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Denentzako
herria
marrazten

Umeek herrien diseinuan eta erabakietan esku hartu behar dutela defendatzen du Haurren Hiria
sareak b Bizkaiko 14 herri eta hiri daude sarean b Galdakao eta Gatika izan dira sartzen azkenak 2-3
b
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Haur eta
herritar
Umeek esparru publikoan parte hartzea
sustatzen du Haurren Hiria sareak b
18 herrik osatzen dute; Galdakao eta
Gatika sartu berri dira b Gatikan, Umeen
Kontseilua lanean ari da dagoeneko
Natalia Salazar Orbe

Francesco Tonucci pentsalari eta
psikopedagogo italiarrak esana du
herri edo hiri bat umeentzat eta
adinekoentzat segurua eta irisgarria bada bestelako herritar guztientzat ere egokia izango dela, eta
herria bera askoz aberasgarriagoa
izango dela. Tonuccik La Cita dei
Bambinilana ondu zuen. Bide teoriko hori praktikara ere eraman
zuten Fano (Italia) bere jaioterrian,
1991n. Helburu zehatza du proiektuak: hiriko gobernuaren parametroen aldaketa sustatzea, haurren
ikuspegia zabaltzeko. Administrazio publikoek hiria eta bertako espazioak eraikitzeko ikuspegia eta
moduak aldatu behar dituztela uste du. Aldaketa prozesu horretan,
umeek modu aktiboan hartzen
dute parte. Haurren Hiria izenarekin iritsi da egitasmoa Euskal Herrira, eta hemezortzi herri batu
zaizkio sarera —hamalau, Bizkaikoak—. Galdakao izan da azkena:
osoko bilkurak atzo onartu zuen.
Otsailean, berriz, Gatika sartu zen.
Hainbat erakundek eratzen
dute Haurren Hiria sarea. Tartean
daude Innobasque berrikuntzarako euskal agentzia, konfiantzazko harremanak berreskuratzeko lanean jarduten den Solasgune taldea, EHU, Bilboko
Irakasleen Unibertsitate Eskola,
Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko
Foru Aldundia. Gotzon Bernaola
Ariño Innobasqueko Berrikuntza
Publikoko zuzendariak azaldu du
haurren hiri bat «berrikuntza
politikoan ari den herri bat» dela,
«herritar guztien eta komunitatearen hazkundeari —hazkunde
osasuntsuari— bidea eskaini nahi
dion herri bat. Baina nondik hasi
aldaketa hori? Haurren Hiria lanketa horretarako abiapuntu bat
da, haurrekin lan eginez eraldaketa prozesu hori hasteko bide
bat».

Bernaolak esan du ez dela ahaztu behar haurrek parte hartzeko
eskubidea dutela, «herritarrak
direla. Herritarrak dira gaur, eta
orain». Hala ere, uste du esparru
publikoan «sistematikoki» urratzen zaiela parte hartzeko eskubidea. «Hitza eta iritzia ukatzen
dizkiegu, ez ditugulako gai ikusten. Baina badira gai, herritar
guztiak gara gai. Parte hartzeko
baldintzak aldatu behar ditugu,
eta denon neurrira moldatu. Horregatik esaten dugu begirada
metro eta erdira jaitsi behar dugula, gure herriari umeen lekutik,
altueratik begiratu behar diogula,
inor kanpoan ez uzteko».

Umeen Kontseilua Gatikan
Lan horretan hasi dira Gatikan.
Modu ofizialean sarean otsailean
sartu baziren ere, aurreko hilak
ere proiektua lantzen eman
zituzten. Herriko ikastetxeko
guraso elkartearen ekimenez
sortu zen egitasmoa, eta osoko
bilkurak onartu zuen. Sortu
duten Umeen Kontseilua bi arlo
lantzen ari da: eskola bideak eta
eskola atzeko patioa eraberritzeko proiektua.
Eskola bideei dagokienez, Leixuri Arrizabalaga Arruza alkateak azaldu du Gatika herri «sakabanatua» dela. Bederatzi auzotan
banatuta dago. «Herrigunetik
gertu bizi diren ume asko oinez
etorri ahal dira eskolara, baina
urrunago dauden auzoetan bizi
diren ume askok gaitzago daukate». Garraioa doan duten arren
ikastetxera oinez joateko eskubidea bermatu behar zaiela deritzo:
«Esperientzia polita da, eta gauza
asko ikasten dituzte horrela».
Helburu hori lortzeko herri bideak berreskuratzeko proiektua
lantzen ari dira umeekin: «Identifikatu egin nahi ditugu zeintzuk
izango liratekeen ibilbiderik egokienak auzoetatik eskolara oinez

Haur bat Leioan Bizi Bideak ibilbidearen diagnosia egiten ari zireneko irudi batean. SOLASGUNE

etortzeko, eta zer-nolako arazoak
dauden: zebra bide bat beharrezkoa den, edo semaforo bat edo
bestelakorik; eta arriskuak identifikatu». Lanketa hori egin ostean, umeek udalari helaraziko dizkiote proposamenak.
Bestalde, Arrizabalagak azaldu
du zaharkituta geratu den eskola
atzeko patioa berritzeko proiektuari buruz ere hausnartzen ari
dela Umeen Kontseilua. «Udalak
eremua erabilgarriago, erakargarriago eta denon gustukoa egiteko bideak aztertzen ari dira».

Bernaolak azaldu du hiru ardatz dituela Haurren Hiriak: parte hartzea, autonomia eta jolasa.
Ardatz horietako bakoitza lantzeko tresna bat proposatzen diete
udalei: «Parte hartzea lantzeko,
Umeen Kontseilua. Autonomia
lantzeko, eskolara lagunekin joateko bideak. Hirugarren lan ildoa,
jolasarena, lantzeko, Kaleak Jolastu izeneko tresna diseinatzen
ari gara orain sareko udalekin elkarlanean». Dena den, uste du
tresnak baino gehiago, lan ildoa
bera dela garrantzitsua.

Arrizabalagak azaldu du Gatikako Udala haurren ekarpenen
edo proposamenen «jasotzailea»
dela. Eta konpromisoa ere hartu
dute: «Maiatzean amaituko dute
hausnarketa prozesua, eta udalak
ideiak jasoko ditu. Gure konpromisoa da egingarriak diren egitasmo horiek guztiak gauzatzea
datorren ikasturtean jada martxan egon daitezen».

Proposamen «errealistak»
Arrizabalagak adierazi du umeak
oso modu errealistan ari direla
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Iban Rodriguez Leioako alkatea Umeen Kontseiluko kideekin, udalbatza aretoan, 2019an. LEIOAKO UDALA

Jardunaldiak. 2016an,
ehun ume eta udaletako beste ehun teknikari elkartu
zituzten Bilboko Euskaldunan, herrien diseinua
denen artean zer-nola landu aztertzeko. INNOBASQUE
lantzen prozesua. «Solasguneren
laguntzarekin, hankak lurrean
dituzte. Oso hausnarketa errealistak egiten ari dira».
Galdakaon, hasi berri dute bidea. Iñigo Hernando Arriandiaga

‘‘
Gure herriari umeen
lekutik, altueratik
begiratu behar
diogu, inor kanpoan
ez uzteko»
Gotzon Bernaola Ariño
Innobasqueko arduraduna

«Solasguneren
laguntzarekin, hankak
lurrean dituzte. Oso
hausnarketa errealistak
egiten ari dira»
Leixuri Arrizabalaga Arruza
Gatikako alkatea

«Umeen ekarpenari
esker, helduen begirada
ere zabalduko da.
Gizarte osoarentzat
onuragarria izango da»
Iñigo Hernando Arriandiaga
Galdakaoko alkatea

alkateak uste du herriak eta hiriak
ezin direla eraiki soilik erabakiak
hartzen dituzten belaunaldiak
kontuan hartuta. «Espazio publikoen erabilgarritasuna eta erakargarritasuna adin tarte guztiek
sumatu behar dute», adierazi du.

Horretarako, haurren begirada
ere kontuan hartzeko konpromisoa hartu du: «Prozesu parte hartzaile berezituak antolatuko ditugu horretarako, herriko haurrak
hirigintza antolaketan eragile
aktibo izan daitezen aurrerantzean». Bide hori denentzako onuragarria izango dela sinetsita dago:
«Umeen ekarpenei esker helduen begirada ere zabalduko dela
espero dugu. Gizarte osoarentzat
onuragarria izango da».
Bernaolaren ustez, garrantzitsua da herri eta hirietan haurren
ikuspegia txertatzea: «Haurrek
gure ereduak eta erantzunak zalantzan jartzeko gaitasuna dutelako. Haurrek ikuspegi berri eta
eraldatzaile hori erdigunera ekartzen lagun diezagukete, oraindik
ez dutelako erantzun zuzena
—onartua, sistema zalantzan jartzen ez duena— ikasi».
Innobasqueko arduradunak
gogora ekarri du askotan esaten
dela «gure herriak, gure hirigintza eredua, gure espazioaren konfigurazioa eta harremanak izateko moduak adin ertaineko gizon
zuri langile eta autoa duenaren
ikuspegitik eraiki ditugula: elkargunerako, elkarbizitzarako, elkarrengandik ikasteko, hazteko aukera gutxi eskaintzen dizkiguten
herriak eraiki ditugu —arlo fisikoan eta egitura sozialean— . Joera
hori aldatu egin behar dela esan
du: «Eredu horri buelta eman behar diogu».

Leioa izen zen Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Haurren Hiria sarean sartu
zen lehena. Umeen Kontseiluaren aholkularitzarekin, hainbat lan egin
ditu udalak: besteak beste, Sabino Arana kalea oinezkoentzat egin.

Alkatearen aholkulari
N. S. O.

ilbao Metropoli-30 elkarteak antolatuta,
Etorkizuneko Metropoliak izeneko nazioarteko mintegia egiten ari dira asteon. Jardunaldi birtualon barruan, gaur Child-friendly Cities
(umeentzako hiri atseginak)
proiektua aurkeztuko du Anuela
Ristani Tiranako (Albania) alkateordeak. Saioaren irekiera instituzionala Iban Rodriguez Etxebarria Leioako alkateak egingo
du. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako
Haurren Hiria sarean sartu zen lehenengoa izan zen Leioa: 2014an
sartu ziren. 2001az geroztik ari
dira umeekin elkarlanean, ordea.
Besteak beste, Leioandiko parkea egituratzeko prozesua garatu
du hango Umeen Kontseiluak.
Rodriguezek esan du emaitza
«ikaragarria» izan dela: «Ez zuten egin umeentzako parke bat:
adin askotako pertsonentzako
parke bat marraztu zuten. Proposamen hori oinarri moduan erabili dugu parke hori egiteko. Espero dezagun hemendik gutxira
parkea errealitate bihurtzea».
Umeen Kontseiluaren ekarpenei esker egin dituzten hainbat aldaketaren berri eman du alkateak: herrian dauden zabuen 35
parkeak oso adin jakinetarako zirela jabetu ziren. Horietako ba-
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tzuetako jolasak aldatu dituzte,
adin guztietara egokitzeko. Bestalde, umeek kale batzuk oinezkoentzat jartzeko beharrizana
ikusi zuten. «Hori ere landu genuen, eta gure aholkulariak izan
ziren Sabino Arana kalea oinezkoentzat jartzeko prozesuan».
Herriko konponketa txikiekin ere
beste horrenbeste egin dute:
«Irisgarritasun arazoak direla
eta, zebra bide batzuk hobetu ditugu. Batez ere, eskola inguruetan

‘‘
Ez zuten egin umeentzako
parke bat: adin askotako
pertsonentzako parke bat
marraztu zuten»
Iban Rodriguez Etxebarria
Leioako alkatea

zeuden pasabide batzuk konpondu ditugu, haiek aholkatuta. Zentzuzko gauzak eskatu dituzte».
Adibide horiez guztiez gain,
Leioako alkateak uste du «garrantzitsua» dela «gaur egun
udaleko teknikariek ere kontuan
izaten» dituztela umeen ideiak.
Parte hartze hori are urrunago
eraman nahi dute orain. «Hausnarketa prozesuan murgilduta
gaude herriko aurrekontuetan
haien parte hartzea ere kontuan
izan ahal izateko. Aitzindariak

izango gara horretan ere». Espero dute gutxi barru lanketa eginda edukitzea eta umeen irizpideak aurrekontuetan kontuan hartu ahal izatea.
Hilean behin batzartu ohi da alkatea Umeen Kontseiluarekin.
Lehen Hezkuntzako bosgarren
eta seigarren mailako ikasleek
osatzen dute. Ikastetxe bakoitzetik ordezkari batzuk joaten dira.
Gaur dute hurrengo hitzordua,
kontseiluaren egoitza bihurtu
den Ondiz dorrean.
Leioan ere eskolara lagunekin joateko proiektua ondu dute, Haurren
Hiriaren barruan: Bizi
Bideak. Umeek eurek
diseinatu dituzte ikastetxeetarako ibilbideak.
«Topagune batzuk jarri
zituzten herrian. Bertan
elkartzen dira adostutako ordutegian ikastolara eurak
bakarrik joateko. Euren autonomian sakontzen dute horrela, eta
herrian duten askatasuna lantzen
dute».
Alkateak azaldu du bera haurra
zela ez zegoela arazorik herrian
leku batetik bestera joateko.
«Gaur egun, gure haurrei ez diegu ematen askatasun hori. Autoen arriskuak eta segurtasun arazoak direla eta, edo gurasoek larregi babesten ditugulako umeak,
autonomia hori galdu dute».
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Antsietatea

R
NAHINONDIK
Maite Berriozabal
Berrizbeitia

san dit arnasa falta zaiola sentitzen duela.
Gauez, dena amatatuta
eta isilik dagoenean arnasketa kontrolatzen hasten dela
kontatu dit, eta luze egiten zaizkiola gauak. Arnasa luze baten
ondoren, hurrengo arnasaldiak
ez omen dizkio birikak berak nahi
bezala betetzen, eta estutzen hasten da. Gau txar bat pasatu zuen
lehenengo aldian; osasun etxera
deitu zuen, arduratuta, eta erizainarekin hitz egin zuen telefonoz.
Erizainak zera galdetu zion: «Arnasak kontrolatzen zaitu zu edo
zuk kontrolatzen duzu arnasa?».
Galdera bera iruditu zitzaion
neurri batean gertatzen zitzaionaren erantzuna. Ez zekien berak

E

arnasa edo arnasak bera, baina
zalantza bera zen gertatzen zitzaiona. Ez zekien zer zeukan,
baina ez zen ondo sentitzen.
Bihotzaren taupadak azkartu
egiten zaizkiola esan dit, eta horrek ere arduratzen duela. Tarteka, korrikaldi batek eragindako
bihotz taupaden abiadura izaten
duela egongelan eserita dagoenean. Bihotzak bera edo berak
bihotza.
Antsietatea duela esan diote.
Sentitzen duen larritasuna eta
ondoeza haren ondorio direla
azaldu diote, eta atsedena behar
duela. Astebeteko baja emango
dio medikuak momentuz, eta lo
egiteko pilula batzuk errezetatu
dizkio. Laneko estresari leporatu

%7,67

dio ondoeza hasieran. Gauzak lasaiago hartu behar dituela aipatu
dit, lan karga neurtzen ikasi beharko lukeela, horrenbeste ez inplikatzen saiatu beharko lukeela.
Errudun sentitzen dela esan
dit. Errudun, ez duelako aurreikusten jakin. Ez du ondo bizi laneko bajan egotea, eta, batez ere,
txarto darama ondoeza zerk eragin dion ez jakitea. Belaun bat
hautsi izan balu, argi luke non
duen mina eta zerk eragin dion.
Zorte apur batekin nola osatu ere
azalduko lioke norbaitek, eta
errekuperaziorako epe bat ere
aurreikusiko lukete. Buruak eta
gorputzak planto egiten dutenean, aldiz, zalantzen leihoa zabaltzen da.

Azaldu dit pandemia urte luze
honek ere ez diola onik egin.
Egoera aldakorrak, mugek eta
beldurrek ere gainezka egin diotela uste du. Hitz egin dit mugek
eragin dioten urduritasunaz,
sentitu duen hutsuneaz, frustrazioaz eta nekeaz. Aipatu dit sentsazioa duela alerta egoeran
daramala azken urte luze hau.
Hitz egin dugu tentsioaz, triste
egoteaz, haserreaz eta grisetik
irten ezinaz. Eta nola ahaztu bel-

Ez dugu kanpokoaz
hitz egin, baina ondo
baino hobeto daki
bere gorputzaren
kontra apurtutako
olatuen astindua
daramala barruan

durra. Beldurra norbera gaixotzeari, ikara maite dituzunak
gaixotzeari, beldurra norbera
hiltzeari, beldurra maite dituzunak galtzeari. Ikara sufrimenduari eta sufritzeko aukerari.
Burutik oinetaraino zeharkatzen duen korapilo gero eta estuagoaz aritu zait. Hautsi gabe askatu nahiko lukeen korapilo horrekin bizi beharko du denboraldi batez. Bien bitartean, atseden
hartzen ahaleginduko dela esan
dit. Bere barrukoaren ardura hartu du, eta oreka lortzeko egin dezakeen guztia egingo duela badakit. Ez dugu kanpokoaz hitz egin,
baina ondo baino hobeto daki bere gorputzaren kontra apurtutako olatuen astindua daramala barruan: lanaren ardurak, izan behar lukeena izan beharraren zama, eginbeharrak, konpromisoak, exijentziak... Atseden hartzen
ere ikasi egiten da, eta, momentuz behintzat, geldi. Atsedenak
zu eta zuk atsedena.

Irudia b Plentzia - Gorliz

ZENBAT ERRENTA AITORPENEK DITUZTEN AKATSAK
Bizkaiko Foru Ogasunak Bizkaiko zergapetu guztiei eginda bidali die
errenta aitorpena. Gutuna jaso dute etxean, Internet edo aplikazio bidez
zirriborroa ikusteko gakoarekin. Asko kexatu dira zirriborroa akatsekin
jaso dutelako. Ogasunak berak aitortu du bidalitako gutunen %7,67k
akatsak dituztela: esaterako, 200 bat hildakori egin diete, eta Bizkaian
erroldatuta ez dauden mila bat herritarri. Barkamena eskatu dute.

Diputazioak zirgarien eskulturak
inauguratuko ditu gaur, Uribitarten
BILBO b XIX. mendean Bilboko Olabeaga auzoaren eta Areatzako
kaiaren artean gabarrak tiraka igotzen zituzten emakumeak ziren zirgariak. Bizkaiko Foru Aldundiak haien omenezko eskultura multzo
bat eskatu zion Dora Salazar artistari; aste honetan ipini dute Uribitarten, eta gaur inauguratuko da. Andreen lana aldarrikatzea du helburu.

%

Bizkaiko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere
baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitza-k mozteko eskubidea
du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko
Hitza. Uribitarte kalea, 18. 3-C. 48001, Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
bizkaia@hitza.eus

Udarako sorosle bila dabiltza
Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko Gurutze Gorriak joan den asteburuan hasi zituzten udan hondartzetako
sorosle izango direnak hautatzeko probak. Joan den zapatuan egin zituzten proba fisikoak, Plentzia-Gorlizko
hondartzan —irudian—. Aste honetan proba teorikoak eta elkarrizketa pertsonalak egiten ibili dira. Maiatzeko
lehen hamabostaldian jakingo dute zeintzuk izan diren aukeratuak. Guztira, 329 hautagai aurkeztu dira, eta horien artetik hautatuko dituzte ekainetik irailera Bizkaiko hondartzetan egongo diren 161 sorosleak. BIZKAIKO HITZA

Berbetan
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«Helburua da gazteek
euskaraz eta euskaratik
esperimentatzea»
Maite Asensio Iparragirre b Urtxintxako koordinatzailea
Bideogintza eta irratigintza landuko dituzte BECeko uztaileko
udalekuetan. Asensiok esan du bideo jokoen sortzaileak ere eramango
dituztela, bideo jokoen sorkuntzaren atzean zer dagoen azaltzeko.
Natalia Salazar Orbe

Gaur da azken eguna Urtxintxa
elkarteak uztailean Barakaldon
eskainiko dituen udalekuetan
izena emateko. BECen egingo dituzte, hilaren 5etik 16ra. Lehen
Hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailako ikasleei zuzenduta daude. Sorkuntza izango dute
ardatz, Maite Asensio Iparragirre
(Tolosa, Gipuzkoa, 1980) Urtxintxako koordinatzaileak iragarri
duenez, eta arlo digitalean ere
euskara erabiltzea dute helburu.
Euskararen erabilera sustatzea
dute helburu Ikusika udalekuek.
Zer eskainiko duzue?
Sorkuntza udalekuak izango dira.
Hizkuntzan eragitea da gure helburua, baina, gaztetxoak erakartzeko asmoz, aztertu egin dugu
zer gai izan daitezkeen erakargarriak haientzat. Alde horretatik,
ikusi dugu teknologiak, pantailek, asko erakartzen dituztela,
eta, aldi berean, aukera egokia
iruditu zaigu gaiaren inguruko
heziketa lantzeko ere, pantailek
arriskua baitaukate.
Zer-nola landuko duzue?
Besteak beste, bideogintza eta
irratigintza landuko ditugu. Batez
ere, ahozkotasuna eskatzen duten sorkuntza lanak landuko ditugu. Aisialdia ez da euskara ikasteko eremua, baizik eta euskara
erabiltzekoa. Euskara oharkabean erabil dezaten nahi dugu. Horretarako oso gai egokia iruditzen
zaigu. Sorkuntza aukera askea
izango dute. Sortzen duten hori
sortzeko, hizkuntza erabili beharko dute. Hizkuntza hori euskara izanda, eta haien gustuko
zerbait eginda, uste dugu asko gozatuko dutela, eta, ohartu gabe,
euskaraz gozatuko dutela.
Oharkabean euskaraz natural
egingo dutela esan duzu. Zer
baliabide erabiliko duzue?
Hezitzaileak teknologia berrien
inguruan trebatuko ditugu. Adituak ere etorriko dira: esaterako,

gaitasuna daukatela. Etxean euskara jasotzen ez badute ez direla
euskaldun oso, edo eskolak bakarrik ezin dituela euskaldundu eta
halako usteak iristen zaizkie sarri.
Guk justu kontrako mezua eman
nahi diegu. Nahi dugu mezu positibo batekin atera daitezen: euskaraz sor dezaketela, euskaraz
ondo moldatzen direla. Helburua
ez da izango udalekuetan euskaraz erabat zuzen eta egoki egitea.
Aisialdia da, eta beste euskara
mota bat ere onartzen da. Euskara erabiltzea eta euskaraz gozatzea izango da helburua. Badakigu haien ohiturak erabat
alde batera uztea oso zaila dela, baina nahi duguna da udalekuaren bukaAisialdia da, eta beste euskara eran zuten pertzepzioa
aldatzea eta konturatzea
mota bat ere onartzen da.
Euskara erabiltzea eta euskaraz beraiek ere gauza asko
egin ditzaketela, badirela
gozatzea da helburua»
euskaldun eta badauka«Bide horretatik lortuko dugu
tela gaitasuna nahi dutehaiek gerturatzea: haien
na euskaraz egiteko.
interesak entzun eta interes
Hortik aurrera, beraien
horiek euskaraz aurkeztuta»
hautua izango da zein
erabili.
sorkuntza lanak aurkeztea, bai- Pandemiak ez du lagundu.
zik eta haiek egun horietan eus- Pandemiagatik ere asko urrundu
karaz eta euskaratik esperimen- dira euskaratik. Hori oso nabartatzea, eta ikustea zer den mundu mena izan da ikasturte honetan.
hori.
Ez bakarrik Barakaldon, ordea. Ez
Barakaldon, 12 urtetik beherako da Ezkerraldeko kontua bakarrik.
bost haurretik lau euskaldunak Garrantzitsua al da era honetadira, baina euskara familien ko esperientzietan parte har%5ek baino ez darabilte egune- tzea?
rokoan. Erronka handia izango Bai. Izan ere, gainerakoan, ikasteda udalekuetan ume horien ha- ko hizkuntza bat balitz bezala gerremanetarako hizkuntza eus- ratzen da gure hizkuntza. Aisialkara bihurtzea.
diko eskaintza oso zabala da, eta
Bai. Oso zaila da bi astean haien eskaintza hori haien nahietara
hizkuntza ohituretan erabat era- gerturatuko dugu. Horretarako,
gitea, baina hizkuntzara gertura- ekainean, izena eman duten hautu nahi ditugu. Helburu errealak rrekin lan saio bat egiteko asmoa
jarri behar dira. Hamabost egu- dugu, haiei entzuteko: zer nahi
netan ez dira aterako erabat eus- duten, zer espero duten, zer ikasi
karaz hitz egiten; lortu nahi dugu nahiko luketen edota nor ezagutu
esperientzia positiboa izan deza- nahiko luketen. Bide horretatik
ten euskararekin, gozatu eta ikus lortuko dugu haiek gerturatzea:
dezatela euskaraz ere gauza inte- haien interesak entzun eta interes
resgarriak egin ditzaketela, eta horiek euskaraz aurkeztuta.
bideo jokoak sortzen dituen jendea, eta erakutsiko digute zer dagoen bideo joko baten sorkuntzaren atzean. Gure helburua ez da
udalekuetan haurrak bideo jokoetan jolasten egotea, baizik eta
sorkuntza horretan zer dagoen
ikustea. Gauza bera bideogintzan
aritzen den jendearekin. Era horretako adituek teknika askotarikoak erakutsiko dituzte. Irratigintzan ere, antzera; goizero irrati
saioa egingo dugu, haurrek prestatuta. Behar diren baliabideak
jarriko dira. Gure helburua ez da
udalekuen bukaeran izugarrizko
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Bada, argi dago itxurakeria hutsa
dela, Errondoko hustuz gero, auzoko eragile askoren lana oztopatuko dutelako», deitoratu dute
taldeko kideek.
Horregatik, auzo etxeko taldetik Eroskirekin harremanetan
jartzen saiatu dira, «negoziazio
mahai bat» sortzeko helburuarekin. «Ez digute inolako jaramonik egin; haiekin hitz egiten saiatu gara, gutxienez, esateko duguna entzun dezaten eta maiatzaren
5eko agindua gelditzeko eskatzeko, baina ez digute erantzun ere
egin. Egia esan, ulergaitza da halako kooperatiba batek gurea
bezalako herri proiektu bat hustu
nahi izatea, bertan inolako alternatibarik garatzeko asmorik gabe
eta hitz egiteko inolako aukerarik
eskaini gabe», azaldu dute atsekabetuta.

Azken unera arte

Joan den apirilaren 1ean, Errondoko Auzo Etxearen laugarren urteurrenaren harira, Bilboko San Ignazio auzoan egindako manifestazioa. ERRONDOKO AUZO ETXEA

Errondoko Auzo Etxea husteko
arriskua dagoela salatu dute
Bilboko San Ignazio auzoko gune okupatua Eroski kooperatibaren lokal batean dago
b Manifestaziora deitu dute domekarako, maiatzaren 5eko huste agindua gelditzeko
Peru Azpillaga Diez BIlbo

Orain dela lau urte, 2017ko apirilaren 1ean, Bilboko San Ignazio
auzoko hainbat auzokidek
Errondoko Auzo Etxea proiektua
jarri zuten martxan. Hamazazpi
urte itxita zeramatzan supermerkatu zahar baten lokala okupatu,
eta «auzoari bideratutako» espazio berri bat zabaldu zuten.
Proiektuak bidea egitea lortu du,
eta, laugarren urteurrena «arrakastaz» ospatu berri duten arren,
espazioa «arriskuan» dagoela
salatu dute bertako kideek. Izan
ere, espazioaren jabea den Eroski
kooperatibak jarritako salaketaren ondorioz, maiatzaren 5ean
auzo etxea husteko agindua jaso
dute.
«Alderatzen baduzu nolakoa
zen auzoaren egoera duela lau
urte, auzo etxea sortu baino lehenago, eta, gaur egun, argi geratzen da Errondokok auzoan izan
duen garrantzia», nabarmendu

dute Errondoko Auzo Etxeko taldeko kideek. «Talde berriak sortu
dira, harremana garatu dute...
Errondoko behar duenarentzat
espazio seguru bat izan da, bilerak egiteko tokia, biltegia; auzoan
izan dugun dinamizatzaile nagusia», erantsi dute.
Azaldu dutenez, hainbat izan
dira lau urtean auzo etxea erabili
dutenak eta «askatutako espazioari esker» sortu diren taldeak:
«Mugimendu feminista, etxebizitza sindikatua, boxeo, eskalada
eta zirku taldeak, aisialdi taldea,
gazte biltzarra, jai batzordea, ortuen defentsarako taldea... Denek
erabili dute espazio hau. Auzoaren saretze bat ekarri du Errondokok, eragile aktibo bat izan da auzoaren eraldaketan».
Horregatik, maiatzaren 5ean
espaziotik «botako» dituzten
arren, lanean jarraitzeko asmoa
dutela nabarmendu dute: «Motor horrek martxan jarraituko du,
auzoan eta auzoarentzat lanean

jarraituko dugu, eta Errondokon
ez bada, beste nonbait izango
da». Hala ere, orain «espazioa
defenditzeko» unea dela azpimarratu dute: «Auzo guztiarentzat
gune bat da, eta denen inplikazioa
beharrezkoa izango dugu bizirik
mantentzeko».

Abandonatutako espazioa
«Batzuek interpretatu dute orain
etorri dela huste agindua Eroskik
espazioan proiekturen bat gara-

Gaur egun, mota
guztietako elkarte eta
kolektiboek erabiltzen
dute okupatutako
Errondoko Auzo Etxea
tzeko intentzioa duelako. Baina
ez da horrela», salatu dute kideek. Diotenez, Errondoko Auzo
Etxea okupatu zenean, Eroskiren
lokalak hamazazpi urte zeramatzan hutsik. «2017ko apirilaren
1ean, lokala okupatu zenean, po-

liziak identifikazio batzuk egin zituen, eta Eroskik salaketa jartzea
erabaki zuen. Kaleratze agindua
egun hartan martxan jarritako
prozesu judizialaren emaitza
da», argitu dute.
Azpimarratu dutenez, prozesu
judiziala «hainbeste» luzatu
bada, Eroskik izandako «ardura
eta interes faltaren ondorioz»
izan da. «Ez dute espazio hau erabiltzeko inolako asmorik. Okupatu zenean, erabat abandonatuta zegoen, ez zegoen ez salgai, ezta
alokairuan ere, haiei ez zitzaien
eta ez zaie batere axola. Hau hustu eta beste hamazazpi urtez horrela mantentzea da jabeek duten
asmo bakarra».
Hori dela eta, Eroskik «bere jabetza pribatukoa» delako baino
ez duela bereganatu nahi deritzote: «Sekulako irabaziak dituen
enpresa bat da, Mondragon kooperatiba taldearen parte. Haien
web orrian gizarte guztiarentzat
onura ekarri nahi dutela diote...

Espazioa husteko epea asteazkenean amaituko den arren, oraindik ere auzo etxea mantentzeko
«esperantza» dute biltzarreko
kideek. «Oraindik denbora dago.
Lan handia egiten ari gara auzokideen babesa jasotzeko, eta Bilboko eragile askoren partetik ere elkartasun handia jaso dugu».
Gaurko batzar ireki batera deitu
dute: «Azkenean, laguntzeko era
asko daude; horregatik, auzokideei zer egingo dugun azaldu eta
bakoitzak zer eratan lagundu dezakeen esplikatzea da asmoa».
Auzoko «indar guztiak» batuz, auzo etxea mantentzeko aukerak dituztela argudiatu dute.
Hala, «indar erakustaldi» modura, manifestaziora deitu dute:
igandean izango da, 12:00etan,
Sarrikotik abiatuta. «Espero
dugu jende asko agertzea eta
proiektuak babes handia jasotzea, Eroskik ere argi ikus dezan
ez zaiola komeni jende hori guztia
haren kontra jartzea». Lehenago
gelditzea lortzen ez badin badute,
5ean bertan ere auzo etxera bertaratzeko deia luzatuko dutela
aurreratu dute, espazioa «ahal
duten bezala» babesteko: «Eroskiri erakutsi nahi diogu auzoak
espazio hau behar duela, eta, horregatik, nola edo hala defendatu
egingo duela».
Espazioa galduta ere, bertan
antolatzen diren kolektiboek
lanean jarraitu dutela berretsi
dute: «Auzoa dinamizatzen eta
saretzen jarraituko dugu. Eta
beste espazio bat behar badugu,
lortuko dugu. Orain dela lau urte
ia hutsetik abiatuta hau lortu
bagenuen, orain, proiektua martxan egonda eta auzoaren babesarekin, ez dugu amore emango».
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Asteazkeneko kaleratzeaz
gain, AZETek maiatzean Bilbon beste hiru etxe kaleratze
egongo direla salatu du.

1

Leonor. Alokairua ez
ordaintzeagatik salatu
zuten etxeko jabeek.
Hilaren 13an dago aurreikusita
haren kaleratzea. Sindikatuak
salatu duenez, egoera «tamalgarrian» dago etxea, eta «irregulartasun handiak» pairatu
ditu. Besteak beste, etxea higiezin agentzia baten bidez
alokatu arren, enbargo egoeran zegoen hara lekualdatu
zen egunetik.

2

Judith. Iazko martxoan, pandemia hasi berri
zela, kalean geratu zen
Judith: haurdun eta langabezian. Udal etxebizitza bat okupatzea erabaki zuen, eta hura
ere maiatzaren 13an kaleratua
izateko arriskuan dago.

3

Ana. Udal etxebizitza
batean bizi da Ana.
Etxea haren senarraren
izenean zegoen, eta, hura hildakoan, «tramite arazo» batzuen ondorioz, kaleratua izateko agindua jaso du. Maitzare 14rako dago aurreikusita.

AZETeko kideak, apirilaren 17an, Bilboko Unamuno plazan dagoen eraikin bat okupatu zutenean. AZET ETXEBIZITZA SINDIKATUA

Maiatzean, lau
etxe kaleratze Bilbon
Asteazkenean, familia bat haien Martzanako etxetik kaleratuko
dute Bilbon b AZETekoek ohartarazi dute maiatzean beste hiru
kaleratze egingo direla eta egoerak «okerrera» egingo duela
Peru Azpillaga Diez Bilbo

«Auzo bakar batean lan egiten
duen sindikatu batek, hilabete
batean, etxetik kaleratzeko arriskuan dauden lau kide ditu. Hori
oso adierazgarria da. Argi uzten
du ez dela soilik Bilboko arazo bat;
Euskal Herrian eta [Espainiako]
estatuan egoera nolakoa izango
den aurreikusteko aukera ematen du», salatu dute Iker Gonzalez eta Jare Arregi AZET etxebizitza sindikatuko kideak. Ez dituzte
beren benetako izen-abizenak

eman. Izan ere, apirilaren 17an
beste espazio bat okupatu zuten
auzoan, eta, geroztik, jasaten ari
diren «jazarpen poliziala» dela
eta, nahiago izan dute anonimotasunari eutsi.
«Lau horietako bat datorren
eguaztenean izango da [maiatzaren 5ean], eta horrek frogatzen du
[pandemiagatik ezarritako] alarma egoerak iraun bitartean kaleratzerik egongo ez zelako ideia ez
dela guztiz benetakoa», erantsi
du Gonzalezek. Azaldu duenez,
Espainiako Gobernuaren dekre-

tuak eskatzen duen «zaurgarritasun irizpideak» bete arren, epaileak ez du etxegabetzea bertan behera utzi. «Lotsagarria da. Atzeratzea lortu dugun kasuetan ere,
alarma egoera amaitu eta lau edo
bost egunera luzatu dituzte».
Hortaz, Gonzalezek argi du dekretuaren helburua ez dela langileen
etxebizitza eskubidea bermatzea,
«baizik eta jabeen errentak babestea».
Era berean, kaleratze arriskuaren aurrean maizterrek duten
«babesgabetasuna» ere nabar-

mendu dute. «Ez da batere erraza
halako prozesuei aurre egitea.
Hasteko jakintza judizial minimo
bat behar da. Gainera, etxebizitzarekin arazoak dituzten maizterren profila ez da maizter klasikoarena». Kontatu duenez, kaleratze arriskuan dauden asko
migranteak dira, gehienak emakumeak eta baliabide bakoak.
«Hizkuntza jakin gabe, sistema
ezagutu gabe... erabat salduta geratzen dira; heldu zaizkigun kasu
gehienetan bide judiziala agortuta egon da», esan du Gonzalezek.
Dioenez, etxebizitzaren arazoa
«prekaritate egoera orokorrari»
lotuta dago; horietako asko egoera irregularrean dagoen jendea
da, eta, maiz, haien egoera «zaurgarriaz» baliatzen diren etxe jabeen «mehatxupean» daude.
Arregik ere hala uste du: «Etxebizitza beste gauza askoren ondorio bat izaten da: jendeak alokairua ordaintzeari uzten dio hori
ordaindu edo jatekoa izatearen
artean erabaki behar duenean».
Nabarmendu duenez, «ez da kasualitatea» subjektu nagusia
emakume arrazializatuak izatea:
«Gure lau kasuetan, ez dago gizon zuri bakar bat ere».

Hicham eta haren familia
Martzana kaleko 5. zenbakian bizi
da Hicham, familiarekin, eta
maiatzaren 5ean kaleratua izateko

arriskua dago. Hura babesteko, ez
dute abizenik eman. AZETek elkarretaratzera deitu du egun horretarako, 10:30ean.
«Hichamek akordio bat zuen
bere etxeko jabearekin. Etxea oso
egoera txarrean dago, eta, bertan
egiten zituen konponketen
truke, jabeak alokairuaren prezioa jaisten zion», dio Arregik.
«Jabea hil egin zen, eta haren alabak ez dio akordioari eutsi nahi
izan». Alokairua ez ordaintzeagatik salatu zuen Hicham. Hizkuntza ondo menperatu gabe, prozesu judizialean «galduta» ibili zela
salatu du; heldu zitzaienerako,
kasua «galduta» zegoen. «Asko
aldatzen da kasua kolektiboki

AZET sindikatukoek
uste dute etxebizitzaren
arazoa «prekaritate
egoera orokorrari»
lotuta dagoela
lantzeko aukera izaten dugunean. Bide burokratikoak traba
handiak jartzen ditu, baina,
kolektiboaren babesarekin,
aurrera egiteko aukerak daude»,
esan du Agirrek.
Bide beretik, «kezkaz» bizi
dute duela gutxi Abadiñon etxe
kaleratze bat egiteko Desokuparen moduko talde ultraeskuindar
bat baliatu izana. «Oraingoan
Abadiño izan da, baina duela hilabete batzuk, Enekuriko kasuan,
Desokupa izan ez bazen ere, jabeek antzeko metodoak erabiltzen
zituen talde bat erabili zuten»,
kontatu du Gonzalezek. Dioenez,
Desokupa «faxismoa kapitalaren
tresna bat dela dioen maxima horren beste adierazpen bat» da.
«Mehatxuak, harropuzkeria...;
legez kanpoko metodoak erabiltzen dituzte, legea haien interesen arabera eginda dagoelako.
Kalean egin behar zaiela aurre».

Urte bateko ibilbidea
AZET etxebizitza sindikatua duela urtebete jaio zen, pandemia betean. «Borroka eredu integral bat
osatu nahi genuen, kapitalismoaren barruko zapalkuntzak lotuta
daudelako. Garai hartan etxebizitzak hartutako zentralitatea ikusita, horren inguruan hausnartzen hasi, eta martxan jarri ginen», gogoratu du Arregik.
«Pozik» daude orain arte
egindako lanarekin. Beren borroka eredua gainontzeko tokietara
hedatu gura dute. «Auzo mailan
egitea oso garrantzitsua izan da
guretzat, bakartuta dagoen komunitate hori klase elkartasunez
batzeko. Auzo boterean sinesten
dugu, horri esker sistemari arrakala egin ahal diogulako».
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ez zaigu axola kudeaketa norena
den. Nahi dugun gauza bakarra
da jangela publikoetako baldintza
berak izatea».
Jangelaren baldintza desegokiei, COVID-19aren egoera eta ordutegi moldaketak gehitu zaizkie.
Ondorioz, jangelako ume kopurua jaitsi egin da, eta horrek estutasun ekonomikoa eragin dio gu-

‘‘
Hitzarmen ezberdina
izateak lan baldintza
ezberdinak izatea dakar,
eta gure hitzarmenean
kaskarragoak dira»
«Bazekiten berrikuntza
sakon bat behar zuela,
baina gurasoek
kudeatzen zutenez,
ez dira mugitu»
Meritxell Itza
Bilboko Deustuko ikastolako jangelako
langilea
Bilboko Deustuko ikastolako langileak, joan den astean egindako elkarretaratzean. LAB SINDIKATUA

Deustuko ikastolako jangela ez da
itxiko: Jaurlaritzak kudeatuko du
Jangela zerbitzua eskainiko da, baina janaria bertan egin gabe b 2022ko udan egingo dira obrak
Maialen Arteaga Bilbo

Bilboko Deustuko ikastolako
—ikastola izena duen arren, eskola publikoa da— jangela ixteko
arriskuan izan da. Jangelaren
itxierak 28 langile kaleratze ekarriko lituzke, eta 374 ume jantokiko zerbitzurik gabe geratuko lirateke. Janaria han bertan egin izan
da orain arte, eta jangelaren baldintza desegokiak salatu izan dituzte aurreko urteetan. Joan den
astean Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak azken abisua eman
zien ikastolako kideei: «Errefor-

mak egiten ez badira, jangela itxi
egin beharko da». Arazo horren
erantzukizuna Bilboko Udalarena eta Eusko Jaurlaritzarena dela
diote ikastetxeko kideek, eta egoeraren jakitun izanik, «pilota elkarri pasatzen» ibili direla.
Auzia ulertzeko hainbat gako
argitu ditu Meritxell Itza jangelako langileak: «1993an ikastola
publiko bilakatu zen. Horrek
esan du jantoki publikoen arautegia jarraitu behar duela; hau da,
Eusko Jaurlaritzaren eskutik, kudeaketa zuzena izan beharko
luke». Deustuko ikastolaren ka-

suan, ez zen horrela izan. «Gure
ikastola, beste batzuekin batera,
hortik kanpo gelditu zen». Kudeaketa zuzenetik kanpo gelditu
zirenez, beste eragile batek hartu
behar izan zuen jangelaren ardura. Deustun, guraso elkarteak.
Bilboko Udala eta Eusko Jaurlaritza egoeraz jakitun zirela nabarmendu du Itzak: «Bazekiten
berritze sakon bat behar zuela.
Baina orain arte gurasoek kudeatzen zutenez, ez dira mugitu, egoera lehertu den arte».
Egoera horrek arrakala bat eragin du langileen hitzarmenean.

Izan ere, Eusko Jaurlaritzak kudeatutako jangeletan hitzarmen
propio bat dago. Kudeaketa ez
duen ikastetxeetan, berriz, ostalaritzako hitzarmena ezartzen
diete: hala da Deustukoan ere.
«Hitzarmen ezberdina izateak
baldintza ezberdinak izatea dakar, eta gure hitzarmenean kaskarragoak dira; hori Jaurlaritzak
onartu egin du», adierazi du
Itzak. Aferaren erantzukizuna
norena den argitu nahi izan du: ez
dutela ezer guraso elkartearen
kontra. «Oso ondo iruditzen zaigu jantokia haiek kudeatzea; guri

rasoen elkarteari. «DBHkoek ez
dute arratsaldez eskolarik, eta, beraz, ume kopuru hori ez da sekula
jangelara bueltatuko; ume asko
dira. Guraso elkarteak ezin dio
egoerari aurre egin, eta Gasca enpresari abisua eman zieten», kontatu du Itzak. Enpresa horrek jakinarazi zuen gaur arte arte iraungo
zuela langileen kontratuak; jantokia itxita, eten egingo zirela.

Negoziazioak
Apirilaren 20an mobilizazioa antolatu zuten auzoan, eta zalaparta
sortu zuen kasuak. Eusko Jaurlaritzaren deia jaso zuten ostean,
jantokia bere gain hartuko zuela
esanez. Zehaztapenik jaso ez dutela kontatu du Itzak: «Beraien
ardurapean hartuko zutela esan
ziguten, baina ez ziguten beste
ezer zehaztu».
Apirilaren 22rako hitzartu zuten ikastetxeko zuzendaritzak eta
Eusko Jaurlaritzak bilera, baina
aurreratzea erabaki zuten. Bilera
hartan, hurrengoa zehaztu zuten:
maiatzaren 1etik aurrera, Eusko
Jaurlaritzak kudeatuko duela
Deustuko ikastolako jangela.
«Esperantza izpi bat» da Itzarentzat, baina oraindik gauza asko
gelditzen dira kolokan, haren ustetan: «Sukaldea ezingo da erabili
konpondu arte, eta 2022ko udan
egingo dituzte obrak. Ordura arte
kanpotik ekarriko da janaria».
Egoera berri horrek aldaketak
ditu: «Ez denez han egingo janaria, ez dakigu sukaldaria kaleratuko duten, ordutegiak aldatuko
diren…Gascak esan arte, ez dakigu egoera zein izango den».

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko apirilaren 30a
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Landare inbaditzaileak kentzeko
auzolana egingo da etzi Muxikan
Lurgaia fundazioak egin du deialdia, tokiko arbola espezieekin sortzen
ari den Undabaso inguruan garbitzeko b Berbaldi bat ere egingo dute
Ibai Maruri Bilbao

Lurgaia fundazioa tokiko arbola
espezieekin basoa sortzen ari da
Muxikako Undabaso inguruan,
eta espezie inbaditzaileak auzolanean kentzeko deialdia egiten dute
utero. Aurtengoa, etzi egingo dute.
«Urtero kentzen ditugu, baina
hurrengo urtean berriro agertzen
dira. Lan izugarria da. Kentzea ez
da behin betiko konponbidea, oso
erraz birsortzen direlako. Ikusi dugu hainbat espezieren kasuan tokiko basoa landatzea dela egokiena, hartara ez dutelako hedatzeko
tokirik izango», esan du Lurgaiako Kristina Jeronimok. Undabason sortzen ari diren basoa hazi artean, espezie horiek kentzen jarraitu beharko dute.
Sasiakazia (Robina pseudoacacia), krokosmia (Crocosmia x
crocosmiiflora), buddleja (Buddleja davidii), Monterreyko pinua
(Pinus Radiata) eta Ameriketako
haritza (Quercus rubra) dira domekan kendu beharko dituzten
espezieak. Lanean hasi aurretik,
berbaldi bat eskainiko diete parte
hartzaileei. Gizartean, oro har, espezie inbaditzaileen inguruko
kontzientzia falta dela uste du.

Sasiakazia ugari
Sasiakazia asko dagoela nabarmendu du Jeronimok. «Arbolak
ematen dituen hazien bidez eta
sustraietatik oso erraz eta asko
hedatzen da, eta inguru guztia
bete». Artaziekin kenduko dituztela esan du: «Oso gazteak dira
oraindik, eta horrela kendu daitezke». Nabarmendu du eurek
landatutako haritzak, urkiak eta
enparauak haztean desagertzen
hasiko dela, sasiakaziak eguzkia
gura duelako, eta arbola horiek
itzala egingo dietelako.
Krokosmia oso lore polita dela
dio, eta asko ipini izan dela baserrietako lorategietan. Arriskutsua
da, erraboilaren zatirik txikienarekin hedatzen delako. «Kentzeko,
kontuz ibili behar da: landareaz
gain, erraboila ere osorik kendu
behar da. Bidean eroriz gero, bi urtean sekulako hedadura hartzen
du». Buddlejak ere artaziekin kenduko dituzte. Pinua eta Ameriketako haritza kentzeko, eraztunaren teknika erabiliko dute: azalean
mozketa egiten diote, azala baino
barrurago, eta hortik ustelduko da.

Iazko ekainean Muxikako Undabason egindako auzolana. LURGAIA FUNDAZIOA
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Gazte etorkinen «familia»
Jesuitek Durangoko Jesuiten Etxea utzi zuten iaz b Ordura arte eurekin bizi ziren gazte
migratzaileei utzi diete etxea, eta gazteen eta herriaren arteko zubi lana egiten hasi dira orain
Ibai Maruri Bilbao Durango

2007an sortu zen Durangoko Jesuiten Etxea, herrian paperik gabeko pertsonen errealitateari eta
beharrizanei erantzuteko asmoz.
Herriko komentuan bizi ziren jesuitek euren artean hartu zituzten migratzaileak, euren etxean,
eta, orain, geratzen ziren azken
erlijiosoek herria utzi duten
arren, euren etxe izandakoa migratzaileentzat utzi dute.
Jesuiten Elkarteko kideek erabaki zuten Jesuiten Etxea ez zela
aterpetxe edo egoitza bat izango,
«familia bat» baizik. Horregatik,
gazteei eskainitako harreraz gain,
inklusioa ere izan du helburu sorreratik. Orain beste pauso bat
eman dute, eta zubi lana egiten ari
dira gazteen eta gizartearen artean. Durangoko San Jose Jesuitak
ikastetxean eman zuten horren
berri, martitzenean.
Berez, iaz eman zuten jauzi berria. Izan ere, 2020ko ekainean
Jesusen Lagundiak Durangoko
komunitatea itxi zuen, eta han
bizi izan ziren jesuitak ordenaren
beste egoitza batzuetara joan ziren. Elkartea ixterakoan, jesuitek
adierazi zuten ez zutela Durangon egiten zuten lana alde batera
utziko. Jose Javier Pardo Izan jesuita eta Loiola plataformako ordezkariak esan du hitza bete dutela: «Gaur pozik eta esker onez
esan dezakegu Jesuiten Etxeak
aurrera jarraitzen duela».
Gaur egun, hamasei gazte bizi
dira Jesuiten Etxean, eta guztiek
dituzte banakako planak, eta eguneroko prestakuntzan ari dira, bai
gaztelaniaren ezagutza hobetzeko, bai etorkizuneko bizitza autonomorako giltza izango duten
lanbidea ikasteko. Gazteentzat ere
zerbitzu bat baino gehiago da
proiektua. Ayou Ait Tougha: «Familia bat gara». Yousef Chalh:
«Lagun onen artean gaude; anaiarrebak bezalakoak gara». Mohamed Atmart: «Familia bat topatu
dut etxe honetan». Gazteekin batera, proiektuan parte hartzen dute Jesusen Lagundiak, Ellacuria
fundazioak, San Jose Jesuitak
ikastetxeak eta eskolako Hiritartasun Taldeak, eta CVX Arrupe elkarteko boluntario sareak.
Karmele Villarroel Labanda
Ellacuria fundazioko gizarte langileak azaldu duenez, egungo

proiektua Eusko Jaurlaritzaren
eskutik sortu zen, 2020ko ekainean, egoera zaurgarrian eta egoitza
aukerarik gabe dauden gazte migratzaileei gizarteratze prozesuak
eskaintzeko, pandemiaren testuinguruan. Era berean, adierazi
du hilabete hauetan Durango Merinaldearen Amankomunazgoarekin eta udalarekin harremanetan ipini direla: «Helburua izan
da etxe hori sortzen diren beharrei erantzungo dien gune bihurtzea, eta Durangaldeko herritarrak askotarikoak eta konprometituak izateko bidean laguntzea».

Gazteak «protagonista»
Ia urtebete honetan 24 gazteri lagundu dietela zehaztu du Villarroelek. «Gazte horiek beren jatorrizko herrialdeetatik irten
dira, eta, familia atzean utzita, aurreiritzien eta mugen Europa
honi aurre egin behar izan diote».
Esan du Jesuiten Etxearen moduko harrera espazio batean «protagonista» izatea lortu dutela
gazteok. «Durangoko herritar
ere bihurtu dira, eta herri honek

‘‘
Guretzat, migrazioa
aberastasuna da,
eta behar duen
erantzuna ematea da
gure betebeharra»
Eva Rodriguez
Durangoko San Jose Jesuitak
ikastetxeko zuzendaria

«Gazte horiek beren
herrialdeetatik irten
dira, eta aurreiritzien eta
mugen Europari aurre
egin behar izan diote»
Karmele Villarroel Labanda
Ellacuria fundazioko gizarte langilea

«Gazteei ematen
dizkiegunak ez dira
soilik klaseak;
horrela hasi ziren, baina
harremanak sortu dira»
Alaia Berganza Gangoitia
Durangoko San Jose Jesuitak
ikastetxeko Hiritartasun Taldekoa

harrerarako gaitasuna duela erakusten ari dira».
Gizarteratzeko prozesu horretan, San Jose Jesuitak ikastetxeak
badu zer esana. Hezkuntza da inklusiorako gakoetako bat, eta, horregatik, Jesuiten Etxeko gazteek
ikastetxeko hainbat ekintzatan
hartzen dute parte. Besteak beste,
mantentze lanetako taldearekin
batera, etorkizunean baliagarriak
izango zaizkien jakintzak jaso dituzte, eta ikasleei beren bizipenak
eta errealitatea azaldu dizkiete.
Eva Rodriguez Salcedo ikastetxeko zuzendariaren esanetan, sorreratik Durangoko gizartean
«agente aktibo» izateko asmoa
izan dute. «Ikuspuntu horretatik,
immigrazioa lehen lerroan kokatzen da gaur egun». Rodriguezek
garbi dauka «migrazioa erronka
bat» dela, eta gizarteak «erantzun egokia» eman behar diola.
«Guretzat, kulturartekotasuna
eta aberastasuna da aniztasuna,
eta behar duen erantzuna ematea
da gure betebeharra. Migrazioa ez
da egoeraren araberako fenomeno bat: errealitate estruktural bat

Durangoko Jesuiten Etxean bizi diren gazteak boluntarioetako batekin, artxiboko irudi batean. DURANGOKO JESUITEN ETXEA

da». Migrazioaren erronkak ikastetxeko Hiritartasun Taldean
dauka isla: proiektu horren bidez,
herritartasun globalaren ikuspegia eta justizia soziala txertatu
nahi dituzte eskualdean.

Boluntarioen lana
Proiektuan boluntarioak daude,
eta, aisialdiko jardueretan parte
hartzeaz gain, zubi lana egiten
dute gizartearen eta gazteen artean. Hiritartasun Taldeko Alaia
Berganza Gangoitiak azaldu du
euren zeregina: «Arratsaldeetan,
ikastetxeko hainbat irakaslek,
gurasok eta hezitzailek gaztelaniazko, ingelesezko eta matematikako klaseak ematen ditugu
modu boluntarioan. Ez dira soilik
klaseak; horrela hasi ziren, baina
harremanak sortu dira, bizikidetza nukleoak. Herrikide eta lagun
bihurtu gara».
Proiektuaren arduradunen ustetan, lotura komunitario horrek
harrera testigantza positiboak ere
sortzen ditu, biztanleriak migratzaileen inguruan sortzen dituen
aurreiritziak ezabatzeko. Dimentsio pertsonaletik globaltasun horretarako jauzia erakundeetaraino ere heldu dela azpimarratu du
Pardok: «Aukera bat da hainbat
erakunde jesuitak, Durangoko
ikastetxetik hasi eta Ellacuria
fundazioan eta Deustuko Unibertsitatean, adibidez, erronka sozial
horietan arreta jartzen hasteko».
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Gazte talde bat Bizkargiko monolitoaren aurrean, 2019ko Bizkargi Egunaren bezperan. ERNAI GAZTE ANTOLAKUNDEA

Maiatzaren 9an izango da aurten Bizkargi Eguna, eta, ohiko
bezperako egitaraua ezin dutenez egin, inguruko herrietako
Ernaiko taldeek egun osoko eskaintza antolatu dute etzirako.
Memoriaren transmisioan jarri dute gazteek azpimarra.

Moztea lortu ez duten
memoriaren haria
Maialen Arteaga

aiatzaren 9an
izango da aurten Bizkargi
Eguna. Hainbat
herrik inguratutako mendia da Bizkargi, baina
ingurukoentzat mendi bat baino
gehiago da: Euskal Herriko memoriaren lekuko. «Garai desberdinak lotzen dituen askatasunaren aldeko erresistentzia ikur bat
da», adierazi du Etxahun Artetxe
Larrabetzuko Ernai gazte antolakundeko kideak. 1937an, Euskal
Herriko beste hainbat txoko bezala, Espainiako tropa frankistek
mendiari eraso zioten. Bizkargi
mendi baliagarria zitzaien guda-

M

rako. «Burdinazko Hesiaren aurretik zegoen kokatua, eta, duen
estrategikotasunagatik, maiatzaren 8an tropa faxistek airez eta
lurrez eraso egin zioten. 11 egunez
gudu gogorrak bizi izan ziren bertan, tontorra behin eta berriro
galdu eta irabaziz», zehaztu du
Artetxek. Azkenik, 11 egunen ostean, faxistek tontorra bereganatzea lortu zuten.
Ordutik, efemeridea sinbolotzat hartu, eta «eroritakoen memoria borrokatzeko», urtero-urtero mendi igoera eta egitaraua
antolatzen dutela azaldu du Artetxek: «Gerra aurretik ere, maiatzaren 3aren osteko domekan
Santa Kruz Eguna ospatzen zen,
jai katoliko bat [ermita dago ton-

torrean]. Gerora, 1960ko hamarkadaren bueltan bestelako kutsu
bat ere ematen hasi ziren egunari,
eduki politikoak gehituta, adierazpen abertzale eta antifrankisten bitartez». Bizkaiko hainbat
udalerritako lurretan dago mendia: Larrabetzun, Zornotzan, Muxikan eta Morgan, hain zuzen.
Gertutasunagatik, Gernika-Lumoko eta Mungiako herritarrek
ere bere dute egun hori.
Pandemiaren eraginez, ezingo
dute Bizkargiko Egunaren bezperako gazte egitaraua eta akanpada
antolatu, baina egoerara egokitutako eskaintza ondu dute maiatzaren 2rako Gernika-Lumoko,
Larrabetzuko, Zornotzako eta
Mungiako Ernaiko kideek. Maia-

tzaren 8ko Sare plataformaren
mendi martxekin bat ez etortzeko, domeka honetan egitea erabaki zuten. «Goizean herri bakoitzetik igoerak lotu ditugu; behin iritsita, belaunaldien arteko mahai
inguru bat prestatu dugu. Ostean,
ekitaldia, bazkaria, bertso saioa
eta kantaldia», dio Artetxek. Egoera berrira egokitzeak ahalegina
eskatzen badu ere, beharrezkoa
iruditzen zaie Bizkargi Egunean
azpimarra jartzea. «Uste dugu garrantzitsua dela, eskaintza politikoaz gain, gazteontzat aisialdirako espazio alternatiboak sortzea».

txek: «Guztiz beharrezkoa da
Bizkargiren inguruko ariketa historiko bat egitea, eta bertan gertatutako guztia jakitea: gure herria
urte luzez ukatua izan dela ikusteko, militanteen konpromisoari
eta eskuzabaltasunari balioa
emateko, eta aurrera begirako
borrokarako irakaspenak ateratzeko».
Memoriaren transmisioa edo
«haria» ere aldarrikatu dute gazteek. «Gure herriaren askatasunaren aldeko borroka desberdinak lotzen ditu hariak, garai desberdinetan, modu desberdinetan
egindako borrokak, baina erro
komun berbera dutenak: askataMemoria josten jarraitzeko
Ernaiko kideentzat memoriak eta suna». Borroka galduen haria jakontakizunak pisu handia dute so, eta erronka berrian eroale izaefemeride honetan. Ildo horreta- teko konpromisoa dutela uste du
tik, Gazteok memoriaren haria Artetxek: «Egun, belaunaldi beda aurtengo gazte egitarauaren rriok esku artean dugun hari luze
honek hamaika bizipen
biltzen ditu. Ez dute
Ernaik esan du memoriaren
moztea lortu. Hari honetransmisioari eutsita
tatik etorri zaizkigu konbelaunaldi berriek borroka
berrien eroale izan nahi dutela promisoa eta antolakuntzaren beharra, baita halema. Baina, zer da memoria? ria ez etetearen erantzukizuna
«Historia da iraganean gertatu ere». Bizkargik iraganeko mezenaren inguruko informazio bil- moria eta etorkizuneko borrokak
keta, metodo zientifikoaren bi- josten dituela uste du: «Aurrera
tartez egiten dena. Memoria, or- begirako borrokei heltzeko espadea, gertatutakoaren inguruan zioa da. Borroka horietan gazteria
egiten den kontakizuna da, sub- izan da motorra, eta guk borroka
jektiboagoa». Subjektibotasun horien eroale izan nahi dugu, eta
horretan jarri du begirada Arte- izango gara».
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Dimako Antzasti museoak joan den
mendeko bizimodu eredua erakusten
du, eta, horretarako, etxebizitza
hartzen du oinarri. Amezaga ahizpek
zabaldu duten museoak aukera ematen
du Dimako baserriak eta Bilboko
pisuak nolakoak ziren ikusteko.

Iraganeko
bizimodura
jauzia
Oihana Cabello Dima

txebizitza, bizitoki izateaz gain, bizimodu ereduaren erakusgarri
ere bada. Dimako
Antzasti museoak
denboran atzera jauzia egiteko
aukera ematen du: aurreko garaietako tradizioa eta modernitatea aurrez aurre erakusten ditu
Cristina eta Elena Amezaga ahizpek kudeatzen duten museoak.
XIX. mendetik XX. mendera arteko eguneroko bizimodua eta
emakumeek landa eta hiri eremuan izan zuten rola erakustea
du asmo. Orain hamar urte hasi

E

ziren orain museoa dena zaharberritzen, eta hiru urte dira museoa zabaldu zutela. Prozesu horretan bidelagun izan zuten Abel
Ariznabarretaherriko historialaria, eta liburu bat kaleratu berri
dute, elkarlanean.
Etxearen inguruan egiten du
Antzastik kontakizuna, eta, hori
ardatz hartuta, iraultza industrialak ekarri zituen aldaketak erakusten ditu, hiru ordu laurdeneko
bisita gidatuan. Hiru solairutan,
Arratiako eta Bilboko etxebizitzetan barrena ibiliko dira bisitariak.
Beheko solairuan baserriko korta
batean sartuko dira. Kontrastea
sortzeko, haren ondoan dago sasoiko Bilboko etxebizitza bateko

Dimako Antzasti Euskaldunon Etxea
museoan, baserrietako bizimodu
eredu tradizionalaren erakusgarri den
sukaldea. MONIKA DEL VALLE / FOKU

sukalde moderno bat. Logelak ere
ikus daitezke. «Sasoi hartan batean eta bestean etxebizitza nola
ulertzen zuten azaltzen dugu bisitetan. Hau da, baserria produkziorako lekua zen, lanerako. Aurrez aurre, ikus daiteke Bilboko
pisuak bizitoki zirela, ez
lanerako. Pisuetan, lan egiteko leku bakarra sukaldea zen», azaldu

du museoko arduradunak. XIX.
mendetik XX. mendera arteko aldian hasi ziren bizimodu eredu
tradizionala zuten emakumeak
hiri modernora jotzen, lan egitera:
sukaldari, gozogile, ume zaintzaile... «Etxearen kontzeptua, beraz,
aldatzen hasi zen, baita baserritarrentzat ere. Beharrerako ziren
baserriak,
gaur
egun,
leku dekoratuak dira, atsedenerako, deskonektatzeko». Museoan jarrita dauden logeletan, gainera, ikus-entzunezkoak daude,
bertan grabatutakoak: «Horietan
azaltzen dira baserriko familia bat
eta antzinako Bilboko beste bat,
haien bizimodua nolakoak zen
erakusteko».

Arratiako tranbia
Lehenengo solairuan bizitza tradizionaleko etxebizitza bat ikusten da, baserria nolakoa zen eta
nola bizi ziren hor. Azaltzen dena
da etxebizitza funtzioa betetzen
zuen gunea oso txikia zela eraikinarekin konparatuta. Azken gela
lastategia da, eta eskaileretatik
gora ganbera irudikatu dute. Horiek biak Bilbon girotuta daude:
«Baserrietako biltegi lekuetan
—lastategian eta ganberan—, Bilbo
irudikatzen da, Bilboko dekoratu
eta altzariekin, txokoetan». Cris-

BISITA GIDATUAK
Bisita gidatuak eskaintzen ditu Dimako Antzasti museoak. Erreserba egin behar da, eta Antzasti.eus
atarian eros daitezke sarrerak.
Gehienezko bisitari kopurua,
orain, bost lagunekoa da.
Bisita bakarrik
7 euro (6-11 urte artekoek,
4 euro). Ordubeteko bisita gidatua.
Bisita eta hamaiketakoa
16 euro (umeek, 10 euro). Bisitaz
gain, hamaiketakoa egiteko aukera, bisita aurretik edo ostean.
Bisita, hamaiketakoa
eta bazkaria
36 euro (umeek, 16 euro). Bisita,
hamaiketakoa eta herriko jatetxeetan bazkaltzeko aukera.

tina Amezagak azaldu du gune
hori espositiboagoa dela.
Bizimodu ereduaren aldaketan, zalantzarik gabe, eragin zuzena izan zuen Arratiako tranbiak. Bilboko Arriaga antzokiaren
ingurutik atera eta Arraitiarano
heltzen zen tranbia bi bizimoduen arteko lotura zen, eta An-
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«Auzoen birformulazio
bat egin beharko genuke,
nortasuna dutelako»
Abel Ariznabarreta b Historialaria
Bere herriko etnografia ikertzen aritu izan da Abel Ariznabarreta Dimako
historialaria. Azken urteetan egindako azterketen emaitzekin liburu bat
kaleratu berri du, Antzasti museoarekin elkarlanean eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.

tzasti museoak bidaia sinbolikoa
egiten du: ikus-entzunezko baten
bitartez, Arratiako baserritik Bilboko Arriaga inguruko etxe batetara jauzia egingo dute bisitariek.

Publiko guztientzat
Taldeak, familiak, erretiratuen
edota emakumeen elkarteak joaten zaizkie bisitan. Amezagak
azaldu bezala, «emakumeari buruz asko du esateko» museoak:
«Etxea oinarri duen museo bat
da, eta historiaren momentu horretan emakumeen lekua etxea
zen. Oro har, baserrian eta Bilboko etxe batean emakumeen bizitza nolakoa zen azaltzen dugu».
Ikastetxeek ere bisitatzen dute
Antzasti. «Gure historia hurbila
da, eta ume eta gazteek ezagutu
egin behar dute. Azken hamarkadetan bizimodua asko aldatu da,
baina guk azaltzen ditugun kontuak historia hurbilekoak dira».
Hala ere, Amezagak onartu du
gehien disfrutatzen dutenak aitite-amamak izaten direla, «bizimodu eredu hori ezagutu izan
dutenek». Adierazi du umeei
gehien gustatzen zaien lekua antzinako baserrietako komuna
dela: «Deigarria zaie kakalekua
balkoian dagoela eta kaka baratzera erortzen zela ikustea».

Historialaria, administrazio publikoan kudeatzailea, Eusko
Jaurlaritzako Hekuntza sailburuordea ohia eta BERRIA Taldeko
administrazio kontseiluko kide
izandakoa da Abel Ariznabarreta
(Dima, 1952). Azken urteak hezkuntzan eman ditu, gizarte zientzien didaktika arloan. Joan den
ostiralean aurkeztu zuen sorterrian Auzobizitza Diman 18001936 ikerketa lana.
Dima 1800etik 1936ra aztertu
duzu. Zergatik tarte hori?
1800. urtea zehaztu dut, Dimako
udalerriak idatziz jarri zituelako
bere udal ordenantzak. Ez ziren
lehenengoak, baina bai lehenengo ordenantza landuak eta garatuak. Bertan agertzen da Bizkaiko
elizateak ordura arte nola zeuden
antolatuta. 1936ko gerra ere mugarri izan zen; gure aurreko belaunaldiak markatu zituen gertaera bat izan zen. Lan etnografikoa
da nik egin dudana.
Auzoetan egiten zen bizimodua
kontatzen duzu, ezta?
Auzotasunaz ari naiz, auzo harremanen inguruan; baita herri barruko antolaketaz ere. Hau da,
etxea oinarri hartuta eta hortik
abiatuta, auzoak nola funtzionatzen zuten eta auzoek elizatea
nola osatzen zuten azaltzen dut.
Nola eboluzionatu zuen horrek?
1800. urteko ordenantzetan islatzen da Bizkaia osoko lur lauan
ordura arteko elizateek nola funtzionatzen zuten. Baina bigarren
karlistaldiaren ondoren foruak
deuseztatu zituzten, eta sistema
desorekatu egin zen.
Modernismoaren eraginak aldaketak ekarri zituen, beraz.
Udaletan bai, baina auzoen kudeaketak bere horretan mantendu
ziren. Kofradiak kudeatzen zuen
auzoa. Hala ere, ideia berriak sartu ahala, foruak desagertzearekin

MONIKA DEL VALLE / FOKU

Oihana Cabello Dima

batera, modernizazioa eta industrializazioa ere heldu ziren, eta
horrek eragina eduki zuen herriko bizimoduan.
Arratiako tranbia ere heldu zen,
Bilbotik.
Bai, industrializazioa heltzean
arratiarrentzat oso esanguratsuak izan diren hainbat lantegi
zabaldu zituzten: Vasconia, La Dinamita, Cementos Lemona... Ho-

riek lotzen zituen Arratiako tranbiak. Jendea lantegietara heldu
zen bezala, Bilbotik Arratiara
ideia berriak heldu ziren: ideologia berriak, modernizazioa, abertzaletasunaren birformulazioa...
Baina Diman baserri inguruko
bizimodu eredua mantendu da.
Dima edo Zeanuri bezalako herrietan, bai. Kontuan izan behar
da hedaduraz handiak direla, eta
beharrizan komunei erantzun
bat emateko elkartze naturala
auzoaren esparrua dela, etxe
multzoarena. Aurrera begira, auzoen eginkizunen birformulazio
bat egin beharko genuke, oraindik nortasuna dutelako.
Transmisioa zergatik da garrantzitsua?
Eskolek edo familiek kultur ondarearen transmisioan duten
eginkizunak kezka sortu dit beti.
Hainbat gauza irakasten ditugu
eskoletan, baina zenbateraino
bermatzen dugu gure kulturaren
transmisioa? Antzina, eginkizun
hori familiak betetzen zuen. Gaur
egun, batetik, familiak historia
ezagutu behar du, eta, bestetik,
transmititzen jakin behar da. Gizarte osoaren erantzukizuna da.
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Abadiño b Kontzertuak

ABADIÑO Zea Mays.
b Gaur, 19:00etan,

Traña-Matienako eskoletan.
ABADIÑO Puro Relajo.
b Bihar, 19:00etan,

Traña-Matienako eskoletan.
ABADIÑO Los Cinco Bilbainos.
b Igandean, 19:00etan,

Traña-Matienako eskoletan.
AREATZA Hibai plays Benito.
b Gaur, 18:00etan, eskoletan.

BAKIO VillaSound Bilbao eta

Mona Rora, Blanquita Carraquella,
Martin de Marte, Depresión
Sonora.
b Gaur, 17:45ean, Bilborocken.
BILBO Bilbao Orkestra

Sinfonikoa.
b Gaur, 19:30ean, Euskaldunan.
BILBO Blas Fernandez

Urbanetniko trio.
b Gaur, 18:30ean,
Bertendona institutuan.
BILBO Lendakaris Muertos.
b Gaur, 18:30ean, Santana 27n.

BILBO Anni B Sweet.
b Gaur, 19:00etan, BBK aretoan.

BILBO Joaquin Chacon

Hiru egunetan, gustu guztietarako musika estiloak

eta Mariano Diaz 4tet.
b Gaur, 19:00etan, Bidebarrietako
Liburutegi Nagusian.

Bigarren urtez, Abadiñoko Traña-Matiena auzoan ez da San Prudentzio jairik ospatuko. Baina joan den maritzenean, santuaren jai egunaren bezperan, Donien Atxa altxatu zuen gazte talde batek. Asteburuan, kontzertuak izango dira eskoletan: 19:00etan hasiko dira, eta hainbat estilotaz gozatzeko aukera egongo da. Gaur, Zea Maysek—irudian— egingo du emanaldia; bihar, Puro Relajok; domekan, Los Cinco Bilbainos taldeak. JON URBE / FOKU

BILBO Jon Anton.
b Gaur, 19:00etan, Fnacen.

BILBO Bilbao Orkestra

b Bihar, 13:00etan,

Astran.

BILBO Vienako ganbera orkestra.

Sinfonikoa.
b Astelehenean, 19:30ean,
Euskaldunan.

b Gaur, 19:30ean,

Filarmonika elkartean.

GERNIKA-LUMO Cobra.
b Bihar, 18:00etan, Astran.

BILBO El dilema del jamón.
Gurutze Beitia, Txemi Parra.
b Gaur eta bihar, 19:00etan,
Euskaldunan. Maiatzaren 8an
eta 9an ere bai.

BILBO Angela Hewitt.
BILBO Wreck Totem eta

b Asteartean, 19:30ean,

The Riff Truckers.
b Bihar, 17:30ean, Santana 27n.

Filarmonika elkartean.
BILBO Euskadiko Orkestra.

BILBO Sondra Radvanovski.
b Bihar, 19:00etan, Euskaldunan.

Gazteak.
b Asteazkenean, 19:30ean,
Euskaldunan.

BILBO Obras de Juventud.

Trio Kemen.
b Bihar, 19:00etan,
Artebi musika eskolan.

BILBO Bilbao Orkestra

Sinfonikoa.
b Ostegunean eta ostiralean,
19:30ean, Euskaldunan.

BILBO Los Panchos.

ANTZERKIA

BILBO Hambre. Diálogo absurdo

ARRIGORRIAGA Ez duk ero.

para un confinamiento.
b Gaur, 19:00etan, Zawpen.

Tartean Teatroa.
b Gaur, 19:30ean, Lonbon.

BILBO Solitaire.

BASAURI Charadas.

Krego-Martin Danza.
b Gaur, 19:00etan, Socialen.

A Trompicones Teatro.
b Gaur eta bihar, 19:30ean,
Campos Eliseosen.

Jon Ander Urresti.
b Gaur, 19:30ean, udal frontoian.

Carolina Iglesias, Victoria Martín.
b Bihar, 19:00etan,
Campos Eliseosen.

DERIO Fernando Alfaro.

Campos Eliseosen.

b Gaur, 18:00etan,

BERMEO Erlauntzak.

BILBO Pinocchio. Gorakada.

Baserri antzokian.

Vaiven Produkzioak.
b Ostegunean, 19:00etan,
kafe antzokian.

b Igandean, 12:00etan,

eta Hila Baggio.
b Igandean, 19:00etan, Arriagan.
BILBO David Luengas.

DERIO Amann & The Wayward

Sons.
b Bihar, 17:30ean,

BILBO Maitasunaren itxiera. Miren

Baserri antzokian.

Gaztañaga, Eneko Sagardoi.
b Gaur eta bihar, 19:00etan,
Arriagan.

b Igandean, 19:30ean,

Campos Eliseosen.

GERNIKA-LUMO Juantxo Skalari.

Fundicionen.
ERANDIO Simplicissimus.

Tartean Teatroa.
b Igandean, 19:00etan,
kultur etxean.

Pez Limbo.
b Gaur, 19:00etan,
antzokian.
GETXO Porno vs Afrodita (edo I

b Igandean, 19:00etan,

BILBO Jerusalém Quartet

b Ostegunean, 19:00etan,

ERMUA El patio de mi casa.

BILBO Estirando el chicle Live.
BERMEO Tribiz, baserri galdue.

BILBO Los aborigenes.

Love #GorkaUrbizu). Benetan Be.
b Gaur, 19:00etan, Muxikebarrin.
IURRETA Euskal Herritik kanpo.

Mikel Bermejo.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.

BILBO El príncipe constante.

SESTAO Acreedores.
Calibán Teatro.
b Gaur, 19:30ean, musika eskolan.

Espainiako Compañía Nacional
de Teatro Clásico.
b Ostegunetik hilaren 9ra arte,
18:30ean, Arriagan.

SOPELA Kenophobia.
Osa eta Mujika.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.

kultur etxean.
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Leioa b Dantza

BILBO Bizkaiko Eskolarteko

Bertsolari Txapelketa.
Kanporaketa.
b Asteartean, 17:00etan,
Euskararen Etxean.
BILBO Bizkaiko Eskolarteko

Bertsolari Txapelketa.
Kanporaketa.
b Asteazkenean, 17:00etan,
Kurutziaga Ikastolan.
BILBO Aferak bertso dinamika.

Mikel Aiartzaguena,
Aissa Intxausti, Peru Irastorza,
Unai Mendiburu.
Gai-jartzailea: Ander Anakabe.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Deustuko Bidarte udaltegian.
GERNIKA-LUMO Liliak Loratzen

ekimena. Ibai Amillategi,
Unai Mendiburu, Koldo Muñiz,
Mikel Retolaza.
b Gaur, 19:00etan,
Elai-Alain.
ZORNOTZA Durangaldea

Uztabarritzen bertso zirkuitua.
Sustrai Colina, Iker Gorosterrazu,
Irati Majuelo. Gai-jartzailea:
Maialen Belarra.
b Gaur, 19:00etan,
Etxanoko frontoian.

DANTZA
BILBO Idi begi. Proyecto Larrua.
b Gaur, 19:00etan,

BBK aretoan.

Gauetik hainbat diziplinari eskainitako begirada
Kukai dantza taldea Kultur Leioan izango da gaur, 19:00etan, Gauekoak proiektuarekin: Jon Maia dantzariaren —irudian— hausnarketa pertsonal
batetik sortutako lana da. Aspaldiko partez, dantzari gisa izango da agertokian. Hizkuntza artistikoen gurutzaketan eta sortzaile handien baturan
—Arkaitz Miner eta Mireia Gabilondo, esaterako— oinarritzen da proiektu berri hau: dantza, musika, abeste, ilustrazio, literatura. MAIALEN ANDRES / FOKU

BILBO Poseidón. Amador Rojas.
b Igandean, 19:00etan,

BILBO Agustin Ibarrola, naturalki.

Euskaldunan.

b Uztailaren 4ra arte,

b Maiatzaren 13ra arte,
Abandoko udaltegian.

Rekalde aretoan.
DURANGO Hnuy Illa.

Kukai konpainia.
b Gaur, 19:00etan, San Agustinen.

BILBO Pertsonak. Lekuak.
BILBO Eggs onna plate.

b Gaur, 19:00etan, Arriolan.

Alazne Zubizarreta. Akuafortea
eta aguatintarekin egindako
grabatuak.
b Gaur arte, BilboArten.

GALDAKAO Zehar.

BILBO Lendia song.

Ertza konpainia.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.

Elena Aitzkoa.
b Ekainaren 13ra arte,
Azkuna zentroan.

ELORRIO Dead. Lasala.

GETXO Basque Crew

Combination.
b Bihar, 19:00etan,

Muxikebarrin.
LEIOA Gauekoak.

Kukai konpainia.
b Gaur, 19:00etan,
Kultur Leioan.

ERAKUSKETAK
BARAKALDO Ikatza-carbón.
Basquita taldea.
b Gaur arte, Gazte bulegoan.

BILBO Mendiburu. Materia eta
memoria. Remigio Mendiburu
zenaren lanak.
b Irailaren 5era arte,
Arte Ederren museoan.

Uneak.
b Maiatzaren 14ra arte,
San Ignazioko udaltefgian.
BILBO Dinosaurs World.
b Maiatzaren 3ra arte,
Deustu Expo Centerren.

GERNIKA-LUMO Hemingway

eta Euskal Herria.
b Urtarrilera arte,
Euskal Herria museoan.

BARAKALDO Barakaldoko

Liburu Azoka.
b Maiatzaren 2ra arte, plazan.
BILBO The Eko Lab.

ulertzeko bidelagun.
Irantzu Barrio.
b Ostegunean, 19:00etan,
Bidebarrietako Liburutegi
Nagusian.

Moda jasangarria, Bilboko
diseinatzaileen erakusketa,
hitzaldi eta tailerrekin.
b Maiatzaren 6ra arte,
Ensanche eraikinean.
BILBO Uniko. Teatro Paraíso.

IKASTAROAK

b Igandean, 17:30ean,

BBK aretoan.
BILBO Istorioak streamingean.

GERNIKA-LUMO ‘Guernica’ berriro

imajinatzen. Ron English.
b Maiatzaren 21era arte,
kultur etxean.

Tailerra.
b Maiatzaren 5era arte, 17:30ean,
Bizkaiko Foru Liburutegian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
LEIOA Angel Garrido.
b Maiatzaren 3ra arte,
Kultur Leioan.

MUNGIA Azalak eta pintxoak.
b Gaur arte,

BILBO Blanca Basabe. Pintura.

BESTELAKOAK

HITZALDIAK
BILBO Estatistika mundua

BILBO Indestructibles. Argazkiak.

Alfons Rodriguez eta Xavier
Aldekoa.
b Maiatzaren 14ra arte,
Txillida erakusketa
aretoan.

PORTUGALETE Azken alabak.
Alberto Salcedo.
b Ekainaren 14ra arte,
Industria museoan.

liburutegian.

BILBO Zirkoteke. Haurrentzat.
b Ostegunean, 18:00etan,

Deustuko udaltegian.
ELORRIO Etxerik txikiena. Yarleku.
b Igandean, 16:00etan, Arriolan.

BILBO Aintzindariak film zikloa.

Emakume zinemagileei omenez,
jatorrizko bertsioan
azpitutuluekin.
b Maiatzaren 20ra arte, 19:00etan,
BilboArten.

@

Euskal Herriko kultur
ekitaldien agenda:
Berria.eus/
zerbitzuak/agenda

OSTIRALA, 2021eko apirilaren 30a
Zuzendaria: Ibai Maruri Bilbao. Argitaratzailea: Bizkaiko Hedabideak SM.
Lege gordailua: SS-1515-2010 ISSN: 2173-1721

BIZKAIKO HITZA

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

s
Janari agroekologikoan oinarritutako
sukaldaritza begetarianoa eskaintzeaz
gain, gizarteratze eta laneratze
kooperatiba bat ere bada Bilboko
Sustraiak Catering.

BIDELAGUNAK

Kozinatuz,
eraldatu
Peru Azpillaga Diez

benduan ireki zituen ateak Sustraiak Catering
proiektu berrituak. Bilboko
Santutxu auzoan daude. Crowfunding kanpaina baten bidez
lortutako finantzaketari esker, janari agroekologiko eta beganoa
eta emakume migranteen gizarteratzea eta laneratzea helburu
duen kooperatiba bat dira.
Proiektu berria da, beraz, Sustraiak Catering, baina baita ibilbide luzekoa ere. Garbiñe Arroyuelo
kooperatibako kideak azaldu du
orain loratu arren haziak aspaldi
landatu zituztela: «Honen guztiaren hasiera Errekaldeko Kukutza
gaztetxean jazo zen». Bertan ekin
zioten janari begetarianoa kozinatzeari, ostiralero bost euroko
menu bat eskaintzeko asmoz, eta,
gerora, Kukutza bota bazuten ere,
taldea mantendu, eta eskaintza
herrikoiari eustea lortu zuten.
«Gaztetxea bota zuten eta lekurik gabe geratu ginen; hala ere,
auzoko taberna batean jarraitu
genuen menua eskaintzen». Gutxinaka, proiektuari forma ematen joan zirela azaldu du Arroyuelok. Hala, 2018an, Sustraiak kooperatiba eratzea erabaki zuten.
Catering begetariano eta agroekologikoa eskaintzea izan da geroztik haien jarduna. «Lagunen
artean zabalduz joan ginen ideia:
batzuek ortuak dituzte; beste batzuek pasta egiten zuten... Konturatu ginen hau guztia lotuz cateringaren munduan bestelako alternatiba bat eskain genezakeela,
eta hala ekin genion», nabarmendu du.
Beste bi kiderekin batera osatu
zuen Arroyuelok Sustraiak kooperatiba. Azken urteetan, filosofia horri eutsiz ibili dira lanean,

A

aurrera egin ahala ikasiz: «Bertoko produktuak, zero kilometrokoak, agroekologia eta janari
begetarianoa izan ditugu ardatz,
eta gu ere moldatuz joan behar
izan gara. Kukutzan, esaterako,
asko birziklatzen genuen; lotura
oso estua genuen auzoarekin,
baina ez genuen produktua hainbeste zaintzen; astero menu
merke bat eskaini behar
genuen». Harrezkero, ibilbide

Sustraiak Cateringeko
kideek eraldaketa sozial
eta politikorako tresna
gisa erabili nahi dute
sukaldaritza
Eguneko menu
begetarianoak
eskaintzen dituzte
astero, eta ikastaroak,
bi astetik behin
luzea egin dute: «Sarearen zaintza, ekoizleen ikusgaitasuna, produktuen balioa..., hori guztia
kontuan izanik, bezeroari zerbait
goxoa eskaintzea izan da beti
gure helburua».

Gizarteratzera salto
«Elikadura eta sukaldaritza eraldaketa sozial eta politikorako
tresna bat direla uste dugu»: hala
deritzo Arroyuelok. Horregatik,
iaz, martxan zuten proiektuan
beste pauso bat eman, eta, Errotik
kooperatibarekin bat eginez, Sustraiak Catering kooperatiba sortzea erabaki zuten. «Beste buelta
bat eman nahi izan diogu gizarteratze enpresa bilakatzen: Errotik
kooperatibarekin batera bi
proiektuak lotu, eta Sustraiak berritu hau sortu dugu».
Hori dela eta, iazko arazoa aukera gisa baliatu zuten, eta pandemiaren garaia erabili aurrelanketa egiteko: «Crowfunding bat

Bilboko Sustraiak Catering kooperatibako kideak, artxiboko irudi batean. SUSTRAIAK CATERING

abiatu genuen finantzaketa lortzeko, eta itxita eman genuen
denbora lokal berria atontzeko
baliatu genuen». Abenduan ireki
zituen ateak proiektu berriak,
Santutxun: «Hasieran pixka bat
beldurgarria izan zen, baina, gero,
ikusi dugu jendea gerturatzen dela, eta auzoaren partetik oso harrera ona izan dugu».
Horiek horrela, Arroyuelok esplikatu du orain beste bi langile
dituztela, Sustraiak-eko hiru kideez gain. «Lanpostuaz aparte,
ahalduntze prozesu bat ematea da
helburua. Lanaz gain, bestelako

formakuntza bat eskaini nahi dugu, beste hainbat esparrutan ere
laguntzeko gai izan eta gurekin
ditugun pertsonen beharretara
moldatuz». Kontatu du oraingoz
emakume migranteekin lanean
ari direla. «Hasi berriak» diren
arren, emandako pausoarekin
«oso pozik» daudela erantsi du.

Menuak eta ikastaroak
Abenduan ateak ireki bazituzten
ere, Arroyuelok aitortu du osasun
larrialdiaren ondorioz catering
zerbitzuak «nahiko geldirik»
daudela. Horregatik, bestelako

bideak bilatu dituzte: batetik, astero menu bat eskaintzen dute,
eta, banatzaile kooperatiba txiki
baten bidez, janaria etxean jasotzeko aukera ere eskaintzen dute,
Arroyuelok azaldu duenez; bestetik, jakinarazi du bi astean behin
sukaldaritza begetarianoan trebatzeko ikastaroak ematen dituztela. Horrekin batera, atondutako
lokal berrian, haien «ekoizle sarearen parte diren kideen» produktuak ere saltzen dituzte. «Garai zailak izan arren, joera positiboa da, eta horrek asko alaitzen
gaitu».

