Duela oso denbora gutxi, adibidez, emakume batek ezin zuela
bankuan kontu korronte bat
izan». Hala, erakusketa baliatu
nahi dute argitara atera, nabarmendu eta belaunaldi berriei erakusteko aurrekoek egindako

Aurrera begira,Emakume artean
paseatzen erakusketa generoari
buruzko tailer didaktiko bihurtzea da museoaren asmoa. «Hezkuntza dinamikak sortu nahi genituzke», azaldu du Aldaiturriagak. Halaber, etorkizunean,
generoak gero eta garrantzi handiagoa izango du museoan. Esate
baterako, martxoan ekintza bereziak egingo dira emakumeen inguruan: «Batelariei buruzko familia tailer bat antolatzen ari
gara, emakumeek itsas lanetan
izan duten garrantzia gertutik
ikusi eta ikasteko».
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Lezama b Kontzertua

AREATZA Iñar Sastre

eta Joseba Astiazaran.
b Bihar, 19:00etan, komentuan.
BERMEO Arkada Social.
b Bihar, 19:00etan, kafe antzokian.

BILBO Bilbao Orkestra

Sinfonikoa.
b Gaur, 19:30ean, Euskaldunan.
BILBO Angel Celada Slow Trio.
b Gaur, 18:30ean, Bidebarrietako

liburutegi nagusian.
BILBO All That Jazz.
b Gaur, 19:30ean, Zawp-en.

BILBO Los Brazos.
b Bihar, 19:00etan, Santana 27n.

BILBO David Cid trio.
b Igandean, 19:00etan,

Juan Crisostomo Arriagan.
BILBO Überbach.
b Ostegunean, 19:00etan,

Arriaga antzokian.
ELORRIO Nikotina & Little Marti

Selektah eta Perlata.
b Bihar, 18:00etan, gaztetxean.

Gitarra, ahotsa, elektronika eta literatura nahasian

GETXO En Tol Sarmiento.

Rueda ipini dio izena Rafa Ruedak bere proiektu berriari. Gitarra, ahotsa, elektronika eta literatura uztartu ditu zortzi kantaz osatutako bere bakarkako
seigarren lan luzean. Besteak beste, Inge Muller, Joseba Sarrionandia, Iñigo Astiz, Audre Lorde, Mari Luz Esteban, Josu Goikoetxea eta Elena Olaveren testuak musikatu ditu. Bihar Lezamako Andra Mari elizan entzun ahal izango dira, 19:00etatik aurrera eskainiko duen kontzertuan. M. DEL VALLE / FOKU

b Gaur, 19:00etan, Muxikebarrin.

GETXO Dena DeRose.
b Asteazkenean, 19:00etan,

BASAURI Ez dok ero.

BILBO Un país sin descubrir de

BILBO Gran reserva.

BILBO La hora de Pablo Ibarburu.

Andres Isasi musika eskolan.

Tartean Teatroa.
b Gaur, 19:00etan,
Social antzokian.

cuyos confines no regresa ningún
viajero.
b Gaur, 19:00etan,
Arriaga antzokian.

El Mono Habitado konpainia.
b Bihar eta etzi, 19:00etan,
Arriaga antzokian.

Pablo Ibarburu.
b Ostegunean eta ostiralean,
19:00etan, Campos Eliseos
antzokian.

GETXO Guda Dantza.
b Asteazkenean, 19:30ean,

Muxikebarrin.

BASAURI Dani Mateo:

GETXO Viena (I): Hadyn, Mozart,

desencadenado. Dani Mateo.
b Bihar, 19:00etan,
Social antzokian.

Beethoven eta Schubert.
Mercedes Albaina.
b Asteazkenean, 19:30ean,
Andres Isasi musika eskolan.
LEZAMA Rafa Rueda.

BILBO Piscolabis.

Asuntos Propios konpainia.
b Gaur, 19:00etan,
Castañosko udaltegian.

BERRIZ Porno vs Afrodita

(edo I Love #GorkaUrbizu).
Benetan Be konpainia.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

b Bihar, 19:00etan,

BILBO Gizaunka.

El Mono Habitado konpainia.
b Gaur, 19:00etan,
Errekaldeko udaltegian.

BILBO Conservando memoria.
El Patio Teatro.
b Bihar eta etzi, 19:00etan,
igandean 18:30ean, BBK aretoan.
BILBO Si las mujeres mandasen.
Zartzuela.
b Bihar eta etzi, 19:00etan,
Filarmonika elkartean.

Andra Mari elizan.

BILBO Gris: morirse en Bilbao.

Pabiloi 6ko gazte konpainia.
b Hilaren 28ra arte (ez egun
denetan), 19:00etan, Pabiloi 6n.

BILBO Boxers. Pez Limbo.

MUSKIZ El Pacto.

Errekaldeko udaltegian.

Luna Llena konpainia.
b Bihar, 19:30ean,
Campos Eliseos antzokian.

BILBO De Bilbao ¡¡ahivalahostia!!.

BILBO Bataklan kabaret.

BILBO L’Elisir D’Amore.

b Gaur eta bihar, 19:00etan,

Zelaieta zentroan.

Gorka Mínguez eta Yeyo Bayeyo.
b Hilaren 27ra arte, 19:00etan,
Euskalduna jauregian.

Teatro Regio di Torino.
b Asteartean, 19:30ean,
Euskalduna jauregian.

ZORNOTZA Hatxe.

BILBO Los hermanos Machado.

b Ostegunean, 19:00etan,

Teatro del Temple.
b Gaur, bihar eta etzi, 19:00etan,
Pabiloi 6n.

b Bihar, 19:00etan,

BILBO Hoy no leas el horóscopo.
b Gaur, 19:30ean,

b Gaur, 19:00etan,

Bilborocken.
BILBO L’Elisir D’Amore.

Zelaieta aretoan.

ANTZERKIA

Teatro del Barrio.
b Bihar, 19:00etan, antzokian.

Teatro Regio di Torino.
b Bihar, 19:00etan,
Euskalduna jauregian.

DURANGO La verdadera historia

de la muerte de Francisco Franco.
Alfonso Torregrosa.
b Bihar, 19:00etan,
San Agustin kultur gunean.

Santi Rodriguez.
b Gaur, 19:00etan,
Campos Eliseos antzokian.

Yllana konpainia.
b Bihar, 19:00etan,
Campos Eliseos
antzokian.

María Castro, Gorka Otxoa eta
Miguel Hermoso.
b Gaur, 19:00etan, antzokian.
GALDAKAO Porno vs Afrodita

BILBO Las Fellini de toda la vida,

en su versión pandemia.
b Ostegunean, 19:00etan,
Fundicionen.

(edo I Love #GorkaUrbizu).
Benetan Be konpainia.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.
LEIOA Ganar. Txalo Produkzioak.

BILBO Gag Movie.
BILBO Infarto: no vayas a la luz.

BARAKALDO Los que hablan.

Victoria Kent y Clara Campoamor:
cinco encuentros apócrifos.
Pabiloi 6ko antzerki laborategia.
b Hilaren 28ra arte, 19:00etan,
Pabiloi 6n.

ERMUA La coartada.

Meatzari aretoan.
ZORNOTZA Dientes de Luna.

BILBO Las raíces cortadas.

BILBO Miss Spein.

b Gaur, 19:00etan, Kultur Leioan.

Las Paralelas konpainia.
b Ostegunean, 19:00etan,
San Frantziskoko udaltegian.

MARKINA-XEMEIN Atzerrian lurra

garratz. Artedrama konpainia.
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b Bihar, 19:00etan,

Uhagon kulturgunean.
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BESTELAKOAK

Vaiven Producciones.
b Bihar, 19:00etan, Olalde aretoan.

DERIO Balio magikoak.
Oliver magoa eta Eva.
b Gaur, 17:30ean, Gurea aretoan.
Bigarren saioa 19:30ean.

SESTAO Separadas y juntas.

DURANGO Botadun katua.

Tela Marinera konpainia.
b Gaur, 19:30ean, musika eskolan.

Glu Glu Produkzioak. Haurrentzat.
b Igandean, 12:30ean,
San Agustin kultur gunean.

MUNGIA Ni, munduko txarrena.

DANTZA
ELORRIO Ameli eta Xirrikituen

Jostunak. Munduko Emakumeen
errezitaldia.
b Gaur, 19:00etan,
gaztetxean.

BILBO Vanesa Aibar. Áspid.
b Bihar eta etzi, 19:00etan,

Fundicionen.
GETXO Sareak. Organik taldea.

ELORRIO Safari.

b Bihar, 19:00etan, Muxikebarrin.

La Baldufa Teatre. Haurrentzat.
b Igandean, 16:00etan,
Arriola antzokian.

ERAKUSKETAK
BILBO Bizitza erresilenteak.

GALDAKAO Botadun katua.

Unicef (argazkiak).
b Gaur arte,
Otxarkoagako udaltegian.
BILBO Art numérique.

Glu Glu Produkzioak.
Haurrentzat.
b Asteazkenean, 18:00etan,
kultur etxean.

Alexia Macia.
b Gaur arte, Bilbo Arten.

GETXO Ezina ekinez ekina.
b Asteartean, 09:00etan,

GERNIKA-LUMO Basoa eta

Fadura kiroldegian.
Bigarren saioa 11:00etan.

mikologia. Rosa Mari Sanchez
(margolaria).
b Martxoaren 5era arte,
kultur etxean.

IGORRE Ines Bengoa

ipuin kontalaria.
b Bihar, 12:00etan,
Lasarte aretoan.

SANTURTZI Memoria.

Rafael Cantera Artiguez. Eskultura.
b Hilaren 25era arte,
Casa Torre jauregian.

HITZALDIAK
ARTEAGA Wikipediaren

aurkezpena. Marisa Barrena.
b Ostegunean, 18:00etan,
kultur etxean.

LEIOA Pinocchio.

Komentua aztoratu du Sor Juanak
1695a da. Santa Paula komentua izurriteak jo du. Sor Juana Ines de la Cruz hi hlurren dago. Haren ahizpek Elizari aurre egitea aurpegiratzen diote. Aitorleak gizakiak Jainkoa baino maiteago izatea aurpegiratzen dio. Juanak
galdetzen dio bere buruari merezi ote zuen denari eta denei aurre egitea libre izateko emakume eta idazle gisa.
Musika, umorea, melodrama erromantikoa eta tragedia uztartzen dituen musikal hau taularatuko du bihar Vaiven Producciones antzerki taldeak, Mungiako Olalde aretoan. 19:00etan hasiko da ikuskizuna. JON URBE / FOKU

Teatro Gorakada.
b Igandean, 18:00etan,
Kultur Leioan.
LEMOA Isabel Agirresarobe

ipuin kontalaria.
b Ostegunean, 18:00etan,
liburutegian.
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Maialen Arteaga

nkarterriko billano
arraza ez da ohikoa.
Galtzeko zorian dagoen txakur arraza
bat da, eta arraza hori
ez galtzeko asmoz sortu zuten Enkarterriko Billanoen Kluba, Sodupen (Gueñes). Txakur horien
arraza lantzen duen elkarte bakarra da Euskal Herrian. «Klubak
ahal duen guztia egin du billano Ezinbesteko ekitaldiak
arrazaren alde, legezko aitorme- Klubaren zeregin garrantzitsuenak egiteko, arrazaren inguruko na udalerrietan antolatzen dituzeskaerak betetzeko... Eta, horre- ten ekitaldiak dira: Diman,
tarako, oso landuta dagoen web Gueñesen, Mungian, Karranorrialde bat egitea erabaki ge- tzan... ibili izan dira, besteak besnuen», azaldu du Pedro Lana te. «Txakur hauen jabeei kalifiklubeko presidenteak. Duela ho- kazioak lortzea errazten diegu.
gei urte baino gehiago sortu zuten Oso garrantzitsua da txakurrak
kluba, 1998-1999 artean. Ordu- kalifikatzea, legez elkar gurutzatik, arraza mantentzen eta zain- tu ahal izateko, adibidez».
Koronabirusak eragindako
tzen dihardute. Arrazaren ezaugarriei eutsita, gaitasunak indar- pandemiaren ondorioz, ekitaldi
tu egin nahi dituzte:
«Beraien aniztasun ge- Klubeko presidenteak uste du
netikoa mantenduz, kluben babesa beharrezkoa
morfologia eta izaera ho- dela Enkarterriko billanoen
betu nahi diegu». Horre- etorkizuna bermatzeko
tarako, hainbat hezitzailerekin eta profesionale- «Basati» itxura duten arren,
kin elkarlanean dabiltza. billano arrazako txakurrak
Lanarekin batera, beste animalia «umilak» eta
zazpi kidek kudeatzen lagunkoiak dira
dute proiektua.
Baina, zergatik Enkarterriko horiek guztiak bertan behera gebillanoak? «Lehenago, duela 30 ratu dira, eta klubaren jarduna
urte
inguru,
ganadua guztiz aldatu da, Lanak dioenez:
gidatzeko erabiltzen ziren, baina, «Orain, txakurkumeei buruz
teknologiaren garapenarekin, galdetzeko deitzen digute, aholgailu elektronikoek txakurren kua eskatzeko, txakurkumeen allana ordezkatu zuten, eta ez zen tak eta erregistroak egiteko...».
arraza honen etorkizuna susta- Orientazio lanetan martxan jatu», esan du Lanak. Egoera asko rraitzen duten arren, ekitaldiak
aldatu da ordutik, eta orain arraza egin ezin izateak asko eragiten dio
«gainbeheran» dagoela irudi- taldeari: «Badirudi ezetz, baina
tzen zaio: «Oso egoera kritikoan ekitaldietan egiten ditugun kalifidaude». Izan ere, klubak 2019. kazioak oso garrantzitsuak dira.
urtean argitaratutako azkeneko Ez da oso erraza txakur hauen
txostenaren arabera, 336 billano balorazio hori egitea, eta gu hainbaino ez zeuden Euskal Herrian; bat herritara joaten gara jabeei
horietatik 161 arrak dira, eta 175, erraztasun hori eskaintzeko».
Animalien babeserako lana
emeak. Kopuru horiek handitzeko helburua daukate klubeko premiazkoa dela azpimarratu du
zortzi kideek: «Arraza bat kon- Landak: «Mota honetako klutserbatzeko modurik onena bengatik izango ez balitz, ez legoke Enkarterriko billanoentzako
gehiago zabaltzea da».
Gidaritza ez da txakur horien etorkizunik». Gogorarazi du
gaitasun bakarra, ordea: «Erres- arraza hori Euskal Herrikoa dela,
kateetarako edo zaintzarako do- eta, horregatik, adierazi du «oso
hain handia dute Enkarterriko bi- garrantzitsua» dela espresuki
llanoek». Landak esan du aurpe- Enkarterriko billano gisa erregisgiera «basatia» izan dezaketela, tratzea: «Espainiako Gobernuak
baina azpimarratu du itxura fisi- eta Eusko Jaurlaritzak aitortuta
koaren atzean animalia horiek dauka arraza hau. Hala izendatuduten izaera «guztiz kontrakoa» ta ez badago, txakur hori ez da hadela: «Azkarrak, bizkorrak eta lakotzat hartu, nahiz eta gaitasun
umilak dira». Egitura fisikoari es- edo abilezia berdinak izan». Erreker, kirola erraztasunez egin de- gistroa «legezkotasunerako ezinzakete, eta, ezezagunekin mesfi- besteko pausu» gisa ikusten du
dati agertzen diren arren, jabea- klubeko presidenteak.

E

Enkarterriko Billanoen Klubekoen erakustaldia, 2019ko martxoan, Gueñesen. ENKARTERRIKO BILLANOEN KLUBA

Enkarterriko billanoa galtzeko zorian dagoen txakur arraza bat
da. Arraza ez galtzeko eta etorkizuna bermatzeko, Enkarterriko
Billanoen Klubak hainbat jarduera eta ekitaldi egiten ditu.

Etorkizuna
bermatzeko aterpe

ren aginduak «zorrotz» betetzen
dituzte. Hori dela eta, ehizarako
edo jabetzaren babeserako erabiltzen dira. Lanak uste du txakur
horien ikuskera aldatuz doala:
«Umeekin oso maitekorrak dira,
eta ezezagunekin, lotsatiak. Pixkanaka ezaugarri horiek guztiak
ezagutarazten dabiltza, eta konpainiarako animalia gisa ikusten
hasi dira».

