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Emakumeen etxeak 

Natalia Salazar Orbe

L
angilea, langabea,

erretiratua, gaz-

tea, adinekoa, ki-

rolaria, bertakoa,

migrantea... Izae-

ra eta mota guztie-

tako emakumeei konfiantzazko

eremu batean elkartu, saretu,

hausnartu eta euren jabekuntza

prozesuan eragiteko espazioak

eskainiko dizkieten etxeak sor-

tzen ari dira hainbat herritan; bes-

teak beste, Portugaleten eta Gal-

dakaon. Toki abegikorrak sortzea

da asmoa; kultura artekoak, inte-

gratzaileak eta belaunaldi arteko-

ak. Bizkaian hainbatek egin dute

jada bide hori: Durangoko Andra-

guneak, Basauriko Marieneak,

Ondarroako Etxelilak, Ermuko

Emakumeen Topalekuak eta Bal-

masedako Emakumeen Etxeak,

kasurako.

Portugaleten bi urteko proze-

sua egin dute jada. Aurreikusi

dute datorren urterako izango

dutela etxea. 25 emakume ari dira

egitasmoaren talde eragilean.

Itsaso Palacio Rodriguez da horie-

tako bat. Kontatu du mugimendu

feminista —bertako kidea ere

bada— eta beste talde batzuk ema-

kumeen etxearen beharra alda-

rrikatzen hasi zirela aspaldi, Por-

tugaleteko Udaleko Berdintasun

Batzorde Mistoan. «Udalak he-

rrian antolatzen diren Berdinta-

sun jardunaldiak baliatu zituen

emakumeen etxea eratzeko

hausnarketa prozesua egiteko».

Urtebetetik gora pasatu da orduz

geroztik. Dagoeneko ibilbide

orria finkatu dute, nahiz eta lan

asko duten oraindik egiteko.

Oinarriak ezarri dituzte. Rodri-

guezek azaldu ditu: «Argi izan ge-

nuen gune feminista bat izan be-

har zela; emakumeen ahaldun-

tzea eta beharrak, interesak eta

pairatzen dituzten zapalkuntzak

ikusteko espazio bat. Han, ahiz-

patasuna eta ahalduntzea izan be-

har dira helburu nagusiak».

Ez hori bakarrik. Portugaleten

bizi diren emakumeen arteko sa-

rea handitzeko eta denen artean

eragin politikoa egiteko asmoa

ere badu proiektuak. Rodrigue-

zek ikusten ditu horretarako zail-

tasunak: «Portugaleten anizta-

sun handia dago, eta gure arteko

sareak eta harremanak izatea ez

da hain erraza. Emakumeok, gai-

nera, zapalkuntza eta zailtasun

handiagoak pairatzen ditugu, eta

zailagoa egiten zaigu elkartzea.

Etxeari esker, aukera bikaina

ikusten genuen emakume asko-

tarikoen sare bat sortzeko».

Prozesua oso aurreratuta dute.

«Hausnartu dugu edukiei buruz;

espazio fisikoari buruz; kudeake-

ta eta gobernantza nola izan nahi

ditugun; zeintzuk izan behar di-

ren helburuak, eta zeintzuk diren

gure printzipioak. Hori adostuta

daukagu». Idatziz jaso dituzte

helburuak: emakume guztiak

hartuko ditu; emakumeen aniz-

tasun osoa onartuko du; bide

emango die jabekuntzarako eta

euren burua eraikitzeko; sareak

ehunduko dituzte, eta politika

publikoei eragingo die.

Etxeak izango dituen printzi-

pioak ere jaso dituzte: etxe femi-

nista izango da; dinamikoa eta

irisgarria; parte hartzailea eta ak-

tiboa; eraldatzailea; ekologikoa

eta jasangarria; bertan seguru

sentitzeko eremua eskainiko du.

Aniztasuna helburu

Herriko emakume guztiengana

iritsi nahi dute orain. «Ikusi dugu

partaidetza partziala dela. Oso

emakume gazte gutxik hartu

dute parte. Emakume gazteak

falta dira, baina baita disidenteak

ere: aniztasun sexualeko emaku-

meek ez dute parte hartu etxeari

buruz hausnartzeko prozesuan.

Beste kulturetako oso emakume

gutxi daude, gainera». 

Hori dela eta, proiektuari ja-

rraipena eman aurretik lantalde-

ak sortzea erabaki dute. Talde ho-

rietako baten lana da sareok

ehuntzea, era askotako emaku-

meei proiektuan parte hartzera

animatzea. «Euren aldarrikapen

Hainbat herritan emakumeen etxeak sortzen ari dira. Portugaleten, esaterako,
emakumeen ahalduntzea eta ahizpatasuna helburu nagusi dituen leku bat
osatzen ari dira. Galdakaon, erreferentziazko toki bat eratu nahi dute.

Eragiteko topagunea

Marienea Basauriko

emakumeen etxea,

irudiko artxibo

batean. MARIENEA
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guztiak ezagutu nahi ditugu. Eta

zapalkuntzen berri jaso. Horiek

guztiak ikusarazi eta aldarazi

nahi ditugu, benetan alternatiba

sakonak egiteko. Ikuspegia era-

bat aldatzen baita emakumeen

parte batek bakarrik egiten badu-

gu lan hori: klase ertainekoak, zu-

riak eta euskaldunak. Beharrez-

koa dugu hainbat zapalkuntza eta

interskzionalitate pairatzen di-

tuzten emakumeak batzea. Gai-

nerakoan, ez dugu aldatuko siste-

ma. Eta, horretarako, aniztasuna

behar dugu».

Urdibai enparantzan euskalte-

gi zaharra zegoen eraikinean

egingo duten etxeari Bidatzenea

izena jarriko diote: «Herriko fes-

tarik ezagunena da Andra Mari

Bidatzekoa. Oso identitate bote-

retsua du guregan. Bestalde, ema-

kumeen borrokaren eta eraldake-

taren gidari gisa planteatzen du-

gu. Bi elementuok batzen ditu».

Hasiberriak
Galdakaon, berriz, bidea hasi be-

rri dute. Han ere beharrezko ikus-

ten zuten «leku bat emakumeak

elkartzeko, esperientziak parte-

katzeko eta eroso eta libre senti-

tzeko». Hala azaldu du Janire

Markina Gilek. Momoak talde fe-

ministako presidentea da, eta

emakumeen etxea sortzeko talde

eragileko kidea. «Guretzat oina-

rria hurbileko eta konfiantzazko

etxea izatea da. Emakumeak ero-

so sentitu behar dira».

Erabide emakume taldeko kide

Miren Alapont ere antzera min-

tzatu da. Galdakaoko Berdinta-

sun kontseilua sortu zenetik ikusi

zuten beharrezko emakumeen

etxea eratzea. «Erreferentzi pun-

tu bat ere izango da emakumeen

ahalduntzea lortzeko», adierazi

du. Haren esanetan, «banakako

ahalduntzea eta talde osoarena

ere lortzen da» proiektuon bidez.

Orain arte batzar gutxi batzuk

egin dituzte, eta proiektua herri

osora zabaltzea dute helburu.

Ahalik eta emakume gehien el-

kartu nahi dituzte, herriaren

aniztasun guztia jasotzeko. Mar-

kinak esan duenez, han ere hain-

bat esparrutako ordezkariak falta

dituzte. «Guk ezin dugu erabaki

migratzaile batek zer behar duen;

edo auzoko batek, emakume

alargun batek edo kirolari batek.

Emakume bakoitzak bere beha-

rrak ditu. Aniztasun hori batu 

behar da, eta proiektu amanko-

mun bat egin. Hori da asmoa».

Alaponten ustez, emakumeen

etxeak emakumeen parte hartzea

lortu behar du, inplikazio handia-

goa izan dezaten. «Parte hartzea

bilatzen du, ahalduntzea bultza-

tzeko eta emakumeen protago-

nismoa sustatzeko».

Etxea non eraikiko duten era-

baki gabe dago. Hausnarketa pro-

zesuan ateratzen diren beharren

arabera erabakiko dute zer egin

eta non, udalaren babesarekin.

N. S. O. 

A
spaldikoa da aldarri-

kapena, eta, erakun-

deen babesik izan ez

duten arren, emaku-

meen etxearen proiektua ere lan-

dua dute Bilboko auzo garaietako

hainbat talde eta eragilek. Galtza-

gorri talde feminista da horietako

bat. Uste dute sinesgaitza dela

oraindik Bilbon emakumeen

etxerik ez egotea. Bat baino gehia-

go egon beharko liratekeela diote.

Hala ere, beharrik handiena San

Frantzisko, Zabala eta Bilbo Zaha-

rra auzo garaietan ikusi dute. Ko-

loretxea emakumeen etxea —ize-

na ere erabaki dute— San Frantzis-

ko auzoko Harrobia plazan egite-

ko eskatu dute. Izen bereko elkar-

tea aurkeztuko dute laster.

Behar hori are nabarmenago

bilakatu du pandemiak. Susana

Andino Galtzagorri elkarteko ki-

deak egoera batzuen larritasuna

aipatu du: «Emakumeen egoera

oso latza da gure auzoan. Bakar-

turik bizi dira batzuk; batez ere,

adinekoak. Emakume nagusien

egoera ere latza da. Oso baliabide

gutxi jasotzen dugu».

Pandemia aurretik ere, ezauga-

rri eta egoera sozioekonomiko

bereziak izan dituzte Zabala, Bil-

bo Zaharra eta San Frantzisko au-

zoek: «Langabezia tasa oso altua

da. Aniztasun handia dago. Hori

oso aberasgarria da, baina pobre-

zia nagusi da». Elkarteak azaldu

duenez, Eusko Jaurlaritzaren az-

terketen arabera, «Euskadiko gi-

zarte bazterketa arrisku mailarik

handiena bizi dugu. Eta Bilboko

beste auzoetako bizilagunekin

konparatuta, bizi itxaropena 10

urte laburragoa da gurean».

Egoera horren aurrean, Andi-

nok esan du emakumeek «topa-

gune batzuk behar» dituztela.

«Nora jo ez dutenentzat errefe-

rentzia bat izango litzateke ema-

kumeen etxea». Hainbat zerbitzu

etxe berean eskaintzeak burokra-

ziak zailtzen dituen prozesuak

arintzea eta erraztea eragingo lu-

keela azaldu du. 

Arrazakeria dute beste arazo

bat. Beste jatorri batzuetako he-

rritarrak ez ezagutzeak arrazake-

ria areagotzen duela dio, eta ho-

rren aurkako borrokan lagunga-

rritzat jo du: «Elkar ezagutzeko

tresna izan daiteke».

2015az geroztik partaidetza

prozesu zabala garatu dute, eta

Koloretxe, guztion etxeatxostena

osatu. Koloretxe.euswebgune

sortu berrian dago ikusgai. Joan

den hilean Bilboko Udaleko Ber-

dintasun Sailak egin zuen ema-

kumeen etxeei buruzko aurkez-

pen ekitaldian parte hartu zuten

auzootako mugimendu feminis-

tetako kideek. Azterketa horrek

emakumeentzat espazio propio-

en beharra azpimarratzen du.

Agintaldi honetan
Andinok uste du Bilboko Udalak

agintaldi honetan gauzatuko

duela emakumeen etxea. «Lotsa-

garria da Hego Euskal

Herriko hiriburu baka-

rra izatea emakumeen

etxerik barik; ikusita,

gainera, hainbat herritan

ere egin dituztela eta bes-

te batzuetan egiteko pro-

zesuetan ari direla». 

Egoera horrek Bilboko

mugimendu feminista

indartsuarekin talka egi-

ten duela deritzo. «Arrakala bat

dago agintarien eta mugimendu

feministaren artean, eta bada ga-

raia hori konpontzeko. Konben-

tzituta gaude etxea agintaldi ho-

netan gauzatuko dutela». Hala

ere, pauso zehatzak eskatu diz-

kiote udalari. Dena den, aitortu

duenez, «mugimendua epela

bada ere, sumatzen da zerbait».

Galtzagorri talde feministak azaldu du pandemiak are gehiago zaildu
duela Bilboko auzo garaietako egoera sozioekonomikoa. Emakumeen
etxe batek ekarriko lituzkeen onurak azpimarratu ditu.

«Behar» dutelako

Emakume bat Bilboko auzo garaietako kale bat gurutzatzen, artxiboko irudi batean. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Beharrezkoa dugu
hainbat zapalkuntza 
eta intersekzionalitate
pairatzen dituzten
emakumeak batzea»
Itsaso Palacio Rodriguez
Portugaleteko Bidatzeneko kidea

«Emakume bakoitzak
bere beharrak ditu.
Aniztasun hori batu
behar da, eta proiektu
amankomun bat egin»
Janire Markina Gil
Galdakaoko Momoak talde 
feministako kidea

«Parte hartzea bilatzen
du, ahalduntzea bultzatu
eta emakumeen
protagonismoa
sustatzeko»
Miren Alapont
Galdakaoko Erabide emakume 
taldeko kidea

‘‘

Emakumeen egoera latza da
gure auzoan. Bakarturik bizi
dira batzuk; batez ere,
adinekoak»
Susana Andino
Galtzagorri talde feministako kidea

‘‘
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2012ko maiatzean sortu zuten
Marienea Basaurin, emakumeak
elkartzeko, hausnarketak egiteko
eta jarduerak dinamizatzeko es-
pazio gisa jarduteko. Biki Pozo
(Lasarte-Oria, Gipuzkoa, 1980)
Marienea emakumeen etxea ku-
deatzen duen elkarteko kideak
kontatu du etxearen ibilbidea.
Ia bederatzi urteren ondoren,

zer da Marienea? 

Marienea feministon eta ideien
fabrika bat da, eta feminismoaren
laborategia. Gauza asko mami-
tzen dira han. Batez ere, jakindu-
ria. Guretzako gune segurua ere
bada geure gauza, aldarrikapen
eta beharrei buruz hitz egiteko eta
trebatzeko. Marieneak, nahiz eta
COVID-19aren garaiotan egon,
bizitza handia du. Mugimendu
itzela dago. Formazio handia
dago. Beti dago zerbait. Etengabe-
ko mugimenduan dagoen gune
bat da, eta emakume guztiek dute 
lekua bertan. Berdin dio nongoa
zaren edo zer koloretako azala
duzun. Etxea da, eta gure etxe 
bezala sentitzen dugu.
Urte guztiotan aldatu egin al da?

Aldatu da, bai, hazi egin delako.
Agian, helburua ez da aldatu, bai-
na aldatu da, bizitza eta emaku-
meen beharrak aldatu diren hei-
nean. Aldatu dira aldarrikapenak
eta bertan eskaintzen diren gau-
zak. Saiatzen gara gizartearen
erritmoarekin batera joaten. 
Zer eskaintzen du Marieneak?

Marienean udaleko berdintasun
teknikaria dago. Beraz, Berdinta-
sun Saila, hein batean, hor dago.
Hori estrategikoa da. Marienea-
ren birika den Jabekuntza eskola
bertan dago. Bertan egiten diren
ikastaro eta trebakuntza eskain-
tzak marko horren barruan ko-
katzen dira. Sexu informaziorako
bulegoa ere han dago. Emakume-
en informazio bulegoa ere bai, eta
beste programa batzuk ere mar-
katzen dira bertan. Besteak beste,
gazteei bideratutako egitasmo bat
Marienetik kudeatzen da. Bestal-

de, emakumeen informazio bule-
goan, harrera egiteaz gain, ahol-
kularitza zerbitzua ere badauka-
gu. Bertan psikologo eta abokatu
bat daude. Etxeak baino urte
gehiago ditu zerbitzu horrek. Gu-
retzat lorpen bat da zerbitzu hori
Marienea barruan egotea. Dena
dago estrategikoki pentsatuta.

Marienea zirkularra da. Era ho-
rretan diseinatu zen. Sexu forma-
ziorako bulegora joateko pasa
zaitezke, nahi izanez gero, ema-
kumeentzako informazio zentro-
tik, gure langileak dauden leku-
tik. Denak dauka zentzua.
Garrantzitsua al da atal horiek

guztiak leku berean egotea?

Bai, noski. Proiektuari sena eta
gorputza ematen dizkio. Pentsatu
zerbitzu horietako bakoitza auzo
batean kokatzen dutela Basauri-
koa bezalako herri handi batean.
Deszentralizazioak sakabanatu
egingo luke proiektua. Esku har-
tzeak hobeak dira denak batera
egonda. Eta irudikatzen ditugun

proiektuak ere globalagoak eta
egituratuagoak dira. 
800 emakume elkartzen ditu

Marieneak. Horiek denek isla-

tzen al dute Basauriko emaku-

meen aniztasuna?

Etorkinak, esaterako, erronka bat
dira guretzat. Ni Marieneko talde
eragilera sartu nintzenean,  gure
erronka gazteak erakartzea zen.

Marienean egin genuen jarduera
baten ondorioz, orain Basaurin
gazte talde feminista bat dauka-
gu. Marienearen fruitua da. Orain
gure erronka da emakume arra-
zializatuekin lan egitea. Herrian
beste leku batzuetan antolatzen
dira. Hala ere, parte hartzera dei-
tzen zaienean, etortzen dira.
Aniztasuna badago, baina ez
nahiko genukeen beste. Gure
beste lorpen bat da Basauriko
asanblada feminista. Azkeneko
greben ostean sortu da.  
Aniztasun horrek zaildu al du

adostasuna lortzea eztabaida-

ren batean?

Ez, baina erronka bat izan da  eus-
kararen presentzia bermatzea
emakumeen etxeetan. Batez ere,
Basaurikoan. Sortu behar izan ge-
nuen batzorde bat presio talde
moduan aritzeko, eta, gutxienez,
marra gorriak markatzeko. Barne
gatazka txiki bat izan da. Gauza
batzuk hausnarketara eraman
beharko genituzke. Besteak bes-
te, zer-nola iritsi zuriak ez diren
emakumeengana edo aniztasun
funtzionala dutenengana. Agian,
iritsi da hausnartzeko garaia. Utzi
gauzak ekoizteari eta egin deza-
gun diskurtso bateratu bat.
Marieneak eragin al du emaku-

meen arteko harremanean? 

Bai. Marieneak batu gaitu herriko
plazak batuko ez gintuzkeen mo-
duan. Marienean harremana dut
nire bizitza pertsonalean kontak-
turik izango ez nukeen emakume
batzuekin. Belaunaldi askotako
emakumeak daude. Politikoki
berdin pentsatzen ez dugun
arren, feminismoak batu egiten
gaitu; askotariko emakumeak ba-
tu ditu gune berean.
Beharrezkoak dira etxeok?

Militante feminista moduan, uste
dut beharrezkoak direla emaku-
meen etxeak, eta politika publiko
feministak egin behar direla. Era
honetako proiektuak lehenengo
lerrora eraman behar dira. 

«Marieneak batu gaitu
herriko plazak batuko
ez gintuzkeen eran»

Biki Pozo b Basauriko Marienea elkarteko kidea

Pozok azaldu du Basauriko emakumeen etxea feministen eta ideien
fabrika bat dela; baita feminismoaren laborategia ere. Handik sortu dira,
besteak beste, Basauriko asanblada feminista eta gazte talde feminista.

MONIKA DEL VALLE / FOKU
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Emakumeen etxeak

Marienean harremana
dut nire bizitza
pertsonalean
kontakturik izango ez
nukeen emakumeekin»

‘‘
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TRANPEROA

Patxo Telleria

Profesional bat

H
an ikusten dut goizal-

dean, ehizara atera-

tzen naizenean. Ber-

din iluntzean, etxera

esku hutsik bueltatzen naizene-

an. Hiriko sarreran dagoen sema-

foroan egoten da. Aproposena

bere kadentzia luzeagatik, neska

gazte horrek semaforo gorrian

geldi dauden auto gidarientzako

egiten duelako lan. Kagoendios-

kahasten naiz ikusi orduko. 

Mazoekin egiten du saioa: hi-

rurekin hasi, konturatu orduko

lau mazo kudeatu, eta, gutxira,

bostekin jolastera iristen da, zir-

kuan bezala, are zailago. Ezina

ekinez egina. Auto gidarien arre-

ta lortzen du. Ez bakarrik trebe-

ziagatik, saioari irribarre zabal

eta kutsakor batekin aurre egiten

diolako, eta, azken traka iristen

denean, neskak  seigarren mazoa

gerripetik ateratzen duenean,

hiri bazterreko semaforo batean

ez, Parisko Folies Bergere, edo

New Yorkeko Radio City Music

Hallen daudela amesten dute

ikusleek. 

Dirua batzeko ordua iritsi da.

Artilezko txano gorria eskuan

duela ilaran dauden autoetara

hurbildu da gaztea, sekula gal-

tzen ez duen irribarrearekin, eta,

orduan, lehenengo kotxeraino

ere iristeko ia denborarik gabe,

semaforoa berde jarri da, eta

auto guztiak irteten dira abiada

bizian. 

Neskak ez du, haatik, kemena

galtzen: argi berdearekin

hurrengo saiorako prestatu, eta

argia aldatu bezain pronto hor

dago berriro ere, kotxeen aurre-

an, bere mazoak eta bere irriba-

rrearekin. Semaforoaren kaden-

tzia luzea da, baina neskaren

saioa ere luzea, eta egoera bera

errepikatzen da egun osoan.

Neskak ez du dirurik batzeko

astirik, eta, okerrena, badirudi

bost axola zaiola.  

Atzo eztanda egin nuen. Aste

osoan harrapakinik  lortu barik

nengoen, eta neskak ordainduko

zuen ostia txarra. Esan nion ea

ezin ote zuen saioa laburragoa

egin, dirua batzeko astirik izate-

ko, ala ze arraiotara etortzen ote

zen egunero-egunero semaforo

alu horretara; amorru bizitan jar-

tzen nintzela ikusten nuen ba-

koitzean eta ez jarraitzeko ergel

jokatzen, ostia. 

Neskak irribarrez erantzun zi-

dan asko kostatuta lortua zuela

sei mazorekin aritzea, harro ze-

goela, eta, saioa laburtuz gero,

akaso diru gehiago lortuko zuela,

baina ez ziola bokazioari traizio-

rik egin nahi, eta bla, bla, bla. Hi-

tza oraindik ahoan zuela alde

egin nuen, kagoendioska. 

Gaur goizean, lanera atera nai-

zenean, hurbildu egin zait, eta

irribarrea galdu gabe esan dit

arrazoi dudala, pentsioko jabeak

kalera botatzeko mehatxua egin

diola zorrak kitatu ezean, eta ba-

dela garaia burua zentzatzeko.

Artista izateko ametsa baztertu,

eta saioa laburtuko duela; kale

gorrian ez geratzearren bost ma-

zorekin egingo duela gaurtik au-

rrera. 

Orain, lanetik bueltan nator,

esku hutsik, nola ez, eta neskaren

saioa ikusten geratu naiz. Agindu

bezala, bost mazorekin aritu da,

baina saioa bukatu orduko, dirua

batzen hasi, eta ziztuan semafo-

roa berde jarri zaie gidariei.  

Harritu egin naiz, eta kioskoan

egunkariak saltzen dituen mo-

rroiak argitu dit kontua: «Ez al

zara enteratu udalak semaforoen

kadentzia bizkortu duela, trafi-

koa arintzeko asmoz? Orain go-

rriak gutxiago irauten du». 

Neskak, urrundik ikusi, eta

diosala egin dit. Irribarrez, kago-

endios! Saioa lau mazorekin egin

beharko zuela esatekotan egon

naiz, baina isilik geratu naiz.

Konturatu naiz badudala harra-

pakina aste honetarako. Hor du-

zue pertsonaia. Nahi nuke haren-

gatik merezi dudana kobratu,

baldin eta artikulua oso-osorik

irakurtzeko astirik baduzue. 

Ilaran dauden
autoetara hurbildu
da gaztea, sekula
galtzen ez duen

irribarrearekin, eta,
orduan, lehenengo

kotxeraino ere
iristeko ia

denborarik gabe,
semaforoa berde

jarri da 

Irudia b Gernika-Lumo

Zuzenketa barik onartu da aurrekontua
Bizkaiko Batzar Nagusiek herenegun onartu zuten diputazioak 2021erako ondutako aurrekontua, Gernika-Lu-

moko Batzar Etxean egindako osoko bilkuran —irudian—. Foru gobernua osatzen duten EAJren eta PSE-EE-

ren aldeko 33 botoak jaso ditu foru arauak; oposizioko hemezortzi batzarkideek aurka bozkatu dute. Ez dira

onartu ez EH Bilduren osoko zuzenketa eta ez EPrena, ezta EH Bilduk, EPk eta PPk aurkeztutako 600 zuzenketa

partzial baino gehiago ere. Negoziatzeko gai ez izatea egotzi diote gobernuari. HITZA
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Maialen Arteaga Zornotza

Iurdan Martitegi euskal presoa
(Durango, 1980)  bakartze modu-
luan dago uztailetik, Soto del Re-
algo kartzelan, Espainian. Marije
Lizaso (Zarautz, Gipuzkoa, 1953),
Martitegiren ama da, eta Miren
Erdoiza (Durango, 1994), Duran-
goko Sare plataformako kidea, eta
presoaren egoerak larrituta dauz-
ka. Bakartze egoeratik irten behar
duela eskatu dute biek. Zornotzan
bildu dira Bizkaiko Hitza-rekin,
senideen egungo bizilekuan, ha-
ren egoeraren berri emateko.
Lehenengo eta behin, zer mo-

duz dago Iurdan Martitegi?

MARIJE LIZASO: Berak ondo da-
goela esaten du, animatuta dago-
ela. Baina ez dakit benetan ondo
dagoen ala soilik gu ez urduritze-
ko esaten duen.
Non dago preso? Zein izan da

haren ibilbidea, eta zein da

oraingo egoera?

MIREN ERDOIZA: 2001ean atxilo-
tu zuten, eta bost urte eman zi-
tuen kartzelan. 2009an espetxera-
tu zuten berriro, eta iazko uztailera
arte Frantziako hainbat kartzela-
tan egon da. Azken urteak Mont-
de-Marsanen [Okzitania] eman
ditu, Frantziako Estatuak euskal
preso politikoak hurbildu zituela-
ko bertara. Guztira, hamasei urte-
ko espetxealdia, eta hiru urte
eman ditu kanpoan; beraz, heme-
retzi urte etxetik kanpo. Orain, be-
rriro Espainiaratu dute, eta oso
kondena luzea dauka aurretik. Bi-
zitza erdia herritik kanpo egin du.
LIZASO: Horri guztiari gauza bat
gehitzen zaio: bakartze egoera.
Uztailetik darama horrela.

Zer ondorio dauka bakartuta

egoteak?

LIZASO: Bakardadea da. Ezin da
bere kideekin patiora irten; lau
ordu ditu patioan egoteko, eta
beste ordu denak, ziegan. Dauz-
kan lau ordu horiek bakarrik iga-
rotzen ditu; euria egin, elurra
egin, nahiz eta eguzkiak gogor
jo... Patioan dagoen aterpe txiki
batean egoten da, irakurtzen. Ez
du besterik.
ERDOIZA: Iurdanek oso argi esa-
ten du: bakartze modulua kartze-
la barruko bigarren kartzela da,

eta hura orain bigarren kartzelan
bizi da. Lau ordu horiek patio txi-
ki batean ematen ditu; hor ezin da
beste presoekin eta kideekin ko-
munikatu. Ez dauka ezertarako
eskubiderik: ez ekintzetarako, ez
ingurukoekin komunikatzeko...
Haren zeldaren ondoan Iñaki
Reta presoa dago, eta harekin
leihotik leihora komunikatzea da
daukan aukera bakarra. Bestela,
ez da beste inorekin ez gurutza-
tzen ez komunikatzen. Bakartuta

egotea ezer egiteko eskubiderik
ez izatea da.
Zergatik dago egoera horretan?

ERDOIZA: Hori da ulertzen ez du-
guna. Bakartze egoerak kartzela-
ko zigor gisa daude pentsatuta:
norbaitek ez baditu legeak edo
arauak betetzen, bakartze egoe-
rekin zigortzen dituzte. Iurdan
Frantzian egon denean eta kar-
tzela barruan zerbait gertatu de-
nean, bertako zigor modulura
eraman dute. Gertatzen dena zer
da? Euskal preso politikoekin,
historikoki, zigor hori ez dela

inoiz bi astekoa izan.
Gehienez, bi asterako zi-
gor gisa daude pentsatu-
ta. Umetan, eskolan zi-
gortzen zaituztenean,
nonbaitera eramaten
zaituzte, behin-behine-
ko zigor bat izango balitz
bezala, baina kasu hone-
tan, espetxean. Euskal
preso politikoek, ordea,
urteak eman dituzte ba-
kartze egoeran. Eta ez
bat, bi edo hiru; 20 edo 30
urte igaro dituzte ezohi-
ko zigor horretan euskal
preso politiko izategatik.

2020an ikusi dugu aldaketa ba-
tzuk gertatzen hasi direla arlo ho-
rretan, eta presoen eskubideak
bermatzeko aurrerapausoak
ematen hasi direla, eta, nahiz eta
guretzat nahikoa izan ez, espe-
txealdia bakartuta igaro duten
presoak ateratzen hasi direla. An-
daluziako [Espainia] bakartze
modulu  guztiak, adibidez, hustu-
ta daude, baina Iurdan iazko urte-
an bertan sartu dute bakartzean,
eta han mantentzen dute beste

denak ateratzen dituztenean. Ez
dugu ulertzen.
LIZASO: Hori tratamendu bilere-
tan erabakitzen da: presoen balo-
razioa egiten dute, eta bertan era-
bakitzen dute ea bakartuta jarrai-
tu behar duen, modulu aldaketa
bat emango dioten, beste nonbai-
tera eroango duten… Esan zioten
bere behin betiko kartzela Soto
del Realgoa zela.
Beraz, egoera hau Soto del Rea-

lera eroan dutela da?

ERDOIZA: Soto del Real ez dago
espetxealdi luze bat egiteko disei-
natuta. Bitarteko egonaldi bate-
rako dago pentsatuta: epaiketa
bat izan bitartean egoteko, beste
kartzela batera eraman bitartean
egoteko... Makrokartzela bat da.
Iurdan bertara eraman zuten,
zigorra beteko duen kartzela
zehaztu bitarteko prozedura

horrelakoa delako, eta, balorazio
bilera hartatik pasatu zenean,
esan zioten bere espetxealdia
Soton bertan igaro beharko
duela. Iurdanek ez zuen espero.
Horrek esan nahi du, bakartze
moduluan egon ez arren, bizitza
bat egiteko pentsatuta ez dagoen
kartzela batean bete beharko
duela kondena.
LIZASO: Soto, berez, oso kartzela
txarra da. Han egon diren preso
ohiek ere esan izan dute hango
bakartze modulua dela Espainia-
ko Estatuko gogorrena. Ez dugu
ulertzen nola ezarri dioten kar-
tzela hori kondena betetzeko.
Nola eragiten dio presoari ba-

kartuta egoteak ?

LIZASO: Ahal duen moduan da-
rama, baina haren motibazioa
husten dabiltza. Gainera, Soton,
bakartze moduluan eta COVID-

«Bakartze 
modulua kartzela
barruko bigarren
kartzela da»
Miren Erdoiza eta Marije Lizaso
Durangoko Sareko kidea eta Iurdan Martitegiren ama

Iurdan Martitegi durangarra bakartze moduluan daukate
uztailetik, Soto del Realgo kartzelan. Behin-behineko egoera bat
den arren, euskal presoentzat ohikoa izaten dela dio Sarek.

Miren Erdoiza eta Marije Lizaso, joan den astelehenean, Zornotzan. ARITZ LOIOLA/ FOKU

Preso politikoei salbuespen
egoera bat ezartzen dietelako
dago Iurdan [Martitegi]
bakartze moduluan»
Miren Erdoiza
Durangoko Sare plataformako kidea

«Sotoko bakartze modulua
Espainiako Estatuko gogorrena
da. Ez dugu ulertzen zergatik
ezarri dioten kartzela hori»
Marije Lizaso
Iurdan Martitegi euskal presoaren ama

‘‘
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19aren pandemia betean. Egoera

ez da ona. Senideak eta lagunak

bisitan joatea energia dosi bat da

presoentzat, eta hori ere debeka-

tu egin diete. Maite duten jendea-

rekin harremanak izan behar 

dituzte. Gainera, ezin dugu ezer

antolatu. Egoerari buruz galde-

tzen dugun aldiro, bakoitzak gau-

za bat esaten digu: aste baterako

dela, bi asterako, hirurako... Ez

dakigu noiz arte egongo garen bi-

sitarik gabe. 

ERDOIZA: Iurdan gogorra da, eta

indartsu dago, baina ez dago po-

zik.«Egun guztiak berdinak

dira», esaten du. 200 egun baino

gehiago daramatza bisitak erre-

gulatuta eduki gabe. Osasun neu-

rrien aitzakiapean kentzen dituz-

te bisitak, baina ez dituzte oina-

rrizko osasun neurriak betetzen.

Udan 32 kasu positibo egon zirela

salatu genuen. Funtsean, osasun

baldintzak bermatzen ez direlako

daude debekuak kartzeletan. 

Beharrizan primitiboak baino

gehiago gara; harremanak behar

ditugu, eta Iurdanek duen harre-

manetarako aukera bakarra kar-

tzelako langileak dira: horrek

asko eragiten dio. Maitasun keinu

bakarra asteko bi eskutitzak eta

hamar minutuko deia dira. Bake-

rako eta elkarbizitzarako bidean

hori irenstea oso zaila da.

Eta senideei nola eragiten dizue

egoerak?

LIZASO: Urtarrilaren 14an ikusi

genuen azkeneko aldiz Iurdan. Ez

gaude ondo. Astean behin hitz

egiten dugu harekin telefonoz,

eta bi gutun bidaltzen dizkiogu

astean. Urtarrileko bisita hartan

besarkatzeko eskatzen zidan

behin eta berriz; kontaktu fisikoa

behar zuen. Iurdanek bi ume txiki

dauzka: 9 urteko bat eta 2 urteko

bat. Txikienak ez du aita ia ezagu-

tzen, bisitak egiteko aukerak

kendu dizkietelako. Urte batean

bi aldiz ukitu ditu Iurdanek bere

semea. Aitarekin egon denean

ere, arraroa egin zaio, eta ama

izan behar zuen ondoan. Horrek

guztiak arrasto handia uzten die

umeei. Umeekiko komunikazio

guztia eten diote, eta horrek seni-

deen gain uzten du zama guztia;

egoera ulertzeko lanketa guztia

senideok egin behar dugu, eta

karga izugarria da.

ERDOIZA: Kartzela ez da inoren-

tzako lekua, baina are gutxiago bi

urteko ume batentzat. Oso arro-

tza egiten zaio. Ez dago ume ba-

tentzako espazio seguru bat izate-

ko pentsatuta. Orain, aita ikusi

nahi badu, ehunka kilometro

egin behar ditu ume horrek, eta

40 minutuz kristal baten kontra

egon. Ez dauka aitarekin komu-

nikatzeko beste modurik. Iurda-

nek ezin du eskulanik egin eta

hori etxera bidali, bideo deirik

egin... Ez diote alternatibarik es-

kaintzen. 

Bakartzea, beraz, tresna bat da

Espainiako Estatuarentzat?

ERDOIZA: Bai, noski. Iurdan epai-

tuta dago, eta ezarri dioten kon-

dena betetzen ari da, baina kar-

tzela bera bigarrenez ari da Iur-

dan epaitzen, eta espetxeak ez

dauka legez inor epaitzeko esku-

biderik. Kartzelak preso dituen

pertsonen ongizatea bermatu be-

har du. Legea ezarri behar dute,

eta, horren arabera, baldintza

duinak bermatu behar dituzte.

Iurdanek oso ondo dauka buruko

osasuna. Urteetan erakutsi du el-

karbizitzarako ez duela arazorik,

eta ez dela arriskutsua. Ez luke

hor egon behar.

Euskal presoa ez balitz, egoera

bestelakoa litzateke?

ERDOIZA: Bai, zalantzarik gabe.

Atzera begiratu besterik ez dugu

egin behar. Hainbat preso ohik

kontatu dute zer esan nahi duen

bakartuta egoteak. Oso jarrera

desegokia dutenak daude bakar-

tuta. Preso politikoei salbuespen

egoera bat ezartzen dietelako

dago Iurdan egoera honetan.

Euskal Herriko jokaleku politi-

koa nabarmen aldatu da azke-

neko urteetan. Gizartea aldatu

da, baina kartzela?

ERDOIZA: Kartzela ereduak ber-

din jarraitzen du. Marisol Iparra-

girreren epaiketako testigantza

horren adibide da. Hark konta-

tzen du nola Euskal Herriak kon-

ponbiderako erabakia hartu duen

eta, aldiz, euskal presoak duela 30

urteko testuinguruan biziko bali-

ra bezala tratatzen dituztela. Iur-

danek hamabost urte baino

gehiago daramatza kartzelan; le-

henengo graduan eta bakartuta

dago oraindik, bera jaio zenean

zeuden baldintza berberetan. Ba-

karmortua deitzen dio Iurdanek.

Bakardadea oso gogorra da zuk

hala erabakitzen ez duzunean.

Guk eskatzen duguna da bakar-

mortutik atera dezatela, Euskal

Herriratu dezatela, eta dagozkion

eskubideak berma diezazkiotela.

Herritarrak konponbiderako

pausoak ematen gabiltza, eta bes-

te aldetik ez da ia ezer mugitzen.

Zein da bakarmortu horren al-

ternatiba?

ERDOIZA: Bakartze egoera buka-

tzea. Saretik Bakarmortutik

arnasgunera dinamika jarriko

dugu martxan. Haren bizitoki

bakartiaren ideia horri arnasgu-

neak aldarrikatzen dizkiogu:

arnasgunea aurrez aurreko bisi-

tetan seme-alabekin besarkatze-

ko eskubidea izatea da, patiora

jendearekin irteteko aukera iza-

tea da, Euskal Herriratzea da...

Bakartzearen kontrakoak diren

gauza asko dira arnasgune Iurda-

nentzat, eta horien alde egingo

dugu.

Harremanen beharra agerian

geratu da pandemian. Orain pre-

soen egoerarekin atxikimendu

handiagoa dagoela uste duzue?

ERDOIZA: Durangon nabaritu

dugu jendearen hurbiltasuna, eta

lehen erakusten ez zen sentsibili-

zazio bat. Iurdanen kasua salatze-

ko mobilizazioetan, jendeak oso

ondo erantzun du. Baina Iurda-

nen korapiloa askatzeko gauza

gehiago behar dira. Gizarte oso

baten erantzukizuna da presoen

auzia, ez senideena bakarrik.
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Peru Azpillaga Diez

B
izkaiko baserri

eskolak arris-

kuan daude.

Egoera aldatu

ezean, itxi egin

beharko dutela

jakinarazi dute. Izan ere, pande-

mia dela-eta martxoan urtebete

beteko dute haien etxaldeetako

ateak itxi behar izan zituztenetik.

Horregatik, Jaurlaritzari dei egin

diote adierazteko haien jarduna

bateragarria dela osasun neurrie-

kin. «Oso egoera txarrean gaude.

Bakoitza ahal dugun moduan ari

gara aurrera egiten, aurreztuta

genuenarekin moldatzen, baina

egoera aldatu ezean, itxi egin be-

harko dugu», esan du Cristina

Cela Gautegiz Arteagako Baratze

baserri eskolako arduradunak. 

«Oso kezkatuta» egin du berba

Bizkaiko hiru baserri eskola na-

gusien egoera zailaren inguruan.

Lurraska eta Lapurreketarekin

batera, Bizkaiko ikastetxeetako

umeen gehiengoa jasotzen dituz-

te hirurek urtero. Beraz, haien jar-

duna hezkuntzaren egoerarekiko

«erabat» menpekoa dela adierazi

du Celak. «Iazko martxoaren

13tik daramagu itxita. Guk udan

zabaldu genuen, Jaurlaritzari eta

Hezkuntza Sailari gure jarduna

segurua dela frogatzeko, baina ez

du ezertarako balio izan».

Celak kontatu duenez, hiru

proiektuek irailean berriro lanean

ekingo ziotela espero zuten. Hez-

kuntza zentroetatik ere deiak jaso

dituztela adierazi du. «Arazoa da

irailean Hezkuntza Sailak mezu

bat bidali ziela eskolei, esanez

aurten ezingo direla baserri esko-

letara etorri; baina gurekin ez da

inor jarri harremanetan», esanez

kexatu da. «Arazoa ez da eskolek

ez dutela etorri nahi; batzuek dei-

tu egin dute. Baina beldurra dago,

eta, eskolako zuzendaritzan gal-

detzen dutenean, ezetz erabaki-

tzen dute, Jaurlaritzak bere ga-

raian ezetz esan zuelako».

Horregatik, baserri eskolek

haien jarduna «segurua» dela al-

darrikatu nahi dute. «Udan ireki

genuenean, PCR probak egin ge-

nizkien ume guztiei, eta gero,

haiekin eman genuen hilabete

osoa; ez genuen kutsatze bakar

bat ere izan», azaldu du Celak.

«Hala ere, urteak hamabi hilabe-

te ditu, eta bakarrean lan eginda,

ezinezkoa da proiektuari eus-

tea». Izan ere, Jaurlaritzatik

haien proposamena entzun ere ez

dutela egin salatu du, eta, horre-

gatik, martxotik daramatela es-

kolekin lan egin ezinik. «Bi aste

barru bilduko gara, azkenean,

Jaurlaritzarekin, baina oraindik

ez dakigu ezer. Itxi egin gaituzte,

inolako azalpenik ezta aukerarik

eman gabe, gurekin kontatu

gabe, aukerarik aztertu gabe...».

Egoera «latz» horren aurrean,

Celak mezu argi bat helarazi du:

«Datorren irailean martxan jarri

ezean, itxi egin beharko dugu...

Gure aukeren mugan gaude ja-

da». Baserri eskoletan mantentze

gastuak «handiak» direla azaldu

du: «Ura, argia, animalien man-

Baratze, Lapurreketa eta Lurraska dira Bizkaiko baserri eskola nagusiak. Hiruren artean, Bizkaiko
eskola eta ikastoletako ume gehienak hartzen dituzte urtero. Pandemiaren ondorioz, ordea, martxotik
ateak itxita dauzkate. Beren jarduna osasun neurriekin uztartu daitekeela nabarmendu dute.

Baserri eskolak, itolarrian

Gautegiz Arteagako Baratze baserri

eskola, artxiboko irudi batean.

BARATZE BASERRI ESKOLA
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tenua... Dena mantendu dugu,

martxan zabaltzeko esperantza

genuelako». Horretaz gain, Bara-

tzen, esaterako, hamabi langile

dituztela esan du. «Jende nahiko-

txo gara: bi autonomoak gara, eta

beste hamarrak alde baterako en-

plegu erregulazioan daude». Az-

pimarratu duenez, langileen

gehiengoa proiektu hasi zenetik

ari dira bertan lanean. «30 urte

daramatzagu proiektu honekin,

pedagogia eredu berriak lantzen

eta etengabe berritzen. Orain, 50

urte baino gehiagorekin, langa-

bezian utzi beharko dugu gure

jendea?».

Beste eredu mota bat
Celak nabarmendu duenez, base-

rri eskoletatik beste hezkuntza

eredu baten alde egiten dute. Eta,

orain, inoiz baino gehiago, gogora

ekarri nahi izan du haien eredua-

ren garrantzia. «Aurten ume

guztiak daude eskolan sartuta.

Ikasgelan, geldirik, maskara jan-

tzita. Ia ezin dira kalera atera. Ezin

dute praktikan jarri ikasten duten

hori. Gela batean egunero jesarri-

ta egotea izan da Hezkuntza Sai-

lak haientzat izan duen proposa-

men bakarra». 

Celaren ustez, eredu hori «oso

kaltegarria» da umeentzat: «Es-

kola kartzela bilakatu dute, eta

beste eredu baten aldeko gure

apustua erabat baztertu, sikiera

aukera bat eman gabe». Baratzek

30 urte daramatza jardunean, eta,

oro har, ume guztiek positibotzat

baloratzen duten esperientzia

dela adierazi du Celak. «Guk 

eskatzen dugun gauza bakarra 

lanean hasteko aukera izatea da,

neurri guztiak betetzen, egiten

duguna segurua dela frogatu ahal

izatea».

P. Azpillaga Diez

I
kasturte honetan, ikasleek

inoiz baino gehiago ikusi di-

tuzte beren buruak ikaste-

txetako hormen artean ha-

rrapatuta. Besteak beste, ezarri

diren osasun neurriek harreman-

tzeko dituzten aukerak murriztu

egin dituzte. Hala ere, hezkuntza

baldintza berezietan garatzen ari

den urte honetan ere, badira bes-

telako eredu pedagogiko baten

alde egiten jarraitzen duten hez-

kuntza zentroak. Bizkaiko Hitza

haietako batzuekin mintzatu da.

«Aurten kanpoan ahalik eta

ekintza gehien egiten saiatzen ari

gara», nabarmendu dute Erruki

Aberasturi eta Alaitz Ajuria Na-

txituko Haizeder eskolako zuzen-

dariak eta ikasketa buruak. «Ba-

tzuetan helburua ludikoagoa da,

besteetan pedagogikoa, baina,

betiere, gure ingurua baliatzen

saiatzen gara», erantsi dute. Lan-

da eremuan dagoen ikastetxe bat

da haiena; kontrakoa egitea «be-

katua» litzatekeela uste dute. 

Urtaro aldaketak eta zomorro-

ak aztertu, ortua landu... Azaldu

dutenez, hainbat dira ikastetxetik

kanpo egiten dituzten ekintzak.

«Berotegietan landatzen duguna

jantokian jaten dugu; umeei pro-

zesu guztia irakasten diegu horre-

la. Esperimentazioa eta manipu-

lazioaren bidez, gauzak bizitzeko

aukera izatea da helburua», esan

du Ajuariak. Eguraldi txarra da-

goenean ere kanpora ateratzen

dira: «Ez dago eguraldi txarrik,

arropa eskasa baizik».

Mungiako Larramendi ikasto-

lan ere baserri giroa oso presente

dagoela azpimarratu dute. Ikaste-

txean bertan sasoiko produktuak

lantzen dituzte. Haur Hezkuntza-

ko ikasleek auzoko baserriak eta

bisitatzen dituzte: bertako ani-

maliak ezagutu, ortua landu, ohi-

turak ikasi... Horrekin batera, 

baserritarrak ere ikastolara hur-

biltzen direla azaldu dute, Neka-

zariak Eskolan proiektuaren 

barruan, euren bizimoduari bu-

ruz hitz egitera. Nagusiagoak ba-

serri eskolara joaten dira.

Getxoko San Nikolas ikastolan,

ostera, hasi berriak dira halako

proiektu bat lantzen. Ikasle ohi

batekin harremanetan jarri oste-

an, inguruan dagoen baserri ba-

tekin elkarlanean hasi dira. Josu

Elortegi ikastolako zuzendari pe-

dagogikoak azaldu du ikasketa

prozesua «baserriko esperientzia

bizitzearekin batera» uztartu

nahi izan dutela, baserriko espa-

rru guztiak ikasleen artean eza-

gutzera emateko asmoarekin. Le-

hen baserri eskola batera «noiz-

behinka» joaten ziren, baina

proiektu berriari esker, etengabe

landu ahal izango dute aurreran-

tzean. «Oinez hogei minututan

heltzen gara baserrira. Orain

hango urte osoko gertaeren berri

izan dezakegu, eta jasotako ira-

kaspenei jarraipen bat eman».

Aurten, artoaren prozesua landu

dutela kontatu du: landatzeko

momentutik errotara irina egite-

ko eraman eta taloak egiteraino.

«Era horretan, prozesuak hasie-

ratik amaierara arte ezagutu di-

tzakete ikasleek».

Baserri eskoletatik harago badira ingurunearekin lotuta bestelako hezkuntza proiektuak garatu
dituzten eskolak, natura eta esperientzia pedagogiaren erdigunean jarrita.

Ikastetxetik kanpoko hezkuntza

Getxoko Yauri etxaldean, baserriko bizimodua ikasten dute herriko San Nikolas ikastolako ikasleek. SAN NIKOLAS IKASTOLA

Gorlizko Troka

Abenturak  ateak

itxiko ditu

R
Hogeita bi urtez mar-

txan egon da Gorliz-

ko Troka Abentura enpre-

sak, baina itxi egingo du.

Pandemiaren ondorioz ha-

mar hilabetez geldirik egon

ostean, izandako galerak

ekonomikoek haien jardu-

na bertan behera uztera be-

hartuta ikusi direla jakinara-

zi dute.

Ekintza turistikoak, mul-

tiabentura jarduerak eta

udalekuak ziren enpresaren

ardatza. Herrian egiten zi-

tuzten ekintzak, eta gazte-

txoentzako udalekua ere

kudeatzen zuten. Troka en-

presako kideek azaldu dute

proiektu berriak garatzeko

asmoa dutela aurrerantze-

an, baina Gorliztik kanpo

izan beharko direla adierazi

dute.

Berotegian landatzen
duguna jantokian 
jaten dugu; umeei 
prozesu guztia
irakasten diegu horrela»
Araitz Ajuria eta Erruki Aberasturi
Natxituko Haizeder eskola

«Baserrian urte guztian
gertatzen denaren berri
izan dezakegu, 
eta irakaspenei 
jarraipen bat eman»
Josu Elortegi
Getxoko San Nikolas ikastola

‘‘



Ibai Maruri Bilbao Leioa

Otsailaren 11n hasi zituen Bizkai-

ko Foru Aldundiak BI-637 errepi-

de nagusia Leioatik igarotzen den

tartean —Artatzako errepidea

esaten diote— berrantolatzeko

proiektuaren bigarren faseko la-

nak. Helburua da errepide horre-

tan  sortu ohi diren auto pilaketei

konponbidea ematea. Imanol

Pradales Azpiegituretako eta Lu-

rralde Kohesiorako foru diputa-

tuaren esanetan, «segurtasuna

eta arintasuna» lortu nahi dituz-

te. Lanak hasi ziren egun berean,

Leioako Auzoak Lotuta STOP La-

nak plataformak deituta, protesta

elkarretaratzea egin zuten 250 la-

gun inguruk. Ordutik egunero

biltzen dira. Atzo, manifestazioa

egin zuten. Errepidearen arazoa

konpondu egin behar dutela uste

dute, baina ez daude batere gus-

tura diputazioak egin asmo due-

narekin. Bilborako noranzkoan,

errepide horretatik herrira sar-

tzeko dagoen sarbidea kenduko

diete obra hauek amaitzean. 

Bilborako noranzkoan, tunele-

tik irteterakoan, alboko erreira

pasa zaitezke. Metro batzuk au-

rrerago, Leioako auzoetara joate-

ko irteera dago. Irteera hori ken-

duko dute obra hauetan, alboko

errei hori erdikoetako trafikoa

arintzeko erabili ahal izateko.

«Ezingo dugu autobidea erabili

Leioako auzo batzuetatik bestee-

tara joateko. Bi irtenbide izango

ditugu, zein baino zein okerra-

goa», esanez kexatu da Iker Gon-

zalez, obrak gelditzeko eskatuz

hainbat herritarrek sortu duten

plataformako kidea. Leioako au-

zoak konektatuta. Stop obrak

ipini diote izena mugimenduari. 

Irtenbide bat, erakunde publi-

koek eskaini dietena, tuneletik ir-

ten ondoren errepide nagusian

aurrera jarraitzea da: hurrengo ir-

teera hartu, EHUren Leioako

campusera igotzeko bidea har-

tzen den biribilgunean berriro he-

rrirantz itzuli, eta Getxorako no-

ranzkoan dagoen irteera erabil-

tzea da. «Horrek bi kilometroko

joan-etorria egitea esan nahi du,

eta bada jendea egunean lauzpa-

bost aldiz egin beharko lukeena».

Beste irtenbidea, «gehiengoak

erabiliko duena», tuneletik joan

ordez haien gaineko bidetik joa-

tea da, eta Leioako kaleetan trafi-

koa «nabarmen» handitzea.

«Horrek kutsadura, zarata eta is-

tripu kopurua handitzea ekarriko

luke. Hiri atseginagoa egiteko as-

motan abiadura muga orduko 30

kilometrora jaitsi den eta kaleak

oinezkoentzako atondu diren 

honetan, erabaki honek atzera-

pauso handia ekarriko du».

Haserre daude plataformako-

ak, Foru Aldundiak obrak hasi

baino bost egun lehenago iragarri

zituelako. «Ordura arte ez dugu

jakin zer egingo zuten». Udalak,

bai, eta iruditzen zaie hark badi-

tuela baliabideak herritarrei in-

formazioa helarazteko. «Udal al-

dizkaria, web orria eta sare sozia-

lak erabiltzen dituzte beste obra

batzuen berri emateko». 

Lanen berri izan zutenean alka-

tearekin bildu ziren, eta hark ere

aitortu zien komunikazioan ez

dutela asmatu. Irteera hori man-

tentzeko eskatu zioten, baina ez

dute hark ez die konponbiderik

eman. «Ados gaude autobidea es-

taltzeko proiektuarekin, baina

Leioara sartzeko irteera behar du

derrigor». Oposizioko taldeekin

ere elkartu dira, eta haiek ere ez

dute lanen berririk izan orain arte.

«Iaz, Getxorako noranzkoan ere

gauza bera egin zuten: Artatzako

irteera kendu zuten», salatu du

Leioako EH Bilduko zinegotzi 

Maria Jose Peleteirok.

Legezkotasuna, zalantzan
Txosten bi eskatu ditu EH Bilduk.

Udal idazkariari galdetu diote ea

herriko mugikortasunari hain-

beste eragingo dion erabaki bat

diputazioak eta udalak adostu de-

zaketen, edo osoko bilkuratik iga-

ro behar duen. «Guk uste dugu

osoko bilkuraren babesa behar

duela. Ezin dute euren artean era-

baki», esan du Peleteirok. Udal

arkitektoari galdetu diote aldake-

ta horrek izango dituen ondorio-

ak aztertu diren: besteak beste,

kaleetan zenbat ibilgailu gehiago

ibiliko diren eta horrek zerk kalte

ekarriko dituen jakin nahi dute.

Era berean, EH Bilduk salatu du

egingo direnak funtsean autobi-

dearen gaitasuna handitzeko la-

nak direla, eta, horiek egiteko,

herritarrei informazioa eman be-

har zaiela, eta helegiteak jartzeko

aukera. «Badakit esango dutela

solik irteerak kenduko dituztela,

baina, egiaz, horrekin autobidea-

ri errei bat gehiago eman nahi

diote, autoak arinago joateko».

BI-637 errepidea berrantolatzeko
lanek ezinegona sortu dute Leioan
Autobidea arintze aldera, alboko erreian dagoen Leioarako irteera kendu egingo du
diputazioak, Bilborako noranzkoan bLeioako kaleetan trafikoa handituko dela salatu dute 

Lanen aurkako elkarretaratzea, otsailaren 18an, Leioako Iparragirre etorbidean. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

2023an hasiko dira
BI-637 errepidea
estaltzen, Leioan

R
Iaz eta aurten trafikoa

arintzeko egiten ari den

lanak bukatuta, Bizkaiko Foru

Aldundia 2023an hasiko da BI-

637 errepidea gehiago estaltze-

ko lanak egiten, Leioan. Izan

ere, gaur egun toki batzuetan

estalita dago, baina soilik tarte-

ka. Sener enpresak egingo ditu

lanak. Haien proiektuak soilik

egungo tunel zatian estali gabe

dauden tarteak tapatzea aurrei-

kusten du. Oraingo obren aur-

kako plataformak eta Bizkaiko

Batzar Nagusietako oposizioak

proiektua «adabaki hutsa» dela

salatu dute, eta autobidea oso-

rik estaltzeko eskatu diote Biz-

kaiko Azpiegituretarako eta Lu-

rralde Kohesiorako Sailari. Har-

tara, autobidea lurpetik igaroko

litzateke herritik, kutsadura

akustikorik sortu gabe.

Ezingo dugu autobidea
erabili auzo batzuetatik
besteetara joateko. Bi
irtenbide ditugu, zein
baino zein okerragoa»
Iker Gonzalez
Lanen aurkako plataformako kidea

«Erabaki honek Leioako
osoko bilkuraren
babesa behar du. Ezin
dute diputatuak eta
alkateak erabaki»
Maria Jose Peleteiro
Leioako EH Bilduko zinegotzia

‘‘
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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

B
izkaitar gehienen

ama hizkuntzak

euskara edo gazte-

lania dira. Baina ez

bakarrak. Haiek

edo haien gurasoak Euskal Herri-

tik kanpo jaio diren gero eta biz-

kaitar gehiago dago, eta horrek

aberastu egin du herrialdeko hiz-

kuntzen bilduma. Joan den do-

mekan izan zen Ama Hizkuntzen

Nazioarteko Eguna, eta, data ho-

rren abaroan, Bizkaiko Foru Al-

dundiak Bizkaiko Hizkuntzen

Mapa aurkeztu du. Ez da erraza

zenbatzen, baina Soziolinguistika

Klusterrak egindako ikerketaren

arabera, 120 ama hizkuntzatik

gora entzun daitezke herrialde

historikoko kaleetan. 

Ikerketa honetan «errealitate-

ra gerturatzen ahalegindu» dire-

la esan du Belen Uranga soziolin-

guistak. Izan ere, ez dago infor-

mazio hau sistematikoki jasotzen

duen erregistrorik. Baina Eustat-

ek egindako inkestetan atzerritik

etorritakoen jatorria jasotzen da.

«Datu horiek oinarri hartuta, hi-

potesiak osatu ditugu. Pertsona

horien sorterriaren egoera sozio-

linguistikoa ere aztertu dugu;

izan ere, gehienetan estatu bate-

ko hizkuntza ofizialak baino abe-

ratsagoa izaten da». 

2019an, Euskal Herritik, Espai-

niatik, Galiziatik eta Herrialde

Katalanetatik kanpo jaiotako

115.686 pertsona bizi ziren Biz-

kaian —bizkaitarren %10—. Horien

artean, hamarretik zortzi soilik

hogei herrialdetatik datoz 

—Espainia, Galizia eta Herrialde

Katalanak ez dituzte kontuan

hartu—: 93.878 lagun, guztira. Ho-

gei herrialde horietatik erdietan

hizkuntza ofiziala gaztelania da:

Kolonbian, Bolivian, Paraguain,

Nikaraguan, Kuban, Venezuelan,

Ekuadorren, Perun, Argentinan

eta Hondurasen. 50.230 lagun di-

ra hizkuntza ofiziala gaztelania

dutenak, baina, seguruenik, haie-

tako hainbatek gaztelania ez den

beste bat dute ama hizkuntza,eta

hori zenbatzea ezinezkoa izan da.

«Amerikan sortutako askoren

hizkuntza ofiziala gaztelania da,

baina, esaterako, Mexikotik iritsi

eta gaztelaniaz hitz egiten duten

pertsonetako batzuen ama hiz-

kuntza nahuatl hizkuntza izan

daiteke». Hori ez da soilik Ameri-

kan gertatzen. Afrikan, Nigerian,

adibidez, 40 hizkuntza hitz egiten

dira, eta horietako asko Bizkaian

entzun daitezke, baina ezinezkoa

da zenbatzea zenbat.

Galizieraren presentzia
Etorkin guztiak ez dira beste kon-

tinente batzuetatik iritsi. Bizkaian

gehien hitz egiten den hirugarren

ama hizkuntza oso gertukoa da:

25.697 bizkaitarrek galizieraz hitz

egiten dute. Joan den mendean

milaka izan ziren Galiziatik lane-

ra Bizkaira etorri zirenak, eta,

gaur egun, haiek eta haien ondo-

rengoetako askok ezagutzen dute

sorterriko hizkuntza. Laugarren

hiztunen talde handia Marokotik

eta Aljeriatik etorritakoek osa-

tzen dute: 13.435 lagun dira, eta

arabieraz eta amazigeraz egiten

dute berba. 11.000 lagun pasa-

txok osatzen dute errumaniera-

dunen komunitatea.

Funtsean, mundu osotik iritsi-

tako hizkuntzak daude Bizkaian.

Zerrendarik luzeena Europakoek

osatzen dute. Izan ere, kontinen-

teko herrialde gehienetako jen-

dea bizi da hemen, herrialde guz-

tietako hizkuntza ofizialak en-

tzun daitezke, eta Europak

hizkuntza aberastasun handia

soilik ofizialen artean. Baina, ho-

rrez gain, herrialde guztiek dute

legezko aitortzarik eta babesik

gabeko hizkuntzak. Asko dira.

Horien artean, erromantxera, ne-

derlandera, frisiera, galesa eta Es-

koziako edo Irlandako gaelikoa

jaso dituzte zerrendan. 

Hizkuntzetako aniztasun bera

dago Bizkaia barruan ere. Izan

ere, hiztunak oso hedatuta daude,

eta, gainera, eskualde bakoitzak

bere hizkuntza mapa du. Hori

gertatzen da etorkinek sarri euren

sorterriko jendea bizi den lekuak

aukeratzen dituztelako. Bilbo

Handian eta Arratia-Nerbioi es-

kualdean arabiera eta amazigera

daude lehen postuan. Durangal-

dean, Busturialdean eta Enkarte-

rrin, errumaniera; portugesa,

Plentzia-Mungian, eta Senegalgo

hizkuntzak, Lea-Artibain. 

Bizkaiko ondare
«Bizkaian bizi diren herritar ho-

rien guztien hizkuntzak ez ditugu

ezkutatu gura, hizkuntza horien

berri zabaldu gura dugu, eta hiz-

kuntza horiek erabiltzen dituzten

herritarrak animatu bakoitzak

bereari eustera», adierazi du Lo-

rea Bilbao Kultura, Euskara eta

Kirol diputatuak. Hizkuntza ho-

riek ere Bizkaiko ondare

direla esan du. «Gurako

genuke hiztun horiek

euskara ere etxeko senti-

tzea, eta zubigile ikustea,

euskarara hurbiltzeko

gogoa eta ilusioa izatea,

eta haien hizkuntzekin

batera euskara ere be-

raientzat hartzea». 

Bizkaian dauden hiz-

kuntzen arteko elkarbizitza alda-

rrikatu du diputatuak: «Ez dugu

euskararen etorkizuna gainontze-

koak baztertuta eraiki gura. Sendo

gura dugu euskara, baina guztien-

ganako errespetuan eta guztien-

gandiko errespetuan, guztion

aterpe moduan eta guztion arteko

zubiak eraikiz, inorena ezkutatu

barik, elkarrenganako errespe-

tuan eraikitako aniztasunean».

Bizkaiko Hizkuntzen Mapa osatu du Soziolinguistika Klusterrak,
Bizkaiko Foru Aldundiaren enkarguz. 120 ama hizkuntzatik
gora zenbatu dituzte. Euskararen eta gaztelaniaren atzetik,
galizierak ditu hiztun gehien: 25.697 bizkaitarren hizkuntza da.

Euskara eta gaztelania
ez dira bakarrak

Gaztelania*

Galiziera*

Marokoko / Aljeriako hizkuntzak

Errumaniera

Katalana*

Portugesa

Txinako hizkuntzak

Senegalgo hizkuntzak

Frantsesa

Nigeriako hizkuntzak

Indiako / Pakistango hizkuntzak

%32,0

Hiztunak

ITURRIA: BIZKAIKO HIZKUNTZEN MAPA

HIZKUNTZAK  BIZKAIAN

Bilbo Handia

Durangaldea

Busturialdea

Plentzia-

Mungia

Lea-Artibai

Enkarterri

Arratia

Errumaniera

Katalana eta Galiziera*

Portugesa

Frantsesa

Gaztelania*

55.592

SenegalLatinoamerika

Europa

Wolofera, fula, serere
eta Senegalgo beste hizkuntzak

Joruba, igboera, hausa 
eta Nigeriako beste hizkuntzak

Mandarin eta kantonera

Urdua eta punjabera

*Eskualdekako sailkapenean kanpoan 
utzi dituzte gaztelania, galiziera eta katalana.

Txina

India/PakistanNigeria

Arabiera, tamazig

Maroko / Aljeria

25.697

13.435

11.119

7.018

5.793

4.159

3.259

2.529

1.877

1.477
%29,3

%8,2

%33,1

%49,9

%34,2
%18,5

%5,9

Besteak
%14,1 Besteak

%12,6

Besteak
%11,2

Besteak
%9,3

Besteak
%8,8

Besteak
%5

Besteak
%13,9

%21,5%13,0

%12,4

%13,6

%29,3

%20,4

%30,4

%6,8

%61,4

%8,1

%7,3

%10,9

%34,0

%11,5

%30,4

%9,8

%14,6

%8,4

%47,3

%11,3

%30,0

%7

%6,5

%10,9

Eustatek egindako etorrinen
estatistikak eta sorterrietako
hizkuntzen aniztasuna erabili
dituzte mapa osatzeko

Etorkinetako askok hizkuntza
ofizial bat dakarten arren,
euren sorterrian ofiziala ez den
beste bat dute ama hizkuntza
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Zinema jaialdia

Zihara Jainaga Larrinaga 

«Gizarteak bizi duen egoera hain

konplexua izanik, une oro ziurga-

betasuna izan dugu lagun, eta,

horrek edizio berezi bihurtu du

aurtengoa. Horregatik erabaki

dugu oraingoan berezitasuna ez

dela zerbait zehatza izango, baizik

eta jaialdia bera egitea», esan du

Pau Guillen Zinegoak Bilboko

gaylesbotrans nazioarteko zine-

ma eta arte eszenikoen jaialdiko

zuzendariak. Jaialdiaren buru

izango den azkenaldia du honako

hau Guillenek. Datorren astean

abiatuko dute 18. edizioa. Martxo-

aren 1etik 14ra hemezortzi film lu-

ze eta film laburreko sei ziklo es-

kainiko dituzte, besteak beste. 

Zuzendariak aipatu bezala, tal-

de antolatzailearen arrakasta aur-

ten, hain zuzen, ez da beste urte

batzuetan baino edizio handiago

bat egitea, baizik eta hain konple-

xuak diren baldintzetan egitea.

«Ahal den neurrian presentziaz-

ko jarduera eskaini ahal izateko,

egoera honen aurrean leiho bir-

tualak ireki behar dira», aipatu du

Guillenek. Hain zuzen, berritasun

nabarmen bat dakar aurtengo edi-

zioak. Lehen aldiz, jaialdian es-

kaintzen diren ekoizpenak Filmin

plataforman ere ikusi ahalko dira.

Martxoaren 5etik aurrera, hiru

film sareratuko dituzte egunero,

eta 72 orduz baino ez dira ikusgai

egongo. «Jaialdi bateko tentsioa

Filminera ere eramateko», zu-

zendariak adierazi duenez. Hala

ere, azpimarratu du Zinegoaken

apusturik handiena aurten aurrez

aurrekoa egitea izango dela. 

Aurreko edizioetan bezala, hiru

sail ofizial izango ditu programa-

zioak: Fik, Dok eta Krak. Hiru sail

ofizialetako hemezortzi film luze

horiek Azkuna zentroko Golem

zinema aretoetan proiektatuko

dira martxoaren 1etik 7ra arte.

Gaurkotasun handiko gaiak lan-

tzen dituzte pelikula horiek. Film

laburrei dagokionez, Zinegoak-

ek Begiradak deituriko sei ziklo

antolatu ditu aurten ere, bakoitza

gai baten bueltan, eta horiek guz-

tiak Bilborocken egongo dira

ikusgai. Horrez gainera, beste zi-

klo berezi bi ere antolatu dituzte

BilboArten: batetik, Sebastien

Lifshitz Zinegoak 2021 Ohorezko

saridunari buruzko atzera begira-

koa; eta, bestetik, Brasil transber-

tsalaziklo berezia. 

Belaunaldi berrien txanda
Zinegoaken sexu aniztasunari lo-

tutako gaiak jorratzen dituzte,

baina beti harago doan ikuspe-

giarekin. «Gizarte gisa eboluzio-

natzen ari gara, eta oinarrizko

kontzeptuak finkatzen ari dira;

horregatik guri gustatzen zaiguna

da LGTBI kolektiboan egun bere-

ziki nabarmentzen diren gaietan

jartzea arreta», azaldu du Guille-

nek. Hala, hemezortzigarren edi-

zioan, edukiari dagokionez, «in-

Zalantzak uxatzera
etorriko da Zinegoak
Martxoaren 1etik 14ra izango da zinema jaialdia Bilbon eta, lehen aldiz, Lekeition,
identitate eraikitzaileak ardatz b Aretoetan ez ezik, sarean eskainiko dituzte filmak

Ohorezko saria jasoko du Sebastien

Lifshitz zinemagileak. Irudian, haren Petit

Fille laneko fotograma bat. ZINEGOAK

Anyáim Története filmaren (Hungaria) fotograma. ZINEGOAK

Erresilientziak sailean ikusiko den La Amante lanaren fotograma. ZINEGOAK

Belaunaldi berriek
aurrekoen zalantza
berak dituzte, baina
askoz tresna eta irizpide
gehiagorekin»

«LGTBI kolektiboan
egun bereziki
nabarmentzen diren
gaietan gustatzen zaigu
arreta jartzea»
Pau Guillen
Zinegoaken zuzendaria

‘‘



Z. Jainaga Larrinaga 

1943. urtea da Hondarribian (Gi-
puzkoa). Martinek baserrian lan
egiten du, eta haren ama Comete
sarean dabil. Bizitza betiko alda-
tuko dion harreman bat bizi izan-
go du Martinek pilotu iheslari 
batekin. Jose A.C. Amunarriz
(Hondarribia, 1957) zinemagilea-
ren Red Bay azken lanak harre-
man homosexual baten desio se-
xuala eta memoria historikoa ditu
ardatz. Euskaraz egindako film
laburra Zinegoaken hasierako
ekitaldian emango dute.
Non du abiapuntua lanak?

Sexu aniztasunari modu berezian
lotutako gaiak landu ohi ditut,
eta, bereziki, desioaren gaia lan-
tzeko asmoa nuen. Zehazki,
oraindik gay kulturaren kon-
tzientziarik ez zegoen une bat
landu nahi nuen. Are gehiago,
nire sorterriarekin bat egin
nahiak atzera begirako bidaia bat
egitea ekarri zuen. Hala kontura-
tu nintzen 1940ko hamarkadan
Bidasoa aldean oso egoera politi-
ko interesgarria zegoela, eta isto-
rioa une horretan girotuta dago.

Zein zen zure helburua ikusleari

dagokionean?

Desio homosexualaren gaia iker-
tu, eta naturala dela helarazi nahi
nuen, eta erakutsi askotan desio
hori ez datorrela bat kulturalki
funtzionatzen duten estereotipo-
ekin. Egun, badago kultura bat
orientazioaren gaiaren inguruan,
baina lan honetan oraindik kul-
tura hori ez zegoen garaia bilatu
nahi nuen. Nik, gay naizen alde-
tik, duela urte asko desio bat sen-
titu nuen, eta ez nekien nola uler-
tu eta nola onartu; ez nuen errefe-
renterik. Ikusleari erakutsi nahi
diot zer sentiarazten dizun nola
kalifikatu ez dakizun zerbait sen-
titzen duzun uneak.
Nola lortu duzu?

Istorioa denbora eta leku zehatz
batean kokatzean, Frantziaren
eta Euskadiren arteko mugan.
Baserri batean bakartuta dagoen
pertsona batek bizi izango lukeen
egoera edo emozioetatik abiatzen
da istorioa. Kasu honetan, Martin
dugu protagonista. Oso gai zine-
matografikoa iruditzen zitzaidan,
eta nire interes bi biltzen zituen:
desioa eta memoria historikoa
berreskuratzea.
Gertaera historiko baten zati es-

tali bat nabarmentzea erabaki

duzu. Zergatik?

Azken boladan, aniztasunaren
alorrean, gainditutako gauza
asko daudela esaten da. Baina,
nire ustez, oraindik asko dago
egiteko. Prozesuak indibidualak
dira, eta bakoitzak bere intimita-
tean bizi ditu, eta, askotan, bere
bakardadean. Martinena bezala-
ko prozesuak gaur egun jende as-
kok bizi ditu. Horregatik, eskubi-
deak lortzen ari diren sentipena
berreskuratu nahi nuen, kultur
maila handiagoa dagoela eta gau-
za asko errespetatzen direla. Bai-
na prozesu eta une zailak direla
azpimarratuz. Uste dut egungo
legediak erakutsi nahi badu ere
beste egoera batean bizi garela,
oraindik asko direla errudunta-
sun handiz bizi direnak eta lan
handia dagoela egiteko.

«Martinena
bezalako
prozesuak gaur
egun jende
askok bizi ditu»

Jose A.C. Amunarriz

Zinemagilea
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Zinema jaialdia

darrez sartu den» zerbaiti buruz
hitz egin nahi izan dute: beren
identitatea duela gutxira arte
kontzeptu huts ziren tresnekin
eraikitzen ari direnengan jarri
dute begirada; hau da, beren
ikuspegia sexu aniztasunerantz,
askotariko orientazioetarantz
edo genero identitatearen erai-
kuntzarantz modu natural bate-
an zabaldu dutenengan.
«Belaunaldi berriek sexu hez-

kuntza zabala jaso dute. Tresnak
eman baitzaizkie ulertzeko aniz-
tasun sexuala osatzen duten ele-
mentuak oso zabalak direla. Au-
rreko belaunaldikoen zalantza
berberak dituzte, baina askoz
irizpide eta tresna gehiagore-
kin», azaldu du Guillenek. Bes-
talde, jaialdia egin ahal izango du-
ten zalantzak aurtengo edizioko

leloari —Zalantza izpirik gabe—
erreferentzia egiten dio, baina,
bereziki, gai horri heltzen dioten
lanak ikusiko dira aurten. Esate-
rako, Always Amber, momentu

jakin batean bere identitatea iga-
robide batean sentitzen duen per-
tsona ez-binario baten ikuspun-
tutik lantzen den lana da. Bestal-
de, Mexikoko Cosas que no
hacemos filmak jende gaztearen
begirada bat erakusten du: ager-
tuz doazkien tresnekin eraikitzen
diren gazteak dira protagonista.
Horrez gain, aurtengo progra-

mazioan agertzen den beste ildo
bat amatasun lesbikoen inguru-
koa da. «Orain, pertsona asko
daude amatasunaren espazio hori
lesbianismotik igarotzen», esan
du Guillenek. Hala, ikuspegi ez-
berdinetatik amatasun lesbikoaz
hitz egiten duten hiru film ikusi
ahal izango dira Zinegoaken. Ho-
rietako bi dira Her Mothers eta
Maes do Derik. Hungariako eta
Brasilgo istorio bi kontatzen di-
tuzte, hurrenez hurren. 

Lekeition ere bai
Duela zenbait edizio abiatu zuten
Zinegoaken Hedapena egitas-
moa. Jaialdia bukatuta, bertan es-
kainitako produkzioak Euskal
Herriko beste herri batzuetan
ikusi ahal izaten ziren. Aurten ere
mantendu dute dinamika: mar-
txoaren 14tik aurrera, 40 herritan
ikusi ahalko dira ekoizpenak. Ho-
rrez gain, jaialdiko antolatzaileek
pauso bat gehiago ematea erabaki
dute. «Denbora daramagu pen-
tsatzen jaialdiari Bilbotik kanpo
egoitza berriak sortzea. Hala, aur-
ten, Zinegoak Lekeition ere egon-
go da, egoitza ofizial gisa, jaialdiak
irauten duen bitartean», azaldu
du Guillenek. 
Programazioaren zati bat bi

egoitzek aldi berean partekatuko
dute, martxoaren 5ean, 6an eta
7an. Han eskainiko dituzte Va-
lentinafilm luzea eta Euskal Begi-
radak eta Emakume zuzendariak
film laburren zikloak. «Hedape-
nak aditzera ematen zigun jaial-
diarekiko gero eta interes handia-
goa dagoela eta Hedapena bera
apur bat motz geratzen zela».
Handituz doan jaialdiak zerbait
hurbila dela sentiarazi nahi du. 

EGITARAUA 

Zinegoak jaialdia aurten bi uda-

lerritan egingo da, aldi berean,

martxoaren 1etik 14ra: Bilbon

eta Lekeition. Filmin platafor-

man ere eskainiko dira lanak. 

BILBO

Martxoak 1

19:00.Hasiera ekitaldia, Arriaga

antzokian; Red Bay film laburra-

ren emanaldia.

Martxoak 2

17:40. Indianara, Bilbo Arten. 

18:40.La leyenda negra, Gole-

men.

18:20.Saint Narcisse, Golemen.

Martxoak 3

18:00.Begiradak: Haurtzaroa

eta nerabezaroa, Bilborocken.

18:20.Her Mother. Golemen.

18:40.Siberia and Him. Gole-

men.

Martxoak 4

17:40.Bixa Travesty, Bilbo Arten.

18:00.Begiradak: Emakumeak,

Bilborocken. 

18:20.Cosas que no hacemos,

Golemen.

18:40.Enfant Terrible, Golemen.

Martxoak 5

18:00.Begiradak: LGTBI+ nagu-

siak, Bilborocken.

18:20.Canela, Golemen.

18:40. Tiempos de Deseo, Gole-

men.

Martxoak 6

12:00.Always Amber, Golemen.

16:30.La nave del olvido, Gole-

men.

16:30.Comets, Golemen.

18:00.Begiradak: Drag bizitza,

Bilborocken.

19:00.Valentina, Golemen.

19:00.La fabrique du consente-

ment, Golemen. 

Martxoak 7

11:30.Mon Amour, Golemen.

16:30.Kokon, Golemen.

16:30.Suk suk, Golemen. 

18:00. Euskal Begiradak, Bilbo-

rocken.

19:00.Si c´était de l´amour, Go-

lemen.

19:00.Maes do Derik, Golemen. 

Martxoak 8

18:00.Begiradak: Emakume zu-

zendariak, Bilborocken.

Martxoak 9

17:40.Bambi, Bilbo Arten.

18:00.Begiradak: Erresilien-

tziak, Bilborocken.

18:30.Limbo, FASen.

Martxoak 10

17:40.Wild Side, Bilbo Arten.

18:00. Begiradak: LGTBI+ nagu-

siak, Bilborocken.

19:00.Si C´était de l´amour,

Fundicion aretoan.

Martxoak 11

17:40.Les Vies de Thérèse, Bil-

bo Arten

18:00.Begiradak: Drag bizitza,

Bilborocken.

Martxoak 12

18:00.Begiradak: Haurtzaroa

eta nerabezaroa, Bilborocken.

18:00.Ciur, Hika ateneoan. 

Martxoak 13

18:00.Begiradak: Erresilien-

tziak, Bilborocken.

Martxoak 14. 

18:00.Amaiera ekitaldia, Las

Chillers taldearen emanaldia.

LEKEITIO

Martxoak 6

19:00.Valentina, euskaraz.

Martxoak 7

18:00.Euskal Begiradak, film la-

burrak. 

Martxoak 8

18:00.Begiradak: Emakumeak.



MUSIKA

BARAKALDOQuinteto Piazzolla 

x 100.

bGaur, 19:00etan, antzokian.

BERMEOLa Excavadora.

bBihar, 19:00etan, kafe antzokian.

BILBOAngel Unzu trio 

eta Andrzej Olejniczak.

bGaur, 18:30ean, Bilborocken.

BILBOMikel Erentxun.

bGaur, 18:30ean, BBK aretoan.

BILBOLos Botxeros.

bBihar, 18:00etan, 

Otxarkoagako udaltegian.

BILBOAngel Unzu 4tet.

bBihar, 19:00etan, 

Juan Crisostomo Arriagan.

BILBOBerlingo Orkestra 

Filarmonikoa.

bBihar, 19:00etan, 

Guggenheim museoan.

BILBOShinova.

bBihar, 19:30ean, Santana 27n.

BILBOAnne Etxegoien.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Fnac-en.

BILBO India Martinez.

bAsteazkenean, 20:30ean,

Euskalduna jauregian.

ELORRIOOlatz Salvador.

bGaur, 19:00etan, Arriolan.

ERANDIOLos cinco bilbainos.

b Igandean, 18:00etan, 

Altzaga karpan.

ERMUAArizona Baby.

bGaur, 19:00etan, antzokian.

GERNIKA-LUMOKolpeka 

eta Dena.

bBihar, 18:00etan, 

Iparragirre aretoan.

GETXOZea Mays.

bBihar, 19:00etan, Muxikebarrin.

LARRABETZU Iker Lauroba.

bGaur, 18:30ean, gaztetxean.

LEIOATravellin Brothers.

bGaur, 19:00etan, Kultur Leioan.

SANTURTZIKutxi Romero 

eta Razkin.

bBihar eta etzi, 18:00etan,

Serantes kultur aretoan.

ANTZERKIA

BARAKALDOUn poyo rojo. 

Un poyo rojo konpainia.

bBihar, 19:00etan, 

Barakaldo antzokian.

BASAURIMadre coraje. 

Arriaga Teatro Produkzioak.

bBihar, 19:00etan, 

Social antzokian.

BERRIZCelestina, 

la tragiclownmedia.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

BILBODe Bilbao ¡¡ahivalahostia!!.

Gorka Mínguez, Yeyo Bayeyo.

bBihar arte, 19:00etan, 

Euskalduna jauregian.

BILBOLa hora de Pablo Ibarburu.

Pablo Ibarburu.

bGaur, Campos Eliseos antzokian.

BILBOLas raíces cortadas. 

Victoria Kent y Clara Campoamor:

cinco encuentros apócrifos. 

Pabiloi 6ko antzerki laborategia.

bEtzira arte, Pabiloi 6n.

BILBOLas fosas abisales. 

Katastrofen! Teatro.

bGaur, 19:00etan, 

Auzoka Zorrotzan.

BILBOPanoli kabareta. 

Ganso & CIA konpainia.

bGaur, 19:00etan, 

Errekaldeko udaltegian.

BILBOEva contra Eva.

bEtzira arte, 19:00etan, 

Arriaga antzokian.

BILBOGris. 

Pabiloi 6ko gazte konpainia.

bEtzira arte, 19:00etan, 

Pabiloi 6n.

BILBOLElisir DAmore. 

Teatro Regio di Torino.

bGaur, bihar eta astelehenean,

19:30ean, Euskalduna jauregian.

BILBODescabellado. Jandro.

bBihar, 19:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOPadrino ¡Ahora 

un musical!. Samuel Gilbert.

bBihar, 19:00etan, Zawpen.

BILBOVaya pack de vascos. 

Victor Amilibia eta Nerea 

Garmendia.

bBihar, 19:30ean, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOVientos del norte. Zarzuela.

b Igandean, 18:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOAtzerrian lurra garratz. 

Artedrama.

bAsteartean eta asteazkenean,

19:00etan, Arriaga antzokian.

BILBOTres eran tres. Amets Bete.

bOstegunean, 19:00etan,

Otxarkoagako udaltegian.

DURANGOEz dok ero. 

Tartean Teatroa.

b Igandean eta astelehenean,

19:00etan, San Agustin

kulturgunean.

ELORRIOKonpromisoa. 

Txalo Produkzioak.

bGaur, 19:00etan, 

Arriola antzokian.

ELORRIOFutbolisTOK. Zuhaitz

Gurrutxagaren bakarrizketa.

bGaur, 19:00etan, 

Arriola antzokian.

ERANDIOElisa Lledo eta 

Javier Merino. Bakarrizketa.

bBihar, 18:00etan, 

Mendiguren karpan.

GETXOPuños de harina. 

El Aedo Teatro.

b Igandean, 19:00etan, Utopian.

MUNGIAKutsidazu bidea, Ixabel

(musikala). Demode Quartet.

bBihar, 19:00etan, Olalde aretoan.

MUSKIZDéjà vu. 

Manolo Alcantara konpainia.

bBihar, 19:00etan, 

Meatzari aretoan.

SESTAOEntre dos abrazos. 

Fuera de lugar konpainia.

bGaur, 19:30ean, musika eskolan.

SOPELAKasilda, bukatzen 

ez den sua. Goitibera konpainia.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

BERTSOLARITZA

BILBOKoplariak koplarihitzaldi

musikatua. Agus Barandiaran 

eta Xabier Amuriza.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Euskaltzaindiaren egoitzan.

GETXOBertso saioa. Maider 

Arregi Markuleta, Aroa Arrizubieta,

Xabat Illarregi, Aitor Servier, 

Ekiñe Zapiain Arlegi. 

Gai-jartzailea: Jone Uria Albizuri.

bBihar, 18:00etan, 

Algortako Kasinoan.

JATABEKoplariak koplarihitzaldi

musikatua. Agus Barandiaran 

eta Xabier Amuriza.

bBihar, 19:00etan, 

kultur kirol eraikinean.

DANTZA

GALDAKAOBaserri. 

Proyecto Larrua konpainia.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

SANTURTZIAround the world.

Brodas Bros konpainia.

bGaur, 19:00etan, 

Serantes kultur aretoan.

ERAKUSKETAK

BILBOEterno Juan Gimenez.

bMartxoaren 10era arte, 

Fnac-en.

BILBOAirbag. Teresa Murta.

bMartxoaren 13ra arte, 

Aldama-Fabre galerian.

Larrabetzu  bKontzertua

Udaberria loratuko da otsailean
Urtero urtaro bat. Iker Laurobak 2018tik hiru disko kaleratu ditu:Udazkena, Neguaeta, iazko udazkenean, Uda-

berria. Bakarkako ibilbidean bosgarren lana du. Dagoeneko, tetralogia honi bukaera emango dion Udapresta-

tzen ari da. Momentuz, udaberriko doinuak eskainiko ditu gaur, Larrabetzuko gaztetxean. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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DURANGOAlegiazko paisaiak 

eta ironiaren irudiak. 

Ramon Zuriarrain.

bMartxoaren 14ra arte, 

Arte eta Historia museoan.

HITZALDIAK

BILBORebeldes y revolucionarias:

de los salones a las barricadas.

Alexandra Kollontai.

bOstegunean, 18:00etan, 

Bizkaiko foru liburutegian.

IURRETAKarmele Jaio. 

Emakumeak eta Literatura 

jardunaldiak.

bAsteazkenean, 18:30ean,

liburutegian.

IKASTAROAK

DIMAFeminismoa eta euskara

tailerra. Lorea Agirre eta 

Idurre Eskisabel.

bGaur 18:00etan eta bihar

10:00etan, Abaroa aretoan.

GETXOEtxeko garagardoa ikasi

egiten. Jon Etxeandia.

b Igandean, 10:30ean, 

Ingurumen aretoan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BILBOZinegoak jaialdia.

bMartxoaren 14ra arte, 

hiriko zenbait tokitan.

BILBO#Emakumeen plazera. 

Barbara Miller.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Bilbaoarten.

IGORRECaminho longe.

bGaur, 18:30ean, Lasarte aretoan.

MARKINA-XEMEINAkelarre.

bBihar eta etzi, 18:30ean, 

Uhagon kulturgunean.

BESTELAKOAK

BARAKALDOPaperezko zirkua.

Ipuin kontaketa. Haurrentzat.

bGaur, 18:00etan, 

Gurutzetako gizarte etxean.

BERANGOBotadun katua. Glu

Glu Produkzioak. Haurrentzat.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

ERANDIOMeri, Mari eta Lari. 

Eidabe Ekimen Kulturalak.

bGaur, 17:00etan, 

Erandiogoikoa karpan.

GERNIKA-LUMONola gorde

errautsa kolkoan eztulik egin gabe.

Miren Agur Meabe. Poema liburua,

ikus-entzunezko errezitala.

bGaur, 19:00etan, Lizeo antzokian.

IGORREMeri, Mari eta Lari. 

Eidabe Ekimen Kulturalak.

bBihar, 18:00etan, 

Lasarte aretoan.

IURRETANerea Ariznabarreta

ipuin kontalaria.

bGaur, 18:00etan, liburutegian.

IURRETA Mon Mas ipuin 

kontalaria. Sola Solae. Helduak.

bGaur, 19:00etan, liburutegian.

SANTURTZI Itziar Gamero ipuin

kontalaria. Bihotza more kolore.

bGaur, 17:30ean, 

Mamariga kulturgunean.

ZORNOTZA Ikimilikiliklik. 

Marie de Jongh antzerki 

konpainia. Haurrentzat.

bBihar, 18:00etan, 

Zornotza aretoan.

Jatabe b Hitzaldi musikatua

Koplariak, kontu kontari eta kantari
Koplariak izeneko disko berria aurkezteko kontzertuak egiten dabil abendutik Korrontzi. Taldearen hamarga-

rren disko hau Xabier Amurizarekin izandako elkarlanaren emaitza da. Lan horren abaroan, Koplariak koplarihi-

tzaldi musikatua eskainiko dute bihar, Jatabeko kiroldegian, Agus Barandiaranek eta Xabier Amurizak. A. L. /  FOKU
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Ibai Maruri Bilbao

A
skotan galdetu
diete Alfredo Or-
tizi eta Itxas Egu-
rra Haizean elkar-
teko gainontzeko

kideei zer dela-eta zaharberritzen
dituzten hondatutako zurezko
batelak. Ortizek beti erantzun
bera ematen die: «Gure itsas on-
darearen parte garrantzitsua di-
relako». 2009an sortu zuten el-
kartea, Abrako eta Gorlizko ba-
dietako portuetan betidanik
ezagutu izan dituzten batelak ia
desagertuta zeudela konturatu
zirenean. «Aurretik ez genuen el-
kar ezagutzen, baina joaten ginen
hango eta hemengo portura, eta

ikusten genuen egoera zein zen,
eta han topo egitean elkarrekin
komentatzen genuen: ‘Gure 
aitak bazuen batela, edo gure osa-
bak, edo gure aitonak, eta orain ez
dugu familiako inork’». 
Elkartean bazkide diren heme-

zortzi lagunetatik guztiek dute
gaur egun zaharberritutako batel
bat. Eta beste batzuk ere zaharbe-
rritu dituzte. Guztira, 25 inguru.
«Hiru San Joan suan erretzetik
salbatu genituen», gogoratu du.
Batelek badituzte ezaugarri
komun batzuk: Abrako ohiko
batelak dira, arraunekin edo
heren-bela batekin mugitzen
direnak; hau da, Kantauri itsaso-
an beti erabili izan den bela mota-
rekin. «Batzuek motorra izan

dute, baina kendu egiten diegu.
Mantenu handia eskatzen dute,
eta, gainera, gu indar fisikoarekin
mugitzearen aldekoak gara».
Erabiltzekotan, kanpoko moto-
rra erabiltzen dute.
Gaur egun zuzendaritzako kide

da Ortiz, eta hainbat urtean diru-
zaina ere izan da. Aitortu du el-
kartera batu zen arte itsasoarekin
zuen harremana zeharkakoa
zela: «Nire ofizioak ez du itsasoa-
rekin zerikusirik. Baina, duela 30
urte inguru, lagun batekin sarri
itsasoratzen nintzen atunetara,
lagunak Plentzian zuen ontzian,
Barbarin izenekoan. Ontzian
bertan egiten genuen lo ere.
Agian, 70 ordu egiten genituen
itsasoan, kostaldetik  20-25 milia-

ra». Elkarteko gainerako kideek
ere antzeko lotura izan zuten itsa-
soarekin. Haietako inor ez da itsa-
soko langilea izan. Guztiak por-
tuetatik gertu bizi dira, edo Bilbo-
ko itsasadarrean. «Esango nuke
gertutasun horrengatik itsasoko
mundu horren parte izateko gri-
na piztu zaigula».

Beste batzuekin
Batelak zaharberritzeaz gain,
elkarte modura itsas arloko hain-
bat topaketatan hartzen dute
parte. Iaz, pandemia dela eta,
ezin izan zuten ezer egin. Baina
aurreko urteteetan Euskal
Herrian eta atzerrian ibili dira.
Esaterako, abuztuan Bermeon
1912ko enbata gogoratzeko kan-

delak eta farolak piztuta egin ohi
den itsasontzien martxan parte
hartzen dute urtero. Horrez gai-
nera, joaten dira Lapurdira, Bre-
tainiara, Galiziara. 2018an, Alba-
olak Pasaian (Gipuzkoa) antolatu
zuen itsas jaialdian ere izan ziren.
«Hamabost ontzirekin parte
hartu genuen. Han elkartu ziren
itsasontzi handien erdian egon
ginen gu, txiki-txikiak. Itsasoa-
ren munduari egin genion nahi
izan genion omenaldi xumea
izan zen», esan du. Zumaiako

(Gipuzkoa) Euskal Batelariak
elkartekoekin bateleroen topa-
ketak egin izan dituzte: Berme-
on, Elantxoben, Zumaian, Hon-
darribian (Gipuzkoa), Baionan...
Gogoratu du batera antzean sortu
zirela euren elkartea eta Zumaia-
koa, baina ez bat egitea erabaki
zutela, bileretarako-eta etxetik
gertuko elkarteak izatea egokia-
go iritzi ziotelako. 
Getxon bertan ere antolatu

izan dituzte topaketak, baina era-
kunde publikoekin gogaituta
amaitu dute. Ortizek dio ez dute-
lako laguntza instituzionalik
jasotzen. Eta hainbat adibide ipini
ditu. Adibidez, Getxon bertan,
Algortako Portu Zaharrean, por-
tuko arrapalapean dagoen lokal
baten erabilera eskatu zuten, alo-
kairu baten truke bertan euren
tresnak gordetzeko. «Eskatu eta
berehala, sarrera estali zuten». 
Plentziako Udalarekin ere

marismetan dagoen 100 metro
koadroko txabola batean inter-
pretazio zentro bat atontzeko
negoziatzen hasi ziren, baina eze-
rezean geratu zen asmoa. Ontzio-
la txiki bat egiteko proiektua ere
egin zieten Getxoko arkitekto
batzuek, baina proiektuak ez
zuen babesik jaso. «Han kon-
ponduko genituen gure batelak,
hitzaldiak emango genituen,
turistentzako erakustaldiak...
Baina, ezer ez. Hainbat udalekin
bildu gara, eta inork ez digu
erraztasunik eman lokal bat iza-
teko. Egiten duguna erakutsi
nahi dugu, eskola umeei eta. Ea
bakar batzuei interesa pizten
zaien eta gure lekukoa hartuko
duten gazteak lortzen ditugun».
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Abrako eta Gorlizko badietan ia desagertuta dauden batelak zaharberritzen eta
berreskuratzen ibiltzen dira Itxas Egurra Haizean elkarteko kideak, 2009tik.

Ontziekin maiteminduta

Itxas Egurra Haizean elkarteko kideak, joan den zapatuan, Getxoko Arriluzeko arrapalan, Angelin izeneko batela konpontzen. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Arraunekin edo
belarekin mugitzearen
aldekoak dira;
batzuetan, kanpoko
motorra erabiltzen dute

Euren lana erakusteko
lokal bat nahi dute,
gazteak zaletzeko,
baina ez dute lortu
erakundeen babesik


