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Koronabirusa

Ibai Maruri Bilbao

M
artxo bu-

k a e r a n

ga ind i tu

zuen On-

d a r r o a k

hamalau

egunetan 100.000 biztanleko 400

kutsatu izatearen muga. Harrez-

kero, gorrian dauden herriei da-

gozkien neurriak daude indarre-

an bertan. Ia hilabete eta erdi igaro

den arren, egoerari buelta eman

ezinik daude. Azken egunetan be-

herako joera dute, baina luze iri-

tzita daudela aitortu du Zunbeltz

Bedialauneta alkateak: «Nekea

igartzen da herritarren artean:

pandemia hasi zenetik urtebete

igaro bada ere, egoera batzuk oke-

rrago daudela dirudi». 

Eusko Jaurlaritzako Osasun

Sailarekin batzardu dira, eta, al-

katearen arabera, esan diete ez

dakitela agerraldiak non gertatu

diren. «Herritarren bitartez jakin

dugu bazkari bat eta afari bat

egon zirela, eta horrek sortu zela.

Gero, ikastetxeetan sartu zen bi-

rusa, eta foku gehiago egon dira.

Laugarren olatu honetan kutsa-

tzea arinagoa edo errazagoa dela

esaten dute. Jende gazteagoa da

orain kutsatzen dena».

Ondarroako Udalak esan dio

Osasun Sailari fokuak non dau-

den jakin nahi dutela. «Ostalari-

tzan murrizketak ezarri dira, bai-

na gainontzeko arlo guztiek ia

normaltasunez funtzionatzen

dute. Lantokietan eta ikastetxee-

tan ere gertatzen dira kutsatzeak,

eta hor ere neurriak hartu behar

dira. Baina ez badakigu non, ezin

dugu ezer egin». 

Bedialauneta kexatu da udalak

«apur bat aparte» geratu direla-

ko pandemiaren kudeaketatik.

«Osasun Sailak irizpide batzuk

bidaltzen dizkigu, eta horiek be-

tetzea da gure zeregin bakarra».

Eurek euren kontura igogailuak

eta kiroldegia zarratzeko eraba-

kia hartu dute. Bermeon ere mu-

sika eskola, kiroldegia eta umeen

jolastokiak zarratu zituzten urte

hasieran: hilabete luzea egon zi-

ren 100.000 biztanleko 500eko

intzidentzia metatutik jaitsi ezi-

nik —hori zen orduan gorrira sar-

tzeko muga—. 

Udalen erabakiak
Iazko abenduaren 31n piztu zen

alarma Bermeon. «Helburua ar-

gia zen: ostalaritza itxi zen legeak

esaten duelako, baina hortik kan-

po ere badaude kutsatzeak, osta-

laritza ez delako gertatzen diren

leku bakarra, eta horregatik har-

tu genuen jendea elkartzen den

beste leku batzuk ixteko eraba-

kia. Betiere Osakidetzarekin kon-

tsulta eginda eta elkarlanean»,

gogoratu du Aritz Abaroa Berme-

oko alkateak. Orduko oldarraldi

hura gaindituta, asteon berriro

egin du sartu-irtena eremu go-

rrian.

Abaroak azpimarratu du berak

«etengabeko eta zuzeneko ha-

rremana» izan duela Osasun Sai-

larekin; behar duten informazio

Pandemiaren olatuetan ezberdina izan
da herri bakoitzean izandako eragina.
Udalek neurriak hartu dituzte 
tokian tokiko egoerari egokitzeko.
Alkate batzuek informazio gehiago
eskatu diote Eusko Jaurlaritzari, 
eta elkarlana aldarrikatu dute.

Datuen
aurkako
borroka

606,98
ONDARROAKO 

INTZIDENTZIA METATUA 

Osasun Sailak atzo emandako da-

tuek diotenez, azken hamalau

egunetan 606,98 positibo izan

dira Ondarroan 100.000 biztanle-

ko. Aurreko eguenean, 898,80koa

zen intzidentzia metatua.

443,85
BIZKAIKO

INTZIDENTZIA METATUA

Jaurlaritzako Osasun Sailaren atzo-

ko datuen arabera, azken hamalau

egunetan 443,85 positibo izan dira

Bizkaian 100.000 biztanleko. Au-

rreko eguenean, 456,38koa zen in-

tzidentzia metatua.

Ondarroa.Terraza bat

erdi hutsik, joan den

asteburuan. GORKA RUBIO / FOKU
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guztia jaso dutela esan du. «Har-

tu ditugun erabaki guztiak haie-

kin adostu ditugu. Informazio

gehigarria beti eskertzen da, bai-

na neurriak hartzeko behar ge-

nuen informazioa eduki dugu.

Ulertu behar dugu den-dena ezin

digutela eman, datuen babesera-

ko legeak bete behar direlako».  

Pandemia hasi zenean hainbat

protokolo landu zituztela esan du

Abaroak. Eusko Jaurlaritzak eta

Espainiako Gobernuak ezarrita-

ko irizpideak hartu zituzten oina-

rri. «Aldian-aldian egoera egoki-

tzen ibili gara gure laneko proto-

koloak. Ikusten izan dugunean

astebeteko intzidentzia metatuak

gorako edo beherako joera zuen,

guk geuk erabakitzen izan dugu

udal zerbitzuak mugatzea, gure

eskumena delako, inoren zain

egon gabe, baina betiere osasun

agintariekin kontrastatuta».

Eusko Jaurlaritzak eta Espai-

niako Gobernuak baino lehen

hartu zituen neurriak Elorriok

pandemia hasieran. «Krisi ma-

haia sortu genuen udalean, eta

erabaki genuen udal eraikinak

itxiko genituela, egoera okertzen

ari zelako», gogoratu du Idoia

ko neurriak hartu behar izan di-

tugu hasiera-hasieratik, eta baita

herriko ekonomia suspertzeko

ere», Abaroak azaldu duenez.

Besteak beste, Nik BermeON kan-

paina azpimarratu du. Buruagak,

udaletik egindako lanaz gain, he-

rritarrek egindakoa goraipatu

nahi izan du: «Hasieratik elkarta-

sun sareak sortu ziren pertsona

zaurgarrienak babesteko eta la-

guntzeko, eta oraindik ere mar-

txan daude sare horiek».

Oraindik neurriak hartu behar-

Buruaga alkateak. Gero, Madril-

dik eta Gasteiztik iritsi zaizkien

araudiak eta aginduak betetzen

ibili direla adierazi du. Uste du

udalek zer esan «handiagoa»

izan behar izan dutela pandemia-

ren kudeaketan. «Nik oso-osoan

sinesten dut erakundeen arteko

elkarlanean, eta kasu honetan

udalak aparte geratu garela senti-

tu dut. Egia da ezohiko egoera bizi

dugula, eta ez dela batere erraza

hau kudeatzea, baina eskertuko

genuke informazio gehiago eta

elkarlan gehiago». 

Adibide bat ipini du Buruagak:

Elorrioko adinekoei txertaketa

errazteko, herriko azpiegiturak

eskaintzeko gutuna bidali dute

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sai-

lera, eta esan du erantzunik ere ez

dutela jaso. Hala ere, aitortu gura

izan du martxoan 22an egin zuten

baheketa masiboan elkarlana

«erabatekoa» izan zela Jaurlari-

tzarekin. «Ondo egiten denean

ere esan egin behar da: hasieratik

jarri ziren gurekin harremanetan

eta informazio guztia eman zigu-

ten etengabe». 

Azken urtean pandemiak izan

dituen oldarraldi edo olatu guz-

tietan Bizkaian gorrian sartzen le-

hen herrietakoa izan da Elorrio,

eta hala izan da oraingoan ere. Ir-

teten ere lehenengoetakoa izan

da, eta aste honetan 5.000 biztan-

letik gorako herrien artean ber-

dean dagoen herri bakar bihurtu

da Bizkaian. «Txarrerako eta

onerako, beti gara lehenak...».

Neurriak etengabe
Herritarrentzat bezala hiru alka-

teentzat eta haien udal gober-

nuentzat urte zaila izan da azken

hau. «Herritarrei egoera errazte-

ko dituzte. Ondarroak, kasurako,

bihar zortzi ospatu beharreko An-

txoa Eguna bertan behera utzi du.

Baita sanjoanak eta Kamiñazpiko

jaiak. «Andramaxekin zer egin

oraindik erabaki gabe dago, baina

seguruenik iaz bezala frontoian

kultur ekintzak egingo ditugu».

Helburua jende pilaketak saihes-

tea da, kutsatzeari trabak jartzeko.

Herritarrei ere neurriak hartzen

jarraitzeko eskatu diete. Buruaga:

«Badakigu nekatuta gaudela, bai-

na ezin dugu orain huts egin».

Urtarrilaren 8an Bermeoko pilotalekuan egindako baheketa. OLAIA ZABALONDO / BUSTURIALDEKO HITZA

354,82
BERMEOKO 

INTZIDENTZIA METATUA

Azken hamalau egunetan, 354,82

positibo izan dira 100.000 biztan-

leko Bermeon, Jaurlaritzako Osa-

sun Sailak atzo jakinarazi zuenez.

Aurreko eguenean, 331,16koa zen

intzidentzia metatua.

40,28
ELORRIOKO 

INTZIDENTZIA METATUA

Osasun Sailak atzo emandako da-

tuen arabera, azken hamalau egu-

netan  40,28 positibo izan dira Elo-

rrion 100.000 biztanleko. Aurreko

eguenean, 80,56koa zen intziden-

tzia metatua.

Eskola eta lantokietan
ere izan dira kutsatzeak,
baina ez dakigu non, 
eta ezin dugu neurri
zehatzik hartu»
Zunbeltz Bedialauneta
Ondarroako alkatea

‘‘
Informazio gehigarria
beti eskertzen da, 
baina neurri zehatzak
hartzeko behar izan
duguna eduki dugu»
Aritz Abaroa
Bermeoko alkatea

‘‘
Nik oso-osoan sinesten
dut erakundeen arteko
elkarlanean, eta, kasu
honetan, udalak aparte
geratu garela uste dut»
Idoia Buruaga
Elorrioko alkatea

‘‘



4 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko maiatzaren 7aIritzia

R
TRANPEROA
Patxo Telleria

Giza baliabideetan
espezialista

A
rriskutsua zela esan

zidaten; morroiak ja-

kitera benetan zer

nahi dudan, arazoe-

tan sartuko naizela. Negozio har-

tan broma gutxi. Baina nire egoe-

ra ekonomikoa ere broma gutxi-

tarako dago. Pertsonaia bat

ehizatu behar dut, bai edo bai. 

Bere zerbitzu eske dabilen be-

zero baten itxurapean hurbildu

eta amua irentsi du. Giza baliabi-

deetan espezialista bezala agertu

du bere burua, eta hala egiazta-

tzen du eskaini didan txartel ko-

mertzialak. Niri zinikoa iruditu

zait titulua, baina bere lana azal-

tzen hasi  eta huraxe da bere ofi-

zioa funtsean: giza talentuak ges-

tionatzea, pertsona egokiak hau-

tatzea, sinergiak sorraraztea,

hautagaiak lantaldean inplika-

raztea, lan giro ona bermatzea,

motibazioa lantzea, konpainia-

ren baloreak transmititzea… 

Erretorikak utzita, harira jo du

segituan, nire kredentzialak es-

katuz. Dena daukat prest: odol

analisiak, GIB eta hepatitis fro-

gak, giltzurrunen analisia… 

Adinak ez duela nire alde joka-

tzen eta bezeroek hautagai gazte-

agoak hobesten dituztela, esan

dit. Ulertzen dudala, nik. Hala

ere, gaineratu du, bere enpresan

ni bezalako jendeari aukera bat

eskaintzeko konpromisoa dau-

katela, lan merkatutik basaki al-

boratutakook oraindik zerbitzu

asko eskaini ahal dizkiogulakox

gizarteari. Berak bazterturikoen

talentuari zukua ateratzeko hau-

tu pertsonala egin duela. Tira,

itxaropenik gabeko marjinatu

bat naizela eta gazte bati baino

askoz gutxiago ordainduko dida-

tela esan dit, laburbilduz, baina

kabroiak  hitzak ondo erabiltzen

ditu eta xamur hartu dut. Bistan

da espezialista dela giza baliabi-

deetan. 

Denbora agortzen ari  da eta

oraindik galdera hori  egin behar

diot, ez niregatik, bost axola kon-

tu moralak, baina nik ere, berak

bezala, nire bezeroei nahi dutena

eskaini behar diet: ea bere lanak

arrangurarik sortzen ote dion.

Serio begiratu dit, eta une batez

burutik pasatu zait nire benetako

asmoaz jabetu dela. Izerdi hotza

sentitu dut bizkarrezurrean be-

hera. Alarma faltsua. Ez da mesfi-

dantza, harridura baizik.

«Arrangura zergatik? Zuk giltzu-

rruna sobera duzu eta dirua fal-

tan, eta beste norbaitek dirua

badu baina giltzurrunik ez. Nik

elkarren premiak adosten ditut,

bion mesederako. Zertaz damutu

beharko nintzateke?  Kondena-

garria ote da pertsona bati giltzu-

rrun edo kornea bat bere boron-

datez erostea, eta, aldiz, onarga-

rria pertsona horri lan egin

araztea soldata ziztrin baten tru-

ke bere zuku guztia atera arte?».

Klandestinitatean ari direla,

bai, baina ez euren borondatez,

eta ez euren jarduna kaltegarria

delako, Osasun Publikoak trans-

planteen monopolioa ezarri due-

lako baizik, hartzaile eta emaile-

en kaltetan. Esparru honetan ere,

beste hainbatetan bezala, ekimen

pribatua onuragarria dela. Haiei

esker, Osasun Publikoaren trans-

planteen eskaria gutxitzen dela,

kolapso sanitarioa ekidinez.

Denbora kontua dela euren jar-

duna legeztatzea, negozio hau 

eskari-eskaintzaren legepean uz-

tea. Funtzionario apatikoen or-

dez, osasuna ekintzaileen eskue-

tan uzten denean, denok aterako

garela irabazten.  

Erlojuari begiratu dio, eta ea

erabaki dudan galdetu dit, sola-

saldia bukatutzat emanez. Pen-

tsatuko dudala, nik. Nire deiaren

zain geratzen dela. Badoa. Bezero

on batek gibel oso bat behar du,

eta hori erronka delikatua da. 

Sinergia, erresilientzia eta proak-

tibotasun guztia behar dira

proiektu hori portu onera era-

man ahal izateko.  

Bakarrik geratu naiz. Aste ho-

netako harrapakina lortu dut,

baina ez nago lasai. Zenbat or-

dainduko didate beragatik? Hus-

keria bat. Eta noiz arte izango dut

ehizan jarraitzeko indarrik? Gu-

txira arte. Giza baliabideetan Es-

pezialistaren txartel komertziala-

ri begira geratu naiz. Eta ni beza-

lako batentzat bi giltzurrun

izatea gehiegizko luxua dela

pentsatu dut. Diru galtze bat. 

Bizkaiko Hitza-k irakurleen es-

kutitzak plazaratzen ditu. Ez di-

tuzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta Bizkaiko Hitza-k mozte-

ko eskubidea du. Helbide hone-

tara bidali behar dira, izen-abize-

nak eta herria adierazita: Bizkaiko

Hitza. Uribitarte kalea, 18. 3-C.

48001, Bilbo. 

Eskutitzak Internet bidez bidal-

tzeko:bizkaia@hitza.eus

%

Irudia b Barakaldo

Galindo erreka urdindu duen isuriaren egilearen bila
Joan den martitzen arratsaldean, Galindo errekako ura urdinduta agertu zen Barakaldoko Tellaetxe parketik igarotzean, Goroztiza auzoaren parean

—irudian—. Barakaldoko Udala gertaera ikertzen ari da: errekara zuzenean han bertan egindako isuri bat dela uste dute. Izan ere, ibaian gora ez da

isuriaren aztarnarik topatu, eta ibaian behera orbana desagertu egin zen. Gaitz ikusten dute egilea identifikatzea, isurtzen ikusi duen norbaitek sala-

tzen ez baldin badu. Udalak Uraren Euskal Agentziari eta Bizkaiko Foru Aldundiari emango dizkie ikerketaren emaitzak. BARAKALDOKO UDALA

71.639
LANGABEAK APIRILEAN

SEPE Espainiako enplegu zerbi-

tzuak emandako datuen arabera,

71.639 langabe daude Bizkaian.

Martxoan baino 1.920 gutxiago

dira, eta iazko apirilean baino

6.422 gutxiago. Aspaldiko partez,

aurreko urteko hil berean baino

langabe gutxiago daude. Izan ere,

2020ko apirilean jarduera ekono-

mikoa oso geratuta zegoen. Sek-

tore guztietan egin du behera, bai-

na, batez ere, zerbitzuetan.

1,3
BILBOK EUROKOPAGATIK 

ESKATUKO DITUEN MILIOIAK

Bilboko Udalak iragarri du UEFAri

eta Espainiako Futbol Federazioari

Eurokopa San Mamesen jokatzea

lortzeko inbertitutako diru guztia

itzultzeko exijituko diela: hau da,

1,3 milioi euro. Uste dute kopuru

hori handitu egingo dela, indarre-

an dauden kontratuengatik.



Peru Azpillaga Diez Bilbo

Osasun larrialdian inoiz baino
etxegabe gehiago zenbatu direla
dio Joseba Gayak (Laudio, 1971),
Beste Bi Bizkaiko plataformako ki-
deak. Plataforma hori erakunde
eta zerbitzu batzuek osatzen dute,
eta pobrezian edo arriskuan dau-
denekin eta gizarte bazterketa ja-
saten dutenekin lan egiten dute.
Neurri eta laguntza gehiago eskatu
dituzte, luze gabe –Espainiako Es-
tatuan alarma egoera amaitu eta
biharamunean– ager daitekeen
egoerari aurre egiteko. Egoeraz
ohartarazteko, Bizitzak jirabira
asko izan ditzakekanpaina ipini
dute abian.
Bilbon etxegabeen kopurua

neurtzen denetik inoiz baino

gehiago direla ohartarazi duzue.

Hala da. Nahiz eta laguntzak
egon, geroz eta jende gehiago
dago kalean. Kopuruak gora egi-
ten jarraitu du, eta, neguko ater-
peak zabaldu dituztenean, maxi-
mo historikoetara heldu gara:
700 pertsona inguru daude etxe-
rik gabe. Inoiz ez dira hainbeste
izan. 
Zergatik gertatu da hori?

Azken urteetan, pandemia baino
lehenago, ikusi dugu etxegabeen
kopurua handituz joan dela.
Etxegabeen egoera kaleko
kasuak baino gehiago da; kaleko-
en egoera larriena baino ez da.
Zenbakiak gora doazela ikusteaz
gain, ohartu gara jendeak geroz
eta aukera gutxiago dituela egoe-
ra horretatik atera ahal izateko.
Zer-nolako eragina izan du osa-

sun larrialdiak?

Pandemia heldu zenean, lehengo
egoera txarra are gehiago okertu
zen. Batetik, egia da hainbat jar-
duera egin zirela kalean zegoen
jendeari aterpea emateko . Baina,
era berean, kontraturik gabe,
egoera prekarioan eta zaurga-
rrian lan egiten zebilen jende as-
kok, lana galtzean, etxea ere gal-
du egin du, eta, lehendik genuen
egoera kaskarra, are gehiago
okertzen ari da. 
Erakundeek nola erantzun zio-

ten horri?

Konfinamendua amaitzean,
Eusko Jaurlaritzak hainbat
laguntza jarri zituen martxan,
jendea kalean geratu ez zedin.
Behintzat, hainbat egoitzatan —
kiroldegietan, esaterako— konfi-
natuta egon zen jendea, kalean
geratu ez zedin. Leku guztietan
erantzuna ez da bera izan, baina
tresnak jarri dira, gutxienez. Bil-
bon jende horrekin lanean jarrai-
tzen dugu, eta elkarteek oso lan
handia egin dute hainbat proiek-
tu martxan jarri eta jende horri
laguntzeko.

Egoerak okerrera egingo duela

uste duzue?

Alarma egoera amaituko da, ez
dakigu nola, baina argi dugu hel-
duko dela une bat, laster gainera,
non COVID-19aren ondorioei au-
rre egiteko laguntza horiek desa-
gertuko diren, eta ez dakigu ad-
ministrazioak zer pentsatu duen
hurrengo egunerako: zer egingo
duen hainbeste jenderekin, zer-
nolako gizartea aurkituko dugun,
zer aukera egongo diren lana to-
patzeko, jendeari laguntzeko…

Uste dugu egoerari eusten ari ga-
rela orain, halamoduz bada ere.
Baina datorrena are larriagoa
izango da, eta, neurri gehiagorik
gabe, ezinezkoa izango da eustea.
Ondo prestatuta egon behar
dugu.
Zer urrats egin daitezke?

Osasun larrialdia hasi zenean, lan
mahai bat osatu zuten adminis-
trazioak eta hirugarren sektoreko
elkarteek. Orain, egoera aldatzen
ari da, eta uste dugu larrialdiari
aurre egiteko beharrezkoa dela

halako mahai bat berriro osatzea,
pare-parean daukagun egoerari
erantzun egokiagoak eman ahal
izateko, guztion artean adostuta-
koak.
Nolako neurriak behar dira?

Hasteko, prebentzioak sekulako
garrantzia du, eta horretan inber-
titu beharra dago, egoera asko
sortzea eragotzi daitekeelako.
Horrekin batera, begirada aldatu
behar dugu: anbulatorioetan,
osasun zentroetan eta abarretan,
alarma zantzuak ikusiz gero, pro-

zedurak martxan jarri behar dira.
Badaude prebenitzeko errazago-
ak izan daitezkeen kasuak, eta
horiek garaiz hartu behar dira.
Zer gertatzen da? Guk, normale-
an, jendea ez dugula artatzen
kalean egon arte.
Zer hutsune daude egungo sis-

teman?

Laguntza sistemen artean koor-
dinazio falta handia dago. Gabe-
zia sekulakoa da. Egoera txarrean
dagoen batek oso gaizki pasatu
behar du laguntza duin bat lortu
ahal izateko. Geroz eta burokra-
zia handiagoa dago,eta tramiteak
ez datoz bat helburuarekin. La-

guntzak baldin badaude, zergatik
jartzen dira hainbeste traba ho-
riek eskuratzeko? Zorakeria hu-
tsa da.
Zer rol jokatzen du gizarteak ho-

netan guztian?

Gizarteak kontzientzia hartu
behar du, kritikoa izan. Mundua
zelan mugitzen den ikusi eta ego-
era gogor hauei begi garbiz erre-
paratu, ez zerbait arraroa balira
bezala. Beste begirada bat izan
behar dugu; ez soilik kalean
dagoen jendearekiko, baizik eta
egoera horretara eramaten zai-
tuen guztiarekiko eta eratu
dugun sistemarekiko. Jendeak
beste alde batera begiratzen du
normalean halako egoeretan; ez
zaio halako gauzak ikustea gusta-
tzen, nolabait onartu egin behar-
ko lukeelako sistemak akatsak
dituela, zerbait txarto egiten ari
dela. Askotan, badirudi norbait
hiltzen denean soilik ohartzen
garela egoeraren larritasunaz.
Aurten, dagoeneko lagun bi hil
dira Bilbon kalean.
Nolakoa da kalean dagoen jen-

dearen profila?

Mota guztietako egoerak daude,
ez dago profil jakinik. Apurka-
apurka beren sareak apurtzen
dituzten pertsonak daude, eta
adikzioak eta buruko gaitzak
garatzen dituzte. Gazte migran-
teak ere badaude. Kalean geratu
ez arren, ahal duten moduan
irauten duten emakumeak
daude, asko, eta oso egoera txa-
rrean, gainera. Baita familiak ere:
pandemiaren ondorioz, geroz eta
gehiago.

«Laguntza sistemen
artean koordinazio
falta handia dago»

Joseba Gaya b Beste Bi plataformako kidea

Azken urteetan, etxegabeen kopurua areagotzen ari zen, eta, Gayaren
esanetan, egoera «larriagotu» egin da azken urtean pandemiarekin.
Erantzun egoki bat emateko neurri gehiago eskatu dizkie erakundeei.

OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

«Egoera prekarioan eta
zaurgarrian lan egiten
zebilen jende askok,
lana galtzean, etxea ere
galdu egin du»

«Egoera txarrean
dagoen batek oso gaizki
pasatu behar du
laguntza duin bat lortu
ahal izateko»
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Natalia Salazar Orbe

Aspaldikoa da Barakaldoko Lu-

txana auzoan Sefanitro enpresa

zegoen orubea eta inguruak ur-

banizatzeko egitasmoa. Orain,

udal plangintzako aholku batzor-

deak martxan jarri du inguruko

hirigintza plana eraldatzeko pro-

zesua. Bizilagunekin batera gau-

zatutako prozesu parte hartzaile-

aren ostean, hainbat jarduera au-

rreikusi dituzte 200.000 metro

koadrotik gorako oruberako.

Besteak beste, ia 2.000 etxebizitza

eraikiko dituzte. Horrez gain,

71.000 metro koadroko parkea

egingo dute, ondoan duen Tun

Tun mendiaren lurrak baliatuta.

Batzordeak joan den astean

egindako izapidearen ostean,

udaleko batzorde informatiboak

eta osoko bilkurak onartu behar-

ko dute plana, behin-behinean.

Prozesu horren ostean, herrita-

rrek ikusi eta kontsultatzeko era-

kusgarri jarri beharko dute, eta,

azkenik, osoko bilkurak onartu

beharko du berriro.

Aholkularitza batzordea 2009.

urtean sortu zuten. Juan Antonio

Pizarro Etxebizitza eta Hirigintza

zinegotzia da presidentea, eta

udaleko talde politiko guztietako

ordezkariek ere parte hartzen

dute. Horiez gain, Hirigintza Sai-

leko teknikariek, Eretza hirigin-

tza elkarteak, Inguraldek, bizila-

gunen elkarteek, talde ekologis-

tek eta Industri Ondare eta Herri

Laneko Euskal Elkarteak ere bai.

Pizarroren ustez, planak onu-

rak izango ditu: «Sefanitro lante-

gia Lutxanaren eta Barakaldoko

gainerako eremuaren arteko 

barrera bat zen. Gure hiriaren

egitura urbanoa hausten zuen.

Eremu hori berreskuratuta, Lu-

txana eta Barakaldo arteko ko-

munikazioa hobetuko da. Gaine-

ra, auzoaren eraberritze integra-

lerako behin betiko bultzada

bilakatu behar da».

Planak aurreikusitako egitas-

moen artean, Tun Tun mendia-

ren paisaia berreskuratuko dute,

eta 71.000 metro koadroko par-

kea eratuko dute haren lurretan.

Zinegotziak azaldu du jarduera

horri esker «hiriak beste birika

berde bat» eskuratuko duela.

«Eta Barakaldok itsasadarraren

eskuinaldetik duen sarrera ate

nagusia edertuko du».

Ondare arkeologikoa
Natur arloko aberastasunaz gain,

bestelako interesguneak ere ba-

ditu mendiak. Hain zuzen, eremu

horretan Arrondegiko gotorle-

kua esaten zaionaren aztarna ar-

keologikoak daude. «Aztarna ar-

keologikoak babesteko neurriak

hartuko ditugu, aztarnategiaren

garrantzia nabarmentzeko. Ho-

rrez gain, lekuaren garrantzi his-

torikoa ere ezagutaraziko da. Ber-

tan gertatu ziren Lutxanako ba-

taila eta Bilboren setioa I. Guda

Karlistan».

Bestelako ondare historikoari

dagokionez, Sefanitroko zamale-

kua berreskuratzeko lanak ere

aurreikusi dituzte planean. Eusko

Jaurlaritzak kultur ondarearen

inbentario orokorrean sartzeko

izapideak abiatu ditu.

Auzoko eremu horretara iriste-

ko azpiegiturak egiteko asmoa ere

iragarri dute. Hain zuzen, errepi-

deak egingo dituzte, eta 2.000

etxebizitza inguru. Horietako 700

babes ofizialekoak izango dira, eta

gehienak eraikita daude jada. Ho-

rrez gain, azpiegitura publikoak

ere aurreikusi dituzte, auzoari as-

kotariko zerbitzuak emateko: so-

zialak, kulturalak, kirol arlokoak

eta herritarrak artatzeko admi-

nistrazio arlokoak. Besteak beste,

eskalada murru bat, kiroldegi bat

eta bi igerileku egingo dituzte es-

talitako kirol eremuan. Aire zaba-

lean, berriz, bi futbol zelai jartzea

aurreikusi dute. 

Kultura eta gizarte arloetarako

eremuan, askotariko ekitaldieta-

rako areto bat, ikasketa eta batza-

rretarako gelak, tailerrak egiteko

gelak eta bi liburutegi egingo di-

tuzte —bata, familientzat, eta bes-

tea,  gazteentzat—. Gizarte etxea-

ren bestelako eremuetan, besteak

beste, kafetegia eta aldagelak ja-

rriko dituzte.

Pizarro zinegotziak esan du he-

rritarrek 2020ko uztailean egin

zuten parte-hartze prozesuan

egindako ekarpenak izan dituzte-

la kontuan plana garatzeko. «Bi-

zilagunen artean interes handie-

na piztu zuten gaiak mugikorta-

suna, ekipamenduak eta natur

eremuak izan ziren».

Lutxanan 71.000 metro koadroko
parke bat egitea aurreikusi dute
Barakaldoko auzoan zegoen Sefanitro lantegiaren ondoko Tun Tun mendiaren lurretan
egingo dute parkea b 2.000 etxebizitza inguru ere aurreikusten ditu udalaren planak

Sefanitro lantegia zegoen eremuaren irudia, Barakaldon, Lutxana auzoan. RAUL BOGAJO / FOKU
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Eremua berreskuratuta,
Lutxana eta 
Barakaldo arteko
komunikazioa
hobetuko da»

«Aztarna arkeologikoak
babestuko ditugu,
aztarnategiaren
garrantzia
nabarmentzeko»
Juan Antonio Pizarro
Barakaldoko Udaleko Hirigintza 
eta Etxebizitza zinegotzia

‘‘

Gune berdea
Portugaleten,
Ballontiren atzean

R
Portugaleteko Udala he-

rritarrek erabili ahal izate-

ko 10.000 metro koadroko

gune berde bat egokitzen ari da

Ballonti merkataritza zentroa-

ren atzealdean. Aurrera begira,

eremu hori handitzeko proiek-

tua ere badu udalak.

Oraingoz, 400 metro lineale-

ko luzera izango duen hesi bat

jarriko dute, parkea mugatzeko

eta bertako erabiltzaileak ez

daitezen sartu ondotik doan bi-

degorrian.

Orain arte, eremu hori txakur

jabeek erabiltzen zuten anima-

liok aske jolastu zitezen. Aurre-

rantzean ere erabili ahalko

dute. Denentzako lekua egon

dadin, bi eremutan banatuko

dute parkea. Gune berde zaba-

leko bi maila berezituk bereizi-

ko dituzte batzuentzako eta

besteentzako espazioak: behe-

ko aldea erabili ahalko dute txa-

kurrak aske ateratzen dituzte-

nek. Goiko aldea erreserbatu

dute gainerako bizilagunen ai-

siarako.



Peru Azpillaga Diez Bilbo

Egin lekua organikoari lelopean,

Lea-Artibaiko Mankomunitateak

organikoa banatzeko kanpaina

jarri du martxan zabor bilketaren

ardura duen eskualdeko udale-

rrietan. Horietako seitan —Berria-

tuan, Etxebarrian, Lekeition,

Markina-Xemeinen, Ondarroan

eta Ziortza-Bolibarren— gai orga-

nikoaren banaketa egiten da bos-

garren edukiontzi marroiaren bi-

dez. Komunikazioa eta kaptazioa

oinarri izango dituen kanpaina

berriarekin, hondakin sortzaile

handien konpromisoa beregana-

tu nahi dute. 

«2017. urtearen bueltan, orga-

niko osoa jasotzeko lehenbiziko

inplantazioa egin genuenean, se-

kulako arrakasta izan zuen», na-

barmendu du Luis Kazalis man-

komunitateko ingurumen tekni-

kariak. Orduan familietatik abia-

tu zirela azaldu du, etxez etxe 

informazioa banatuz.

Ostalaritza sektorea —ostatuak,

jatetxeak, janari dendak…— apar-

te geratu zirela ikusi zuten, eta,

horregatik, hurrengo urtean,

haiei zuzendutako beste kanpai-

na bat jarri zuten martxan. 281

negozio bisitatu zituzten orduan,

baina, kontatu duenez, erdiek

baino gutxiagok ekin zioten bos-

garren edukiontzia erabiltzeari.

«Askorentzat ez da erraza: jar-

duera batzuetan, espazioa oso

mugatua da, eta tabernetan, esa-

terako, erritmo handia dagoene-

an, errazenera jotzeko ohitura

dago», esan du Kazalisek.

2019-2020ko ikasturtean bildu-

tako hondakinen %11 organikoak

izan zirela jakinarazi du: «Sekula-

ko igoera izan zuen, baina hor ge-

ratu da. Errefusa oraindik erdia

baino gehiago da, eta badakigu or-

ganikoa dela zabor poltsara bota-

tzen denaren %40 baino gehiago.

Helburuetatik urruti dauden da-

tuak dira, baina espero dugu luze

gabe gutxienez %25era hurbiltze-

ko aukera izatea. Gainera, organi-

koa kudeatzea merkeagoa da».

Etxeetako eskaerak «gora»

egiten zuen bitartean, sortzaile

handiena «ez atzera ez aurrera»

zegoen eta kanpaina berri bat

martxan jartzea erabaki dute. 263

sortzaile handi zenbatu dituzte,

217 jarduera ekonomiko eta 46 

elkarte, eta haiei zuzendutako

komunikazio eta kaptazio dina-

mikari ekin diote joan den apiril

amaieratik.

«Txartelaren eta poltsaren era-

bilera normalizatu egin da biz-

tanle askoren artean, eta guztien-

gana heldu ahal izateko pauso bat

emateko garaia zela ondorioztatu

genuen», esplikatu du Kazalisek.

«Ohiturak aldatzea da gakoa».

Alde horretatik, elkarteetan ere

potoa jartzearen garrantzia azpi-

marratu du: «Elkarteei garrantzi

handia eman nahi diegu, pentsa-

tzen baitugu hor hondakin orga-

niko asko sortzen dela».

Horretaz gain, datuetan ikusi

dutenez, behin organikoa poltsa

orokorretik ateratzen denean

beste gaiak ere «errazago» kude-

atzen direla ohartarazi du. «Ze-

harka konturatu gara poltsa oro-

korretik organikoa aterata beste

gaiak gehiago sailkatzen direla:

beira, papera eta kartoia, ontzi

arinak…». Organikoa banatzen

hasi zirenetik beste frakzioek ere

gora egin dutela esan du Kazali-

sek.«Hori funtsezkoa da gure-

tzat, eta horregatik dute hainbes-

teko garrantzia hondakin sortzai-

le handiek. Helburua errefusa

jaistea da, eta kolektibo horrek

material asko kudeatzen du. Ho-

rregatik da funtsezkoa».

Lurrera itzuli
«Lurretik ateratzen dugun mate-

rial bat berriro lurrera bueltatzea:

hori da azken helburua», gogora-

tu du mankomunitateko inguru-

men teknikariak. Azaldu duenez,

organikoa konpost planta batera

eramaten da, eta, gero, berriro

ekartzen dute bueltan eskualdera,

baserritarren artean banatu eta

lurrera itzul dadin: «Zikloa da,

ekonomia zirkularra».

Aurten bost tona konpost lortu

dituzte, eta 40 pertsona inguru

igaro dira jasotzera. «Beste ka-

mioi bat ekarri behar izan dugu,

arrakasta handia izan baitu»,

erantsi du. «Garrantzitsua da

jendea konbentzitzea, baina baita

erakustea ere egiten duen hori

nora doan eta zer lortzen den».

Eskualdean auzo-konposta edo

auto-konposta egiten duten he-

rritarrak daudela adierazi du; ba-

tez ere, landa eremuan.

Organikoa bereizteko
deia hondakin sortzaile
handiei, Lea-Artibain
Eskualdean organikoaren bilketa indartzeko kanpaina abiatu du
mankomunitateak b Azkeneko urteetan, ostalaritzan eta
merkataritzan ez da handitu bilketa, eta hori aldatu nahi dute

Luis Kazalis Lea-Artibaiko Mankomunitateko teknikaria eta Koldo Goitia burua, apirilean, Markina-Xemeinen. HITZA

%5 murriztu zen iaz

hiri hondakinen

sorrera Bizkaian

R
Iaz, 618.609 tona honda-

kin bildu ziren Bizkaian,

2019an baino 29.555 tona gu-

txiago, aldundiak jakinarazi

duenez. Jaitsiera etxeko eta

merkataritzako hondakinetan

jazo da: %4 eta %6, hurrenez

hurren. Azken sail horretan na-

barmenagoa izan da, batez ere,

aldi baterako itxieragatik eta

COVID-19ak sortutako jarduera

murrizketa orokorragatik.

Pandemiak hondakinak sor-

tzen dituzten ohituretan eta jar-

dueretan izan duen eragina

agerian geratzen da etxeko

konfinamendua indarrean egon

zen hiruhilekoaren datuak az-

tertzen badira. 2020ko apiriletik

ekainera hondakin sorreraren

murrizketa %13koa izan zen, ba-

tez ere merkataritzako hondaki-

nen bilketaren beherakadak

bultzatuta, sektore horretan jai-

tsiera %20,26koa izan baitzen.

Gaikako bilketaren tasa

%49,48koa izan zen; 2019an

baino %0,95 txikiagoa. Organi-

koaren bilketa %2,37raino han-

ditu da, azken urteetako go-

ranzko joera berretsiz. Ontzi ari-

nenak %10,2 egin du gora.

Zeharka konturatu gara,
poltsa orokorretik
organikoa aterata,
beste gaiak ere gehiago
sailkatzen direla»

«Lurretik ateratzen
dugun material bat
berriro lurrera
bueltatzea: hori da
azken helburua»
Luis Kazalis
Lea-Artibaiko ingurumen teknikaria

‘‘
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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Bilbok itsasadarra aztertu du, ho-

beto ezagutu eta hiriaren dinami-

zatzaile berria izateko zein aukera

dauden jakiteko. Besteak beste,

jakin dute San Antongo zubiraino

nabigagarria dela zortzi metro lu-

zeko itsasontzientzat eta txikia-

goentzat. Hori horrela, mugikor-

tasun berriaren ardatzetako bat

bihurtu nahi du udalak itsasada-

rra. Azterketaren emaitzak eza-

gutarazi ditu orain. Hurrengo

pausoa Itsasadarraren Erabilera-

ren Plan Berezia ontzea izango da. 

Urpean dagoena neurtuta, on-

dorioztatu dute itsasadarrean

itsasontziak ibil daitezkeela, as-

paldi bezala. Eta ikusi dute ga-

rraiorako erabilgarriak izan dai-

tezkeen sei gune daudela. Gaur

egun dabiltzan itsasontziak ai-

sialdiari lotutakoak dira. Udalak

pertsonen garraiorako ere erabili

nahi du, ordea. Bilbo berriro por-

tu izango litzateke. Eta baita hiri

hondartzaduna ere, baina, orain-

goan, Areatzan barik Zorrotzau-

rren legoke, uhartearen iparral-

deko muturrean. Itsasadarraren

ondo-ondoan igerileku handi bat

egitea da udalaren proposamena.

Bilbotarren gozagarri gisa ez

ezik, turistak erakartzeko ele-

mentu moduan ere planteatu

dute. Hala, inguruan ostalaritza

negozioak, kirol guneak eta ai-

sialdi guneak jartzea litzateke as-

moa. Baita Euskaldunako ontzio-

la zeneko dikeetarako ere. Harta-

ra, Itsasmuseum dagoen ingurua

dinamizatu nahi du udalak. Itsa-

sadarreko beste toki batzuetan

ere topatu ditu jarduera ekono-

mikoa martxan jartzeko aukerak.

Edozelan ere, bilbotarrei eskai-

niko dien jarduera nagusia paseo-

an edo korrika ibiltzeko aukera

izango da. Horregatik, sortuko di-

ren jarduera berri horiek guztiek

debekatua izango dute jendearen

joan-etorria oztopatzea. Are

gehiago: gaur egun paseatzeko edo

korrika egiteko dagoen eremua

%20 handitu nahi du udalak, guz-

tira 23 kilometroko ibilbide sorta

bat sortuz. Najan eta Atxuriko tren

geltokiaren inguruan eratuko di-

tuzte tarte berriak, baita Zorro-

tzaurren, Zorrotza muturrean eta

Cadagua ibaiaren ertzetan ere. 

Ingurumena lehentasun izan-

go dute egitasmo guztietan, itsa-

sadarraren bioaniztasuna babes-

tea. Arlo horretan indarra egingo

dute Zorrotza muturrean eta La

Peña inguruan. Parke handi bi

egiteko asmoa daukate, eta begi-

ratokiak ere ipiniko dizkiote fau-

na begiratzeko. Izan ere, azken

urteetan lan handia egin da itsa-

sadarrean animalien presentzia

berreskuratzeko; esaterako, La

Peña inguruan igarabak bizi dira

berriro. Arrainetan, itsasadarrera

itzuli den azkena kalaka izan da.

Parte hartzea nahi dute
Bilboko oposizioko taldeek

zuhurtziaz hartu dituzte udalaren

asmoak. EH Bilduko zinegotzi

Alba Fatuartek herritarren parte

hartzea eskatu du, eta horretara-

ko mahai urdin bat sortzea pro-

posatu du: han emango lukete

iritzia herritarrek eta zer esana

duten eragileek. Elkarrekin Po-

demoseko Ana Viñalsek interes

publikoak lehenesteko eskatu du,

pribatuen gainetik. PPko Carlos

Garciak gogoratu du La Peñatik

Olabeagara joan beharko luketen

tunelak egiteke daudela.

Itsasadarra, dinamizatzaile
Bilboko Udalak itsasadarra ezagutzeko azterlanaren emaitzak eman ditu b Ondoren,
erabilerak arautzeko plana egingo da: garraioa, hondartza eta aisiari lotutako negozioak

Bilboko Olabeaga,  Zorrotzaurreko hegoaldeko muturra eta Deustu, artxiboko irudi batean. BILBOKO UDALA
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begiralekuak,
udazkenean

BILBO bUdazkenean hasiko

ditu Bilboko Udalak Artxan-

da mendiko errepidea berri-

tzeko lanak. Iragarritako

proiektua egokitu, eta, Ene-

kuritik barik, Berriz auzotik

abiatuko da. Oinezkoentzako

bidea izango du alboan, eta

hiria ikusteko begiralekuak

egingo dituzte. 4,3 milioi in-

bertituko ditu, eta hamasei

hilabete iraungo dute lanek.

Artatzarako
alternatibak,
urrirako 

LEIOA bImanol Pradales Az-

piegitura eta Lurralde Gara-

penerako diputatuak iragarri

du urrian jasoko dituela Leio-

an Artatzako errepidea

gehiago estaltzeko proposa-

menak. Tunel bakoitza 90

metro luzatuko da. 



Maialen Arteaga Bilbo

B
ilbo eta Urduña lotuko
dituen trenbide berri
baten beharrik ba al
dago? Hori dute azter-

gai Javier Castroviejo eta Alexan-
der Perez gazteek. Biak EHU Eus-
kal Herriko Unibertsitatearen Bil-
boko Ingeniaritza Eskolako Inge-
niaritza Zibileko ikasleak dira, eta,
irakasgai baterako egin beharre-
ko lan gisa, inkesta bat zabaldu
zuten sare sozialetan. Oraindik ez
dute amaitu, baina argi daukate
erantzuna baiezkoa dela. Espero
baino oihartzun handiagoa izan
du beren lanak.  
«Bagenekien aldirietako lineek

azkenaldian gorabehera asko izan
dituztela, eta, hortik abiatuta,
biok trenzaleak garenez, honekin
aurrera egitea pentsatu genuen.
Hasieran, gaueko tren zerbitzua
aztertzea ere pentsatu genuen,
baina aukeratu dugun linea loka-
lagoa eta hurbilagoa zela pentsatu
genuen ondoren», esan du Cas-
troviejok. Errazagoa egingo zi-
tzaielakoan, horrekin egin zuten
aurrera. Gorabehera edo gabezia
horiek askotarikoak direla argitu
du Perezek: «Makinisten falta as-
palditik datorren arazo bat  da, eta
pandemia egoerarekin oraindik
gehiago okertu zen. Zerbitzua es-
kaintzeko langilerik ez zegoenez,
azken momentuan tren zerbitzu
batzuk bertan behera gelditzen
ziren, eta erabiltzaileek ordubete
lehenago izaten zuten horren be-
rri». Bestelako hutsuneak ere ba-
daude, Castroviejok gehitu due-
nez: «Mantentze lanen falta,
inork erabiltzen ez dituen gelto-
kiak, ibilbide luzeak... Asko dago
hobetzeko».
Perezen eta Castroviejoren pro-

posamena argia da: soilik beha-
rrezko geltokietan geratuta, Bil-
bo, Hego Uribe eta Aiaraldea lotu-
ko dituen tren linea diseinatzea.
«Zerbitzua hobetzeko modu bat
da: egunero lantokitik etxera mu-
gitzen den jendeak desplazatzeko
modurik azkarrena behar du, eta
egungo lineak beharrezkoak ez

diren geldialdi asko egiten ditu»,
azaldu dute egoera gazte biek.
Adibide argi bat aipatu dute segi-
dan: Basauriko San Miguel auzo-
koa. Han dagoen tren geltokia ia
ez da erabiltzen, eta hori azaltzen
duten arrazoiak adierazi dituzte:
«Tren bidaia batek balio duena
ikusita», jendeak nahiago izaten
duela metroraino joateko beste
garraiobide bat hartu, transbor-
doa egin, eta metroa hartu, auzo-
an bertan trena hartzea baino.

Zaletasunak bultzatuta
Hutsuneek baino gehiago, trene-
tarako zaletasunak eraman ditu
ikerketa abiatzera. «Egia da tre-
nek beti izan dutela kutsu erro-
mantiko bat, baina, kutsu horre-
gatik baino gehiago, garraiorik
erosoena eta seguruenetakoa dela
uste dugu. Gainera, gaur egungo-
ak oso ekologikoak dira». Renfek
eta Iberdrolak Bilboko trenentzat

duten hitzarmena jarri dute adi-
bide gisara. «Ibilbide ertainetako
tren gehienak elektrikoak dira,
eta, hitzarmen horri esker, tren
horiek eguzki energia edo eolikoa
besterik ez dute erabiltzen», ze-
haztu du Perezek.
Ikerketak hipotesia baieztatzen

badu, proiektua gauzatzeko mo-
mentu ona izan litekeela uste
dute: «Urrian Renferen aldiri tre-
nen eskuma emango du Espai-
niako Gobernuak; hau da, Eusko
Jaurlaritzak kudeatuko ditu. Ga-
rai ona da proposamenetarako».

Inkesta da ikerketaren iturria.
«Adina izan da galdetu dugun le-
henengo gauza, eta ona izango li-
tzateke gazte eta helduentzat des-
kontuak egotea. Adina galdetu
ostean, desplazamenduen arra-
zoia zein den galdetu dugu: ea la-
nerako den, ikasteko, aisialdira-
ko…; mugitzen diren». Herrita-
rrak galdetegia betetzera animatu
dituzte. «Googleren esteka bidez-
ko galdetegi erraz bat da, minutu
batean egitekoa», argitu du Pere-

zek.
Inkesta betetzeko epea

ez da amaitu, baina on-
dorio batzuk ateratzeko
balio izan die jada. «Da-
tuak begiratzea baino ez
dago. Gehienek geltoki
nagusietan hartzen dute
trena, eta haientzat inte-
resgarria izan daiteke
proiektu hau», esan du
Catroviejok. «Potentzial
handia» izan dezakeen
trena dela uste dute; ba-
tez ere, goizeko eta arra-
tsaldeko puntako ordue-
tan.

«Geltokiak kenduta, denbora
asko aurreztuko litzateke. Bilbo-
ko C3 linean, adibidez, Arbiden
[Arrigorriaga] 11 bidaiari baino ez
dira izaten egun batean. Trena
gelditzen eta martxan jartzen
denbora asko galtzen da», adie-
razi du Perezek.

Ikerketaren prozesua
Inkestaren lotura Castorviejoren
Twitter kontuan dago eskuraga-
rri (@javier_cstbev). Ikerketaren
prozesuaren nondik norakoak
azalduko ditu bertan, datuak eta

ondorioak gaurkotuta. Erantzun
asko jasotzen badituzte, erakun-
de publikoei helaraziko diete
emaitza: «Oso harrera ona izan

du. Uste baino urrunago iritsi da.
Ilusio handia egingo liguke ikas-
gelako proiektu modura hasi den
zerbait horren urrun iristeak».

Javier Castroviejo eta Alexander Perez EHUko
Ingeniaritza ikasleek ikerketa bat abiatu dute
Bilbo-Urduña tren linearen hutsuneak topatu
eta zerbitzu hobe baten beharra erakusteko.

Trenek badute
zer hobetu 

Javier Castroviejo eta Alexander Perez, joan den astean, Bilboko Abandoko tren geltokian. JAVIER CASTROVIEJO

INGENIARITZA 
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Izena eman:
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Zalantzarik baduzu

Tel.: 943 71 21 85

Mantentze lanen falta, inork
erabiltzen ez dituen geltokiak,
ibilbide luzeak: Bilbo-Urduña
linean asko dago hobetzeko»
Javier Castroviejo
EHUko Igeniaritza ikaslea

«Gutxi erabiltzen diren
geltokiak kenduta, denbora
aurreztuko litzateke; Arbiden
11 lagun igotzen dira trenera»
Alexander Perez
EHUko Ingerniaritza ikaslea
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Peru Azpillaga Diez Bilbo

Bilboko Argiak aldi baterako en-
presa elkarteko (ABEE) langileek
hiru asteko grebari ekin diote
martitzen honetan. Hala, Bilboko
argiztapen zerbitzuaz arduratzen
diren beharginek maiatzaren
25era arte luzatuko dituzte joan
den martxoan lankide baten 
kaleratzea salatzeko abiatu zituz-
ten protestak. 
ELA, LAB eta CCOO sindika-

tuak kide dituen langile batzorde-
tik jakinarazi dute Electricidad
Martinek eta Citelun konpainia
katalanak osatzen duten ABEEak
negoziazioari uko egin eta langi-
leen aldarrikapenak baztertu di-
tuela. Langileen eskaerak honako
hauek dira: martxoan kaleratuta-
ko lankidea berriro hartzea, lan-
gileentzako etorkizunerako ber-
meak ezartzea, eta enpresako hi-
tzarmena zehaztea, langileen
soldata eta lan baldintzak «na-
barmen» hobetuz.
«Lehenengo bi puntuei dago-

kienez, ez dute ezer jakin nahi, eta
hirugarrenean eskaintzen digu-
tena lotsagarria da», salatu Mikel
Aingeru Ruiz ELA sindikatuko
ordezkariak. Kontatu duenez,
enpresak lankidea kaleratu baino
lehen, langileek asanblada bat
egin zuten, eta enpresari jakina-
razi zioten negoziazioak abiatu
nahi zituztela, baldintzak «hobe-
tzeko» asmoz. Handik gutxira,
bat-batean haien lankidea kale-
ratu zuten.
«Berez, falta larriengatik kale-

ratu zutela esan zuten, baina,
gero, kontziliazio bilera egin zu-
tenean, bidegabeko kaleratzea
eskaini zioten. Ez du zentzurik»,
ohartarazi du Ruizek. Axier Novo
LABeko ordezkaria ere bat etorri
da: «Susmoak ditugu, eta beldur-
tuta gaude. Uste dugu gure bal-
dintzak hobetu nahi genituelako
bota dutela, eta ez gaude onartze-
ko prest». Dioenez, hitzarmene-
an protokoloak daude falta la-
rriak egiten direnerako: «Gauza
bat da egun batzuetan lanik eta
soldatarik gabe uztea, eta beste
bat bat-batean kaleratzea».
Hortaz, hori ikusita, euren lan-

kidearen kaleratzea bertan behe-
ra utzi eta lehenagotik prestatzen

ari ziren hobekuntzak aldarrika-
tzeko ekin diote mobilizatzeari.
«Harekin egin badute, edozein
egunetan gutako beste edozeine-
kin egin dezakete. Gure lanpos-
tuak babestu behar ditugu; ezin
dugu hau onartu», nabarmendu
du Ruizek. «Bilboko Udalaren-
tzat lan egiten duten ABEE guz-
tiek hitzarmen propioa dute, guk
izan ezik. Eskatzen dugun baka-
rra baldintzak berdintzea da»,
erantsi du. «Udaleko gainerako

langileekin alderatuta, oso urrun
gaude», gehitu du Novok hase-
rre. 
Esplikatu duenez, gainera, ka-

leratutako langilea Bilboko argi
sistema publikora adskribitutako
langile bat da. «Urte asko dara-
matzagu lan honetan, orain,
ABEE honek lehen Tecunik kude-
atzen zuen zerbitzua ordezkatu
du. Ezin dugu baimendu zerbitzu
hau kudeatzen urtebete eskas da-
raman enpresa batek, gauetik

egunera, gure lanpostutik inola-
ko pisuzko arrazoirik gabe kale-
ratu ahal izatea». 

Udalaren erantzukizuna
Beste udal zerbitzu askotan beza-
la, argiztapen zerbitzuaren kude-
aketa ere lizitazio bidez hautatu-
tako enpresen esku dago. Bai No-
vok eta bai Ruizek salatu dutenez,
Bilboko Argiak ABEE berriak aur-
keztutako proiektua beste enpre-
sena baino bi milioi eta erdi mer-

keagoa zen. «Udalak duen ardu-
ra nabarmendu nahi dugu»,
adierazi du Ruizek. «Azkenean,
arazoak ekiditeko zerbitzuak az-
pikontratatu egiten dituzte. Pre-
zioak lurretik jartzen dituen en-
presa bat heltzen da, eta hari
ematen diote kudeaketa egiteko
ardura», esan du, lehenik. «Kon-
turatu behar dira enpresa horiei
berme ekonomikoak bai, baina
pertsonalak ere eskatu behar
zaizkiela, azkenean gu baikara
beherapen hori ordaintzen dugu-
nak, gure baldintza eta lanpos-
tuekin».

«Enpresak ez du negoziatzeko
borondaterik, eta udala ez da
oraindik gurekin batu. Hori bai,
jakin badakigu enpresarekin bil-
du dela», kontatu du Novok. Gre-
bak langile guztien babesa duela
esan du, eta, beraz, lankidea lane-
ra itzuli eta baldintzak onartu arte
udaletxe aurrean protesta egiten
jarraitzeko asmoa azaldu dute
biek. Lankidea berriz kontrata-
tzea «marra gorri bat» dela ohar-
tarazi dute, ezinbestean lortu be-
harrekoa: «Guztion lanpostuak
daude jokoan: babesa behar
dugu, familiak ditugu, eta, gaue-
tik egunera kalean geratzen baga-
ra, galduta gaude».

Bilboko argiztapen zerbitzuak
hiru asteko greba abiatu du
Joan den martxoan hasi zituzten protestak, lankide baten kaleratze «bidegabea» salatzeko
b Enpresak «negoziatzeko borondaterik ez» duela eta, greba egitea erabaki dute

Martitzenean, greba hasteko Bilboko Argiak-eko langileek Bilboko Udaletxean egindako protesta. A. LOIOLA / FOKU

P. Azpillaga Diez

ITP Aero Castingek berriz hartu
beharko ditu abenduko lan erre-
gulazioan kaleraturiko 87 langile-
ak. EAEko Auzitegi Nagusiak in-
dargabetu egin du enpresak har-
tutako erabakia, eta neurrian
atzera egiteko obligazioa du en-
presak. Epaileen arabera, enpre-
saren argudio ekonomiko eta

produktiboek harreman zuzena
dute COVID-19arekin, eta gogo-
ratu dute ezin dela kaleratzerik
egin pandemiak eragindako arra-
zoiengatik. Hiru epaileetako ba-
tek, baina, boz partikularra eman
du. Haren ustez, kaleratze bide-
gabeak behar lukete. Horrek
hauspotu egiten du enpresak he-
legitea jartzeko duen eskubidea.
Hala, zuzendaritzak jakinarazi

duenez, Espainiako Auzitegi Go-
renera joko du helegitea jartzera.
ITP Aero Castingeko erregula-

zioaren hurrengo partida, beraz,
Auzitegi Gorenean jokatuko da.
Bitartean, kaleraturiko 87 langile-
ak eta diziplina arrazoiengatik
behin-behinean kaleraturik zeu-
den beste hiru Sestao eta Barakal-
doko plantetara itzuliko dira las-
ter. Horretaz gain, urtarrilaren

7az geroztik kobratu gabe dituz-
ten soldatak jasoko dituzte.

Azken hiruhilekoa, hobea
Epaileen iritziz, ITP Aero Castin-
gek erregulazioa egiteko arra-
zoien oinarria «ez da ekonomi-
ko-produktibo-estrukturala»,
pandemiak eragindako behin-
behineko egoerarena baizik. Hor-
taz, 2020ko azken hiruhilekoa
aurrekoak baino hobea izan zela
kontuan izanda, epaileek ondo-
rioztatu dute «harturiko neu-
rriak neurrigabeak» direla, eta
lantaldearen bosten bat kalera-
tzea salmenta datu horiekin
«onargarria ez dela» ebatzi dute.

Justiziak baliogabetu egin ditu
ITP Aero Castingen 87 kaleratzeak
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Susmoak ditugu, eta
beldurtuta gaude. Uste
dugu baldintzak hobetu
nahi genituelako bota
dutela [lankidea]»
Axier Novo
Bilboko Argiak-eko LABeko delegatua

«Azkenean, guztion
lanpostuak daude
jokoan; bat-batean
kalean geratuta, 
galduta gaude»
Mikel Aingeru Ruiz
Bilboko Argiak-eko ELAko delegatua
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Maialen Arteaga Galdames

G
aldamesko onda-

rea, natura eta his-

toria lantzen di-

tuen proiektu bat

abiatuko dute

gaur: Bat-batean Galdames zi-

kloa. Zenbait historialari eta he-

rriko beste hainbat aditurekin bi-

sita gidatuak egin ohi dituzte Gal-

damesko txokoetan. 2016an

antolatu zuen udalak lehenengo

aldiz, eta ordutik urtez urte hi-

tzaldiak eta bisitak berritzen ibili

dira. Pandemiaren egoera zela

eta, iazko aldia bertan behera utzi

behar izan zuten; aurten, testuin-

gurura egokitzeko aukera izan

dute. Maiatzeko ostiral bakoitze-

rako hitzaldi bana antolatu dute

udal frontoian, eta gaur izango da

lehenengo saioa, 19:30ean hasita,

Ikusmira Ondarea taldeko Amaia

Apraizen eskutik. Hurrengo aste-

koa Carlos Glaria historialariak

emango du, Galdames, ikasgela

irekia izenburupean.

Zer berezitasun eta garrantzi du

herriarentzat proiektu honek?

«Galdamesek aberastasun han-

dia du; altxor asko ditu gordeak

barruan, baina herri ezezaguna

da», azaldu du Glariak. Aberasta-

sun hori askotarikoa dela azpima-

rratu du: «Euskal Herriko histo-

riaurrea ulertzeko leize handie-

netarikoak daude Galdamesen;

Erdi Aroko arrasto asko ere ba-

daude, eta meatzaritzarekin ere

lotura handia dauka». Hortik da-

tor Bat-batean Galdames izena-

ren metafora. «Galdamesek sor-

presa asko ematen ditu, eta abe-

rastasun horiek ezagutzen ez di-

tuena asko harrituko da. Herria

ezagutu eta deskubritzeko pro-

grama bat da». Galdames itzalean

geratzeko hainbat faktore daude-

la uste du Glariak, eta horietako

bat garapen ekonomikoa dela

esan du. Haren iritziz, inguruko

herriek garapen ekonomikoa izan

dute; Galdamesek, aldiz, ez: «He-

rri handiz inguratuta dago, eta in-

gurukoen garapen horrek ez dio

eman duen beste itzuli. Galdames

uharte baten antzera gelditu da».

Aberastasun historikoaz berba

egitean jendea «topikoetan»

erortzen  dela esan du; harago be-

giratu nahi du.

Garapen urri horrek beste albo

kalte batzuk eragin dizkio herria-

ri. «Oso jende gutxi bizi da he-

men; komunikabide duinik ere ez

dago, ikastetxerik ere ez...». Ho-

riek guztiak katebegi balira beza-

la elikatzen dira. «Gazteek ingu-

ruko eskoletan ikasten dute. He-

rrian ikastetxerik ez izateak

ondorio kaltegarriak ditu: gazte-

ek inguruko udalerrieta-

ra emigratzen dute, eta

horrek biztanleria gutxi-

tzea dakar». Demogra-

fian ez ezik, hezkuntza

edukietan ere eragina

duela dio. «Herri batean eskola-

rik ez badago, bertako gaiak —his-

toria, kultura...— ez dira lantzen.

Herri guztiek eskolak izan behar-

ko lituzkete».

Memoriarako, hezkuntza
Hezkuntzak garrantzi handia du

historiaren transmisiorako, eta

transmisio hori Galdamesen me-

moriarako bermea dela uste du

Galariak. Horregatik, aurtengo

zikloan lehenengo lerrora ekarri

nahi izan dute hezkuntzaren gaia.

Apraizen gaurko hitzaldian, hez-

kuntza eredua izango dute hizpi-

de, eta Glariasenean —datorren

astekoan—, ikasgeletatik kanpo-

ko hezkuntza jorratuko dute.

«Araututako eskolatik kanpo

ere, Galdamesko kaleak eskola

dira. Halabeharrez, herria ikasge-

la ireki bat da».

Baina «irekitasuna» ezingo

dute aurten guztiz gauzatu. Se-

gurtasun neurriak direla eta, bisi-

ta gidaturik gabe egingo da zikloa,

eta horrek dinamika bera alda-

tzen duela uste du: «Pena handia

da bisitak egin ezin izatea, ez ba-

karrik gidariak esaten duen hori

begiz ikusteko; ikusleen arteko

harremana ere askoz zuzenagoa

da bisitetan, gehiago hartzen dute

parte. Baina, zikloa egin ahal iza-

teko, gozamen hori alde batera

utzi beharko dugu». 

Dena den, begietatik irensteko

formatuan egituratu dituzte sola-

saldiak. «Gaiak modu bisualean

planteatuko ditugu, erakargarria

izan dadin: diapositibak eta ar-

gazkiak izango ditugu lagungarri,

eta antzerkitxo bat ere egingo

dugu». Udal frontoia toki handia

denez, hitzaldietara joateko ez

dago aurrez izena eman beharrik,

baina ikusle kopuru mugatua

egongo da segurtasun distantzia

bermatzeko. Galdamesko gazte

eta helduak bertaratzera animatu

ditu, euren herria ezagutzeko.

‘Bat-batean Galdames’ hitzaldi zikloa abiatuko dute gaur,
herriaren ondarea, natura eta historia ezagutarazteko helburuz.
Maiatzeko ostiral bakoitzerako hitzaldi bat antolatu dute, udal
frontoian. Carlos Glaria historialariak hitzaldi bat emango du.

Itzaleko herriarentzat
erakusleiho izpi bat

2018ko maiatzeko Bat-batean Galdames zikloa. GALDAMESKO UDALA

Galdames aberastasun handia
duen herri «ezezaguna» dela
uste du Glariak. Zikloak horiek
ezagutarazten lagunduko du
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Gaur. Amaia Apraiz: El largo

camino de la educación.

Maiatzaren 14an. Carlos Gla-

ria: Galdames, aula abierta.

Maiatzaren 21ean. Maria An-

geles Medina-Alcaide: Más

allá del arte: Iluminando el

contexto arqueólogico de las

cuevas decoradas. 

Iñaki Intxaurbe: Tras la huella

de los primeros espeleólogos:

Descubrimientos de arte ru-

pestre en cuevas profundas. 

Maiatzaren 28an. Ignacio

Fernandez: El patrimonio sub-

terráneo natural de los montes

de Galdames.
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Zinema jaialdia

Zihara Jainaga Larrinaga 

Iazko ezohiko edizioa atzean utzi-

ta, ohiko datetara itzuli da aurten

FANT Bilboko zinema fantastiko-

aren jaialdia. Gaur hasi eta maia-

tzaren 16a arte, fantasia eta bel-

durrez beteriko 73 proiekzio es-

kainiko dira 43 saiotan banatuta,

Bilboko Golem Alhondigako zi-

nema aretoetan. Horrez gain, la-

nak online ere ikusi ahalko ditu

jaialdira joan ezin duenak; hain

zuzen, Filmin plataforman jarri

dituzte lanetako batzuk. 

Sail Ofizialean zein beste saile-

tan parte hartzen duten pelikulez

gain, euskal sortzaileek garrantzi

handia izango dute 27.

edizioan. Aurtengoa

jaialdi berezia dela na-

barmendu du Vanesa

Fernandez zuzendariak.

Hasteko, inaugurazio

ekitaldian Igor Legarreta

bilbotarraren Ilargi Guz-

tiakpelikula estreinatu-

ko dute. «Jaialdia berta-

ko pelikula batekin has-

tea, eta gainera euskeraz, guretzat

ohore handia da», adierazi du zu-

zendariak. Aurreratu duenez, pe-

likula «bikaina» da, «oso ondo»

idatzia eta zuzendua. Hala, lantal-

de artistiko «aparta» duela azpi-

marratu du. Itziar Ituño bizkaita-

rra dago aktoreen artean, besteak

beste. Azkeneko gerra karlistan

girotuta dago pelikula: basoan

bizi den andre batek neska bat

salbatuko du umezurztegi bate-

tik, eta hilezkortasuna emango

dio, berekin basoan bizitzearen

truke. 

Euskal ekoizpenak oso garran-

tzitsuak direla gaineratu du Fer-

nandezek, eta jaialdian izaten di-

ren euskal film laburren proiek-

zioak jarri ditu adibide. Ohi beza-

la, film laburrak izango dira jaial-

diaren oinarrietako bat. Guztira,

21 ekoizpen motz proiektatuko

ditu festibalak, eta haietako 11

euskal zuzendarienak izango

dira. «Oso arrakastatsua izaten

da ekimena, eta euskal zuzenda-

rientzat oso garrantzitsua da

FANT bezalako nazioarteko jaial-

di batean euren lanak erakustea

eta beste lanekin batera lehia-

tzea». Hain zuzen, bihar arratsal-

dean eskainiko dituzte Azkuna

Zentroko Auditorioan euskal film

laburrak. Hautatutakoen artean,

euskarazko zenbait ekoizpen

daude: Aitor Mendilibarren Irten

barrura, Xanti Rodriguezen Os-

pel, eta Maria Fontanen Zerua

hautsi zen gaua, hain zuzen.

Izen handiak
Europa mailako hiru estreinaldi

eta Euskal Herri mailako zortzi

nagusitzen dira egitarauan. «Oso

programazio zabala dugu, beti

bezala», esan du Fernandezek.

Hala, berriz ere nazioarte mailan

ekoitzi diren pelikula esangura-

tsuenak ekarri dituzte atal ofizia-

lean lehiatzeko, film luze zein la-

burrak. Esaterako, Euskal He-

rrian lehen aldiz ikusi ahal izango

dira Kurtis David Harderren Spi-

ral, Yernar Nurgaliyeven Swee-

tie, Tou Won't Believe It eta Mi-

chael Mayerren Happy Times.

Bestetik, Europa mailako estrei-

naldiak izango dira Harpo eta

Lenny Guilten Mother Schmuc-

kers eta Badley Parkerren The

Devil Belowpelikulak. 

Festibalak atal bat du sortzaile

esanguratsuak nabarmentzeko:

FANTeko maisuak. Aurten Bong

Joon-ho eta Jack Sholder zuzen-

dariei egingo diete aitortza. Hala-

ber, zuzendari korearraren Para-

sitepelikula saritua emango dute

Euskal

fantasien

edizioa

Gaur hasiko da zinema fantastikoaren
FANT festibala, Bilbon b Bederatzi
egunez, 73 proiekzio eta ekintza
antolatu dituzte b Euskal sortzaileen
lanak nabarmenduko dira aurten 

1

2

3

Euskal zuzendarientzat 
oso garrantzitsua da FANT
bezalako nazioarteko jaialdi
batean euren lanak erakustea»
Vanesa Fernanez
FANT zinema fantastikoaren jaialdiko zuzendaria

‘‘
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Zinema jaialdia

datorren astean, eta baita beste

hainbat lan ere: The Host, Memo-

ries of Murder, Mothereta Snow-

piercer. Bestalde, zuzendari esta-

tubatuarraren The Hidden filma

ere ikusi ahal izango da. «Gure

publikoa oso leiala da, eta beti

daki altxorren bat baino gehiago

aurkituko duela», aurreratu du

zuzendariak. Halaber, adierazi du

egitaraua osatzerakoan lan oso

fina egin behar izaten dutela peli-

kulak aukeratzeko, estreinaldiak

lortzeko eta profesionalen arreta

lortzeko. «Azken finean, gure

identitatea ahaztu barik, jaialdi

indartsu eta erakargarri bat anto-

latu behar dugu». Oro har, pro-

gramazioa «zabala eta heteroge-

neoa» dela nabarmendu du zu-

zendariak, baita umorea gailendu

dela aurtengo hautaketan ere.

600 filmen artean aukeratu di-

tuzte programazioa osatzen du-

ten ekoizpenak; beldurrezko ge-

neroak dituen azpigeneroen bar-

nean, komedia gailendu da.

Gaur arratsaldean, Bilboko

Campos antzokian egingo dute

hasierako ekitaldia, eta, Legarre-

taren filma proiektatzeaz gain,

zenbait sari banatuko dituzte: ze-

hazki, Ohorezko Fant saria

emango diote Jaume Balaguero

zuzendariari, eta Fantrobia, be-

rriz, Lluis Quilez zuzendari, gidoi-

lari eta ekoizleari. Aitortzaz gain,

Balagueroren sorkuntzarik en-

tzutetsuenetako bat emango dute

bihar: Los sin nombre. «FANT

jaialdiarentzat ohore handia da

Ohorezko FANT Saria Jaume Ba-

laguerok jasotzea», adierazi du

Fernandezek. Ezaguna da nazio-

arte mailan izan duen ibilbidea

eta aitorpena; bere filmografian

arrakasta handia izan duten peli-

kulak ditu: Frágiles, Darkness,

REC, Mientras duermes edota

Musabezalako film luzeak. Ez da

Balaguerok jaialdian parte hartu-

ko duen lehen aldia, eta, horrega-

tik, saria jaso aurretik oso pozik

dagoela adierazi du.

Pelikulak baino gehiago
Filmez aparte, bestelako ekintzak

ere antolatu dituzte aurten FANT

jaialdian. Hain zuzen, Fernande-

zen ustetan jaialdiak egitarau ga-

raikide eta zabala eskaini behar

du, berritasunez josia eta peliku-

lez gain, bestelako ekitaldi eta to-

paguneak ahalbidetzen duena.

Horren erakusle, Odol tinta –

Banpiroari omenaldia erakuske-

ta dago Zabalgune eraikinean.

Komikiarekin, ilustrazioarekin

eta diseinuarekin lotutako 24

euskal artistek parte hartu dute,

fantasiazko generoaren funtsez-

ko ikono horretan inspiratutako

irudiak eginez. Eguenera arte,

08:00etatik 20:00etara bisitatu

daiteke; sarrera doakoa da. 

Domeka honetan, berriz, Ake-

larre filmaren ekoizpen proze-

suaren nondik norakoak azaldu-

ko dituzte Nerea Torrijosek,

Aranzazu Callejak eta Maite

Arroitajauregi Mursego-k, bakoi-

tzak bere egitekotik: jantzien di-

seinurik onenaren Goya saria ira-

bazi zuen Torrijosek, eta musika-

rik onenaren kategorian gailendu

ziren Calleja eta Arroitajauregi.

Fernandez itxaropentsu agertu

da festibala hasi aurretik. Martxo-

an eta apirilean PREFANT zikloa

antolatu dute hainbat proiekzio-

rekin, motorrak berotzeko, eta

jendearen harrera oso ona izan

dela eta oso pozik daudela adiera-

zi du. «Jendea gogotsu dago».

4

1Garai zoriontsuak. Michael

Mayer zinemagilearen Happy Ti-

mes lana atal ofizialean lehiatuko

da. FANT

2 Familian. Haurrentzako proiek-

zio bat antolatu dute datorren osti-

ralerako: euskaraz ikusi ahalko da

Tess eta ni filma. FANT

3 Estreinaldia. Igor Legarreta

bilbotarraren Ilargi Guztiak lanare-

kin emango diote hasiera aurten-

go jaialdiari. FANT

4 Emanaldi berezia. Atal ofizia-

laz gain, aparteko proiekzioak es-

kainiko dituzte, horien artean

Becky filma. FANT

EGITARAUA

Bilboko Zinema Fantastikoaren

jaialdiak 27. edizioa du aurten-

goa. Emankizun gehienak Azku-

na Zentroko Golem Alhondiga zi-

nema aretoetan eskainiko dituz-

te, baina, lehen aldiz, aukera

egongo da pelikulak Filmin pla-

taforman ere ikusteko. 

Gaur

18:30. Inaugurazio ekitaldia

Campos antzokian. Ilargi guztiak

filmaren estreinaldia.

Bihar

13:45. Tailgate. Lehiaketatik kan-

po, auditorioan.

16:00. Emanaldi berezia: Los sin

nombre, auditorioan.

16:15. Ikuspegi fantastikoko 11

laburmetrai, 2. aretoan.

18:30. Fant Laburrean Euskal Fil-

mak. 11 film labur, auditorioan.

18:45. Ikuspegi Fantastikoa:

Mom, I befriended ghosts, 2. are-

toan.

Etzi

11:30. Emanaldi berezia: Scre-

am, auditorioan.

13:45. Alone. Lehiaketatik kan-

po, auditorioan.

16:00. Marea alta, auditorioan.

16:15. FANT Maisuak: Memories

of murder, 2. aretoan.

18:30. Nazioarteko 10 laburme-

trai, auditorioan.

18:45. Ikuspegi Fantastikoa:

Shashin no onna (Woman of the

photographs), 2. aretoan.

Maiatzak 10

15:00. Unearth, 1. aretoan.

16:15. FANT Maisuak: The Host,

2. aretoan.

17:05. Spiral, 1. aretoan.

18:45. Ikuspegi Fantastikoa: Ar-

boretum, 2. aretoan.

19:00. La dama del fantaterror la-

burmetraia + Mother Schmuc-

kers, 1. aretoan.

Maiatzak 11

15:00. Historia de lo oculto, 

1. aretoan.

16:15. FANT Maisuak: Mother, 

2. aretoan.

17:05. Sweetie, You won´t believe

it, 1. aretoan.

18:45. Ikuspegi Fantastikoa: 

Ordinary creatures, 2. aretoan.

19:10. Meander, 1. aretoan.

Maiatzak 12

15:00. Come True, 1. aretoan.

16:15. FANT Maisuak: Snowpier-

cer, 2. aretoan.

17:05. Comrade Drakulick, 1. are-

toan.

18:45. Ikuspegi Fantastikoa: 

Al morir la matinee, 2. aretoan.

19:10. The Devil Below, 1. aretoan.

Maiatzak 13

15:00. DokuFANT: Leap of faith:

William Friedkin on the exorcist, 

1. aretoan.

16:15. Abentura: Harpoon, 2. are-

toan.

17:05. Happy Times, 1. aretoan.

18:45. Ikuspegi Fantastikoa: 

La sabiduría, 2. aretoan.

19:10. Benny Loves you, 1. aretoan.

Maiatzak 14

15:00. La profecía, 1. aretoan.

16:15. Abentura: Swallow, 2. are-

toan.

17:05. Palm Springs. Lehiaketatik

kanpo, 1. aretoan.

18:45. FANT Maisuak: The Hid-

den, 2. aretoan.

19:10. Synchronic. Lehiaketatik

kanpo, 1. aretoan.

Maiatzak 15

11:30. Fant Familian: Tess eta ni,

1. aretoan.

15:00. Emanaldi berezia: Cala-

mity, 1. aretoan.

17:00. Emanaldi berezia: Becky,

1. aretoan.

19:10. Itxiera: Anything for Jack-

son, 1. aretoan.

Maiatzak 16

16:00. Panorama palmaresa, 

1. aretoan.

18:30. Atal ofizialeko palmaresa,

1. aretoan.



MUSIKA

BERRIATUAHezurbeltzak.
bGaur, 19:00etan, udaletxean.

BILBOBilbao Orkestra 
Sinfonikoa.
bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOThe Capaces, 
Nuevo Catecismo Católico.
bGaur, 17:30ean, Santana 27n.

BILBOOmbligo.
bGaur, 18:30ean, Biran.

BILBOBilbaosinfonietta Quartet.
bGaur, 18:30ean, 

Bertendona institutuan.

BILBOChill Mafia FT Ben Yart eta
Eddi Circa.
bGaur, 18:30ean, Bizkaia aretoan.

BILBOEzpalak.
bGaur, 19:00etan, Fnacen.

BILBO Idoia.
bGaur, 19:00etan, 

Bidebarrietako liburutegian.

BILBOMaria Rivero eta 
Tribu Banda.
bGaur, 19:30ean, eskolako landan.

BILBOEvil Seeds, The Faithless.
bBihar, 17:30ean, Santana 27n.

BILBOWillis Drummond.
bBihar, 18:30ean, BBK aretoan.

BILBOGuiu Cortes.
bBihar, 18:30ean, Biran.

BILBOLa Trinidad eta VVV.
bBihar, 18:30ean, Bilborocken.

BILBOGuillermo McGill Quartet.
bBihar, 19:00etan, 

Sarrikoko kontserbatorioan.

BILBOMarcelo criminal, 
Valvia eta La Claridad.
b Igandean, 12:30ean, 

BBK aretoan.

BILBODebajo del paraguas.
b Igandean, 13:00etan,

Bilborocken.

BILBOKonpost.
b Igandean, 13:30ean, Biran.

BILBO Joseph Joachimi 
omenaldia.
bAsteartean, 19:30ean,

Filarmonika elkartean.

BILBOMihailovic eta Abi F.
bAsteazkenean, 19:30etan,

Iturriondo plazan.

BILBOXukelak.

bOstegunean, 19:30ean, 

Uzturre plazan.

DERIOLucas Coman.
bGaur, 17:30ean, Baserrin.

DERIOKing Sapo.
bBihar, 18:00etan, Baserrin.

DERIOSkabidean.
bBihar, 19:00etan, 

Txorierriko eskolan.

DERIOMomo.Queeni omenaldia.
b Igandean, 19:00etan, 

Txorierriko eslolan.

GERNIKA-LUMOEraBatera.
bGaur, 20:00etan, Astran.

GETXOMariana Blanco (biolina)
eta Iñigo Iñurrieta (pianoa).
bGaur, 19:00etan, Andres Isasin.

GETXORafale Dúo.
bBihar, 12:00etan, Muxikebarrin.

GETXO Isabel Villanueva eta 
Moises Sanchez.
bBihar, 19:00etan, Muxikebarrin.

IGORREOlatz Salvador.
bBihar, 19:00etan, 

Lasarte aretoan.

LEIOAAnder Unzaga.

bGaur, 19:00etan, 

Kultur Leioan.

PORTUGALETEPortugaleteko
Musika Banda.
b Igandean, 13:00etan, Solar plazan.

URDUÑAXabi Solano eta Kimua
dantza kolektiboa.
bBihar, 19:30ean, zezen plazan.

ANTZERKIA

BARAKALDOLa cresta de la ola.
Alicia Rodríguez, Belén Ponce 
de León, Ana Turpin, José Bustos.
bBihar, 19:00etan, antzokian.

BERRIZ ¡Ese no!. Banarte taldea.
bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

BILBOEn príncipe constante. 
Espainiako Compañía Nacional
de Teatro Clásico.
b Igandera arte, 18:30ean,

Arriagan.

BILBOLos aborígenes Lorca, Dali,

Buñuel.
b Igandera arte, 19:00etan, 

Pabiloi 6n. Ostegunean ere bai.

BILBOElkar ezagutu genuen. 
Piszifaktoria Laborategia.
bMaiatzaren 13an, 18:30ean, 

Euskaltzaindiaren egoitzan.

BILBOEuskal magoak on stage.
bBihar, 19:00etan, 

Garai lorategietan (Txurdinaga).

BILBOPiarres Larzabal: antzerki

laburrak. Mikel Martinez.
bMaiatzaren 13an, 19:00etan,

Euskaltzaindiaren egoitzan.

BILBOAhoy!Kokreta Teatroa.
bMaiatzaren 13an, 20:00etan, 

Euskaltzaindiaren egoitzan.

BILBOEl dllema del jamón. 
Gurutze Beitia, Txemi Parra.
bBihar eta etzi, 19:00etan,

Euskaldunan.

BILBOOngi etorri lagun. Zirtaka.
b Igandean, 12:30ean eta

17:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

DERIOPiraten istorio bat.
bBihar, 12:00etan, 

Txorierriko eskolan.

DERIO Jule.
b Igandean, 12:00etan, 

Txorierriko eskolan.

DURANGOMaitasunaren itxiera.
Miren Gaztañaga, Eneko 
Sagardoi.
bBihar eta etzi, 19:00etan, 

San Agustinen.

ELORRIOCabezas de cartel. 
Celía Nadal, Javier Manzanera.
bGaur, 20:00etan, Arriolan.

ERMUALos olivos pálidos. 
La Red Teatro.
bGaur, 19:00etan, antzokian.

GALDAKAOAntonia. 
Ékoma teatro, Javier Liñera.
b Igandean, 19:00etan, 

kultur etxean.

GETXOEl veneno del teatro. 
Tepsis Teatro.
b Igandean, 19:00etan, Utopian.

PORTUGALETEToc-toc. 
bGaur, 19:00etan, Nuestra Señora

del Carmen eskolan.

PORTUGALETEEl tabique. 
bBihar, 19:00etan, Nuestra Señora

del Carmen eskolan.

SANTURTZIErlauntza. 
Vaiven Producciones.
bGaur, 19:00etan, Serantesen.

SANTURTZIAmeriketako bidaia.
bOstegunean, 19:00etan,

Serantesen.

SESTAOEl patio de mi casa. 
Pez Limbo.
bGaur, 19:30ean, musika eskolan.

Gernika-Lumo b Kontzertua

Rock doinuak iritsi dira berriro Busturialdetik
EraBatera ia nahi gabe sorturiko talde bat da. Gatibun baketak astintzen aritzeaz gain, Gaizka Salazar kantu zirriborroak pilatzen joan da azken urteo-
tan. 2018an, diskoa grabatzeko beharra sentitu zuenean, sortu zen taldea. Antipodetankaleratu ostean, bigarren lanarekin datoz orain: Izpi galdua. 
Sei kantuz osatuta dago, eta Arrazolako Zumela baserrian grabatu dute. Gaur sorterrian izango dira: Gernika-Lumoko Astran, 20:00etan. L. J. / FOKU

14 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko maiatzaren 7aAgenda

Maiatzak 7-13



SOPELAEl instituto T. Javier 

Anton, Gorka Martin, Jon Zabal.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

BERTSOLARITZA

BILBOUdabarriko Bertso Saioak.

Andoni Egaña, Arkaitz Estiballes,

Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin.

bBihar, 13:00etan, 

Santutxuko Karmelo plazan.

BILBOGEL Gerturatu Eta Lau.

Gure Esku Legoke. Maider Arregi

Markuleta, Oihana Iguaran, 

Eneko Lazkoz, Jone Uria Albizuri. 

Gai jartzailea: Maite Berriozabal.

bAsteartean, 18:30ean,

Bilborocken.

BILBOAferakbertso dinamika.

Asier Alcedo, Iruri Altzerreka, 

Ander Anakabe, Garazi Navarro

Ugarteburu. Gai jartzailea: 

Maite Sarasola.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Deustuko Bidarte udaltegian.

GERNIKA-LUMOBizkaiko 

Eskolarteko Bertsolari Txapelketa. 

Kanporaketa.

bAstelehenean, 17:00etan, Astran.

DANTZA

BASAURIHnuy Illa. 
Kukai konpainia.

bBihar, 19:00etan, Socialen.

MUNGIABurdina. Beñat Atxiari,

Adriana Bilbao.

bBihar, 19:00etan, Olalde aretoan.

ERAKUSKETAK

BILBOMendiburu. Materia eta 

memoria.

b Irailaren 5era arte, 

Arte Ederren Museoan.

BILBO Indestructibles. 

Alfons Rodriguez eta 

Xavier Aldekoa. Argazkiak.

bMaiatzaren 14ra arte, 

Txillida erakusketa aretoan.

BILBOBlanca Basabe, pintura.

bOstegunera arte, 

Abandoko udaltegian.

BILBOUrte eroak, 

1920ko hamarkada.

b Irailaren 19ra arte,

Guggenheimen.

BILBOZaldia zelan zaude. 

Katixa Goldarazena, Ibai 

Madariaga, Miel Oiarzabal.

bEkainaren 4ra arte, 17:30ean,

BilbaoArten.

GERNIKA-LUMO ‘Guernica’ 

berriro imajinatzen. Ron English.

bMaiatzaren 21era arte, 

kultur etxean.

IURRETAAfrika ez da beltza, 

mila kolore ditu. Itziar Irazabal. 

Argazkiak.

b Igandera arte, Oreka tabernan.

HITZALDIAK

AREATZASaguzarrak ere arazo

ekologikoen erakusle. 

Joxerra Aihartza.

bOstegunean, 19:00etan,

udaletxeko aretoan.

BILBOEuskal nobela beltza, 

polizigandik ihesi?. 

Miren Gorrotxategi.

bAsteartean, 18:00etan, 

Bizkaiko Foru Liburutegian.

LEMOAFutbolisTOK. Zuhaitz 

Gurrutxagaren bakarrizketa.

bAstelehenean, 19:00etan, 

kultur etxean.

LEMOAMozorrotzea ez da 

disfrazatzea. Oier Araolaza.

bAsteartean, 19:00etan, 

kultur etxean.

SONDIKAUn periodismo en el 

que quepamos todas. 

Maria Angeles Fernandez.

bGaur, 19:00etan, kultur aretoan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

AREATZALaburbira.

bGaur, 19:30ean, udaletxean.

BILBOAintzindariak film zikloa.

Emakume zinemagileen omenez.

bMaiatzaren 20ra arte, 19:00etan,

BilbaoArten.

BILBOBilboko Zinemaldi 

Fantastikoa.

bMaiatzaren 16ra arte, hirian.

DURANGO Jantzari. 

Dokumentala.

bOstegunean, 17:00etan,

Zugazan.

ETXEBARRILaburbira.
bOstegunean eta ostiralean,

19:00etan, kultur etxean.

GETXOLaburbira.

bAstelehenean, 17:00etan eta

19:00etan, Romo kultur etxean.

UBIDELaburbira.
bBihar, 18:30ean, Ortuzarren.

BESTELAKOAK

ARTEAGAPoesia, musikea, 

ipuinak...

bBihar, 17:00etan, 

Basoa etxean.

BARAKALDODeforme Semanal.

bBihar, 19:00etan, BECen.

BILBOMagiaren topaketak.

bMaiatzaren 30era arte,

Otxarkoagan.

BILBOAroa eta mirariak. 

Asier Kidam. Haurrentzat.

bAsteartean, 18:00etan,

Castañoseko udaltegian.

BILBOOraindik, orain eta 

oraimgoz. Jon Basaguren, 

Iñigo Astiz.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Arriagan.

DURANGOPlateruena ta gero zer?

lan saio monografikoak.

b Igandean, 10:30ean, 

Zabalarra eskolan.

GERNIKA-LUMOKomunetik. 

Ikuskizun multidistiplinarra.

b Igandean, 18:00etan, Astran.

GETXO Impromptumusika 

ikuskizuna. Puccini, operaren 

konpositorea.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Andres Isasin.

LEMOAAzalerako ipuinak.

bAsteazkenean, 17:15ean, 

kultur etxean.

MUNGIAYogipuinak. 

Haurrentzat.

bGaur, 18:00etan, liburutegian.

PORTUGALETEKandinsky
musika ikuskizuna. Haurrentzat.

bAsteazkenean, 17:30ean, 

kultur etxean.

SANTURTZIVirginia Imaz ipuin
kontalaria. Solo cuando me rio.

bOstegunean, 18:00etan,

Mamariagan.

SOPELAHubo. El Patio Teatro.

b Igandean, 19:00etan, 

kultur etxean.

URDUÑAGoazen 7.0.

b Igandean, 18:30ean, 

zezen plazan.

ZAMUDIOBullyinga, hori mina!

ipuin kontaketa. Haurrentzat.

bBihar, 11:30ean, Zamudiotorren.

ZORNOTZACrusoe. Markeliñe.

Haurrentzat.

bBihar, 18:00etan, 

Zornotza aretoan.

Bilbo b Antzerki zikloa

Hiruna ikuskizun labur maiatzeko eguen guztietan
Atzo hasi zen Lautan Hiru antzerki zikloaren hirugarren aldia, Bilbon. Maiatzeko eguen bakoitzean, hiru emanaldi laburrez gotzeko aukera egongo

da, 15 eta 40 minutu artekoak. Hurrengoa hilaren 13an izango da, Euskaltzaindiaren egoitzan: 18:30ean, Piszifaktoria Laborategiaren Elkar ezagutu

genuen; 19:00etan, Mikel Martinezen Piarres Larzabal: antzerki laburrak; 20:00etan, Kokreta Teatroaren Ahoy!—irudian—.  KOKRETA TEATROA
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Maialen Arteaga

I
tsas animaliak babestu eta

ikertzeko asmoz sortu zen

Plentziako Ambar elkar-

tea, 1998an. Unibertsita-

tetik atera berritan, anbi-

zioak, ezinegonak eta zaletasu-

nak batuta, elkarte formal bat

osatzea pentsatu zuten hamar bat

kidek. Horietako bat da Leire

Ruiz, egun Ambar elkarteko le-

hendakari eta biologoa. «Kontu-

ratu ginen hainbat itsas animalia

Euskal Herriko kostara gertura-

tzen zirela; datu bilketa egiten

hasi ginen, eta, aurreikusi bezala,

ondorioztatu genuen hainbat 

zetazeoren hondarreratzeak ger-

tatzen zirela», kontatu du Rui-

zek. Interes pertsonaletatik abia-

tu zirela esan du, eta,erraztasu-

nak izateko, elkarte bilakatzea

erabaki zuten.

Hasiera hartan dozena bat bai-

no gutxiago bildu baziren ere,

orain ehun bazkide baino gehia-

gok osatzen dute elkartea. Hasie-

rako asistentzia lanetatik harago,

hainbat ekintza, formakuntza

saio, erakusketa eta ikastaro anto-

latu izan dituzte, haur zein hel-

duentzat. Urte hauetan guztietan

izandako zetazeoen hondoratzee-

tan ere, hainbat arrasto eta mate-

rial jaso izan dituzte: «Haginak,

burezurrak, eskeleto osoak... Eta

jasotako horiekin posterrak, pa-

nelak eta beste hainbat gauza di-

tugu bilduta. Orain beste pauso

txiki bat eman nahi dugu, eta ja-

kintza eta material hori guztia

erakutsi». Izan ere, 25 urte baino

gehiagotan jasotakoak gordetzen

ditu elkarteak Plentziako lokal

batean. «2017tik daramagu hor

beste eragile batzuekin, eta ekin-

tza asko egitea ahalbidetu digu.

Baina eraikinak arazo arkitekto-

nikoak dituenez, segurtasunaga-

tik abenduan itxi egin behar izan

zuen udalak», azaldu du Ruizek.

Bitartean, udalak liburutegipe-

ko gela txiki bat eskaini die. Espa-

zio beharrean, eta 25 urteko ma-

teriala jasota dutela, museo bat

irekitzeko utopiaz ere mintzatu

da taldekidea: «Ideia badugu,

baina ideia hori gauzatzeko, in-

bertsio eta azpiegitura ugari behar

dira, eta Ambarrek, momentu

honetan, ez dauka horretarako

gaitasunik». Geroan jarri du ikus-

mira: «Erakusketak egin izan di-

tugunetan, arrakasta izan dute.

Museoarena etorkizun urrun ba-

terako ideia bat da».

Pandemia, itsasoraino
COVID-19aren pandemia itsaso-

raino ere iritsi da. Zuzenean biru-

sa bertan ez badago ere, itsas ani-

maliekin lanean diharduen el-

karteak nabarmen igarri du.

«Diru laguntzak jasotzeko hiru

deialdi prestatu genituen, baina

koronabirusaren arazoa hasi ze-

nean bertan behera gelditu zi-

ren», zehaztu du Ruizek. Eragina

arlo ekonomikotik harago ere

joan da, ordea. «Zetazeoen hon-

doratze gutxiago erregistratu di-

tugu iaz eta aurten; eta ez da kos-

tetan animalia hilik ez delako

egon, baizik eta ez direlako iden-

tifikatu». Itxialdi perimetralen

eta konfinamenduen eraginez

jende gutxiago ibili da kostan; eta,

ondorioz, lekukorik izan ez de-

nez, dei gutxiago jaso dituzte.

Ruizek azaldu duenez, urtean

animalia zetazeoen 40 hondoratze

inguru zenbatzen dituzte, eta aur-

ten hamahiru jaso dituzte. «Ho-

rren erakusle izan da igaro berri

den Aste Santua: mugitu ahal izan

garen egunetan, hainbat izurde-

ren hondoratze deiak jaso ditugu,

ohikoa den bezala. Konfinamen-

duan eta itxialdi sasoietandei ho-

riek desagertu egin dira».

Gertatuz gero, nola jokatu
Kostan ezohiko animali basatiren

bat ikusiz gero, zer da egin behar

dena? «Lehenengo, SOS Deietara

deitu, 112 telefono zenbakira;

haiek guri deitzen digute», argitu

du Ruizek. Beste ohar batzuk

eman ditu: «Beste gauza garran-

tzitsu bat animalia ez ukitzea da:

ez dira ez peluxeak, ez

entrenatutako anima-

liak; animalia basatiak

dira, eta, izututa badau-

de, oldarkorrak ere izan

daitezke». Hilda badau-

de, «are gutxiago» esan du: «Fo-

katxoen eta izurdeen irudia mai-

tekorra da, eta, hilda daudenean,

asko haiengana gerturatzen dira.

Baina gaixotasunak transmititu

ahal dizkigute. Maskararik eta es-

kularrurik gabe haiengana hur-

biltzea oso arriskutsua da».

Ambarrekoek ohartarazi dute
itsas animaliak arriskutsuak
direla maitekorrak iruditu arren,
eta ez gerturatzeko gomendatu 
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Itsas animaliak babestu eta ikertzeko sortu zen Plentziako
Ambar elkartea. Pandemiaren ondorioz, zetazeoen ohiko
hondoratzeen erdiak baino gutxiago erregistratu dituzte aurten. 

Kostaldean, 
itsas animalien zain

Plentziako Ambar elkarteko kide batzuk, 2019ko abenduan, Orion (Gipuzkoa) aurkitutako katxalote pigmeo bat aztergai dutela. AMBAR ELKARTEA


