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Eukaliptoa Bizkaian

Natalia Salazar Orbe

B
arakaldoko Erre-
katxo auzoan, 49
pinu hektarea ken-
du eta horien ordez
eukaliptoak landa-

tu nahi zituen lursailon jabe pri-
batuak. Bizkaiko Foru Aldundiak
ez dio baimendu, ordea. Hainbat
elkartek eta organismok landake-
ta horien arriskuaz ohartarazi on-
doren hartu zuen erabakia aldun-
diak, eta jabeari jakinarazi dio
bertako espezieak landatu behar-
ko dituela. Ez da ohiko erabakia,
azken urteetako joera kontuan
hartuta:  Eusko Jaurlaritzaren
1986ko baso inbentarioaren ara-
bera, 3.769 hektarea eukalipto
zeuden, eta koniferoak eta euka-
liptoak uztartzen zituen baso mis-
toak, berriz, 1.105 hektareako
azalera hartzen zuen. Horietatik
Gipuzkoari zegozkion zazpi hek-
tarea kenduta, beste guztia Biz-
kaian landatuta zegoen. 2018ko
inbentarioaren arabera, 17.277
hektarea eukalipto zeuden Biz-
kaian —12.410 gehiago—. 2020ko-
an, 20.506 zenbatu dituzte.
Keko Alonso Kolore Guztietako

Basoak taldeko kideak azaldu
duenez, 1986az geroztik «bos-
koiztu» egin da eukaliptoaren
azalera: «Eta, azken hamabost
urteetan, ia hirukoiztu egin da
kopurua». Datu ofizialak kon-
tuan hartuta egin du analisi hori.
Hala ere, adierazi duenez, landa-
keton kopurua askoz handiagoa
da. «Datu ofizialen arabera, Biz-
kaian eukalipto espezie askotari-
koen 20.500 hektarea daude.
2020ko inbentarioko datuak dira
horiek. Hala ere, 2019ko datuak
jaso dituzte bertan. Beraz, xingola
marroiak jotako arbolak ordez-
katzeko prozesuaren %70 bertan
zenbatu gabe dago oraindik». 
Haztegietako arduradunen

ahotik jasotako informazioari
egin dio aipamen adierazpenok
argudiatzeko: «Eukalipto landa-

reak agortu egin ziren iaz Bizkai-
ko haztegietan. Bizkaiko merka-
tuaren eraginez, Kantabrian eta
Asturiasen [Espainia] ere agortu
ziren, eta, ondorioz, Galiziatik
milioika landare ekarri zituzten.
Kontuan hartu hektarea batean
mila arbola pasatxo sartzen dire-
la. Beraz, soilik iaz milaka hekta-
rea landatu zituzten. Ez dakigu
5.000 edo 12.000 izan diren». 
Alonsok ohartarazi du pinua

uzten ari den lekua hartzen ari
dela eukaliptoa, eta  ordezkatze
prozesu hori bistakoa dela deri-
tzo: «2016ko eta 2020ko inbenta-
rioen artean Bizkaian 7.000 hek-
tarea Radiata[pinu] kendu dituz-
te. Nora joan diren aztertuz gero,
ikusten da 3.600 hektarea euka-
liptoz ordezkatu direla. Kopu-

ruok datu ofizialetan daude. Eta
oraindik zenbatu gabe daude
2019 eta 2020. urteetako kopuru
handienak». 

Nagusiki, kostaldean
Espezie horren kokapenari dago-
kionez, Bizkaiko kostaldean dago
gehien. Herriei erreparatuta, zen-
baitetan nabarmena da horien
kopurua: Maruri-Jataben, herria-
ren azaleraren erdia eukaliptoz
landatuta dago; Lemoizen, azale-
raren %44, eta, Bakion, %38. Eus-
ko Jaurlaritzaren basoetako ma-
paren datuak dira.
Eukaliptoa lantzea merkea dela

esan du Kolore Guztietako Basoak
taldeko kideak. «Diruz lagunduta
dago. Aldundiak publizitate en-
gainagarria egiten du, esanez eu-
kaliptoa ez dutela diruz lagun-
tzen». Azaldu du eukaliptoa lan-
datzeko diru laguntzarik ez dutela
ematen. Bai, aldiz, beste era batera
eskatuta; esaterako, xingola ma-
rroiak jota dauden pinudiak or-
dezkatzeko. «Gaixotutako pinu-
dien hektarea bakoitzeko 1.500
euro ematen zituzten. Arazoa da
inork ez dizula galdetzen horiek
kenduta zer landatuko duzun. Be-
raz, askok pinuak kendu dituzte,
laguntza jaso dute, eta diru hori ia
nahikoa izan dute landaketa be-
rria egiteko. Gipuzkoan dagoene-
ko ez dute egiten, talde ekologis-
tek salatu egin zutelako. Orain,

han, diru laguntza ema-
ten dizute baldin eta gero
ez baduzu eukaliptorik
landatzen. Bizkaian, ez».
Hortaz, «esan daiteke
gaixotutako pinudiak
kentzeko eukaliptoak ez
landatzeko baldintzarik
jarri gabe diru laguntza
ematen dutenak euka-
liptoaren landaketa fi-
nantzatzen ari direla  diru
publikoarekin».
Baso landaketen azter-

ketari erreparatuta, bes-
telako ondorioak ere ate-

ra ditu Alonsok. Globulus eta ni-
tenseukalipto espezieak dira oro-
korrean Bizkaian landatzen di-
tuztenak. Dena dela, beste
eukalipto espezie batzuekin ere
esperimentatzen ari dira. «Al-
dundia da beste espezie batzuk
probatzen ari dena, ikusteko izoz-
teei aurre egiteko gaitasuna du-
ten, zur ona ematen duten, eta pa-
pera egiteko egokiak diren»,
adierazi du Alonsok. Izan ere,
2020ko basoen mapan 912 hekta-
rea ageri dira beste eukalipto es-
pezie batzuekin landatuta, eta ho-
rien %80,8 lur publikoetakoak di-
rela zehazten du inbentarioak.

Kolore Guztietako Basoak tal-
deko kidea jakitun dago zenbait
herrik beharrezkoa dutela basoak
ustiatzea. Hori dela eta, inguru-
menaren eta ekonomiaren arteko
oreka bilatu beharraz aritu da. Lo-
rategietan eta basoan jarduten
den enpresa bat ere badu Alon-
sok, eta eukaliptoei aurre egiteko
beste eredu bat sustatzen ari da.
Esan du mendi pribatuen %75 in-
gurutan ekoizpenerako kanpoko
espezieen monolaborantza egiten
dutela. «Helburua da errentaga-
rritasuna lortzea denbora gutxian
zur asko lortuta. Lur publikoetan,
portzentaje hori %69 da».

Silbikultura
Alonso ez dago ados kudeaketa
horrekin. Azaldu du aldundiak
31.000 hektarea mendi publiko
kudeatzen dituela. Horietatik
7.000 hektarea ondarezko men-
diak dira; gainerakoak, erabilera
publikoko mendiak. Horiek uda-
lenak dira, baina aldundiak kude-
atzen ditu.«Gure taldeak esaten
dituen gauzetako bat da ondarez-
ko mendiak kontserbatu egin be-
harko genituzkeela». Modu pu-
blikoan erabiltzeko udal mendiei
dagokienez, horiekiko mendeko-

tasun ekonomikoa dutenetan
«naturatik gertu dagoen silbikul-
tura»bultzatzen dute: kalitatezko
zura ematen duten eta naturatik
gertu dauden mendiak direla esa-
ten dute horiei buruz.
Monolaborantzaren akatsak

zerrendatu ditu Alonsok: «Kan-
poko espezieekin egiten da lan; ez
dira gure ekosistemaren parte; eta
zuhaitz guztiak batera mozten di-
ra, orokorrean oso malda malkar-
tsua den eta klima euritsua duen
lurralde honetan. Zorurik gabe
geratzen gara arbola guztiak bate-
ra mozten ditugunean».  
Hark proposatzen duen baso-

gintza ereduak bestelako ezau-
garriak ditu: «Zuhaitz guztiak ez
dira batera moztu behar. Uzta
garestiagoa da. Askoz merkeagoa
da dena batera moztea, eta
horregatik egiten dute hala.
Zorua zapuztu egiten da, baina
merkeago ateratzen zaielako egi-
ten dute horrela». Hala ere,
baieztatu du posible dela bestela-
ko eredu hori: «Orain, paletak
egiteko zura ekoizten ari gara,
eta, kasurik onenean, etxeetako
habeak edo papera egitekoa. Sil-
bikulturaren bidez, kalitatezko
edo kalitate handiko zura ekoiz-

1986az geroztik, boskoiztu egin da eukalipto kopurua. 
Kolore Guztietako Basoak taldeak salatu du 3.600 hektarea
eukaliptok 7.000 hektarea pinu ordezkatu dituztela jada.

Pinuaren lekua
hartzen ari dena

Eukalipto zuhaitzez osatutako baso

baten argazkia, artxiboko irudi bate-

an. BIZKAIKO HITZA

Eukalipto landareak agortu
egin ziren iaz Bizkaiko
haztegietan. Milioika landare
ekarri zituzten Galiziatik»

«Askok pinuak kendu dituzte,
laguntza jaso dute, eta diru hori
ia nahikoa izan dute landaketa
berria egiteko»
Keko Alonso
Kolore Guztietako Basoak taldeko kidea
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tuko genuke, askoz balio handia-

goa duelako».

Alonsok adierazi du bide hori

bideragarria dela. «Europan era

horretan ekoizten dena baino

gehiago kontsumitzen da. Beraz,

merkatua egon badago. Jabugoko

pernilezko ogitarteko batean ogia

edo permila egin ditzakezu. Eredu

honen bidez, pernila egingo ge-

nuke».

Baso askotarikoen aldeko pro-

posamena egin du. Orain arte

egindako hutsetatik ikasi behar

dela sinetsita dago: «Pinuak emai-

tza ona eman izan duenez, leku

guztietan jarri dute. Horretan bat

gatoz administrazioarekin. Haien

ustez, xingola marroiaren kontro-

la galdu da onddoak milaka hekta-

rea pinu izan dituelako erasateko.

Horixe bera esan izan dugu guk bi

urtez batzarretan, baina ez digute

kasurik egin».

1950eko hamarkadan iritsi zen

pinua Bizkaira. «Herritarrak lan-

daguneetatik ateratzen ari ziren

garaia zen. Bizimodu mota bat hil

eta berri bat hasten ari zen. Ez ge-

neukan informaziorik, ez gene-

kien zer ondorio izan zezakeen,

eta prozesu hartan laguntzeko

balio izan zuen. Eskertzekoa da».

Gaur egungo egoera bestelakoa

dela deritzo: «Herritarrek ez dute

bizi aldaketa nabarmenik euren

bizitzan, eta orain badakigu euka-

liptoak zer ondorio dituen. Aitzi-

tik, gaur egungo une historikoa

ingurumen krisiak markatuta da-

go, eta badakigu kakaztutako

mundu bat utziko diegula gazte-

txoei». 

Krisi horren aurrean hori guztia

kontuan izango duen dibertsifi-

kazio bat sustatu behar dela sine-

tsita dago Alonso: «Silbikultura-

ren bidetik jarraituta, ekoizpene-

rako erabiltzen ez diren basoak

berreskuratu behar ditugu, zer-

nola funtzionatzen duten jakite-

ko. Ostean, baso naturalak oinarri

hartuta ekoitzi behar dugu». 

Kudeaketa mota horretan, ba-

soaren birsorkuntza baliatzen du-

te. «Azpitik ez da garbitzen, eta,

arbolak kentzen direnean, dagoe-

neko badaude kimu berriak ate-

ratakoak ordezkatzeko prest. Be-

raz, sarri ez da beharrezkoa izaten

berriro landatzea». Laburbilduta,

«bertako espezieak sustatuko di-

tuen dibertsifikazio bat eta basoa-

ren prozesu naturalen alde joka-

tuko duen kudeaketa bat» eskatu

du haren taldeak.

N. S. O.

J
oera oraindik ez da aldatu,

baina gero eta gehiago dira

pinuaren krisiaren ostean

eukaliptoaren kalteez ja-

betu eta bestelako basoen kudea-

ketaren aldeko apustua egin du-

tenak. Urteetan, elkarteak izan

dira ondorio kaltegarriei buruz

ohartarazi eta proiektuak propo-

satu eta gauzatu dituztenak. Lur-

gaia fundazioa da aitzindarietako

bat. Orain, zenbait udal ere hasi

dira neurriak hartzen.

Abanto-Zierbena eta Bakioko

udalak dira horietako bi. Bakio-

koak, esaterako, aho batez onartu

zuen martxoaren 25eko osoko

bilkuran basoen kudeaketa ere-

dua aldatzeko konpromisoa. Ho-

rretarako, baso jabeekin, Bizkai-

ko Foru Aldundiarekin eta beste

erakunde batzuekin lan egiteko

prestasuna agertu dute.

Herri ekimenetik sortutako es-

kaera bati erantzunez hartu du

erabakia udalak: Haria

elkarteak eskatu zion

udalerriko mendi eta ba-

soen kudeaketari buruz

gogoeta egiteko eta baso-

ok babesteko erabakiak

hartzeko.

Azken urteetan, Ba-

kioko Udalak zenbait jar-

duera gauzatuak zituen

bide horretan, eta, aurre-

ra begira, beste batzuk ere finkatu

ditu. Besteak beste, aurtengo au-

rrekontuetan Bakio 2030 izeneko

diru saila sortu dute. Haren bidez,

teknikari bat kontratatuko dute

mendien planean ezarritako hel-

buruak betetzen ari diren jakite-

ko. Horrez gain, foro bat sortuko

dute plan horren helburuak lortze

aldera eman beharreko pausoak

eztabaidatu eta erabakitzeko.

Era berean, 2019an hitzarmen

bat sinatu zuten Lurgaia funda-

zioarekin, eta  guztira 5,7636 hek-

tarea utzi dizkio baso autoktonoa

kontserbatu eta zaharberritzeko.

Gaur egun, eukaliptoa kentzen ari

dira eremu horretan. Mozketak

bukatzean jarriko da indarrean

hitzarmen hori.

Lurgaia fundazioa irabazi as-

morik gabeko erakunde bat da,

eta biodibertsitatearen kontser-

bazioa eta natura ondarearen ku-

deaketa sustatzea du helburu.

Lursailak eskuratzen ditu, jabe

publikoek eta pribatuek eginda-

ko borondatezko dohaintza, sale-

rosketa edo lagapen hitzarmenen

bidez. Lursailotan, bertoko basoa

landatzen du, eta bermatzen dute

lurrok ez dituztela erabiliko ete-

kin ekonomikoak lortzeko. 

Harizti misto handienetakoa
Proiektu horietako baten bidez,

Urdaibaiko harizti mistorik han-

diena eta Bizkaiko handienetakoa

sortzen ari dira Undabason. Iba-

rruri eremuan ari dira proiektua

garatzen, Muxikan. 2008an hasi

zuten bidea. Familia lurjabe batek

baso autoktonoa nahi zuela eta,

lehen zaintza akordioa sinatu zu-

ten orduan. Harrezkero, lursail

gehiago eskuratu dituzte, eta ba-

soa haziz joan da. Gaur egun, 100

hektareatik gora kudeatzen di-

tuzte. Helburua da 153 hektareara

iristea, eta, horretarako, dirua ba-

tzeko kanpaina bat dute martxan.

Administrazioez eta elkarteez

gain, norbanakoak ere basoen ku-

deaketa aldatu beharraz jabetzea

garrantzitsua da bidea urratzeko.

Mallabiko Zubiate familia kontu-

ratu egin da, eta bere lurretako

zortzi hektareatan bertako basoa

landatzen ari dira. Oraingoz, hiru

hektarea pasatxo leheneratu di-

tuzte. Besteak beste, haritza, asti-

garra, lizarra, gerizondoa, urkia

eta pagoa landatu dituzte. Basooi

etekin ekonomikoa ateratzea da

haien asmoa, baina kalitatea kan-

titatearen gainetik lehenetsita. Eta

merkatua badagoela diote.

Biodibertsitatea kontserbatzea helburu duten
taldeek bultzatuta, Bizkaiko zenbait 
udal eta norbanako hasita daude eukaliptoaren
ordez bertako basoa landatzen.

Aitzindariak
bidea urratzen 

Lurgaiak lursailak eskuratzen
ditu, bertako basoa landatzeko;
bermatzen du ez direla izango
etekin ekonomikoa lortzeko 

Mallabiko Zubiate familia
bertako basoa landatzen ari da
bere lurretako 
zortzi hektareatan 

EUKALIPTOAREN ETA PINUAREN BILAKAERA BIZKAIAN 

                                                                                                       2010eko                                                              2016ko                                                                  2020ko
Espezieak                                     2010                      espezie                     2016                         espezie                            2020                     espezie
                                                                                                   guztien %                                                      guztien %                                                         guztien %

Koniferoak                     83.507 ha*               %63,38            79.946 ha                 %60,46                    73.419 ha             %55,75

Eukaliptoak                     14.599 ha               %11,08            16.842 ha                      %12,7                  20.506 ha              %15,57

Espezieak, guztira     131.748 ha                                         132.222 ha                                                     131.676 ha

Azalera, guztira           221.232 ha                                         221.489 ha                                                    221.489 ha

*ha = hektarea
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Eukaliptoa Bizkaian

Natalia Salazar Orbe

Eusko Jaurlaritzak eskatuta, Eu-
kalipto landaketen ingurumen

ondorioak EAEn eta inguruetan

txostena osatu zuen Aitor La-
rrañaga Arrizabalagak (Zestoa,
Gipuzkoa, 1979) Arturo Elosegi,
Juan Arizaga eta Carlos Cabidore-
kin batera. Esan duenez, egun
zientziak duen ebidentziarekin
baso politikek «bide beretik ja-
rraitzea larria izango litzateke».
Zuen ikerketak ondorio argia

atera du: eukaliptoa kaltegarria

da bertoko basoetarako. Hori

eztabaidaezina da?

Bai, ez dago zalantzarik. Edonon-
dik begiratuta, eukaliptoak izu-
garrizko kalteak sortzen ditu gure
natur baliabideetan. Oso aldagai
desberdinak landu ditugu lan ho-
netan, eta ez dugu aurkitu bakar
bat ere eukaliptoaren landaketa
defendatzen duenik.
Eukaliptoak landatuta dagoen

lurzoruari egiten dion kalteari

buruz hitz egin da asko, baina

zuek ibaiak eta biodibertsitatea

ere aztertu dituzue. Zeintzuk on-

dorio ditu horiengan?

Jaurlaritzak eskatu zigun azter-
tzeko biodibertsitatean eta ingu-
rumenean orokorrean daukan
eragina. Ondorio nagusia da eu-
kaliptoak asko apalduko duela
dibertsitatea, eta espezie asko eta
asko galdu egingo direla landake-
ton ondorioz.
Zergatik gertatzen da hori?

Alde askotatik sortzen ditu kalte-
ak, baina kalte nagusietako bat
baliabide eta habitatei dagokiena
da. Basoan sortzen diren hostoak,
orbela, espezie askorentzako ja-
kia dira. Eukaliptoaren kasuan,
orbel hori oso toxikoa da. Espezie
abila da belarjaleak saihesten,
eboluzioak eman dion arma horri
esker: toxikoak eta olioak meta-
tzen ditu horretarako. Hosto ho-
riek lurzorura edo ibaietara eror-
tzen direnean, defentsa horiek

oraindik hosto horiek babesten
jarraitzen dute. Kontsumitzaileak
jaten saiatzen dira, eta hil egiten
dira, gutxiago hazi edo zuzenean
ez dute jaten. Baliabiderik, bazka-
rik ez badago, ezin dira hor egon.
Eta ustiaketari dagokionez?

Espeziearen kudeaketa ere bada-
go. Hemen landatzen diren doze-
na erdi eukalipto espeziek nahi-
koa bizi ziklo luzea dute. Papera
egiteko iturri gisa du interesa.
Beraz, ez dituzte uzten hazten
pinua uzten den beste. Hamahiru
edo hamabost urtean behin
moztu egiten dituzte. Mozketak
ere izugarrizko inpaktua dira
ingurumenerako: kolpean, habi-
tata zeharo aldatzen da, eta izu-
garrizko erosio tasak sor daitez-
ke; ibaietan eta lehorreko faunan
bistakoak diren eragin negatibo-
ak dira. Gainera, eragin horien

maiztasuna hamabost urtean
behin gertatzeak eragiten du ezin
garatu ahal izatea eremu horietan
baso zaharretan ohikoagoak
diren espezieak. Eukaliptoa ger-
tuago dago nekazaritza praktika
batetik, basogintza praktika
batetik baino.  
Biodibertsitatean duen eragi-

naz gain, ondorioztatu duzue

eukaliptoak landatzearen ondo-

rioz uholdeak sarriago gerta

daitezkeela eta suteetarako

arriskua ere handiagoa dela.

Uholdeak eta lehorteak, biak sor-
tzen ditu. Bitxia da eukaliptoaren
kasua. Batetik, biomasa asko pila-
tzen duen espezie batek ur asko
behar du. Horrez gain, eukalipto-

ak dauzkan olio eta toxiko horiek
hostoetatik lurzorura erortzen di-
renean, lurzoruan geruza iragaz-
gaitz bat sortzen dute. Ondorioz,
urak, lurzorura infiltratu beha-
rrean, gainazaleko isurketa han-
ditzen du. Horren eraginez, euria
egiten duenean, ura, lurzoruan
sartu eta mantso-mantso jaitsita
erreketara iritsi beharrean, zuze-
nean maldan behera joaten da.
Beraz, euria egiten duenean, oso
ordu gutxiren buruan emariak
izugarri hazten dira, ur guztia
ibaietan eta erreketan baitauka-
gu. Gainera, ur hori gainazaletik
joaten denez, materia organikoa
eta lurzorua garraiatzen ditu. On-
dorioz, errekak marroi ikusten
ditugu. Bestalde, lurzoruan ez de-
nez ur askorik sartu, euria gera-
tzen denean lehortea izaten dugu.
Bi muturrak anplifikatzen ditu:

uholdeak handiagoak
dira, eta lehorteak sarria-
go gertatzen dira eta lu-
zeagoak dira.
Eta suteei dagokienez?

Eukaliptoa, jatorriz, Aus-
traliakoa da. Han suteak
oso arruntak dira. Beraz,
espezie hori suteetara
egokituta dago. Suteetan
bizirik irauteko gaitasu-

na dauka. Sute baten ondoren,
benetan gogorra izan bada, barre-
netik edo sustraietatik berriro ir-
teteko gaitasuna dauka. Hemen-
go eukaliptoaren kudeaketa ho-
rretan oinarritzen da: landatzen
da behin, eta moztu egiten da ge-
ro, baina sustraiak uzten dira, eta
horietatik berriro ateratzen da
zuhaitza. Bospasei ziklo egiten di-
tuzte horrela. Ziklo horiek buka-
tuta, errotik ateratzen da, eta lan-
dare berria landatzen da. Erraz
hartzen du su. Gainera, landatzen
diren eukalipto espezie gehienek
zerrendatan askatzen den azala
dute. Haizeak azal horiek eraman
ditzake, eta oso erraz zabaltzen
dute sua beste zuhaitz batzuetara.

Hala ere, zaila da datuekin froga-
tzea suteetan arazo larriagoak
sortzen dituztela. Izan ere, ez da
sortzen sutea aldi berean eukalip-
toa bakarrik dagoen eremu bate-
an eta baso autoktonoa bakarrik
dagoen beste batean, konpara-
zioa egiteko. Hala ere, mekanis-
moa zein den badakigu, eta argi
dago suteetan arazoak sor ditza-
keela.
Orain arteko baso politikek

erraztu egin al dute eukaliptoa

landatzea?

Eukaliptoak pinuak baino klima
lehorragoa behar du. Isurialde
atlantikora Galiziatik, Asturiastik
eta Kantabriatik etorri zaigu. Biz-
kaia hortik gertu egonik, sartzen
utzi zaio. Bizkaian izugarri heda-
tu da espeziea. Ikerketa asko eta
asko duela hiru hamarkadatako-
ak dira. Bazegoen jada ebidentzia
bat sortzen duten kalteari buruz-
koa. Hala ere, arlo jakin batzuetan
soilik zeuden ikerketak. Kudea-
tzaile batentzat zaila zen ondorio
orokorrak ateratzea eta ekono-
miaren pisu horri aurre egitea
ikerketa gutxi haiekin. Gure lane-
an, ehun ikerketatik gora jaso di-
tugu Iberiar penintsulakoak ba-
karrik, eta alderdi askotarikoak
jorratzen dituztenak. Lehen egin

den politikari dagokionez, bai,
egin zitezkeen planteamendu ho-
beak. Zientziak gaur egun dau-
kan ebidentziarekin, larria izango
litzateke bide beretik jarraitzea.
Iaz aurkeztu zenuten ikerketa

Eusko Legebiltzarrean. Zer

erantzun izan du?

Dokumentua 2020ko urtarrilean
aurkeztu zen. Nahikoa erresis-
tentzia izan genuen. Batik bat
zenbait sailek nahiko kritikatu
zuten lana, eta bidali genuen une-
an ez zuten argitaratu. Artikulua
Munibe aldizkarian ateratzeak
eman zion bultzada. Batzorde txi-
ki bat ari da gai honen inguruan
lanean.
Galizian, mugatu egin dituzte

eukaliptoa landatzeko ere-

muak. Hori izan daiteke bidea?

Bai. Erabaki behar da non eta nola
landatu. Suteei buruz ari bagara,
zer distantzia minimotara landa-
tu behar diren etxeetatik; uholde-
ei buruz ari bagara, finkatu zer
errekatan; erosioari buruz ari ba-
gara, zer malda izan beharko lu-
keen gehienez eukaliptoa landatu
ahal izateko. Ironikoa dirudien
arren, askotan zailagoa da natur
baliabide ugari duten herrialdee-
tan erabaki hauek hartzea, guztiz
kaltetuta daudenetan baino. 

«Eukaliptoaren
ondorioz, espezie asko
galduko dira»

Aitor Larrañaga Arrizabalaga b EHUko irakaslea

Larrañagaren esanetan, eukaliptoak eragin kaltegarriak ditu biodibertsitatean,
erreka eta ibaien emarian, eta suteak zabaltzeko orduan. Besteak beste,
eukaliptoaren hostoek ez diote uzten urari lurzoruan infiltratzen.

ARITZ LOIOLA / FOKU

«Edonondik begiratuta,
eukaliptoak izugarrizko
kalteak sortzen ditu 
gure natur baliabideetan»

«Sute baten ondoren,
[eukaliptoak] gaitasuna dauka
barrenetik edo sustraietatik
berriro irteteko»
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Positibo

H
arrapatu egin dut.
Koko malapartatu
horrek harrapatu
egin nau. Opor giro-

an, lasai eta presarik gabe txigor-
tutako ogi usainez hasi behar
zuen asteazkenak. Ohetik jaiki-
tzerako banekien ez nuela aldarte
onik. Hilekorako falta zitzaizki-
dan egunak zenbatu nituen eta
baztertu egin nuen nire gogo txa-
rraren motiboa hari egozterik.
Ordura arte herritik irten ezinda
egon ginen eta itsaso aldera joate-
ko plana genuen eguazten harta-
rako. Urak nire buruko ziztadak
baretuko zituela pentsatu nuen
eta dutxan sartu nintzen. Ondo-
ren, goserik gabe armosatu nuen.
Azkenik, sofan jesarri nintzen es-
pero baino tarte luzeagoz. Azke-
nean ez genuen itsasorik ikusi.

Nonbaiten hoztu egingo nin-
tzela pentsatu nuen; tenperatura
aldaketen ondorio izango zela ere
argudiatu nion nire barruko bel-
durrari. Baina nire barruko aho-
tsak isildu gabe errepikatzen zi-
dan: «Koronabirusa, koronabi-
rusa, koronabirusa…».
Bainugelako botiken kutxako
ertz batean aurkitu nuen termo-
metroa. Sukarrik ez dut izaten
eta ez nuen izaterik espero, baina
badaezpada besapea itxi eta zain
gelditu nintzen. 37,7. Nire begiek
prozesatu orduko hasi zitzaidan
nire barruko ahotsa: «KORONA-
BIRUSA!, KORONABIRUSA!,
KORONABIRUSA!...».
Ezkai infusio bat prestatu nuen

eta sofan etzan nintzen. Buruari
bueltaka aritu nintzen; harik eta
biharamunean herriko osasun

etxera deitzea erabaki nuen arte.
Ordubetean antigenoen proba
egiteko zita eman zidaten. Nire
izen-abizenak entzun eta barrura
sartu nintzen; makilatxo bat ez-
kerreko sudur-zulotik eta gero
eskumakotik. Begiaren ertzetik
malko bat atera zitzaidan. «Listo,
pare bat ordutan SMS bat jasoko
duzu emaitzarekin», esan zidan
erizainak, begiekin irribarre egi-
ten zidan bitartean. Eskerrak
eman nizkion, autoa hartu eta
etxera buelta. Ordubete eskase-
rako testu luze baten erdian, letra
larriz, «POSITIBO» jartzen zuen.
Kaka zaharra, harrapatu dut, ha-
rrapatu nau.
Urtebeteko lasterketa izan da,

eta kale kantoietako batean ezin
izan diot izkin egin. Nire bila ere
etorri da. Osakidetzako erizainak
beharrezko argibideak eman ziz-
kidan telefonoz; besteren artean,
ur asko edateko eta gaizki senti-
tuz gero parazetamola hartzeko.
Aztarnariaren galdera guztiei
erantzun nien sakelako agenda
begi-bistan nuela. Telefono deiak
amaituta, etxean geratzea eta

gaixotasunari aurre egitea zego-
kidan. Hurrengo asteko planak
eta lanak bertan behera utzi ni-
tuen; eta halako batean Hitza-ko
artikuluarekin akordatu nintzen.
Sukarrak eragindako ondoezak
argi utzi zidan ezingo nuela ezer
idatzi. Hala ere, egunak nituen
aurretik, eta ezer esan aurretik,
itxarotea erabaki nuen.
Atera dut indarra azkenean;

zuek ostiralez irakurriko duzuen
hau astelehenean idatzi dut nik.
Etxean irten gabe eta ondoezik
egotean asko eskertzen da ingu-
rukoen ardura eta laguntza. Es-
kertu egiten dut mezu bat bidal-
tzen dizun horren gertutasuna
edota erosketak etxeko atera
ekartzen dizkizunaren prestasu-
na eta eskuzabaltasuna. Konta-
tzeko indarra izatea beste esker-
tzen dut entzungo dizun norbait
egotea. Itxialdian balkoira irtetea
bezalakoa izan da niretzat zuekin
hemen elkartzea. 

Kontatzeko indarra
izatea beste

eskertzen dut
entzungo dizun
norbait egotea.

Itxialdian balkoira
irtetea bezalakoa

izan da zuekin
hemen elkartzea

Bizkaiko Hitza-k irakurleen gutunak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere bai-

no gehiago izan behar, tarteak barne. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abize-

nak eta herria adierazita: Uribitarte, 18, 3-C. 48001, Bilbo. Internez:bizkaia@hitza.eus.%

INGENIARITZA
ARRASATE APIRILAK 21

APIRILAK 24

ORONA IDEO APIRILAK 24

GOIERRI MAIATZAK 6

BILBO MAIATZAK 8

EKINTZAILETZA 
BIDASOA APIRILAK 17

OÑATI APIRILAK 17

BILBO MAIATZAK 8

ENPRESA KUDEAKETA
BILBO APIRILAK 17

MAIATZAK 6

BIDASOA APIRILAK 24

OÑATI APIRILAK 24

HEZKUNTZA
ESKORIATZA APIRILAK 17

BILBO APIRILAK 17

KOMUNIKAZIOA
ARETXABALETA APIRILAK 17 

HUMANITATEAK
BILBO APIRILAK 17

GASTRONOMIA   
Basque Culinary Center

ONLINE APIRILAK 24

DONOSTIA MAIATZAK 22

ATE  
IREKIAK
UNIBERTSITATE  
GRADUAK

Izena eman:

www.mondragon.edu/ate-irekiak

Zalantzarik baduzu

Tel.: 943 71 21 85

Irudiab Bilbo

Bigarren aukeran kopa
etxera ekartzeko prest
Duela 15 eguneko porrotaren ostean, bihar bigarren aukera izango du

Athleticek Espainiako Kopa Bilbora ekartzeko: 21:30ean jokatuko du

aurtengo finala, Bartzelonaren aurka, Sevillan (Andaluzia, Espainia). Ur-

tarrilean Bartzelonari berari Espainiako Superkopa irabazi izanak baikor-

tasuna ematen die: «Badakigu garaitzeko zer egin behar dugun», esan

du Mikel Balentziaga atzelariak. Bizkaiak zuri-gorriz apainduta jarraitzen

du oraindik —irudian, Bilboko Zazpikaleak—.  MARISOL RAMIREZ / FOKU

Ezkerraldeko
industria galera
salatuko dute bihar

SESTAO bSindikatuek eta Ezke-
rraldeko hainbat elkarte eta era-
gilek eskualdearen desindustria-
lizazioa salatzeko martxa batera
deitu dute biharko: 12:00etan
abiatuko dira, Sestaoko Kasko
plazatik. ITP Aero, Petronor eta
Mediaposteko langileen aldarriek
aparteko ahotsa izango dute, eta
Navalen gertatua salatuko dute.

Josu Bergarak
Sestaoko alkatetza
utzi du 

SESTAO bJosu Bergarak (EAJ)
Sestaoko alkate kargua utzi du,
bertan hamar urte egin ostean.
Bizkaiko Foru Aldundira joango
da. Alkatetzan haren lekukoa
Ainhoa Basabe jeltzaleak hartuko
du. Muskizen ere alkate berria
dute: Ainara Leiba jeltzaleak har-
tu berri dio lekukoa Borja Liaño-
ri. Martxoaren 30ean eman zuen
dimisioa Liañok.  

564
BIZKAIKO ELIKAGAI BANKUAK

EROSITAKO JAKIAK, TONATAN

Bizkaiko Elikagai Bankuak 564,38

jaki tona erosi ditu 2021eko lehen

hiruhilekoan —521.062 euroko

kostua izan dute—. Elikagaien

%68 bonuen bitartez erosi dituzte;

gainontzekoak, diruarekin.



Peru Azpillaga Diez Bilbo

Lehen aldiz, lan hitzarmen kolek-

tibo batek zehaztuko ditu elika-

dura saltokietako banatzaileen

lan eskubideak. Sektore txiki bati

eragiten badio ere –Bizkaian lau

enpresa eta 170 langile-, hitzar-

mena mugarria izan daiteke ba-

natzaileen lanaren erregulazioan.

Izan ere, akordioan, irekita utzi da

hitzarmena bestelako sektore ba-

tzuetara zabaltzea ere. Cebek Biz-

kaiko patronalak ELA eta LSB sin-

dikatuekin adostu du akordioa.

«Sektoreko enpresa txiki ba-

tzuek, beren baldintzak hobetu

nahian, mobilizatzeari ekin zio-

ten, eta ELArekin harremanetan

jarri ziren», azaldu du Ane Zelaia

ELAko kideak.  «Greba bat abiatu

zuten langileek, eta orduan hasi-

tako negoziazioetan konturatu

ginen sektore honetan oso zaila

izango zela arazoa zentro edo en-

presa mailan konpontzea; beraz,

ikusi genuen sektore mailako

konponbide bat bilatzea zela ate-

rabiderik garbiena». 

Zelaiak dio supermerkatuen-

tzat lan egiten duten enpresa ho-

riek «lehia handia» dutela elka-

rren artean; «orduan, lan baldin-

tzak enpresa batean hobetzeak,

enpresa hori merkatutik atera-

tzea ekarriko luke». Horrez gain,

azaldu duenez, bazegoen beste

arrisku bat ere: «Askotan gertatu

zaigu enpresa batean hobekuntza

bat negoziatu ostean dena delako

supermerkatuak enpresa alda-

tzea erabakitzea. Ondorioz, lan-

gileak kalera joaten dira, beste 

batzuk sartzen dira, eta egindako

borroka guztia ezerezean gera-

tzen da».  

Hori eragozteko, hitzarmenean

subrogazioa txertatzea beharrez-

koa izan dela azpimarratu du

ELAko kideak, lortutakoak iraun

zezan. «Hala, supermerkatu ba-

tek enpresa aldatzen badu, en-

presa berriak legez enpresa zaha-

rreko langileak kontratatu behar-

ko ditu, baldintza bertsuekin». 

«Sektore» izaera
Hitzarmenaren «sektore» izae-

ran jarri du arreta Cebek-eko lan

harremanetako zuzendari den

Mikel Anderezek ere. «Orain

arte, sektore honetako enpresek

beren erregulazioak zituzten, eta

orain hori dena lan hitzarmen ba-

karrean bateratu dugu». Berri-

kuntza nagusien artean, ordain-

ketak «modu nabarmenean»

handitu dituztela aipatu du, 

antzinatasun elementu bat mol-

datzearen truke. Horrekin batera,

azpikontraten munduan «ohi-

koa» den «subrogazio klausula»

ere azpimarratu nahi izan du 

Anderezek. «Gainerakoa homo-

geneizazio prozesu bat izan da,

jada aplikatzen ziren baldintze-

kin; lan orduak, esaterako, man-

tendu egin dira; hori bai, malgu-

tasuna handituz. Subrogazioa zen

sektore osorako hitzarmen baten

bidez soilik lor zitekeen ezaugarri

bakarretakoa, eta, horregatik, bai

enpresek eta bai langileek horren

alde egin zuten».

Cebek-eko arduraduna harri-

tuta agertu da hitzarmenak izan-

dako oihartzunagatik. «Ez diot

garrantzirik kendu nahi, baina,

oraingoz, sektore txiki bati eragi-

ten dion hitzarmen bat da», adie-

razi du Anderezek. «Ez dio edo-

zein banaketa enpresari eragiten,

soilik elikagaien salmentan

dihardutenei, hots, supermerka-

Lehenengoz hitzarmena dute
Supermerkatuetako banatzaileen lan hitzarmena sinatu dute Bizkaian b Itunak herrialdeko
lau enpresatako 170 langileri eragingo die b Sektoreko lehen lan hitzarmena izango da

Supermerkatuko banatzaileak Bilbon, iazko martxoan. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Hitzarmen honetan
pauso bat eman da, 
eta espero dugu
banatzaileen sektore
gehiago ere sartzea»
Ane Zelaia
ELA sindikatuko kidea

«Ez dio eragiten edozein
banaketa enpresari:
soilik elikagaien
salmentan
dihardutenei»
Mikel Anderez
Cebek Bizkaiko patronaleko kidea

‘‘

6 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko apirilaren 16aLan eskubideak



tuei», erantsi du. Esplikatu due-
nez, ordea, badago hitzarmena
bestelako enpresa batzuei zabal-
tzeko aukera: «Langileen estatu-
tuan jasotzen den eskubide bat
da. Kasu honetan, elikagaiekin
zerikusirik ez duten produktuen
banaketan diharduten langileek,
hitzarmen propiorik ez badute,
eta hau aproposa dela uste badu-
te, aukera daukate atxikitzeko
edota beren hitzarmen propioa
negoziatzeko».
Zelaiak txalotu egin du akor-

dioa, baina, nabarmendu due-
nez, argi du «bide luze baten
lehenengo pausoa» baino ez
dela. «Hitzarmenak ez die enpre-
sa askori eragiten, hori badakigu.
Joan beharko dugu detektatzen
benetan zenbat diren lan hori
egiten duten enpresak eta
eskaintzen dituzten lan baldin-
tzen gainetik hitzarmena aplika-
tzen». Izan ere, hark azaldu due-
nez, banatzaileen sektorea «oso
prekarioa» da. «Azpikontraten
esku dago, lan baldintzak mini-
moak eskaintzen dituzte, eta,
askotan, autonomo faltsuez
baliatzen dira». 
«Hitzarmen honetan, pauso

bat eman da, eta espero dugu
banatzaileen sektore gehiago ere
sartzea bertan», esan du ELAko
kideak. «Patronalak, eskubideak
emateko orduan, ez du inoiz
erraztasun handirik jartzen;
horregatik, hitzarmen honetara-
ko giltzarria izan da langileek
lehenagotik abiatutako borroka.
Horri esker izan dugu akordio bat
lortzeko aukera.

P. Azpillaga Diez

Hemezortzi urtez Euskal Herriko
supermerkatu kate oso garrantzi-
tsu batentzat banatzaile lanetan
ibili ostean, egun batetik bestera
kalean geratzeko arriskuan ikusi
zuen bere burua Sergio Vadillok
(Barakaldo, 1974). Supermerka-
tuen banaketa zerbitzu gehienak
azpikontraten bidez jarduten di-
ren enpresen esku daudela salatu
du, eta horrek langileen baldin-
tzak «oso prekarioak» izatea
ekarri duela deritzo. Horregatik,
pozik azaldu da sektorean sinatu
duten lehenbiziko lan hitzarme-
narekin. Dena den, argi du lan
baldintza duinen aldeko «lehen
pausoa» baino ez dela izan.
Sektoreko lan hitzarmena su-

permerkatuko banatzaileek

egindako borroka baten ostean

lortu da. Zergatik erabaki zenu-

ten halako aldarrikapen bati

eustea?

Konturatu ginen hitzarmen ba-
ten falta genuela. Baina bagene-
kien hitzarmen hori ezin zela en-

presakoa izan; sektoreko akordio
bat behar genuen, batez ere, su-
brogazioa lortu ahal izateko. Az-
ken finean, oso baldintza preka-
rioak daude gure sektorean, 
hobetu egin behar dira, baina su-
brogazioa da lanean segurtasuna
lortzeko modu bakarra, enpresa
aldatu arren lanean jarraitu deza-
kegu eta.
Nolakoa da supermerkatuko

banatzaileen sektorea?

Bakan batzuek izan ezik, super-
merkatu gehienek azpikontraten
esku uzten dute elikagaien bana-

keta. Horien artean, lau izan dira
hitzarmena adostu dutenak; he-
mengo bi supermerkaturentzat
lan egiten dute, eta grebara jotze-
ko mehatxuaren ostean lortu ge-
nuen negoziazioa abiatzea. Hor-
tik kanpo, ordea, denetatik dago,

hitzarmen desberdinak aplika-
tzen dira, autonomo moduan
diharduen jendea ere badago, eta
baita kontraturik gabe aritzen di-
renak ere. Horregatik saiatu be-
har dugu orain hitzarmen hau
beste enpresetara zabaltzen.
Zenbat langileri eragiten die 

itunak?

Orain 150 inguru gara hitzarme-
naren barruan lan egingo dugu-
nak. Hala ere, badakigu sektorea
zabalagoa dela. Bizkaian soilik
400 bat langile ariko dira sektore-
an, eta, esan bezala, asko oso bal-
dintza eskasekin. Horregatik,
orain, gure helburua da haiekin
harremanetan jarri eta hitzarme-
na enpresa gehienetan ezartzea.
Zeintzuk dira hitzarmeneko

puntu nagusiak?

Oraindik ere soldata apala badu-
gu ere, igo egin da; segurtasuna
ematen digun subrogazioa lortu
dugu; azken lan erreformak ez
aplikatzeko klausulak ezarri dira;
eta hemendik hiru urtera, hitzar-
mena iraungitzen denean, hu-
rrengoa negoziatu arte indarrean

egongo den hitzarmenaren au-
rrerako eragina aplikatu da. Ba-
dakigu ez dela sekulako hitzar-
mena, baina hogei urtean izan
dugun lehendabizikoa da. 
Zein da hobekuntzarik handie-

na, zure ustez?

Orain dela hiru urte, egun batetik
bestera, likidezia prozesu baten
ondorioz, kalean geratzeko arris-
kuan geratu ginen ehun langiletik
gora; orain, hori gertatzekotan,
badakigu gure lana mantentzeko
aukera dugula. Subrogazioak
bestelako berme bat ematen digu,
eta hori pozgarria da.
Zer garrantzi dauka enpresaren

barruan antolatzeak?

Funtsezkoa da. Jendea ez bada in-
formatzen eta antolatzen, beti
egingo da enpresak dioena, eta
haren interesak langileon gaine-
tik egongo dira. Gu ez bagara an-
tolatzen, eta onartzen badugu da-
torren guztia onartu beharko du-
gula, badakigu zer gertatuko
zaigun. Horregatik, ezinbestekoa
da antolatzea eta lan baldintza
duin batzuen alde borrokatzea.

«Saiatu behar dugu hitzarmen hau
beste enpresetara zabaltzen»

Sergio Vadillo b Supermerkatuko banatzailea

Urteak daramatza Vadillok supermerkatuko banatzaile moduan lanean. Orain arte pairatutako
«prekarietate» egoeraren jakitun, txalotu egin du lehendabiziko aldiz hitzarmena lortu izana.

MONIKA DEL VALLE / FOKU

«Subrogazioa da
segurtasuna lotzeko
modu bakarra, enpresa
aldatu arren lanean
jarraitu dezakegu eta»
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ari dira, Bizkaiko
auzitegian

R
Berrehun banatzaile

baino gehiago sala-

tzaile direla, Glovoren aur-

kako epaiketa egiten ari

dira, Bizkaiko Probintzia Au-

zitegian. Laneko eta Gizarte

Segurantzako ikuskaritzek

ipinitako salaketa dago

epaiketaren oinarrian. 

Iruzur egitea leporatzen

diote Glovo enpresari, bere

banatzaileak edo rider-ak

autonomo faltsu moduan

kontratatzeagatik. Hain

zuzen ere, 2018. eta 2019.

urteetan langile horiek

autonomo faltsu moduan

erabili izana egozten zaio

Glovori, eta, beraz, langile

horiek kontratatu eta 

Gizarte Segurantzari dago-

kiona ordaintzea eskatzen

diote.

Besteak beste, ELA, LAB

eta UGT sindikatuek dara-

mate langileen defentsa.

Gasteizen, Donostian eta

Iruñean ere martxan dira

Glovo epaitzeko prozesuak.





Ibai Maruri Bilbao Getxo

Berango eta Getxo arteko Mime-

nagako padura ekologikoki be-

rreskuratzeko proiektua aurkez-

tu dute bi herriotako EH Bilduko

udal ordezkariek. Berdegune

erraldoi bat sortzea da haien pro-

posamena. Horretarako, Marel-

Renault tailerretako lursailak be-

rreskuratuko lirateke, eta natura-

ri itzuliko litzaizkioke. Helburua

da Padura ibaiak inguru hartan

sortzen dituen uriolak saihestea. 

«Eraikuntza masibo eta espe-

kulazioaren aurrean, bestelako

alternatibak badaudela azalarazi

nahi izan dugu. Gaur egun espa-

zio hori utzita eta kutsatuta dago,

eta naturari dagokiona itzuli nahi

diogu», esan du Nerea Gijarrubia

Getxoko EH Bilduko zinegotziak.

Bi udaletan mozioa aurkeztuko

dute, osoko bilkuren babesa lor-

tzeko asmotan.

Talde abertzaleak ondutako

proiektuaren arabera, paduraren

berreskuratze ekologikoak hain-

bat elementu izango lituzke. Esa-

terako, Gobela ibaiaren ibilbidea-

ri jarraiki, ibaiertzeko baso bat

landatzea da haien proposamena.

Landa eremu zabal eta basatiak

ere nahi dituzte. Eta putzuak eta

hezeguneak; Gobelak gainezka

egitekotan, inguru hori beteko li-

tzateke urez, eta beste inguru ur-

bano batzuetan uriolak saihestu-

ko. Izan ere, Gobelak hainbat

uriola sortu ditu inguruan, eta

Uraren Euskal Agentzia horiek

ekiditeko lanak egiten dabil az-

ken urteetan. Halaber, lursail ho-

rietan gaur egun dauden landare

inbaditzaileak kentzea eskatzen

du EH Bilduk. Haien ordez, berta-

ko arbola espeziek osatutako baso

bat landatzea gura du. Gaur egun

inguruan dauden ortuak man-

tendu eta handitzea ere bada tal-

dearen aldarrikapena, getxozta-

rrek eta berangoztarrek erabili

ahal izateko.

Porlana garbitu
Proiektuaren arabera, Marel-Re-

anult tailerrek utzitako porlanez-

ko lursaila garbitu eta bertan egu-

rrezko olgetarako elementuak

ipiniko lirateke: tirolinak, aben-

tura jolasak.... Atseden hartzeko

lekuak izango lituzke, eta, Gobe-

laren bidea jarraituta, oinezkoen-

tzako eta bizikletentzako bide bat

ere sortuko litzateke, Mimenaga

eta Gobelalde lotuko lituzkeena.

Gaur egun Getxon eta Beran-

gon indarrean dauden hirigintza

plangintzek Mimenagan etxebi-

zitzak eraikitzea aurreikusten

dute. EH Bilduko ordezkariek ez

dute hori zentzuzkotzat jo, uhol-

deak izateko arriskua baitu. Gija-

rrubiak esan du euren proiektuak

Sopelako Urko paduraren berres-

kuratze ekologikoaren filosofia

jarraitzen duela. «Osasun krisiak

agerian utzi du gero eta beharrez-

koagoak ditugula berdeguneak

eta gozatzeko espazioak gure he-

rrian. Batzuentzat hirigintza es-

pekulazioan eta eraikuntza masi-

boan oinarritzen da, baina bada

beste eredurik».

Mimenagako
padura uriolei
aurre egiteko
erabili gura du 
EH Bilduk
Berango eta Getxo artean, Marel-Renault
tailerrak utzitako lursailean, parke bat, baso
autoktono bat, ortu batzuk, eta oinezko eta
txirrindularientzako ibilbide bat jarri nahi ditu 

Berangoko EH Bilduko David Martin, eta Getxoko Nerea Gijarrubia eta Mikel Bildosola, joan den astean, Berango eta

Getxo arteko Mimenagako paduran, proiektua aurkezteko agerraldian. BIZKAIKO HITZA

Osasun krisiak 
agerian utzi du gero 
eta beharrezkoagoak
ditugula berdeguneak
gure herrietan»
Nerea Gijarrubia
Getxoko EH Bilduko zinegotzia

‘‘
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Natalia Salazar Orbe

Oraindik erabakia hartu gabe ba-

dago ere, gero eta zailago dirudi

Bilboko San Mames futbol esta-

dioak gizonezkoen aurtengo Eu-

rokopa partidak hartzea. Dato-

rren astelehenean erabakiko du

UEFAk Bilbo lehiaketa horretako

egoitzetako bat izango den. Bilbo-

ko Udalak joan den astean iragarri

zuen hautagaitza onartuz gero

San Mamesen partidok jokatuko

direla estadioak duen edukiera-

ren laurdenarekin —alegia, 13.000

ikus-entzulerentzako lekuare-

kin—, eta prestaketa lanak egiten

hasiak ziren. Iñigo Urkullu Jaur-

laritzako lehendakariak asteon

esan du ez dituela ezarritako bal-

dintzak aldatuko eta osasun pu-

blikoa lehenetsiko duela, Bilbok

egoitza izateko aukera galtzeko

arriskua egon arren. 

Espainiako Futbol Federazioak

ohartarazi du Bilbok Eurokopako

partidak hartzea ez dela bidera-

garria izango Jaurlaritzak ezarri-

tako baldintzak bete behar badi-

ra. Besteak beste, Jaurlaritzaren

baldintzen arabera, azken hama-

lau egunetako intzidentzia meta-

tuak 40tik beherakoa izan behar-

ko du; populazioaren %60k txer-

tatuta egon beharko du; eta

ospitaleetako okupazioak %8tik

beherakoa izan beharko du gela

arruntetan eta %2tik beherakoa

ZIUetan; horrez gain, estadioan

publikoaren laurdena bakarrik

sartzeko baimena eman du. UE-

FAk argi du nahitaezko baldintza

dela Eurokopako egoitzetako ze-

laietan publikoa egotea.

Baldintza horiek guztiak bi 

hilabete barru bete beharko lira-

teke. Datuek, ordea, bestelako

egoera bat erakusten dute, orain-

goz. Astelehenean jakin zen

100.000 biztanleko 400 kutsa-

tuen langa gainditu duela Bilbok,

aztertutako azken hamalau egu-

netako zenbakiei erreparatuta.

Hala, hiriaren mugak itxi dituzte. 

EH Bildu, azalpen eske
Eusko Jaurlaritzak 13.000 ikusle

elkartzeko proposamena egin

izanari kritika egin dio EH Bilduk,

eta proposamen horri buruzko

azalpenak eskatu ditu. Gotzone

Sagardui Osasun sailburuaren eta

Jon Redondo Kirol zuzendariaren

agerraldia eskatuko duela iragarri

du. EH Bilduk «harridura» ager-

tu du: «Pandemia batean murgil-

duta gaude, egunetik egunera

kezkagarriagoak diren datuekin,

eta Eusko Jaurlaritzak erabaki du

milaka pertsona bil daitezkeela

kirol ekitaldi batean». Rebeka

Ubera taldeko legebiltzarkideak

Urkulluk asteon hitz egin aurretik

egin zituen adierazpenok. 

Uberak esan zuen ez zuela uler-

tzen Eusko Jaurlaritzak zer-nola

hartu zuen edukieraren erabaki

hori: «Ezin da egun batean herri-

tarrei erantzukizuna eskatu eta pi-

laketak eta mugikortasuna saihes-

tu, eta hurrengo egunean futbol

estadio batean milaka pertsona

bildu ahal izatea sustatu. Inkohe-

rentea da, eta herritarrek ez dituzte

ulertzen horrelako erabakiak».

Izaera «inperialista»
Egoera horren aurrean, Euroko-

pa Honi Ez plataformak deituta,

ehunka lagunek manifestazioa

egin zuten joan den zapatuan, Bil-

bon, partidak San Mamesen ez

egiteko aldarrikatzeko. Euroko-

pa honi ez. Gelditu dezagun lelo-

aren atzean egin zuten manifesta-

riek estadioaren paretik atera eta

udaletxe aurrera arteko bidea.

Eurokoparen izaera «inperia-

lista» dela esan zuten, eta oharta-

razi egitasmoak Euskal Herriko

«pobrezia orokorra, dominazioa

eta errepresioa areagotu» ditza-

keela. Azaldu zutenez, «baten ba-

tek argudia lezake Eurokopa be-

zalako proiektuak direla datu

ekonomiko kezkagarriei buelta

emateko modu bakarra. Hala ere,

ezagunak zaizkigun behin-behi-

nekotasunari, ezegonkortasuna-

ri, atsedenik ezari edo soldata 

miserableei deitzen die burgesiak

aberastasuna».

Bilbo Eurokoparako
egoitza izateko aukerak
desagertzen ari dira
Espainiako Futbol Federazioak esan du partidak San Mamesen
jokatzea ez dela bideragarria Eusko Jaurlaritzaren baldintzak beteta
b Jaurlaritzak baimena emana zuen estadioan 13.000 ikusle sartzeko 

Eurokopa Honi Ez plataformaren manifestazioa, joan den zapatuan, Bilbon. MARISOL RAMIREZ / FOKU

N. S. O.

Eurokopako partidak San Mame-

sen lehiatzea gero eta zailagoa dela

ikusita, ekitaldiok Bilbora ekar-

tzeko egindako inbertsio publiko-

arekin zer gertatzen den galdezka

hasi dira talde politiko batzuk. Ka-

surako, Bizkaiko Batzar Nagusie-

tan, EP-IU taldeak aldundiari gal-

detu dio ea aukera dagoen eman-

dako dirua bueltan jasotzeko.

Israel Escalante EP-IUko ba-

tzarkideak Ainara Basurko Eko-

nomiaren Sustapenerako foru 

diputatuari egin zion galdera 

astelehenean, Bilbon. Batzarkide-

ak esan zuenez, foru aldundiak

2.905.000 euro ipini ditu Euroko-

parako 2017az geroztik. Aurtengo

aurrekontuetan, berriz, 750.000

euro zeuden aurreikusita. Aldun-

diak Bilboko Udaleko Bilbao

Ekintza erakundeari eman zion

diru hori, Bizkaiko hiruburua Eu-

rokoparako egoitza moduan sus-

tatzeko.

Urtea bukatu arteko epea
Basurkok azaldu zuen aldundiak

Bilbao Ekintzarekin sinatutako

akordioaren arabera erakunde

horrek «bere borondatez» itzuli

behar dituela justifikatu ezin di-

tuen diru laguntzaren gastuak.

Diputatuak esan du Bilboko udal

erakundearekin duen kontratua

betetzea eskatuko diotela Bilbao

Ekintzari. Kontratu horretan ja-

sota dago Bizkaiko hiriburuan

futbol ekitaldia egiteko gastatu ez

dituen diru sailak itzuli beharko

dituela: «Bilbao Ekintzak eginda-

ko gastuek ez badute justifikatzen

emandako diru laguntza osoa,

hau da, Eurokopa Bilbon egiten

ez bada, bere ekimenez itzuli be-

harko du diru laguntza». Era-

kundeak abenduaren 31ra arteko

epea du gastuak justifikatzeko.

Basurkok aurtengo aurrekon-

tuan jasotako 750.000 euroei ba-

karrik egin zien aipamena.

Escalanteren ustez, «aldun-

diak 2017az gerotik egindako gas-

tua berreskuratu beharko luke».

Esan zuen badirudiela Eurokopa

ez dela jokatuko Bilbon; «beraz,

gastu horrek ez dauka zentzu-

rik». Gizarte gaietarako eta egoe-

ra ekonomikoari bultzada emate-

ko erabil daitekeen diru guztiaren

garrantzia azpimarratu zuen.

Foru aldundiak
Eurokoparako
emandako 
dirua itzultzeko
eskatu dute
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Ibai Maruri Bilbao Etxebarria

Aurretik seme bat zuen, eta bere
asmoetan ez zegoen beste umerik
izatea. Hala ere, Eider Moreno
(Elorrio, 1981) haurdun geratu
zen. «Bilatu gabe etorri zen, bai-
na pila bat poztu gintuen». Izena
ere argi zuten: Kattalin izango zen
euren alaba berria. Baina hiru hi-
labetera haurdunaldia eten zi-
tzaion. Orduan bizitakoa konta-
tzeko Kattalin ez da jaiokomikia
sortu du (Zoila Ascasibar, 2020).

Zelan gogoratzen duzu haurdu-

naldia eten zitzaizula jakin ze-

nueneko eguna?

Nik ez nekien orduan zer zeto-
rren. Beste arlo batzuetan bezala,
badakigu asko gertatzen den zer-
bait dela, baina ez dakigu zer den,
ez dugulako berbarik egiten ho-
rren inguruan. Ezjakintasun itze-
la dago abortu naturalen ingu-
ruan. Tabu moduko bat da.
Zergatik da uste baino ohikoa-

goa den hori hain ezezaguna?

Pentsatzen dut izan dela emaku-

mezkoen kontuei behar duten
garrantzia eman ez zaielako.
Une hartan jazo zenuen arreta ez

zitzaizun egokia iruditu.

Informazioa bota nuen faltan, eta
enpatia eta gizatasuna ginekolo-
goen aldetik. Gaia oso hotz tratatu
zuten. «Ilusioa zenuen?», galde-
tu zidaten. Zer uste duzu, ba?
Noski baietz! Nire alaba izan be-
har zen. Nire barruan dena zego-
en bideratuta alaba bat izateko.
Bat-batean esaten dizute ezetz,
eta esaten dizutena da normala

dela, beste hitzordu bat emango
dizutela ginekologoarenera joa-
teko, hark baieztatzeko haurdu-
naldia eten dela, joateko kanpora
eta emango didatela hitzordua.
Barkatu, zer? Enpatia non dago?
Haurdun dauden emakumeak,
berez, sentikorrago daude, eta
arreta berezi bat behar dute.
Orain aurrean duzuna emakume
haurdun bat da, eta esan berri
diozu haren alaba ez dela jaioko.
Gizatasuna falta da tratuan.
Kattalin ez zen jaio, baina bai

izen hori duen liburua. Zergatik?

Energia horri bide bat
ematearren. Alde bate-
tik, jaio ez zenari, beste
bide bat emateko. Nire-
tzat oso sinbolikoa izan
da liburua haren izena-
rekin ateratzea. Beste alde bate-
tik, beste emakume batzuek izan
dezaten nik eduki ez nuen infor-
mazioa. Hau da, nik abortua
modu natural batean bizi badut,
zer gertatzen da? Nik ez nuen ja-
kin hasieran, eta jakin dezatela
beste batzuek. Medikuek etenga-
be esaten dizute garbiketa egin
behar duzula edo pilulak hartu; ez
dizute beste aukerarik ematen, ez
dizute esaten gorputzak badakie-
la hori modu natural batean kan-
poratzen. Niri horrek frustrazio
handia eragin zidan: emakumea-
ri betidanik gertatu zaion zerbait
da haurdunaldia berez etetea,
egunero gertatzen da, eta zelan da
posible nik ez jakitea horren au-
rrean gorputzak zer egiten duen?
Azken batean, emakumeon gor-
putza ezagutzea da. Ez dut esaten
horrela egin behar denik, baina
nahi nuen beste emakumeek ja-
kitea aukera hori ere badagoela.
Niri orduan asko kostatu zitzai-
dan jakitea. 
Zelan jakin zenuen?

Medikuen aldetik, ez. Nire ingu-
ruan galdetu nuen, eta lagun ba-
tek esan zidan baduela emagina
den lagun bat, eta hark esan ziola
denbora bat pasatzerakoan gor-
putzak berez igartzen duela haur-
dunaldia eten dela, eta
berak kanporatzen
duela sortu duen guz-
tia. Hori medikuek
esan behar izan zida-
ten! Nik yoga eskolak
ematen ditut, eta lan-
keta pertsonala egina
dut nire gorputza eza-
gutzeko. Beraz, argi
neukan modu natura-
lean egingo nuela.
Konfiantza osoa jarri
nuen nigan bizi den
natura horretan. Ho-
rrek ez du esan nahi
prozesua hastean ez
nuela beldurrik pasa-

tu. Hasten direnean odol jarioak,
eta egunak pasatu arren ez dire-
nean eteten, beldurtu egiten zara. 
Prozesu horretan ez zenuen me-

dikuen laguntzarik izan?

Ez. Odol jarioa hasi zenean, odol-
bildu handiak irteten ziren, mina
ere handia zen. Uzkurtzeak senti-
tzen dituzu, erditzean bezala. Nik
ez nekien hainbeste odol isurtzea
normala zen. Ospitalera joan gi-
nen ikusteko dena ondo zegoen.
Medikuek esan zidaten gorputza
bere lana egiten ari zela, baina,
hala ere, berriro garbiketa eta pi-

lulak eskaini zizkidaten aukeran.
Uste zuten ez nekiela haurdunal-
dia eten zitzaidala, eta orduan ja-
kin nuela odol isuriekin hasi nin-
tzenean. Ez zuten ulertzen nik
modu naturalean kanporatzea
erabaki izana. Gorputzarekiko
ikuspegi inbaditzailea dute.
Prozesua horrela egin izanak

zuri mesede egin zizun?

Bai, jakina. Nire gorputza gehiago
ezagutzen. Gaurko gizartean
dena nahi dugu orain, eta horrek
dakar prozesuak ez barneratzea
modu egoki batean. Uste dut
horrek dakarrela gauza batzuk
ondo sendatu barik geratzea.
Erritmoa errespetatu dudanez,
eta unean unekoa bizi izan nue-
nez, esango nuke zikloa hobeto
zarratu nuela. 
Doluan lagundu zizun?

Dolua berdin bizi behar duzu,
baina beste era batera. Emozioak
oso gogorrak eta indartsuak izan
ziren. Emozio horiek osorik eta
kontzienteki bizi ondoren, nola-
bait neure burua lasai eta garbi
geratu zela esango nuke. Ez nuen
dena ahaztu nahi, nire bizitzan
hori gertatu izan ez balitz bezala.
Haurdunaldi hori nire gorputze-
an sentitu nuen. Nire alaba Katta-
lin izan behar zen hazitxo hori

kanporatzean, ez
nuen zakarretara
bota nahi. Izena
zuen, eta familiako
parte izatera zihoan.
Lurperatu egin ge-
nuen. Lurretik dator
eta lurrera doa.
Zergatik komikia?

Paper zuriaren au-
rrean jarri nintzene-
an, berez egin nuena
bineta bat izan zen.
Kattalinen energiak
bultzatu ninduen.
Era batera, jaio ez
zen energia hori mo-
du honetan jaio da. 

«Nola da posible nik ez
jakitea nire gorputzak
zer egiten duen?»

Eider Moreno b ‘Kattalin ez da jaio’ komiki liburuaren egilea

Abortua izan zuenean bizitakoa komiki batean bildu du Eider Morenok.
Salatu du medikuek ez ziotela eskaini garbitzea edo pilulak hartzea
baino, esan gabe aukera dagoela prozesu naturala errespetatzeko.

ARITZ LOIOLA / FOKU

FITXA  

Egilea. Eider Moreno.

Argitaletxea. Zoila

Ascasibar. Prezioa.

15 euro. Hizkuntza.

Euskara. Urtea. 2020.
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«Emozioak kontzienteki eta
osorik bizi ondoren, nolabait
neure burua garbi eta lasai
geratu zela esango nuke»
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Diseinua

Oihana Cabello Bilbo

Fashion Revolution taldean eza-

gutu zuten elkar hirurek: Laura

Marchantek, Amaia Garzonek

eta Libe Kerroumek. Eta The Eko

Lab egitasmoa sortu dute.

Kerroumek esan bezala, jendeari

moda jasangarria zer den erakus-

teko zerbait egiteko beharra ikusi

zuten hirurek. Hala, Bilboko

Udalak ematen dituen Bilbao

Aurrera planeko diru laguntzei

esker, Zabalguneko eraikinean

izango dira hilaren 30era bitarte-

an. Erakusketa iraunkorraz gain,

tailerrak eta hitzaldiak ere izango

dira. 

Laborategia izan nahi dute,

baina ikasteko. Ehungintza

iraunkorra da bultzatu nahi

dutena. «Esan beharra dago gu

ez garela adituak, eta etengabe

ikasten ari garela. Hala ere, era-

kutsi nahi dugu arropak nola sor-

tzen diren, zer dagoen atzean,

nork, non eta zer modutan egiten

dituen eta ehungintza mota

bakoitzak zer pauso dituen»,

azaldu du Kerroumek. «Behin

informazio hori barneratuta,

arropa edo produktu horien irau-

pena bermatzeko pautak ezagu-

tarazi nahi ditugu laborategian,

eta produktua erabili ezin denean

nola berrerabili edo nola birzikla-

tu daitekeen». 

Tailerrak, hitzaldiak...
Ehungintza duintasunez nola

landu jakiteko aukera eman nahi

diete herritarrei, eta prestatutako

jarduerak horretara bideratuta

daude. Lau tailer emango dituzte.

Lehenengoan, zapatak nola

berregin irakatsiko dute. Bigarre-

nean, antzerkiaren eta arroparen

arteko harremana ezagutzeko

aukera izango da. Hirugarren

batean, bitxiak egingo dituzte

material biodegradagarriarekin,

eta horretarako 3D makina era-

biltzen ikasiko dute. Laugarren

tailerrean, hondakinekin egingo

dute lan, eta material organikoa-

rekin bioplastikoa sortuko dute. 

The Eko Labeko hitzaldiak ere

bereziak izango dira. Basque

Design Centerrek emango du

horietako bat. «Beraien espazioa

ireki dute aurten Gueñesen, eta

bertan lantzen dituzte jasangarri-

tasunez landu daitezkeen diseinu

guztiak: arropak, ehungintza eta

arkitektura», esan du Kerrou-

mek. Material iraunkorrei buruz-

ko pauta orokor batzuk emango

dituzte. 

Bigarren hitzaldia Biga Avant

Wearek emango du. Arropa mar-

ka hori sortu duten Gasteizko bi

ahizpak teknologiarekin ezauga-

rri bereziak dituzten arropak lan-

tzen dituzte: usainik ez duen

arropa, kasurako. «Teknologia

erabiltzen dute horretarako, eta

arropa iraunkorra da haiena. Na-

turala denarekin uztartzen dute

diseinua». Hitzaldian, enpresa

bat jasangarritasunetik abiatuta

nola egin ere azalduko dute.

Tailerretan parte hartzeko jada

ezin du beste inork izena eman,

baina hitzaldietarako lekua

badago: Theekolab.com webgu-

nean eska daiteke. Erakusketak

ez du edukiera mugarik, espazio

Eredu iraunkorra modan jarri
Modaren munduan praktika ekologiko eta iraunkorrak erabiltzen dituzten artista eta diseinatzaileen
erakustoki bihurtu da Bilboko Zabalguneko eraikina b The Eko Lab zabalik dago hilaren 30era bitarte

The Eko Lab diseinu jardunaldiko erakusketa, Bilbon, aste honetako irudi batean. OSKAR MATXIN / FOKU
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zabala delako. Interaktiboa izan-
go da, eta jendeak ikusiko du
bost pausotan nola egiten den
arropa bat. Dinamikoa da, tek-
nologiarekin bat egiten duelako.
QR kodeen bidez, artisten bideo-
ak ikusi ahalko dira, eta proiek-
tore batekin bideoak eta irudiak
ikusiko dira. 

Kontzientziaren garrantzia
Publiko zabalarengana heltzeko
gogoz antolatu dute The Eko Lab,
Kerroumek adierazi duenez.
«Egia da tailerretan izena eman
duten gehienek badutela zeriku-
sia modaren munduarekin. Hala
ere, gure asmoa da herritar de-
nengana heltzea, interesa piztea
eta kontsumo ereduak nola alda-
tu ezagutaraztea, jasangarritasu-
naren alde egiteko». 
Kontsumo iraunkorrari dago-

kionez, gizartea «ez da ezjakina»,
haren esanetan. «Jakitun gara,
baina beste aldera begiratzen du-
gu. Errazagoa da kontsumismoa-
ren erritmoan jarraitzea». Horre-
gatik, Kerroumek uste du garran-
tzitsua dela zer dagoen ikustea eta
hori barneratzea. 

O.C. Bilbo

Antzerkirako jantziak diseinatu
eta egiten ditu Betitxe Saituak
(Sopela, 1986). Ramon Barearen
El viaje a ninguna parte, Juana
Lorren La mejor madre del mun-

do eta Maria Goirizelaiaren Ama

Kuraia dira jantzi dituen azken
obretako batzuk. Orain, «oso
proiektu interesgarri bat» presta-
tzen ari da, udazkenean ezaguta-
raziko dutena: Altsasu. 
The Eko Labekin bat egin duzu. 

Proposatu egin zidaten, eta bi
modura hartuko dut parte: era-
kusketan traje bat aurkeztuko
dut eta tailer bat emango dut. 
Zer ikasiko da bertan?

Hutsetik hasiko gara, eta plantea-
tuko dudana da zer den jantzigin-
tza eszenikoa, nola sor daitekeen
jantzi bat eta zer funtzio duen;
hau da, zer pauso eman behar di-
ren lehenengo eta zein den proze-
sua hasiera horretatik agertokian
ikusi arte. Alde praktikoa ere
izango du tailerrak.
Diseinatzaile moduan, zelako

ekarpena egiten dizute holako

egitasmoek?

Azken batean, ezagutzera emate-
ko aukera bat da. Sarritan, denda
handiekin lotzen da moda, baina
jantzigintzaren atzean mundu
oso zabala dago.  The Eko Lab ego-
kia da nire lana beste pertsona 
batzuekin partekatzeko.
Zure arropak antzerki obretara-

ko izaten dira. Bereziak dira?

Bi lan ildo ditut. Batetik, jantzi es-
zenikoak diseinatu eta egiten di-
tut. Kasu horretan, proiektu han-
di batean atal bat baino ez da nire
lana. Bestetik, proiektu pertsona-
lak ditut, eta neurrira egindako
jantziak egiten ditut, enkarguz. Bi
horiek askotan uztartzen ditut,
eta komunean dute pieza bakoi-
tzari eskaintzen diodala denbora
asko eta dedikazio handia.

Pertsonaia izaten duzu kontuan.

Jantziak janzten du pertsona,

ala pertsonak jantzia?

Tailerra horri buruzkoa izango
da, eta hausnarketa egitea da as-
moa. Azken batean, egunero
janzten gara, eta ez gara jabetzen
arropa horrek ematen digun zer
berezi horretaz. Hausnarketa
egingo dugu antzerkietan erabil-
tzen diren jantzien bitartez, agian
argiagoa izan daitekeelako, nahiz
eta egunerokoan ere ematen den.
Alai zaudenean, esaterako, zure
emozio horrekin bat datorren
arropa janzten duzu. 
Hausnarketa aipatu duzu. Zer da

hausnartu behar dena?

Tailerrean, ohiturak planteatuko
ditugu. Arropa asko erostera ohi-
tuta gaude, eta garrantzirik ez
diogu ematen horri. Jasangarrita-
sunaren ikuspuntutik, modari
dagokionez, planteatuko dena da
bueltatu beharra dagoela sasoi

bateko eredura: hau da, arropa
gutxiago izan, hobea, eta zain-
tzea. Antzerkigintzan zaindu egi-
ten da, beti. Arropa bat egiteko,
pentsatu behar da pertsonaia no-
lakoa den, zelako izaera duen, zer
rol betetzen duen istorioan, eta
hori da islatu behar dena. Hori da
tailerraren planteamendua. 
Zer du berezia zure lan egiteko

moduak?

Asko gustatzen zait proiektuak
heltzen zaizkidanean erreferen-
tziak bilatzea: irakurri, ikusi,
kontsultatu... Hasierako ikerketa
lana oso gustuko dut; momentu
hori berezia izaten da niretzat.
Hala ere, prozesu guztia da goza-
mena nire kasuan. Antzerki edo

filmetarako jantziak diseinatzen
ditugunok talde handi baten par-
te txiki bat gara, eta komunikazio
handia egon behar da zuzendari-
tzarekin, antzezleekin...; dene-
kin, azken batean. Hori ere oso
interesgarria iruditzen zait.
Lan egiteko modu jasangarria-

rekin bat egiten al duzu?

Bertoko dendetan erosten ditut

materialak, nik egiten ditut disei-
nuak, patroiak nire tailerrean egi-
ten dira, oihalak nire tailerrean
moztu eta josten dira. Beraz, lan
egitearen eta sortzearen prozesu
guztia jasangarria da.
Badago merkaturik?

Jantzi eszenikoen enkargu asko
ditut. Zorte ona daukat, baina lan
handia ere badago atzean. 

«Tailerrean
hausnarketa
egingo dugu»

Betitxe Saitua b Diseinatzailea

The Eko Lab laborategi artistikoan bere jantziak
nola egiten dituen erakutsiko du Betitxe Saitua
diseinatzaileak, bai erakusketan bertan, 
bai asteartean emango duen tailerrean.

OSKAR MATXIN / FOKU

«The Eko Lab ezagutzera
emateko aukera bat da,
egokia nire lana beste
pertsona batzuekin
partekatzeko»

Jakitun gara, baina
beste aldera begiratu
eta kontsumismoaren
erritmoan 
jarraitzen dugu»
Jone Kerroum
The Eko Lab egitasmoko antolatzailea

‘‘

EGITARAUA

Apirilak 17

11:00 eta 16:00.Tailerra:

Re_construcción de calzado.

(Barbara Leon). 

Apirilak 20

15:30.Tailerra: Contando

historias a través del vestuario.

(Betitxe Saitua).

Apirilak 22

15:30.Tailerra: Diseña tu

primera joya en impresión 3D

inspirada en nuestras

montañas en primavera.

(MRLaspiur).

Apirilak 26

16:00.Hitzaldia: Materiales

sostenibles.

17:30.Tailerra: Making de

bioplásticos. (Basque Design

Center).

Apirilak 27

18:00.Fashion Films

proiekzioak. 

Apirilak 28

17:00.Hitzaldia: Emprender en

moda de manera sostenible.

(Biga Avant Wear). 



MUSIKA

BARAKALDOBeret.

bBihar, 20:30ean, BECen.

BILBOVillaSound Bilbao. 

Olaia, Ramona’s First Evil 

Boyfriend, Monday Potions 

eta Aikorekin.

bGaur, 17:45ean, Bilborocken.

BILBOLa Topadora.

bGaur, 18:30ean, Santana 27n.

BILBO Jesus Aiesta.

bGaur, 18:30ean, 

Bertendona institutuan.

BILBOArrano Pertxa eta 

Lengu Iluna.

bGaur, 18:30ean, Biran.

BILBO Inbigu Gipsy jazz.

bGaur eta bihar, 19:00etan,

Zawpen.

BILBOEuskadiko Orkestra. 

Bruckner.

bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOLa Oreja de Van Gogh.

bBihar, 17:00etan eta 19:30ean,

Euskaldunan.

BILBOLepoka.

bBihar, 17:30ean, Santana 27n.

BILBONafarroako 

Unibertsitatearen abesbatza 

eta Bilboko Koral elkartearen 

Euskeria abesbatza.

bBihar, 17:30ean, Guggenheimen.

BILBOGuiu Cortes.

b Igandean,18:00etan, Biran.

BILBOAna Curra eta Seda.

b Igandean, 12:30ean, 

BBK aretoan.

BILBO Ivan Ferreiro.

b Igandean, 18:00etan, Arriagan.

BILBOKalakan.

b Igandean, 18:30ean, 

Campos Eliseosen.

BILBOArial Bringuez.

bAsteartean, 19:00etan, Arriagan.

BILBO Joaquin Atxukarro.

bAsteartean, 19:30ean,

Filarmonika elkartean.

BILBORousseau el origen 

del Melodrama.

bOstegunean, 19:30ean,

Filarmonika elkartean.

BILBOBilboko Orkestra 

Sinfonikoa.

bOstegunean eta ostiralean,

19:30ean, Euslaldunan.

DERIOAvalanch, Moonshine 

Wagon, Amann & The Wayward

Sons, King Sapo...

bEgunero, 18:00etan, 

Baserri antzokian.

GALDAKAOZetak.

bBihar, 18:00etan, kultur etxean.

GERNIKA-LUMOZiztada & Rlantz,

Nikotina, Sigeruban eta Pula

Gzon.

bGaur, 18:00etan, Astran.

GERNIKA-LUMO

Supercremalleras.

bGaur, 19:00etan, Lizeon.

GERNIKA-LUMOLiher.

bBihar, 18:00etan, Iparragirren.

GERNIKA-LUMOSueder.

bBihar, 19:00etan, Lizeon.

GETXOSilvia Perez Cruz. Farsa.

bGaur, 19:00etan, Muxikebarrin.

GETXOMiren de Miguel. Cómo

ser soprano y no morir en el intento.

bBihar, 19:30ean, 

Andres Isasin.

LARRABETZU Ibil Bedi.

b Igandean, 18:30ean, 

gaztetxean.

LEKEITIOBulego.

bGaur, 19:00etan, Ikusgarrin.

PORTUGALETEMr. Swing Jazz

Vocal Band.

bGaur, 13:00etan, 

kioskoan.

ZORNOTZABastardix.

bGaur, 19:00etan, 

Zelaietan.

ANTZERKIA

ARRIGORRIAGAAgua bendita.

Altami Torres, Virtudes Nogales,

Begoña Ibañez.

bOstegunean, 19:00etan, 

Lonbon.

BASAURIAmeriketako bidaia.

Tanttaka Teatroa.

bGaur, 19:00etan, Socialen.

BASAURIA vueltas con Lorca.

Dos hermanas catorce konpainia.

bBihar, 19:00etan, Socialen.

BERRIZShakespeare en Berlín. 

Arden Producciones.

bBihar, 19:00etan, 

kultur etxean.

BILBOMakers. Oscar Gomez

Mata, Juan Loriente.

bGaur, 19:00etan, 

Azkuna zentroan.

BILBOEn demasía. 

Joaquin Pajaron.

bBihar, 19:00etan, 

Campos Eliseosen.

BILBOThe watching machine.

Macarena Recuerda Shepherd.

bBihar eta etzi, 19:00etan,

Fundicionen.

BILBOZarzuela on air 2.0. Rossini

abesbatzaren antzerki ikuskizuna.

bOstegunean, 19:00etan,

Arriagan.

BILBORiot comedy.

bOstegunean, 19:00etan,

Bilborocken.

ELORRIOAntonia. Ekoma Teatro.

bGaur, 19:00etan, Arriolan.

ERMUALas aventuras del buen

soldado Svejk. Sutegi Antzerkia.

bGaur, 19:00etan, antzokian.

GALDAKAOLurrun minez. 

Gaizka Chamizo, Jon Koldo 

Vazquez, Pelayo Serrano.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

LEMOAZoaz pake santuan. 

Ane Gabarain, Mikel Laskurain.

bBihar, 19:00etan, kiroldegian.

SESTAOQuitamiedos. 

Kulunka Teatro.

bGaur, 19:30ean, musika eskolan.

SOPELAShakespeare en Berlín.

Arden Producciones.

bGaur, 19:00etan, 

kultur etxean.

SOPELAAmua. Maite Larburu,

Manex Fuchs, Ximun Fuchs.

bBihar, 19:00etan, 

kultur etxean.

ZORNOTZAAtzerrian lurra 

garratz. Artedrama.

bGaur, 19:00etan, 

Zornotza aretoan.

Lekeitio  b Kontzertua

Musikaren panorama garaikideari begira
2019ko urtarrilean lehen pausoak ematen hasi zen diziplina anitzeko proiektua da Bulego. Kideen zaletasunaren profesionalizaziorako pauso bat

eman eta ikusmira zabaltzeko helburuarekin hasi zen taldea musika sortzen. Betiere musikaren panorama garaikideari so eginez eta gaur egungo

beharrei erantzunez sortutako ekinbide bezala definitu izan dute taldea. Gaur, 19:00etan, Lekeitioko Ikusgarrin izango dira.  BULEGO
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BERTSOLARITZA

IURRETADurangaldea 
Uztabarritzen bertso zirkuitua. 

Ander Aldazabal, Saioa Alkaiza,

Beñat Alonso, Miren Amuriza,

Paulo Salterain. Gai jartzailea: 

Laia Gurrutxaga.

bGaur, 19:00etan, 

Askondoko karpan.

DANTZA

BARAKALDODosis de paraíso.

Sharon Fredman.

bBihar, 19:00etan, 

Barakaldo antzokian.

BILBOEspainiako Dantza 

Konpainia Nazionala.

bGaur eta bihar, 18:30ean,

Arriagan.

GETXONosotros. InPut.

b Igandean, 19:00etan,

Muxikebarrin.

ERAKUSKETAK

BARAKALDO Ikatza-carbón. 

Basquita taldea.

bApirilaren 30era arte, 

Gazte bulegoan.

BARAKALDOHarriak. 

Harri jasotzeaz. Juan Antonio 

Palaciosen argazkiak eta Juan 

Manuel Uria poetaren testuak.

bApirilaren 28ra arte, 

udal erakusketa aretoan.

BILBOAgustin Ibarrola, naturalki.

bUztailaren 4ra arte, 

Rekalde aretoan.

BILBOEggs onna plate. Alazne

Zubizarreta. Akuafortearekin 

eta aguatintarekin egindako 

grabatuak.

bApirilaren 30era arte, BilboArten.

BILBOLendia song. 

Elena Aitzkoa.

bEkainaren 13ra arte, 

Azkuna zentroan.

BILBOArtea non-nahi. 

Aire zabaleko arte galeria.

bAsteartera arte, 

Bilboko MUPI eta markesinetan.

BILBOMendiburu. Materia eta 

memoria. Remigio Mendiburu 

zenaren lanak.

b Irailaren 5era arte, 

Arte Eder museoan.

GERNIKA-LUMOHemingway eta

Euskal Herria.

bUrtarrilera arte, 

Euskal Herria museoan.

LEIOAAngel Garrido.

bMaiatzaren 3ra arte, 

Kultur Leioan.

LEZAMATasioren Kuba. 

Tasioren ilustrazioak.

bApirilaren 23ra arte, 

Oxangoiti tabernan.

MUNGIAAzalak eta pintxoak.

bApirilaren 30era arte,

liburutegian.

PORTUGALETEAzken alabak. 
Alberto Salcedo.

bEkainaren 13ra arte, 

Industria museoan.

SANTURTZISusan Bart.
bOstegunera arte, 

Torre jauregian.

HITZALDIAK

BILBOLos hombres caminan 

solos. Jose Ignacio Carnero.

bAstelehenean, 19:00etan,

Bidebarrietako liburutegi 

nagusian.

BILBOEuskal literatura eta 

estereotipoak. Eider Rodriguez,

Harkaitz Cano.

bAsteartean, 19:00etan,

Bidebarrietako liburutegi 

nagusian.

BILBODiseinua eta ekonomia 

zirkularra.

bOstegunean, 18:30ean, 

Azkuna zentroan.

GETXOAlabatasuna, Ahiztasuna

eta beste tasun batzukmahai 

ingurua. Karmele Jaio, Miren 

Agur Meabe, Miren Amuriza.

bOstegunean, 19:00etan, 

Romo kultur etxean.

IGORREEmigraziotik 

bertsolaritzara. Jon Maia.

bGaur, 19:00etan, 

Lasarte aretoan.

IKASTAROAK

BILBO Istorioak streamingean. 

Tailerra.

bMaiatzaren 5era arte, 17:30ean,

Bizkaiko foru liburutegian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BUSTURIAAintzindariak film 

zikloa. Emakume zinemagileei

omenez, jatorrizko bertsioan 

azpitutuluekin.

bMaiatzaren 20ra arte, 19:00etan,

BilboArten.

DERIOZiaboga. Kantauri itsasoko

arraun munduaz dokumentala.

bGaur, 19:00etan, 

Gurean.

BESTELAKOAK

ABADIÑOPello Añorgaren 

ipuin kontaketa. Haurrentzat.

bAsteazkenean, 17:00etan eta

17:45ean, kultur etxean

ARRIGORRIAGAUdare 

erraldoiaren istorio sinestezina.

Haurrentzat.

b Igandean, 12:30ean, Lonbon.

BERMEOKotondarrak. 

Haurrentzat.

bGaur, 18:00etan, kafe antzokian.

BILBOThe Eko Lab. Moda 

jasangarriko ekitaldi bat Bilbon

ezarrita dauden eta suspertzen ari

diren diseinatzaileen erakusketa,

hitzaldi eta tailerrekin.

bMaiatzaren 6ra arte, 

Ensanche eraikinean.

BILBO Inprobisazio ilustratuak.

bGaur, 19:00etan, 

Ensanche eraikinean.

BILBOAzoka Design. 

Tokiko diseinuaren azoka.

b Igandean, 

Doña Casildaren parkean.

DURANGOTartalo. 

Logela Multimedia.

b Igandean, 12:30ean eta

18:00etan, San Agustinen.

GERNIKA-LUMOMarkak. 

Literatura eta ondarea.

bOstegunean, 17:30ean, 

Euskal Herria museoan.

LEIOAHansel eta Gretel. Kepa

Errasti, Libe Aranburu eta 

Asier Oruesagasti. Haurrentzat.

b Igandean, 18:00etan, 

Kultur Leioan.

PORTUGALETEChiquijamming.

Jamming.

b Igandean, 12:30ean, Zubi Alden.

PORTUGALETE Jamming on tour.

Jamming.

b Igandean, 19:00etan, Zubi Alden.

ZARATAMOOihanetik badoaz

ipuin saio musikatua. 

Sorgina txirulina.

bGaur, 18:00etan, 

Arkotxako elizan.

Bilbo b Dantza

Ikuskizun eklektikoa eta erregistro zabalekoa
Espainiako Dantza Konpainia Nazionala Bilboko Arriaga antzokian izango da, gaur eta bihar, 18:30ean, Joaquin de Luz zuzendariaren eskutik. Oso

desberdinak diren hiru pieza eskainiko dituzte. Hasteko, Nacho Duatoren Remansosberreskuratutako lana eskainiko dute. Jarraian, Arriaga lana

taularatuko dute, musikari bilbotarrari eskainitako piezan. Azkenik, Antonio Ruzen In Paradisumeskainiko dute, estreinatu eta egun gutxira. ARRIAGA
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Maialen Arteaga

P
aradoxikoa badiru-

di ere, ur azaletik

behera, gizakiari

oxigenoa falta zaion

lekuan hartzen du

arnasa Izaro Urpeko Kirolen El-

karteak. Ur azpiko unibertsoa

ikertu, eta behea miatzeko zaleta-

suna partekatu nahi dute kideek.

Izan ere, sorlekuan bertan dute

itsasoa: Bermeon. 

30 urte baino gehiago igaro dira

taldea sortu zutenetik. 1985ean

eman zituzten lehenengo pauso-

ak, baina bi urte beranduago gor-

puztu ziren formalki, Bermeoko

hainbat herritarrek amankomu-

nean zuten zaletasun batetik

abiatuta. «Afizio batetik sortuta-

ko familia bat gara. Bakoitzak

bere espezializazioan jarduten

du. Zale horiek bakarka egiten

zuten arrantza, eta batzea erabaki

zuten», kontatu du Lander Au-

rrekoetxea Izaro Urpeko Kirolen

Elkarteko arrantza delegatuak.

«Klubaren bitartez, elkar ezagu-

tutzeko aukera dugu, eta, gauzak

antolatzeko orduan, bakarka bai-

no indartsuagoak gara», adierazi

du.

Gustuko aisialdia izan zuten

abiapuntu, baina, gerora, itsaso-

ko eta portuetako garbiketak ere

egin izan dituzte eskualde ingu-

ruan. Bost urte daramatzate jada

inguruko itsaspeko zaborra gar-

bitzen. Orain, Zero Zabor proiek-

tuarekin batera ari dira elkarlane-

an, lur azaletik haratagoko hon-

dakinak garbitzeko asmoz.

Diziplina ugari landuz
Urpeko arrantza, Indiar estiloko

arrantza, bikotekakoa, sakone-

koa... Urpeko argazki lehiaketak,

oxigeno botilarekin edo botilarik

gabe... Diziplina ugari lantzen di-

tuzte elkartean. Arlo bakoitzean

espezializatutako irakasleeek es-

kaintzen dituzte saioak. Egun,

orotara, ehun baino gehiago dira:

«Kide gehienak bermeotarrak

dira, baina eskualde osotik eta

Bilbotik ere etortzen da jendea»,

azaldu du Aurrekoetxeak. 

Belaunaldi aldaketa bat suma-

tu dute: «Gazte berri batzuk ere

sartu dira taldera, 18, 19 eta 20

urte bitartekoak. Guretzat oso

pozgarria da gazteak taldean iza-

tea; klubaren transmisiorako be-

harrezkoa da». Ez da harritzen, 

ordea: «Jendea urpera lehen aldiz

sartzen denean, nolabait itsasoari

lotuta gelditzen da; ur gaziak en-

gantxatu egiten zaitu, eta jende

asko hasten da klubean gehiago

ikasteko asmoz».

Transmisio horren erakusle da

urtero Bermeoko kiroldegian an-

tolatzen duten egitaraua: «Txa-

pelketa bat egiten dugu, eta arra-

tsaldean umeentzako urpeko

ekintzak antolatzen ditugu,

mundu hori umeengana hurbil-

tzeko». Egun «berezia» izaten

da bertakoentzat. Taldekideak

ehundik gora badira ere, kudea-

keta lanak ez dira astunak: «Ez

digu buruko minik ematen. Lan

karga handiena txapelketak an-

tolatzea da: bilerak, izen-emate-

ak, protokoloak, osasun neu-

rriak... Bestela, egunerokoak ez

digu lan handirik exijitzen».

Txapelketa handi horietako bat

da bihar Bermeon antolatu duten

Bizkaiko Urpeko Arrantza Lehia-

keta. 09:15ean hasiko da, eta lau

ordu iraungo ditu. Urdaibaiko in-

guruak izango dituzte lehiarako

zelai —Bermeotik hasi eta Ogoño

arte—, baina Aurrekoetxeak azpi-

marratu du biosfera erreserbaren

mugak errespetatu behar direla.

Haren esanetan, ez da edonolako

txapelketa: «Maila oso-oso goian

dago. Lehenengo bosten artean

geratzea, esaterako, zinez zaila

da». Bi urterik behin egiten di-

tuzte arrantza lehiaketak, baina

maiztasun hori areagotu egin

nahi dute datozen urteetan. Iza-

roko hainbat kide Espainiako eta

Munduko txapelketetarako sail-

katu izan dira sarritan; arrantzan

ez ezik, itsaspeko argazkilaritza

arloan ere bai.

Baina maila handiko parte har-

tzaileak izateak ez dizkio

inori ateak ixten, taldeko

kideak dioenez: «Ekin-

tzetan parte hartzeko ez

da ez gauza askorik ez

profil jakinik behar».

Material eta baliabide falta ere ez

da oztopo: «Norbaitek edozertan

parte hartu nahi badu baina ma-

terialik ez badauka, hori ez da

arazoa izango. Gure taldean beti

egongo da norbait behar duenari

berea uzteko prest».

Lander Aurrekoetxeak uste du
jendea urpera lehen aldiz
sartzen denean nolabait
itsasoari lotuta gelditzen dela 
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Duela 30 urte baino gehiago sortu zuten Bermeoko Izaro Urpeko
Kirolen Elkartea. Hainbat ekintza eta txapelketa antolatzen dituzte.
Bihar, herrian bertan, Bizkaiko urpeko lehiaketa egingo dute.

Itsaspean hegan
egiteko zaletasuna

Izaro Urpeko Kirolen Elkaterko kide batzuk, iazko irailean, Bermeon. IZARO URPEKO KIROLAK


