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Pandemia garaiko alkateak

F
rankismoaren osteko lehen udal
hauteskundeez geroztik (1979),
Balmasedan EAJko alkatea izan
dute, 2019an CLI Tokiko Hauta-

gaitza Independenteak, EH Bildurekin ba-
tera, lekua hartu zion arte. Uste baino lu-
rreratze zailagoa izan zuen alkatetzan Aitor
Larrinagak (Balmaseda, 1968). Hala ere,
kargura egokitu eta 2020rako aurrekontua
prestatzea lortu zuten. Onartu eta astebe-
tera, COVID-19aren pande-
mia iritsi zen. Alkateari zaila
egin zaio orain arteko agin-
tea; hala aitortu du: «Instala-
zioak eta zerbitzuak ixteko
erabaki zailak hartu behar
izan ditugu; osasun neurriak
kontrolatu, kutsatzeak, he-
riotzak... COVID-19a gogo-
rra izan da». Hala ere, dato-
zen bi urteetan «gutxienez
proiektuak hasteko ilusioa» du. 
CLIk herriaren garapen jasangarria eta

enplegua lortzea du lehentasun: «Bioeko-
nomia da eskualderako apustua. Nekazari-
tzako industria eta basoko jarduera berri-
tzaileak eta ekonomia zirkularra ditugu ar-
datz». Balmasedan bide horretan lanean
ari direla adierazi du: «Enkarterri Open
Lab eta Gure Lurreko Merkatua lantzen ari

gara. Bertako produktuari balioa ematen
diogu, eta lehen sektoreko proiektu txi-
kiak sustatzen ditugu». 
Web plataforma bat ere sortu dute, eta

300 saltoki baino gehiago erregistratu dira
bertan: «Pandemian ikusi genuen online
sistema bezeroak bereganatzeko formula
bat dela. Balmasedako saltoki eta enpresa
gehienak webgune horretan daude».
Gainera, Larrinagak garrantzitsua deri-

tzo lana sortzen duten en-
presak herrian geratzeari:
«Enpresa traktoreak gera
daitezen saiatzen ari gara. Ez
dira asko, baina guretzako
oso garrantzitsuak dira.
Ahalik eta baldintza onenak
izatea nahi dugu, hemen ja-
rrai dezaten».
Agintaldian, udaleko lan

gatazka kudeatzea ere egoki-
tu zaio alkateari. Hainbat langilek salatu
dute udalak lanpostuen zerrenda egokitu-
ta zenbait lanpostu desagertuko direla. La-
rrinagak gezurtatu egin du salaketa,
ehorzlearen kasua eredu jarrita: «Ehorz-
lea erretiratzen denean, lanpostu hori de-
sagertu egingo da, ez baitauka zentzurik
udal langile gisa ehorzle bat egoteak. Baina
inork ez du lanpostua galduko».

Aitor Larrinaga (CLI).COVID-19aren gogorrena igarota,
proiektu berriak abiatzeko ilusioari buruz hitz egin du
Larrinagak. Haren esanetan, bioekonomia da ardatza.

Balmaseda. 

«Enpresa traktoreak gera
daitezen saiatzen ari gara»

BALMASEDAKO UDALA

B
i gertaerak markatu dute Juan
Carlos Abascalen (Ermua, 1974)
orain arteko agintaldia: Zaldi-
barko zabortegiaren luiziak eta

COVID-19aren pandemiak. PSE-EEko ki-
deak aitortu du Zaldibarko zabortegiak
goitik behera aldatu zuela beren bizitza:
«Herri guztiek pairatu dute COVID-19a,
baina guk ia aldi berean pairatu genuen
zabortegiaren krisia, eta gure bizitza asal-
datu du horrek». 
Zabortegiaren aferaren

kudeaketagatik «irainak eta
pintaketak» jasan dituztela
salatu du. Orain, azalpenak
eskatu ditu, adierazita Eusko
Jaurlaritzak 2007an eman
zuela zabortegia han egiteko
baimena eta EA zegoela In-
gurumen Sailean orduan.
Hala ere, alkateak alde po-

sitiboari begiratu dio: «Udal hau COVID-
19aren aurretik ari zen prestatzen datozen
erronketarako. Garai aldaketa baten au-
rrean gaude: digitalizazioa, 4.0 industria,
benetako berdintasun eraginkorra eta go-
bernu ona. Jada lantzen ari garen erron-
kak dira». Abascalek esan du aurrea har-
tze horri eta aurrekontuen urteetako «zo-
rroztasunari esker, COVID-19aren

erasoari aurre egiteaz gain, enplegu politi-
kak, sozialak, laguntza ekonomikoak eta
kontziliazio programak» ezarri dituztela,
eta eutsi egin dietela kultur ikuskizunei. 
Agintaldi honetarako pentsatuta zituz-

ten proiektuak gauzatzen ari direla azaldu
du: «Liburutegia handituko dugu, egun-
go beharretara askoz hobeto egokitzeko».
Etxebizitza politikari dagokionez, iragarri
du babes ofizialeko 50 apartamentu susta-

tuko dituztela. Horretarako,
Eusko Jaurlaritzarekin lane-
an ari dira. «Horretan ere
behar berriei erantzungo
diegu: alokairuzko etxebizi-
tzak, txikiagoak, egokiagoak
guraso bakarreko familien,
gazteen eta adinekoen beha-
rretarako», adierazi du.
Aitortu du Carlos Totori-

karen lekukoa hartzea
«erronka handia» zela —ia 30 urtez Ermu-
ko alkate izan zen—. Haren agintaldian ire-
ki zuten Izarra Centre, enpresak Ermuara
erakartzeko helburua zuen egitasmoa.
Egungo datuak eman ditu: %70etik gorako
okupazioa dute. Banda zabaleko sare neu-
troa ere sortu dute: «Azpiegitura egin dugu
guk. Nahi duten operadoreek erabil deza-
kete baldintza beretan».

Juan Carlos Abascal (PSE-EE).COVID-19aren astinduari
eusteko gaitasuna izan dutela azaldu du Abascalek, udala
lehenagotik ari zelako datozen erronka berrietarako prestatzen.

Ermua. 

«Zabortegiaren krisia izan
genuen guk ia aldi berean»

ERMUKO UDALA
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Udalak

«Bertako
produktuari
balioa 
ematen diogu,
eta lehen
sektoreko
proiektu txikiak
sustatzen
ditugu»

«Alokairuzko
etxebizitzak
egingo ditugu,
txikiagoak,
egokiagoak
guraso bakarren,
gazteen eta
adinekoen
beharretarako»



2019ko maiatzeko udal hauteskundeen ostean aukeratutako alkateek urte hartako ekainaren 15ean
hartu zuten kargua. Agintaldiaren erdia igarota, orain arteko lanari buruz zer hausnarketa egiten duten
galdetu die ‘Bizkaiko Hitza’-k Balmasedako, Ermuko, Getxoko eta Urduñako alkateei bNatalia Salazar Orbe

J
ose Antonio Agirre Eusko Jaurlari-
tzako lehendakari izandakoaren
iloba izanik, erbestera jo behar izan
zuen Amaia Agirreren (Getxo,

1974) familiak. Azken 30 urteak herrian
daramatza Getxoko alkateak. EAJko zine-
gotzi gisa ezagutzen zuen udala; osotasu-
nean ezagutzeko aukera eman dio alkate-
tzak agintaldi honetan. 
Gogora ekarri du COVID-19aren astin-

dua «oso gogorra» izan dela.
Besteak beste, «diru lagun-
tza dinamikoagoak berma-
tu, eta aurrekontuaren zati
handi bat pandemiara ego-
kitu» behar izan zuten.
«Jarduera ekonomikorik ez
daukan herri batek dinamis-
mo txikia dauka, eta horren
alde ere lanean aritu ginen»,
esan du Agirrek.
Orain, pandemiari lotuta, bigarren pro-

grama zabal bat atera dute: Getxo Ekinez.
80 neurri dauzka, eta hamahiru milioi eu-
roko aurrekontua bideratu dute, «udal
talde guztien adostasunarekin».
Mugikortasun jasangarriaren aldeko

apustua egin du udalak: aparkalekuak,
TAO espresa, hirigunean 30 kilometro or-
duko abiadura ezarri izana eta bidegorriak

jo ditu asmo horren eredutzat: «Helburua
da trafikoa moteltzea, kutsadura eta zarata
murriztea, oinezkoek toki gehiago izatea,
eta, batez ere, segurtasuna areagotzea».
Beste erronka batzuk ere badituzte, alka-
tearen esanetan: «Fadura kiroldegia par-
ke publiko egitea. Prozesu parte hartzaile
oso handia egin genuen; saritu ere egin zu-
ten». Eta martxan jarri dute Muxikebarri
arte, kultura eta kongresu zentroa.  

Ekintzaile berrientzat gu-
neak irekitzen ari dira: «Itsas
Faben hamabost proiektu-
rentzako lekua dago, eta ireki
bezain laster bete da». Agi-
rreren ustez, getxoztarrei
«guneak eskaini behar zaiz-
kie enpresak sor ditzaten eta
beren bizi proiektuak Getxon
egin ditzaten». 
Itzubaltzetan belaunal-

dien arteko zentro berritzaile bat sortuko
dute: Lope de Vega kaleko 12an; Getxoko
populazioaren %30 70 urtetik gorakoak
direla eta, beharrezko jo du. Gazteentzako
irtenbide gisa ere aurkeztu du: «40 etxebi-
zitza egingo ditugu han». Eraikina ez
eraisteko auzotarrek batutako sinadurei
buruz, uste du hauteskundeen emaitzek
babesa eman ziotela proiektuari. 

Amaia Agirre (EAJ).Pandemiaren garairik zailena igarota,
hainbat erronka ditu Agirreren udalak: hala nola belaunaldien
arteko zentroa sortzea eta Fadura kiroldegia parke publiko egitea.

Getxo. 

«Jarduera ekonomikorik
gabe, dinamismo txikia»

GETXOKO UDALA

I
tziar Biguriri (Urduña, 1973) ez zaio
arrotza egin Urduñako Udalaren ku-
deaketa. Nahiz eta EH Bilduko kidea
2019ko hauteskundeen ostean es-

treinatu zen alkate gisa, bidea egina zuen
aurretik zinegotzi gisa. Hala ere, aitortu du
agintaldia «zailagoa» izaten ari dela
«pandemiagatik».
Oso gertutik sufritu zuten COVID-

19aren astindua, zaharren egoitza kudea-
tzen baitute. «Askotan oso
bakarrik sentitu gara», ai-
tortu du: «batez ere, lehen
hilabeteetan, ezjakintasun
handia zegoelako, bereziki,
protokoloei zegokienez. Bel-
dur handia ere izan dugu».
Egoitzako lantaldearen lana
goraipatuta, azpimarratu du
kutsatzeak izan  arren inor ez
zela hil birusagatik.
Langile gehiago kontratatu zituzten

egoitzarako, eta udalak gastu handia egin
behar izan zuen babes neurrietarako. Ho-
rrek ondorioak izan ditu: «Agintaldirako
plan batzuk albo batera utzi behar izan di-
tugu, edo uste baino astiroago egin behar-
ko ditugu, egoitzaren egoera ekonomikoa-
ri begira gaudelako». Esan du hala ere he-
rritarrei zerbitzuak mantendu dizkietela.

Gogora ekarri du duela bi agintaldi EH
Bildu udal gobernuan sartu zenean oso zor
handia aurkitu zuela, eta oraindik ere or-
daintzen ari direla: «Oraindik bi milioi eta
erdi euro geratzen zaizkigu ordaintzeko,
eta gure udalaren aurrekontua 4.700.000
eurokoa da». Egoera horretan, pertsona
bat kontratatu dute bi helburu betetzeko:
batetik, proiektuak aurkeztea Arabako eta
Bizkaiko foru aldundiek eskualdearen ego-

era sozioekonomikoa sus-
pertzeko ematen dituzten la-
guntzak jasotzeko, eta, beste-
tik, enpresak erakarri eta ho-
riei laguntzea. «Esperientzia
oso positiboa da, baina emai-
tzak luzera begira ikusiko di-
ra», adierazi du alkateak.
Egunerokoan, mugikorta-

suna dute arazo: «Tren zer-
bitzu batzuk kentzen dizki-

gute, abisatu gabe». Autobusa ere badute
Galdakaoko ospitalera, baina «egunean
hiruzpalau baino ez». Gasteizerako ga-
rraio publikorik ez dute. Egoera horri ir-
tenbidea emateko, mugikortasun azter-
keta bat eskatu du EH Bilduk. EAJrekin
aho batez onartu berri duten mozioan jaso
nahi zuten eskaera, baina, azkenean, AP-
68rako hobariak onartu dituzte aho batez.

Itziar Biguri (EH Bildu).Zahar etxea udalak kudeatzen du, eta
Bigurik esan du garai zailak bizi izan dituztela. Egoera
sozioekonomikoa suspertzeko proiektuak lantzen ari dira.

Urduña.

«Askotan oso bakarrik
sentitu gara»

URDUÑAKO UDALA
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Udalak

«[Getxoztarrei]
Guneak eskaini
behar zaizkie
enpresak sor
ditzaten eta
beren bizi
proiektuak
Getxon egin
ditzaten»

«Oraindik bi
milioi eta erdi
euro geratzen
zaizkigu
ordaintzeko, eta
gure udalaren
aurrekontua
4.700.000
eurokoa da»
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Asperdura

J
ar gaitezen serio eta hitz
egin dezagun ertzik gabe-
ko moldeko ogiaz. Nork
ez du Nocilla sandwich

bat jaterakoan lehenengo ertza
jan eta barrukoa amaierarako
utzi? Nori gustatzen zaizkio mol-
deko ogiaren tapak? Azaldun
moldeko ogia janez hazi garenon
belaunaldikoa naiz ni. Batetik,
moldeko ogia jateko aukera izan
dugulako, eta, bestetik, ertzak in-
posatu zitzaizkigulako.
«Barrukoa desio baduzu, lehe-

nengo kanpokoa jan beharko du-
zu», esaten zigun txorizo pan-
plona izerditsuz tindatutako
sandwichak. Bilaketa azkarra
egin dut; Wikipediak 2000. urte-
ra eraman nau. Duela 21 urte

merkaturatu zen lehenengoz
azalik gabeko ogi samur hori, eta,
harrezkero, erdiko samurtasune-
ra heltzeko ez dago bazter leho-
rretatik pasatu beharrik. Baina
bada tarteko alternatiba bat ere:
azal samurrekoa; alegia, ez gogo-
rregia ez guztiz biguna den ogia.
Beraz, norberak aukera dezake
zein erronka maila nahi duen.
Nik oraindik ere azal eta guzti

erosten dut moldeko ogia. Moti-
bo asko egon daitezke horren
atzean, baina nagusia aspertzeari
diodan beldurra dela uste dut. Ez
dut bidean larregi sufritu nahi,
baina ez dut errazegi iritsi nahi.
Ez dut behar baino gehiago mur-
txikatu nahi, baina ez dut ohartu
orduko irentsi nahi. Neurriko

erronkek eta zailtasunek eragiten
didaten ezinegon horiek man-
tentzen naute bizirik. Txanpona-
ren beste aldean asperdura bizi
da, eta nik beldur handia diot as-
pertzeari.
Asperdura da azalik gabeko

moldeko ogia edota bera baino
gazteagoen lana aitortzen ez
dakien jendea. Aspertzen nau
zer esaten ari den ere ez dakie-
naren berbajarioak eta gogaitzen
nau administrazioaren burokra-
ziak. Nekatu egiten nau goizero
Bizkaibuseko gidariak jartzen
duen Radio Popular entzuteak
eta «egunones» esaten duen
jendeak. Lo hartzeraino asper-
tzen naute edozein hizketaldi
«hemen egin behar dena da…»

esanez hasten diren pertsonek
eta belkroa zikintzen zaienean
itsasten ez duten sandaliek.
Aspergarriak iruditzen zaizkit
nire mugak agerian uzten dizki-
daten matematikak eta kanta-
tzen dutena ulertzeko aukerarik
eskaintzen ez didaten kantak.
Gogaituta nago postretzat laran-
ja bat jaten duen jendea ikusteaz
eta Gipuzkoako autopistako
ordainlekuetako barreraren
moteltasunaz.

Aspertzen ere ikasi egin behar
dela esango didazue, baina neu-
rritik gorako asperraldiek ustel-
du egiten naute ni. Astiro-astiro
hiltzen zaituen pozoi ilun eta
likatsua iruditzen zait asperdura.
Mundua inoiz baino azkarrago
ibiltzeak, hamar segundoko
bideoak ikusteak edota edonore-
kin edonoiz hitz egiteko aukera
izateak, ez gaitu asperduratik
salbatu. Izan daiteke, dena
azkartu den garaiotan, inoiz
baino azkarrago aspertzea.
Beharbada, ez nioke beldurrik
izan behar errepikakortasunari,
betikoari, egoteari, itxaroteari,
dagoena onartzeari, aldaketa
ezari…  Aldaketei baino beldur
handiagoa diot aldaketa ezari.
Noberak hautatua bada aldaketa
bera ere badelako konforta.
Baina, azkenean, azaletik zein
mamitik jaten hasita ere, ogia
amaitu egiten da. Beraz, ekin,
egon, murtxikatu, irentsi edo
bota; eta, batez ere, bizi.

Neurriko erronkek
eta zailtasunek
eragiten didaten
ezinegon horiek

mantentzen naute
bizirik

Irudiab Bilbo

Autoeskoletakoek greba egin dute
Joan den maiatzean iragarri bezala, asteon —martitzenean eta atzo— greba egin dute Bizkaiko autoeskoleta-

ko beharginek, ELA eta CCOO sindikatuek deituta. 2010etik berritu barik daukate sektoreko lan ituna, eta pa-

tronalak ez du negoziazioetan pausorik eman azken zazpi hilabeteetan. Besteak beste, soldata baxuak, or-

dainketa irregularrak eta baldintza prekarioak salatu dituzte. Greba egun biotan beharginak kalera irten dira

Bizkaiko hainbat udalerritan, autoekin prosteta egitera —irudian, Bilbon, martitzenean—. ECUADOR ETXEA

2022an argindarra sortzeko errota bat
ipiniko dute Armintzako uretan

LEMOIZ bBizkaiko Saitec ingeniaritza enpresa itsasoko ur gainean ige-
ri egongo den porlanezko plataforma sortzen hasi da Bilboko portuan,
haren gainean 2MWko aerosorgailu bat jartzeko. Plataforma Armin-
tzako uretan (Lemoiz) dagoen Bimep ikerketa gunera eroango dute
2022ko udaberrian, eta bi urtez probatuko dute, baldintza errealetan.

Eraso homofobo bat salatu dute Basaurin:
hamahiru lagunek gazte bat jipoitu dute

BASAURI bBasauriko Udalak asteburuan herrian izandako eraso homo-
foa salatu du: «Horrelako ekintza matxistek helburu dute norbanakoen
askatasuna hertsatzea; onartezinak dira». Hamahiru gaztek 23 urteko
beste bat jipoitu eta konorte gabe utzi zuten, «marika» deituta.

%39
CARITASI EGINDAKO LAGUNTZA ESKAEREN IGOERA IAZ

Bilboko Elizbarrutiko Caritasek iaz 13.096 lagun artatu zituen. Horietatik

%39k lehen aldiz jo zuten erakunde katolikora laguntza eske. 2008tik ez

dute halako igoerarik ikusi. Erdia pasatxo andreak dira, eta etorkinak.



Peru Azpillaga Diez Bilbo

Gazteek dituzten erronkei kon-
ponbidea aurkitzeko eta borroka
ezberdinetako konfluentziak
ehuntzeko antolatu dituzte Bilbo-
ko Gazte Topaketak ekainaren
19rako. Bilboko Karmela espazio
autogestionatuan izango diren
egun osoko topaketen aurretik,
ordea, hainbat hitzaldi antolatu
dituzte egunotarako hiriburuko
hainbat txokotan. Maialen Gago
(Bilbo, 1996) Gu ere bagara Bilbo
mugimenduko kidea buru-bela-
rri dabil topaketen antolakun-
tzan. Gagok azaldu duenez, asko-
tariko gaiak izango dituzte min-
tzagai datozen egunetan: gazte
konpartsak, etxebizitza eskubi-
dea, krisi ekologikoa, auzoak eta
segurtasuna, esaterako.  
Nondik dator Bilboko Gazte To-

paketak antolatzeko premia?

2008ko krisia pairatzen jarrai-
tzen dugun gazteak gara. Pande-
miak aurretik jada bazetorren
krisi bat baino ez du azaleratu.
Badakigu datozen hilabeteetan
egoera sozialak, oraindik ere,
okerrera egingo duela, eta,
horren aurrean, uste dugu ezin-
bestekoa dela batasunerako
pedagogia bat garatzea eta elka-
rrekin jarduteko zoru komun
minimo bat eraikitzea. Premia
horri erantzuteko antolatu ditu-
gu topaketak.
Zein izango da topaketen helbu-

ru nagusia?

Topaketak guretzat duela urte
pare bat abiatutako bidean beste
urrats bat izango dira. Badugu
bide txukun bat egina: lorpen
handiak izan ditugu hilabete
hauetan, eta, beraz, ez ditugu to-
paketak helburu gisa ulertu nahi.
Orain arte egindako jardunean
emango dugun salto kualitatibo
bat izatea espero dugu. Izan ere,
gazte mugimenduaren zati bat
baino ez gara oraindik ere, eta ez
ditugu nahiko genituzkeen gazte
guztiak ordezkatzen. Horregatik,
prestatzen jarraitzea da gure as-

moa, harremanak sakontzea eta
mundua ikuspuntu kritiko bate-
tik ikusten dugunon arteko ha-
rremanak sortzen jarraitzea,
etorkizun duin baten alde borro-
katzeko.
Zer gai landuko dituzue?

Aipatutako helburu horietara
heltzeko, funtsezkotzat jo ge-
nuen, Bilboko lanketa bat egiteaz
gain, auzoei eta bertako mugi-
menduei ere parte hartzeko au-
kera ematea. Orduan, topaketen
antolakuntzan ari garenok auzo
mailako edo ildokako bilerak ere
egin ditugu. Hortaz, ekologis-
moa, etxebizitza edota prekarita-
tea gisako gai orokorrez gain, au-
zoetan dauden kezka eta hutsu-
neei lotutako gaiak ere jorratuko
ditugu: hala nola gure hiriko erdi-

gunearen eta periferiaren arteko
talka edota segurtasunaren auzia.
Askotariko gaiak landuko dira.

Bai, baina jorratuko ditugun gai
guztiek lotura bat izango dute.
Uste dugu Bilbon kapitalismoak
hiri eredu forma hartzen duela,
eta, beraz, arlo hori lantzeak gau-
za zehatzetatik sistemari kontra
egiteko aukera ematen digula.
Horregatik, hiri eredua eta gazte
batasuna izango dira topaketen
bizkarrezurra.
Nolakoak izango dira Bilboko

Gazte Topaketak?

Aniztasun hori bermatzeko, hi-
tzaldi sorta bat antolatu dugu,
ekainerako, topaketen egunera
arte. Bilboko hainbat tokitan
izango dira, egun bakoitzean lan-
duko den gaiaren arabera. Ostera,
egunean bertan, ordu berean
izango diren hainbat solasalditara

joateko aukera egongo da; goizez
zein arratsaldez. Horrekin batera,
bi mahai inguru zentral izango
dira, topaketen gai nagusiei hel-
tzeko asmoarekin. Azken horie-
tan parte hartzea oso zabala izatea
nahi dugu, bai hizlarien, bai ber-
taratuko direnen partetik. 
Topaketak Gu ere bagara Bilbo

mugimendutik antolatu dituzue.

Noiz eta nola sortu zen mugi-

mendu hori?

Iazko urtarrilaren 30eko greba
orokorreko harremanetatik abia-
tuta, gazteengan eragiteko egitas-
mo batzuk sortu ziren, eta, horie-
tatik tiraka, identifikatu genuen
Bilbon halako mugarriak datoze-
nean erantzuteko gai den gazte
espazio baten falta dagoela, bai
gazte mugimendutik bai herri

mugimendutik sortzen
diren mugarriei erantzu-
teko, zein Eurokopa edo
makrojaialdiak gisako
kanpotik datozen erron-
kei aurre egiteko. Horri
buelta emateko, batasun
espazio bat behar ge-
nuen, eguneroko lana-
ren bidez eraikitako as-
kotariko gazteen arteko

espazio ireki bat. Hortik jaio zen
Gu ere bagara Bilbo. Helburua ez
da, ordea, horren izenpean gau-
zak egitea, baizik eta harremane-
tarako sare iraunkor bat osatzea
eta mantentzea.
Nortzuek osatzen dute Gu ere

bagara Bilbo mugimendua?

Askotariko eragile eta norbana-
koek. Batik bat, gure inguruan
mota askotako zapalkuntzen
aurka eta horiei buelta ematearen
alde lan egiten duten gazte eragi-
leetako kideek osatzen dute: lan
eskubideetatik hasita, ekologis-
moraino; besteak beste, mugi-
mendu arrazializatuetatik, gazte
asanbladetatik edota feminismo-
tik igarota.
Aurrera begira, zer erronka ditu

mugimenduak?

Oraindik gehiago gaiztotuko den
egoera sozial horretarako presta-

tuta egon behar garela uste dugu.
Horregatik, lehen aipatu dudan
zoro komun hori eraikitzea ezin-
bestekoa da guretzat, elkarrekin
jardun militantea garatu ahal iza-
teko minimo batzuk adostea. To-

paketetan ikasitakoa gure egune-
roko borroketan aplikatuta eta
konfiantzazko batasun harrema-
nen bidez, mugimendu izaera
moduko bat garatzea espero
dugu, luze gabe.

«Batasun espazio
bat behar genuen»
Maialen Gago b Bilboko Gazte Topaketetako antolatzailea

Gu ere bagara Bilbo mugimenduak Bilboko Gazte Topaketak antolatu
ditu ekainaren 19rako, Karmelan. Gagok esan du «gehiago gaiztotuko
den egoera sozialari» aurre egiteko prestatzeko balioko diela.

ARITZ LOIOLA / FOKU«Funtsezkotzat jo genuen,
Bilboko lanketa bat egiteaz
gain, auzoei ere parte hartzeko
aukera ematea» 

«Gazte mugimenduaren zati
bat baino ez gara oraindik, eta
ez ditugu nahiko genituzkeen
gazte guztiak ordezkatzen»

EGITARAUA 

Ekainaren 19an Karmelan izango

diren Bilboko Gazte Topaketekin

batera, hainbat hitzaldi antolatu di-

tuzte datozen egunetarako.

Ekainak 14, astelehena

18:30.Auzoetatik Bilbo eraikima-

hai ingurua, Deustuko Erriberan. 

Ekainak 15, martitzena

18:30.Kanpoaldea vs erdigunea.

Zentralizazioaren arazoahitzaldia,

Otxarkoagako Sukabin. 

Ekainak 16, eguaztena

18:00.Seguridad: ¿Derecho o ex-

cusa para criminalizar? hitzaldia,

San Frantsizkoko Mariaren Biho-

tza plazan.

Ekainak 19, zapatua

10:00.Gosaria eta aurkezpena.

11:00.Hiru aukera: Cuerpo vs ciu-

dad;Behar materialen aldeko bo-

rroka Bilbon; eta Ekonomia Sozial

Eraldatzailea Bilbon, gazteontzako

alternatiba errealak dira?

12:30.Lehenengo mahai inguru

zentrala: Gazte antolakuntzatik,

gazte batasunera. Batasuna da

dugun erramintarik indartsuena.

15:00.Bazkaria.

16:00.Hiru aukera: Konfluentzia-

ren beharra, teoriatik esperientzia

desberdinetaraeta Desobedien-

tzia mundua eraldatzeko tresnahi-

tzaldiak edota Kirol txapelketak

eta aisialdi eskaintza, Karmelan

bertan.

17:30.Bigarren mahai inguru zen-

trala: Begiradak, bizipenak eta bo-

rrokak batuz, hiria eraldatu. Gazte

antolakuntza Bilboko hiri eredua-

ren aurka.

20:00.Mobilizazioa eta kontzer-

tuak.
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Saretzea beharrezkoa
da, neskok bizi ditugun
eguneroko gertaerek
izaera kolektiboa dutela
ulertzeko»
Nahia Buruaga
Elorrioko neska gaztea

«Biribilketa mugarri
indartsu bat da
eskualdean. Baliteke
ostean Iurretan neska
gazte talde bat sortzea»
Maitane Totorika
Iurretako neska gaztea

«Gazteok aspalditik
dugu halako espazioen
beharra. Garrantzitsua
iruditu zitzaigun
gozamena politizatzea»
Araia Atxutegi
Zornotzako neska gaztea

‘‘

Maialen Arteaga Iurreta

H
au ez delako

gure oreka, Bi-

ribilketa», dio

Biribilketa Fe-

m i n i s t a k o

kantak. Du-

rangaldeko neska gazteen topa-

gunea da Biribilketa, eta  bi aldiz

antolatu izan dute lehenago. Ko-

ronabirusaren pandemiak eta

itxialdiak, ordea, bertan behera

utzi zuen hirugarren edizioa, iaz.

Aurten berhartu dute ohitura, eta

domeka honetan izango da.

«Inoizko Biribilketarik handie-

na» izango dela aurreikusi dute

antolatzaileek; 80 neska gaztek

baino gehiagok eman dute izena

dagoeneko.

Durangon eta Zaldibarren egin

dira aurrekoak; aurtengoak Iu-

rretako plaza izango du etxe.

12:00etan hasiko da egitaraua,

eta, ordutik hasita, hainbat tailer,

hitzaldi eta kontzertu antolatu di-

tuzte plazan bertan. Durangoko,

Zornotzako, Iurretako, Abadiño-

ko, Zaldibarko eta Elorrioko

hainbat neska gazte ibili dira egu-

naren antolakuntzan, baina es-

kualde osoko emakumeek eman

dute izena. «Pandemian harre-

man guztiak eten egin dira, baina,

batez ere, gazteon harremanak

izan dira jomugan egon direnak.

Biribilketak neska gazte bezala

ditugun bizipenen inguruan

hausnartzea ahalbidetzen digu»,

dio Zornotzako Araia Atxutegik.

Maitane Totorika iurretarra ere

ados dago Atxutegirekin: «Es-

kualdeko neska gazteak elkartu,

eta zeharkatzen gaituzten gaien

inguruan modu kolektiboan

hausnartzeko eguna da». 

Saretzearen garrantzia azpi-

marratzen dute Durangaldeko

neska gazteek, baina zergatik sa-

retu? «Saretzea beharrezkoa da,

neskok bizi ditugun eguneroko

gertaerek izaera kolektiboa dute-

la ulertzeko; zapalkuntza estruk-

turala denez, kolektiboan eran-

tzun behar dugu», argitu nahi

izan du Elorrioko Nahia Burua-

gak. Zornotzako Suhaziak neska

gazte taldeak abiatu zuen propo-

samena, eta martxoan egin zuten

lehenengo asanblada irekia,

modu telematikoan. Ordutik,  Iu-

rretako plazan ibili dira biltzen

egunaren nondik norakoak ze-

hazteko. Lodifobia, sare soziale-

tako biolentzia, desheteronorma-

tibitatea, dekolonialitatea, neska

gazte subjektuaren hausnarketa

eta beste hainbat gai izango dituz-

te hizpide. Hainbat eragileren la-

guntzaz antolatu dituzte taile-

rrak: eskualdeko Bilgune Femi-

nistako taldeak, Lesbianen Sarea,

Euskal Herriko Neska Gazte Tal-

dea, Lemoako Torontile serigrafia

proiektua, Iurretako Abadetxea

espazio okupatua eta egunean

bertan zuzenean arituko den Iu-

rretako Laixiar irrati librea.

Sareak, borroka esparru
«Gai asko landu nahi genituen,

baina, batez ere, neska gazte iza-

teagatik hurbiletik bizi ditugun

problematikak ekarri nahi geni-

tuen lehen lerrora», azaldu du

Totorikak. Buruagak adibide argi

bat jarri du: «Sare sozialak, esate-

rako, gure errealitatearen parte

dira, eta oso gutxitan izaten dugu

sareetan erreproduzitzen diren

zapalkuntzetaz hausnartzeko au-

kera. Gorputz normatiboen idea-

lizazioa, ziberjazarpena, hizkera

matxista, emakumezkoen gor-

putzen sexualizazioa...». Pande-

miak horiek guztiak areagotu di-

tuela esan du: «Itxialdian harre-

manak izateko tresna nagusia

izan dira sare sozialak; egia da es-

kuragarri daudela eta biderik

errazena direla, baina beste alde

ilun hori ere badute, eta hori ber-

balizatueta hausnartu behar da».

Desikasiz, ikasi
«Desikasteko» eta «ikasteko»

baliatu nahi dute Biribilketa. «Bi-

zitzako momentu batean, adin ja-

kin batera iristean, gure gorpu-

tzak errealitatearekin talka egiten

du. Feminismoan murgiltzerako-

an ulertzen duzu barneratuta

daukazun errealitatea eraikia

dela; generoa, orientazio sexua-

la... Normatibitate guztiak arra-

kalatu nahi ditugu», esan Atxu-

tegik. Buruaga ados dago kidea-

rekin, oraindik egiteko asko

dagoela adierazi du: «Gauza asko

aldatu diren arren, oraindik gaz-

teongan guztiz normatiboa da

cisheterosexualitatea, eta espazio

guztietan normatibitate hori

erreproduzitzen da. Hausnarketa

hori kolektibizatu nahi dugu».

Eskualdeko argazki feminista

orokor bat eginez, errealitate guz-

tiz desberdina bizi dute Duran-

galdeko neskek. Iurretan, esate-

rako, ez dago neska gazte talde-

rik, ez mugimendu feminista

sendorik: «Lagun artean gai

hauek tratatu izan ditugu noiz-

bait, baina ez hain sakon,  eta ba-

tzuetan behar dugu ingurutik

kanpo beste herrietako nesken

Durangaldeko neska gazteek Biribilketa izeneko topaketa eguna antolatu dute domekarako, Iurretan.
Neska gazteek bizitzen dituzten gaiak eta hausnarketak izango dituzte hizpide. Aisialdi eskaintza ere
antolatu dute, eskualdeko hiru musika talderekin. 80 neska baino gehiagok eman dute izena.

Elkartu, sendotu eta hedatzeko

Durangaldeko zenbait neska gazte, Iurretako plazan, joan den astelehenean. ENDIKA PORTILLO/ FOKU



M. Arteaga Bilbo

Bizkaiko Emakumeen eta Gizo-

nen Berdintasunerako Lurralde

Sarea datozeen hilabeteetan hasi-

ko da martxan. Urrian egin asmo

dute udalerrien eta Foru Aldun-

diaren arteko lehenengo asanbla-

da. Ekainaren 3an eman zuten sa-

rearen nondik norakoen berri,

Bilboko Euskalduna jauregian

egindako jardunaldietan. 

Bizkaiko herrien eta Aldundia-

ren arteko marko bat izango da

sarea, eta, horien arteko «koordi-

nazio gunea aktibatuz», tokian

tokiko politikak hobetzea du hel-

buru, emakume eta gizonen arte-

ko berdintasunean aurrera pau-

suak emateko. «Koordinatzeko,

hitz egiteko, ikasteko eta haur-

nartzeko» gunea izango dela

esan du Bizkaiko Foru Aldun-

diak, eta informazio, aholkulari-

tza eta laguntza zerbitzuak izango

ditu. 2018an onartutako zen Biz-

kaian Emakumeen eta Gizonen

Berdintasunerako Foru Araua,

eta konpromiso horren ondorioz

jaio da sarea. Erabaki batzuk har-

tu dituzte dagoeneko. Esaterako,

7.000 biztanle baino gutxiagoko

udalerrientzat diru laguntzak

emango dituzte berdintasun pla-

nak sustatzeko. Azaroaren 25a eta

Martxoak 8a antolatzeko aholku-

laritza eta laguntza eskainiko die

udalei.

Teresa Laespada Enplegua, Gi-

zarte Inklusioa eta Berdintasuna

sustatzeko foru diputatuak azal-

du zuenez, «ez da erraza izan»

sarea eratzea, COVID-19aren

pandemiak parte hartze kolekti-

boa oztopatu duelako. Bizkaiko

112 herriek bat egitea da asmoa. 

Berdintasuna, ezinbesteko
Sarera batzeko falta diren herriei

konpromisoa eskatu die Laespa-

dak: «Berdintasuna ez da aukera

bat, ez da eztabaidagarria, ezin

diogu uko egin. Guztion ahalegin

eta ekimena hartu behar dugu gi-

zarte justuago bat lortzeko». He-

rri denak batuz gero, gaitasunak

biderkatu egiten direla azaldu du:

«Hobetzeko gaitasun handiagoa

izango dugu, eta askoz errentaga-

rriagoak izango gara». 

Taldea errealitate eta nolakor-

tasun ezberdinetako herriez osa-

tuta dagoela azaldu dute, eta, on-

dorioz, aniztasuna kontuan hartu

behar dela nabarmendu dute. Sa-

rearen aurkezpen egunean, ho-

rren inguruan hausnartzeko ma-

haingurua egin zuten Elorrioko

alkate Idoia Guruagak, Gordexo-

lako alkate Angela Egiak eta Ba-

sauriko alkateorde Isabel Cada-

valek. Hiru errealitate desberdi-

netako bizipenak partekatu

zituzten. Pandemiak eragindako

arrakalak ere izan mahaigainera-

tu zituzten: zaintza lanak, adine-

koen egoitzetan bizi izandako

egoera, soldata arrakala... Lokale-

tik berdintasunerako lanean ja-

rraitzeko asmoa azaldu zuten

hiru ordezkariek.

Hilabeteetako lana abiatzen
Sarearen lehenengo asanblada

udazkenean izango da, baina au-

retik lan eta harreman bira han-

dia egon dela azaldu zuen Patricia

Campelo Berdintasua sustatzeko

foru zuzendariak: «2018an onar-

tu genuen foru araua; ordutik,

materialak prestatzen, barne el-

karrizketak egiten eta dekretua-

ren zirriborro prestatzen ibili

gara». Udalerriren batek sarean

sartu nahi badu, hainbat puntu

jarraitu behar ditu: «Eskaera bat

aurkeztu beharko diote Aldun-

diaren Berdintasunerako organo-

ari. Ondoren, konpromiso agiri

bat sinatu beharko da, eta sarera-

ko ordezkari politikoak izendatu

beharko dituzte», azaldu du

Campelok. Irailera arte dago es-

kaera egiteko epea.

Diputazioko ordezkariak, Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde Sarearen aurkezpena, ekainaren 3an, B. MONIKA DEL VALLE/FOKU
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ikuspuntua entzutea», kontatu

du Totorikak. Etziko Biribilketa

errealitate hori aldatzeko pizga-

rria izan daitekela uste du. «Iu-

rretak mugimendu feminista be-

har du, eta, horretara bidean, bul-

tzada handia emango dio

inguruko herrietako ikuspun-

tuak plazaratzeak. Biribilketa

mugarri indartsu bat da eskual-

dean, eta baliteke ostean Iurretan

neska gazte talde bat sortzea».

Buruagak ere uste du herrietako

borroka feministak aktibatzeko

balioko duela.

Gozamena politizatu
Aisialdia ere guduzelai da hiru

neska gazteentzat, eta zelai hori

feminista bilakatu nahi dute.

«Aisialdi feminista bermatzea eta

aldarrikatzea oso garrantzitsua

da. Badirudi osasunaren aitzaki-

pean militantziak eta aisialdi poli-

tikoak ezabatu nahi dituztela, eta

aisialdia ere borroka esparru bat

da guretzat», adierazi du Totori-

kak. Jaiak bai, borroka ere bai

dio herri mugimenduetako lelo

zahar batek. Pandemiak ekarri

dituen oztopoen ostean, aisialdia

aldarrikatu dute neskek: «Borro-

ka bai, gozamena ere bai». 

Durangaldeko emakumez osa-

tutako hiru musika talde ariko

dira arratsaldea girotzen, eta ho-

rrelakoen faltaz mintzatu da

Atxutegi. «Gazteok aspalditik

dugu halako espazioen beharra;

lehenengo momentutik garran-

tzitsua iruditu zitzaigun gozame-

na politizatzea: ondo pasatuz el-

kar saretu nahi dugu».  Ikusle ko-

purua eta segurtasun neurriak

kontuan hartzeko izena emateko

lotura publikatu dute. Instagra-

meko zenbait kontutan dago es-

kuragarri: @suhaziak, @biribil-

keta.feminista eta @ijorretako-

gazteasanbladakontuetan.

BIRIBILKETA  

12:00. Durangaldeko talde fe-

ministen aurkezpena, Iurretan.

13:00.Neska gazte subjek-

tuaren inguruko hitzaldia eta

hausnarketa.

14:30.Bazkari autogestiona-

tua.

14:30-16:30.Serigrafia taile-

rra. (Bertan salduko diren pol-

tsak edo etxetik eramandako

arroparen bat serigrafiatzeko

aukera).

16:30.Gorputzak edo Sexuali-

tateak (bi tailerretako bat au-

keratu behar da).

16:30-17:10:Lodifobia edo

Zapalkuntza koloniala, auke-

ran.

17:20-18:00:Sare sozialetan

ematen den biolentzia edo

Desheteronormatibitate taile-

rra aukeran.

18:30:Kontzertuak: P.T, Alter-

natia eta Laru taldeen emanal-

diak.

Berdintasunari ezin
diogu uko egin. Guztion
ahalegina eta ekimena
hartu behar dugu gizarte
justuago bat lortzeko»
Teresa Laespada
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta
Berdintasuna sustatzeko foru diputatua

«2018tik hona materiala
prestatzen, barne
elkarrizketak egiten eta
dekretuaren zirriborroa
prestatzen ibili gara»
Patricia Campelo
Bizkaiko Berdintasun zuzendaria

‘‘

Aldundiaren eta udalen sarea sortu da
berdintasunean aurrera egiteko 
Urrian izango da lehenengo asanblada, eta udalek irailera arte dute eskaria egiteko epea
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Ibai Maruri Bilbao 

Gautegiz Arteaga

E
zohiko gertaera

bat izan da Urdai-

baiko paduretan,

Gautegiz Artea-

gan: hiru arrano

arrantzale jaio

dira. «Ehun edo 200 urte igaro

dira inguru honetatik desagertu

zirenetik. Ordutik ez da txitarik

jaio Bizkaian», nabarmendu du

Urdaibai Bird Centerreko biologo

Edorta Unamunok. Hiruretan az-

kena jaio dena hil egin da astebu-

ruan, baina Unamunok esan du

beste biek bizirik irauteko aukera

handiak dituztela. Pozarren dau-

de, beraz, hegaztien interpretazio

zentroko eta Aranzadi zientzia el-

karteko kideak. Izan ere, jaiotza

hauek 2013tik esku artean duten

proiektu baten emaitza dira.

Zer dira arrano
arrantzaleak?

Pandion haliaetusda arrano ho-

rren izen zientifikoa. «Harrapa-

riak dira, baina arrainak baino ez

dituzte harrapatzen. Urdaila-eta

arraina jateko dituzte prestatu-

ta». Badute beste ezaugarri bat

ere: «Arrano askok ez dute mi-

gratzen, baina hauek migratzai-

leak dira». Mundu osoan aurki

daitezke. Ia Europa osoan, giza-

kiak desagerrarazi zituen. Euskal

Herrian, 100 urte baino gehiago

igaro dira azkena jaio zenetik. 

Zelan itzuli dira
Urdaibaiko paduretara?

Urdaibai Bird Centerrek eta Aran-

zadi zientzia elkarteak arrano

arrantzaleak leheneratzeko

proiektu bat ipini zuten martxan

2013an, Bizkaiko Foru Aldundia-

ren eta Eusko Jaurlaritzaren la-

guntzarekin. «Hegazti mediati-

koa da. Pentsatu genuen espeziea

leheneratzeaz batera beste hegaz-

ti batzuen bizilekua, Urdaibai, ba-

besten laguntzeko eta ingurumen

hezkuntzarako ere erabil geneza-

keela», gogorarazi du. Europa

iparraldean oraindik arrano

arrantzale kolonia sendoak gera-

tzen dira, eta hara jo zuten txita bi-

la. Finlandian eta Eskozian ibili zi-

ren, eta azkenean Eskoziatik eka-

rri zituzten. Bost urtean, urtero

hamabi arrano arrantzale eman

zizkieten: guztira, 60. «Uztailean

joaten ginen eskoziara, The High-

land Foundation for Wildlife era-

kundekoengana. Habia bakoitze-

tik txita bat hartzen zuten. Lau as-

te zituztenean ekartzen genituen.

Adin horretan hasten dira haien

garunean gordetzen non jaio di-

ren edo non jaio direla uste duten.

Euskalduntze prozesua egiten ge-

nuen guk gero».

Zelan egokitu ziren
bizileku berrira?

Uztailaren hasieran iristen ziren

Busturialdera. «Kaiola batean

izaten genituen, baina padurak

ikusten zituztela. Guk egiten ge-

nuen gurasoen lana: lazunak

arrantzatu, eta zati txikietan ema-

ten genizkien. Ikusten genuenean

gai zirela hegan egiteko, kaiola za-

baltzen zitzaien, eta kanpora».

Hori uztailaren bukaeran edo

abuztuaren hasieran izaten zen.

Izan ere, zortzi asterekin hegan

egiteko gai dira. Lehen hilabetean

inguruan ibili ohi dira. Jatekoa le-

ku jakin batzuetan jartzen zieten,

haiek topatzeko. Irailean, desa-

gertzen hasten ziren: migrazio se-

na piztu, eta Afrikara joaten ziren. 

Zelakoa da migrazioa?

GPSarekin markatu zituzten ha-

mar bat arrano. Gehienak Sene-

galera joan ziren. Batzuk hil egin

ziren: «Hilkortasun tasa itzela

dute. Batzuk basamortua zehar-

katzean hiltzen dira. Baina hil zi-

ren 11 arranoetatik hiru seguru

gaude elektrokutatuta hil zirela,

argindar dorreetan». Eusko Jaur-

laritzak hitzeman zien dorreak

isolatuko zituela. Urdaibaikoak

egin zituen; Arabako, Bizkaiko

eta Gipuzkoako guztiak isolatze-

ko konpromisoa hartua du. Le-

hen bidaian negu bi igarotzen di-

tuzte Afrikan, eta heldutasun se-

xuala ailegatzen zaienean,

sorterrira bueltatzen dira. Hu-

rrengo migrazioetan, negua bai-

Maiatzaren 30ean bi, eta ekainaren 2an beste bat: joan den
astean jaio dira azkeneko hamarkadetako lehen arrano
arrantzaleak Urdaibain. 2013an espeziea leheneratzeko
martxan ipini zuten proiektuaren emaitza dira. 

Jaiotza historikoak

1 Lehena.2013an Eskoziatik

ekarritako txitetako bat da Roy 

—irudian—. Bera da harrezkero

migraziotik urtero Urdaibaira itzul-

tzen dena, eta bera da aurten jaio-

tako txiten aita. URDAIBAI BIRD CENTER

2 Zuzenean. Birdcenter.orgweb

orrian zuzenean ikus daitezke Ur-

daibaiko arrano arrantzaleak.

Edorta Unamunok kontakizun be-

reziak egin ditu. Irudian, maiatza-

ren 30ekoa. URDAIBAI BIRD CENTER

3 Albinoa.Txita albinoa beste bi

txitekin eta Landaamarekin, joan

den astean. URDAIBAI BIRD CENTER

4 Zaintza. Landa, beste bi txitak

elikatzen, martitzen honetan. 

URDAIBAI BIRD CENTER

1

2
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no ez dute igarotzen han, eta uda-
berrian itzultzen dira. «Denak ez
ziren bueltatu. Arranoen %75-80
lehen urtean hiltzen dira, migra-
zioan edo negu pasako lekuan».
2015ean itzuli ziren lehenengoak,
2013an askatutakoak. Urdaibai
aldera etortzen dira, baina denak
ez dira Bizkaian geratzen. Batzuk
Landetara joan dira, Frantziara.
Espainian, berriz, Santanderko
badian (Kantabria) eta Villavicio-
san (Asturias) badaude Urdaibain
askatutako arrano arrantzale es-
koziarretako batzuk. Lehen mi-
grazio hartatik Urdaibaira itzuli
eta Urdaibain geratutako arranoa
N3 eraztuna zuena izan da: Roy.

Nor da Roy, eta nor
Landa?

Eskoziatik iritsi zen lehen arrano-
etako bat da Roy. Arra da. 2013an
askatu zuten, eta 2015ean itzuli
zen lehen migraziotik. Harrezke-
ro, urtero egin du joan-etorria.
«Gehiegi euskaldundu genuen
antza, eta, urteak pasatu arren, ez
du ligatu». Iazko martxoaren bu-
kaeran ikusi zuten lehen aldiz

eme batekin. Eme hori Frantzia-
ko proiektu batekoek eraztuna
ipinitakoa da, Landetakoa. Ho-
rregatik, Landa ipini zioten izena.
Jaio diren txiten gurasoak dira.

Zer gertatu zen iaz?

Habian ibili ziren, bai, baina Lan-
da oraindik gaztea zen ama izate-
ko: bi urte zituen. Iraila iritsi zene-
an, bakoitza bere aldetik Afrikara
joan ziren. «Seguru gaude migra-
zioa bakarrik, bakoitzak bere ka-
buz egiten dutela», ohartarazi du
Unamunok. «Urte batean gau-
zak ondo joan badira, hurrengo
urtean leku berera itzuliko dira
bai arra bai emea». Eta hala egin
dute aurten: joan den martxoaren
24an agertu zen Roy Urdaibain;
martxoaren 30ean, Landa. Bazu-
ten hori gerta zitekeen susmoa,
eta kamera bat ipini zuten iaz ibili
ziren habiari begira, badaezpada. 

Zer jazo da martxotik?

Lehenengo, habia txukundu zu-
ten. Gero, ernaltzea etorri zen:

«Egunero eta egun osoan ibili zi-
ren ekinean». Apirilaren 19an le-
hen arrautza ipini zuen Landak.
«Historikoa izan da: hainbeste
eta hainbeste urtetan ugaldu ez
den espezie honek lehen arrautza
jarri du penintsulako Kantauri
isurialde osoan». Apirilaren
22an, bigarrena; apirilaren 26an,
hirugarrena. Bigarren eta hiruga-
rren arrautzen artean emea inku-
batzen hasi zen: 35-38 egun behar
izaten dituzte. «Tentsio uneak
ere izan ditugu: denboraleak izan
dira tartean, eta egun batean Lan-
dak ihes ere egin zuen, hiru orduz
arrautzak bakarrik utzita». Maia-
tzaren 30ean, 06:00etan, lehen
arrautza apurtzen hasi zen:
06:07etan irten zen lehen txita os-
koletik; 06:22etan, bigarrena. Hi-
rugarrena, berriz, ekainaren 2an
jaio zen, sorpresa eta guzti: albi-
noa izan da. 

Zer da albino izatea?

Albinismoa melanina pigmentu
faltak sortzen duen anomalia ge-
netiko bat da. Gizakiek, anima-
liek eta landareek izan dezakete.

«Txita hau zuri-zuria izan da.
Mokoa eta lumarik izan ez duen
lekuak arrosak izan ditu; begiak,
gorri-gorriak». Bibliografia begi-
ratu eta nazioarteko adituekin
berba egin ondoren, munduan
jaio den lehen arrano arrantzale
albinoa dela uste dute. Joan den
zapatuan hil zen. 

Zergatik hil da?

«Hirugarren txita jaiotzen dene-
rako, beste biak bizkortuta ego-
ten dira, eta haiek jaten dute gu-
rasoek ekartzen dieten jateko
gehiena», azaldu du Unamunok.
Bizi izan den hiru egunetan,
behin jan du. Albinoa izateak ere
ez dio lagundu. Itsu jaio da, gaine-
ra. Txiten jarraipena Internetez
egin izan duten milaka zaleen ar-
tetik batzuen kritikak jaso dituz-
te: «Animaliak humanizatzeko
joera dute batzuek: habiatik atera
eta guk hazteko eskatzen ziguten.
Hau basa bizitza da, eta guk ez
dugu esku hartu nahi izan. Ez
dugu Copito de nieve bat —Bartze-
lonako gorila albinoa zena— gura
Urdaibain, kaiolan sartuta».

Zer gertatuko da beste
bi txitekin?

Txitek bost aste dituzten arte itxa-
rongo dute Bird Centerrekoek:
«Biziraungo duten ziurtatu gura
dugu. Orduan, eraztuna jarriko
diegu». Abuztura arte egongo
dira gurasoen zaintzapean. Or-
duan, habiara barik, beste leku
batzuetara eroango diete guraso-
ek jatekoa, handik irteten has dai-
tezen. Hala ibiliko dira iraileko le-
hen hamabostaldira arte. Ondo-
ren, migrazio sena piztu, eta
Afrikara joango dira laurak, ba-
koitza bere aldetik. Han pasatuko
dute negua gurasoek, eta martxo-
an itzuliko dira, arrautza berriak
jartzera. Jaioberriek datozen
negu biak igaroko dituzte Afri-
kan, eta heldutasun sexuala lor-
tuta itzuliko dira Urdaibaira,
2023ko udaberrian. «Normale-
an, jaio diren lekura etortzen dira,
baina ikusten badute habiak oku-
patuta daudela, beste inguru ba-
tzuetara joan daitezke. Urdai-
bain, hamar bikote egoteko behar
beste leku dago. Arazoa gehiago
izaten da bikotea topatzea».

4

3
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Belaunaldi ezberdinetako Algor-
tako (Getxo) bost auzokidek, he-
rrian bost egunez euskaraz bizi-
tzeko erronka osatu dute joan den
astean. Algor7arrak Bat kanpai-
naren baitan, ekimenaren bidez
euskarak auzoan betetzen duen
papera mahaigaineratu nahi izan
dutela azaldu dute antolatzaileek.
Algor7arrak Bat urte hasieran
abiatuta sortutako dinamika da,
kezka batetik: euskal identitatea-
rekiko atxikimendu falta. Horre-
gatik, hainbat alorretan Euskal
Herriarekiko aldekotasuna, kon-
tzientzia eta aktibazioa piztu eta
saretzeko asmoa dute.  
«Herriak dituen bi aurpegiak

azalarazi nahi genituen», hasi da
erronkaren helburua esplikatzen
Asier Zamorano Algor7tarrak Bat
kanpainako kidea. «Batetik, era-
kutsi nahi genuen, gure egunero-
kotasunean baditugula euskaraz
modu librean bizitzeko hainbat
arnasgune. Baina, era berean, na-
barmendu nahi genituen egune-
rokotasunean euskaraz bizitzeko
gogoa dugun herritarrok paira-
tzen ditugun oztopoak eta trabak
zeintzuk diren».
Bi aurpegi horiek plazaratzeko,

adin eta inguru desberdinetako
bost auzokiderekin jarri ziren ha-
rremanetan: Peio Lago (17 urte),
Uxue Pradera (27 urte), Urko
Uriarte Ruke (48 urte), Amaia Ga-
ramendi (60 urte) eta Marga Bra-
vo (68 urte) izan dira erronkan
parte hartu dutenak. Behin
erronka amaituta, Bizkaiko Hitza
horietako birekin batu da haien
esperientzia kontatzeko: Bravo
eta Praderarekin.
«Parte hartzeko deitu egin zi-

daten. Ni beti nago prest euskara-
ren alde egiteko; beraz, animatu
egin nintzen. Berez, beste aste bat
izan da, egunerokotasunean ere
euskaraz bizitzen saiatzen naize-
lako. Oraingoan, bizitakoa kon-
tatu behar izan dugu: hori da al-
daketarik handiena», azaldu du
Bravo erronkako partaideak. Bat
etorri da Pradera ere: «Lagun ba-
ten bitartez heldu zitzaidan auke-
ra, eta euskararen aldeko nire
ekarmena egiteko batu nintzen
ekinbidera».

Bost lagun, bost egunez euska-
raz soilik bizitzeko konpromisoa
hartuta ibili direla kontatu dute.
Bakoitzak egun batean bizitakoa
azaltzeko bideo bana egin duela
azaldu dute. «Harrigarria da
ikustea nola jendeak badakien
euskaraz baina ez duen inoiz era-
biltzen, zuk lehen pauso hori
ematen ez baduzu», ohartarazi
du Bravok. Haren ustez, komer-
tzioetan «presentzia handiagoa»
hartu beharko luke euskarak; ba-
tez ere, dendarien partetik, eros-
leak beti «ahalegin hori» egin be-
har ez izateko. Hala ere, oro har,
jendeak euskaraz aritzeko «ja-
rrera positiboa» adierazten duela
deritzo, eta «gutxieneko batzuk»
normalizatzea lortu dela.
«Nik ez dakit belaunaldi be-

rrietan egoera aldatu den, baina
euskara geroz eta normalizatua-
go dagoela esango nuke», gehitu
du Praderak. Hala ere, haren us-
tez, talde handietan aritzean
ematen da oztopo handienetako

bat. «Bakar batek ez dakienean,
denok gaztelerara jotzen amai-
tzen dugu, eta, maiz, gehiengoa
euskalduna izan arren, gaztelera-
ra igarotzen gara guztiak, erres-

petu faltak saihesteko. Katalu-
nian, esaterako, hori ez da gerta-
tzen», azpimarratu du.
«Halaxe ikasi nuen nik», eran-

tzun dio Bravok. «Herbehereetan

jaiotakoa naiz, eta amarekin ne-
derlanderaz hezi nintzen. Ondo-
ren, Euskal Herrira etorri ginen
bizitzera, eta, hemen bizita, ezin-
bestekot jo nuen euskara ikastea.

Laguntza handia jaso
nuen, baina, askotan, ja-
rrera da gauzarik oina-
rrizkoena», esplikatu
du. «Guk jartzen dizkie-
gu oztopoak askotan hiz-
tun berriei, ez dugulako
euskaraz egiten», berriz
ere Praderak. 
«Niri ostiralean kale

saltzaile bat hasi zitzai-
dan euskaraz hitz egiten,
eta nik euskaraz jarraitu
nion. Esan zidanez, eus-
kara ikasten ari denez,
praktikatu beharra
zuen. Orduan pentsatu

nuen: ‘Pertsona hau kanpotik
dator eta prestutasuna du ikaste-
ko’. Eta oso pozgarria da hori:
hemengo jende asko oso eroso
bizi da gazteleraz, eta ez du ikas-

teko inolako borondaterik»,
nabarmendu du Bravo. «Gure
esku dago ere oreka hori lortzen
jakitea», gehitu du Praderak:
«Guk ikusi behar dugu nor dago-
en prest eta, beraz, bultzatu deza-
kegun gehiago euskaraz egitera
eta nork ez duen euskaraz egite-
ko inolako asmorik».

Lehen hitza, euskaraz
Antzeko ondorioetara heldu dira
bi partaideak. Praderak dioenez,
erronka nagusia dakitenek beti
lehen hitza euskaraz egiten aha-
legintzea da, besteak beste, era-
kusteko «herriak baduela euska-
raz egiteko nahia». Hori ikusita,
ondo moldatzen ez direnek au-
rrerapauso hori eman dezaketela
deritzo. «Nahi hori dagoela ikus-
ten badute, errazagoa izango da
haiek ere euskaraz bizitzeko
apustua egitea. Izan ere, askotan
euskaraz aritzea ez da esfortzu
kontua izaten, ohitura kontu bat
baizik, eta ohitura horiek aldatuta
era naturalean atera daiteke era-
bat euskara erabiltzen hastea»,
esan du. 
Kritikoagoa izan da Bravo:

«Euskara bigarren mailako hiz-
kuntza bat da gaur egun, eta, Ge-
txon, baztertuta dago. Instituzio-
en partetik ez dago bultzada bat
egoera iraultzeko. Dinamikak
egiteagatik antolatzen dituzte,
zurikeria modu bat bezala. Asko
falta da oraindik».

Euskara hutsean bizitzeko
erronka probatu dute Algortan 
Bost egunez, bost lagun euskara hutsean aritu dira Getxon b ‘Algor7arrak’ dinamikatik
abiatu den ekinbidea izan da b Bakoitzak bideo bana grabatu du esperientzia kontatzen

Marga Bravok eta Uxue Praderak hartu dute parte euskaraz bizitzeko erronkan. Irudian, Algortan (Getxo), martitzenean . ARITZ LOIOLA / FOKU

Hemengo jende asko oso
eroso bizi da gazteleraz.
eta ez du ikasteko inolako
borondaterik»
Marga Bravo
Getxoko Algorta auzoko erronkako partaidea

«Guk jartzen dizkiegu
oztopoak askotan hiztun
berriei, ez diegulako euskaraz
hitz egiten»
Uxue Pradera
Getxoko Algorta auzoko erronkako partaidea
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«ELA gaixotasunak neurona mo-
torra kaltetzen du, baina, horren
gainetik, argi utzi nahi dugu neu-
rona motorraren kalteak ez duela
eragozten bizitzaz gozatzea eta
erronka berriak lortzen jarrai-
tzea». Hala uste du Jaime Lafitak.
Baieztapen horri jarraituz,
2016an ELA Alboko Esklerosi
Amiotrofikoa diagnostikatu zio-
tenetik, gaixotasunaren bozgo-
railu izateko lanean murgilduta
dabil. Oraingo honetan, Getxotik
Bruselara joango da belaontziz eta
bizikletaz, gaixotasuna ikertzeko
diru gehiago eskatzeko. Lafitak
190 milia egingo ditu Getxotik
Arroxelaraino (Frantzia), eta, on-
doren, beste 900 kilometro tan-
dem bizikletan Bruselaraino.
Gaur bertan abiatuko du erronka
eta, haren asmoa, Bruselara ekai-
naren 21ean iristea da, hain zuzen
ere, ELA gaixotasunaren Mundu-
ko Egunean, Europako Parla-

mentuan ELAduen gaixoen aho-
tsa izateko.
Lafitak berak sortutako Dale-

candELA elkartearen bidez jarri
du martxan BrusELA deituriko
erronka. Abrako Itsas Klubetik
(Getxo) abiatuko da espedizioa,
eta bederatzi belaontzik osatuko
dute. Getxoko Kirol Portutik Biz-
kaiko Zubira hurbildu, eta or-
duan abiatuko dira Arroxelara.
Espedizioa, ordea, ez da bakarrik
abiatuko. Izan ere, Galea lurmu-
turreraino belaontzi ugari joango
dira haiekin.
Itsas zeharkaldiak bi egun in-

guru iraungo du, eta, baldintza
klimatologikoen arabera aldatu
daitekeen arren, domekan Arro-
xelako portura iristea aurreikusi
dute. Ondoren, tandem bizikleta
hartuta, bederatzi etapa egingo
ditu Lafitak Bruselaraino. Azaldu
duenez, helburu argi batekin
gauzatuko du bidaia. ELAdun
gaixoen ahotsa entzunarazteaz
gain, «konpromiso handiagoa»

eskatu nahi die Europako Batasu-
neko erakundeei, batez ere, gaur
egun sendabiderik ez duen pato-
logia horri konponbidea bilatze-
ko ikerketa zientifikoa bultzatu
dezaten. 
Horretarako, ekainaren 21ean,

Europako Parlamentuaren pla-
zan manifestu bat irakurriko du

Lafitak. «Gure helburua ez da ba-
karrik parlamentuaren neurriko
Europako topagune honetan
ELArekiko babes eta konpromi-
soaren aldeko mezua helaraz-
tea», dio Lafitak; «egiteko mo-
dua ere nabarmendu nahi dugu.

Motorraren laguntzarik ez duten
lokomozio bitartekoak erabilita
egingo dugu hamar eguneko bi-
daia  ». Hala, espedizioan joango
diren kideek ez dute motordun
ibilgailurik erabiliko, «motorra
kaltetuta egon arren, bizi eta go-
zatzeaz gain, balentria handiak
lor daitezkeela frogatzeko».

Bost garrasi
BrusELA erronka, ordea,
ez da ekinbide isolatu bat
izango. DalecandELA el-
karteak, Dar Dar eta
Saca la Lengua a la ELA

—atera mingaina ELAri—
elkarteekin batera mar-
txan jarritako ELAren
aurkako borrokaren

bost garrasiak izeneko dinami-
karen parte izango da. Gaixota-
suna bistaratzeaz gain, ikerketa-
rako dirua biltzeko asmoa du di-
namikak. 
Bost garrasiek kirol izaera dute.

Pablo Olmos, Miguel Angel Rol-

dan eta Lafitak berak pairatzen
duten patologiaren bozgorailu
izateko jaio diren nork bere burua
gainditzeko erronkak dira: «Gai-
xotasunagatik mugitzeko gaita-
sunak oso mugatuak dituzten
pertsonentzat itxuraz ezinezkoak
diren erronken bitartez».
BrusELA laugarrena izango da.

Izan ere, lehendabizi, Olmosek
Antartikan dagoen gailurrik
garaiena igo zuen: Vinson men-
dia, Dar Dar ELAntartikadeituri-
ko espedizioaren bidez. Ondoren,
Roldanek eta Lafitak, TeidELA
izeneko erronkan Espainiako
Estatuko mendirik garaiena igo-
tzea lortu zuten: Teidera (3.718
metro).
Ondoren, Roldanek hirugarren

garrasia jarri zuen martxan, eta
UrriELA izeneko espedizioan,
Naranjo de Bulnes edo Urriellu
mendia (Asturias, Espainia) eska-
latu zuen. Oraingoan, Lafita lau-
garren garrasia lortzeko prest
abiatu da, tontorren ostean, Eu-
ropako goi bileran bizitzeko es-
kubidearen aldeko garrasia za-
baltzeko gogo biziarekin. Azke-
nik, azaldu dutenez, udazkenean
dute bosgarren garrasiari ekiteko
asmoa. Dar Dar Elama Dablam

izeneko azken erronka horretan,
Ala Dablam Himalaiako gailurra
igotzen saiatuko dira.

Bruselaraino eramango dute ELA
gaixotasuna ikertzeko aldarria
Gaur abiatuta, belaontziz eta bizikletaz, Getxotik Bruselara joango da gaitzak jotako Jaime
Lafita bELAren Munduko Egunean manifestu bat irakurriko du Europako Parlamentuan

Jaime Lafita, martitzenean, Getxoko Getxoko Abra Itsas Klubeko kirol portuan. ARITZ LOIOLA / FOKU

‘BRUSELA’ ERRONKA

Gaur Getxotik atera eta ekainaren

21ean iritsiko da Jaime Lafita Bru-

selara, BrusELAerronka berezia-

ren baitan.

Gaur

15:00. Jaime Lafita etxetik atera

eta bizikletaz abiatuko da Abrako

Itsas Klubera.

16:00.Abrako Itsas Klubera iritsie-

ra eta agur ekitaldia.

17:00.Ontzien irteera Bizkaiko Zu-

birantz.

18:00.BrusELAerronkan parte

hartuko duten bederatzi belaon-

tzien irteera ofiziala.

Ekainak 12 -13

Frantziara heldu.Taldea Arroxela

hiriko portura iritsiko da —baldin-

tza klimatologikoen arabera—.

Ekainak 13- 14

Bizikletaz Bruselara.Bizikleta

martxaren irteera Arroxelatik.

Ekainak 21

13:00. Iritsiera Bruselara, bizikletaz.

14:00.Manifestuaren irakurketa. 

16:30.Bilera birtuala Europako

Batzordearen ordezkariekin, ELA

duten pazienteen eta zientzia arlo-

ko ordezkariekin.

Motorraren laguntzarik ez
duten lokomozio bitartekoak
erabilita egingo dugu hamar
egunko bidaia osoa»
Jaime Lafita
DalecandELA elkartearen sortzailea

‘‘
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Parapente txapelketa

Zihara Jainaga Larrinaga 

H
egaztiek kon-

painia izango

dute Orozko

inguruetako

lur gainetan

bihar eta etzi.

Hain zuzen ere, Bizkaiko Para-

pente Txapelketa egingo da ber-

tan. Orozkoko Iparair taldeak an-

tolatu du lehia, eta, hori horrela,

ia 50 lehiakide zerua ukitzetik

gertu ibiliko dira. 

Iparair taldea inguruetako pa-

rapentelariek elkarri laguntzeko

sortu zen, parapentean aritu nahi

zuen jendeak elkargune bat izate-

ko, irteerak antolatu edota egin-

dako ibilbideak komentatzeko.

Halaber, hasieran, duela hiruzpa-

lau hamarkada, eskola modura

sortu zen taldea. Bizkaiko lehe-

nengoetarikoa izan zen, hain zu-

zen. Egun, talde bat da, eta berta-

ko partaideek gastuei aurre egite-

ko hogei euroko kuota bat

ordaintzen dute urtero. 

Bizkaian parapentelari gehien

batzen dituen taldea izanik, Biz-

kaiko Parapente Txapelketa an-

tolatzeko lanak hartu ditu talde-

ak. Hala, lehen aldiz antolatuko

du mota horretako lehiaketa bat.

Juan Andres Larrinaga taldekide

eta parapentelariak adierazi due-

nez, Bizkaiko Txapelketa, azken

finean, lagunarteko lehia bat da,

eta xedea Iparair taldearen

proiektua indartzea da. Halaber,

herriarentzako zein eskualdea-

rentzako bultzada bat ere izan

daitekeela uste dute. Era berean,

kirola indartu eta daukan garran-

tzia eman nahi diote. «Txapelke-

ta xumea izango da, nahiz eta

lehiakide indartsuak aurkeztuko

diren. Hortaz, badu bere garran-

tzia». 

Eguraldia lagun, 49 pertsona

espero dituzte bihar, Bizkaitik,

Arabatik, Gipuzkoatik eta Nafa-

rroatik bildutakoak. «Oso kopu-

ru ona da; oso pozik gaude. Egu-

raldiak laguntzen badu, egun po-

lita aurreikusten dugu», adierazi

du Larrinagak. Parte hartzeko

nahikoa izan dute lehiakideek Es-

painiako Open mailan federatuta

egotea; halaber, derrigorrezkoa

da lehiatzeko maila egokia izatea,

eta maila hori agiri ofizial bidez

akreditatzea.

Modalitate edota kategoria ba-

karrean lehiatuko dira, eta ira-

bazteko zirkuitu bat ahalik eta az-

karren igaro beharko da. Parte

hartzaileak une oro egongo dira

GPS bidez lokalizatuta, eta anto-

lakuntzako kideekin irrati bidez-

ko harreman zuzena izango dute.

Txapelketak Cross Country pro-

ben estiloa jarraituko du, hau da:

parte hartzaileek lasterketa bat

egin beharko dute aurrez, baliza

birtual batzuen bitartez markatu-

tako ibilbide batean, eta pilotuek

ordena jakin batean gurutzatu

beharko dituzte baliza horiek. Ba-

karka ariko dira denak zirkuituan

markatutako balizak gainditu be-

harko dituzte helmugara iritsi au-

rretik. Balizak gainetik

igaro beharko dira, nos-

ki, eta GPSak kontrola-

tuko ditu igarotzen diren

edo ez. Halaber, parte

hartzaile bakar batek ere

ez badu zirkuitu osoa

egiten, zatirik handiena

egin duenak lortuko du

garaipena.

Irteeran, hasteko abi-

sua ematen denean, parte hartzai-

le guztiak egon beharko dira hegaz

erradio zehatz eta handi baten ba-

rruan. Larrinagak azaldu duenez,

balizak igarotzeko baldintza me-

tereologikoak kontuan izatea

ezinbestekoa da: haizearen nora-

bidea eta termikak. Halaber, azke-

neko baliza beste denak bezala iga-

ro behar da, eta, horrez gain, lur

hartu beharko dute parte hartzai-

leek. Proba azkeneko baliza igaro-

tzean bukatzen bada ere, derrigo-

rrezkoa da lur hartzea. Larrinaga-

ren arabera, irabazteko gakoa da,

batetik, baldintzak ahalik eta

gehien aprobetxatzea, eta, beste-

tik, irteeran altuera handia har-

tzea. Horrez gain, balizak igaro bi-

tartean termikak badaude, apro-

betxatzeak asko laguntzen du. De-

na, baina, ez da egongo lehiari be-

gira. Larrinagak aurrez aipatu

duenez, saria parte hartzaile ba-

koitzak ibilbidea ahalik eta hobe-

ren egitea izango da. «Azken fine-

an, gustuko dugulako parte har-

tzen dugu, eta saria sinbolikoa da:

otzara bat».

Bestalde, txapelketaren zirkui-

tua ez dute zehaztuko eguna iritsi

arte, eguraldiaren arabera hain-

bat aukera egon daitezkeelako,

eta ezin delako ziurtatu lehiaketa

egunetan zer eguraldi egingo

duen. «Haizearen norabidearen

Iparair taldeak antolatuta, Bizkaiko Parapente Txapelketa egingo dute asteburu honetan
Orozkon. Arratian eta Hego Uriben halako lehia bat antolatu duten lehen aldia da. Parte
hartzaileek zirkuitu batean markaturiko baliza denak igaro beharko dituzte. 

Topaketa, hodei artean

Txapelketa xumea izango da,
nahiz eta lehiakide indartsuak
aurkeztuko diren. Hortaz,
badu garrantzia»
Juan Andres Larrinaga
Parapentelaria

‘‘
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arabera, askotariko aukerak sor-

tzen dira. Aurrez ezer gutxi ziur-

tartu daiteke», esan du Larrina-

gak. Halaber, azpimarratu du

eguraldiaren arabera parte har-

tzaile guztiek ez dutela etekin

bera lortzen. «Ez du esan nahi

eguraldi ona izanagatik parte

hartzaile denek hegaldi on bat

egingo dutenik».

Eguraldiaren menpe
Hegaldi onak egiteko, eguraldia

da baldintzarik garrantzitsuena,

eta, Larrinagak azaldu duenez,

egunik onenak ezegonkortasuna

dagoenean izaten dira. «Eguraldi

egonkorra dagoenean, ez da

ona». Udaberrian, adibidez, kli-

matologia aldakorra denez, ho-

rrek lagundu egiten die. 

Zailtasunei dagokienez, Larri-

nagak oinarrizko hiru ariketa ai-

patu ditu: aireratzea, lur hartzea

eta hegan egitea. Baina gakoa bal-

dintzak interpretatzea dela esan

du. «Parte hartzaileen artean,

baldintza berdinetan, alde han-

diak egon daitezke. Interpreta-

tzeaz gain, harrapatzen ere jakin

behar baita». 

Duela 30 urte hasi zen parapen-

teari gustua hartzen Larrinaga.

Etenaldi baten ostean, orain dela

hiruzpalau urte, berrekin zion.

Han goian dagoenean, adrenalina

puntu bat edota gainditze sentsa-

zioa sumatzen direla deskribatu

du. «Zaila da azaltzen, probatu

egin behar da jakiteko zer den ba-

lentriarekin eta inguruak eman-

dako baldintzekin lurretik 1.200

metrora egotea». Dioenez, Biz-

kaian kirol honekiko zaletasuna

nabarmen zabalduta dago. Ho-

rren erakusle, joan den astebu-

ruan Orozkon 20-25 pertsona ari-

tu zirela parapentean. Larrinaga-

ren arabera, Orozko oso leku ona

da hegan egiteko, «Bizkaiko one-

netarikoa». Barrualdeko tekni-

kak egiteko dauzkan ezauga-

rriengatik eta meteorologia bal-

dintzengatik azpimarratu du to-

kia. Hala ere, badaude gehiago:

Sopela ingurua, adibidez, para-

pentelari askoren elkargune da. 

Datozen bi egunetan Orozkon

egingo den txapelketa ikustera

azaldu nahi dutenentzat antola-

kuntzak garraiobidea egokitu du

Orozkoko Arrola-San Marinara

igotzeko. Bihar, 11:30ean jarri

dute ordua. Baina, Larrinagak

adierazi duenez, oinez ere joan

daiteke «paseo polit eta erraz bat

emanda». Halaber, aurreratu

dute txapelketa ikusteko «pa-

zientzia handia» izan behar dela,

lehiakideek bi eta bost ordu arte-

an egiten baitituzte zeruan hegan.

Betiere baldintza meteorologiko-

ek uzten badute. Katalosa batzuk

eroatea ere lagungarri izango da.

13Proposamena 
Parapente txapelketa

1 Hegan. Txorien gisara ibil-

tzen dira parapentelariak ze-

ruan hegan.

2 Banaka. Txapelketez gain,

bestelako egunetan ere ba-

tzen dira parapentelariak

Orozko inguruan. Parapente

batean binaka joateko aukera

ere badago.

3 Altuera. Kilometro bat bai-

no gehiagoko altuera hartze-

ko, eremu egokia eta teknika

behar dira.

ARGAZKIAK: IPARAIR PARAPEN-

TE TALDEA

2

3



MUSIKA

AREATZAConfluence.

bBihar, 19:30ean, 

The Quiet Corner tabernan.

BASAURIDuo Distancia.

bBihar, 18:00etan, 

Solobarria plazan.

BERMEONuevo Catecismo 

Católico.

bBihar, 13:30ean, 

Beleza Malandran.

BILBOHamlet (akustikoa).

bGaur, 16:50ean, Santana 27n.

BILBOLágrimas de sangre.

bGaur, 17:30ean eta 20:30ean,

Camposen.

BILBOMaren.

bGaur, 19:00etan, BBK aretoan.

BILBOLDS.

bGaur, 19:00etan, Camposen.

BILBOBilboko udal musika

banda.

bGaur, 19:00etan, Areatzan.

BILBOEztandaP.

bGaur, 20:00etan, Biran.

BILBOLa Oreja de Van Gogh.

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

Euskaldunan.

BILBOCiclonautas.

bBihar, 18:00etan, Santana 27n.

BILBOMalu Garai quartet.

bBihar, 19:30ean, 

Casilda parkean.

BILBOSutan.

b Igandean, 13:00etan,

Euskalduna zubi ondoan.

BILBO James Room.

bAstelehenean, 19:00etan,

Fnacen.

BILBOEuskadiko Orkestra. 

New York.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Euskaldunan.

BILBOEl viejo chimango.

bOstegunean, 19:00etan, 

Fnacen.

BILBOArrano Pertxa eta 

Lengu Iluna.

bOstegunean, 19:30ean, Biran.

DERIOAmann eta The Wayward

Sons.

bGaur, 18:30ean, Baserrin.

DERIOSeda.

bBihar, 19:00etan, Baserrin.

DERIOCobra.

bBihar, 19:30ean, Baserrin.

DURANGOAna Belen Garcia, 

Mixel Ducau eta Thierry Biskari.

bBihar, 19:30ean, 

Andra Mariko basilikan.

DURANGOBartolome Ertzilla. 

Soireé musikala.

b Igandean, 18:00etan, 

San Frantzisko elizan.

ERMUAMalvaloca.

bBihar, 19:00etan, Orbe plazan.

GATIKALos Brazos, The Riff 

Truckers eta Señor No.

bBihar, 17:00etan, Wakepark-en.

GATIKAMicky 6 The Buzz, 

Lie Detectors, Toni Metralla eta

Los Antibalas.

b Igandean, 17:00etan, 

Wakepark-en.

GERNIKA-LUMORevertt eta

Worth It.

bBihar, 18:30ean, Iparragirren.

GERNIKA-LUMOArima+Ro.

bBihar, 19:30ean, Astran.

GERNIKA-LUMOViva Belgrado.

b Igandean, 13:30ean, 

Iparragirren.

LEMOAMaider Zabalegi.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

MUNGIAObsidian Kingdom eta

The Covenant.

bBihar, 19:00etan, Olalden.

PORTUGALETELa Carrocería.

bBihar, 20:00etan, 

Buenavista plazan.

PORTUGALETEPortugaleteko

udal musika banda.

b Igandean, 13:00etan, 

Buenavista plazan.

SANTURTZINogen.

bGaur, 20:00etan, Serantesen.

SOPELAMikel Bizar.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

ANTZERKIA

BASAURIBikote bila zenbat 

komeri!. Alazne Etxebarria.

bGaur, 19:00etan, Socialen.

BILBOAdabaki. Bapatean.

bGaur, 18:00etan, Zabalan.

BILBOBenditaseta Crunch!!!. 

El Mono Habitado eta Cía. Muu.

bGaur, 18:00etan, Uzturre plazan.

BILBOLa modern.

bGaur, 18:00etan, 

Casilda parkean.

BILBOCalma!. Guillem Alba.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

BILBO¿Qué fue de Ana Garcia?.

Pabiloi 6ko gazte konpainia.

bGaur, 19:00etan, 

Arriagan.

BILBO 1ª democracia: 

antifranquismo. 

La Pacheca Collective.

bGaur, 19:00etan, 

San Frantziskoko udaltegian.

BILBODiberti-dantza. 

Deabru Beltzak.

bBihar, 13:00etan, 

Zorrotzako Azoka parkean.

BILBOETAren agiri bulegoa. 

Giltxikaro.

bBihar, 13:00etan, Biran.

BILBOPiraten istorio bat. 

Erre Produkzioak.

bBihar, 18:00etan, 

Sabino Arana etorbidea 50ean.

BILBOLa voz del becario. 

Trino García, José Manuel 

Martínez, Fran Fernández.

bBihar, 18:30ean, 

Camposen.

BILBOKakerlake/Kafka.

bBihar, 19:00etan, 

Arriagan.

BILBOHistorias de hospital. 

Morirte puede salvarte la vida.

bBihar, 19:00etan, 

Camposen.

BILBOCosas insignificantes por

las que seguir viviendo. 

Laboratorio Mama Espazioa.

b Igandean, 16:30ean, 

Kontainer aretoan.

BILBO ¡Ese no!. Banarte taldea.

b Igandean, 18:30ean, Camposen.

BILBOProyecto pueblo/

Pubertad/. Emilio Manzano.

b Igandean, 19:00etan,

Fundicionen.

BILBOCuatro corazones con freno

y marcha atrás. Muzzik Teatro.

bAstelehenean, 20:00etan,

Bilborocken.

BILBOMikra. Berdinki.

bOstegunean, 18:00etan, 

Karmelo plazan.

BILBOOcaña. Pabiloi 6ko gazte

konpainia.

bEkainaren 27ra arte, 

19:00etan, Pabiloi 6n.

Santurtzi b Kontzertua

Ohiko rock eta folk doinuak, melodia itsaskorrekin
Nogen taldeak Under Alt lan berria aurkeztuko du gaur, 20:00etan, Santurtziko Serantes aretoan. Taldearen lehen lanak izandako arrakasta itzela

izan zuen: Donostiako Jazzaldian, BBK Live jaialdian, nazioarteko birak Espainan, Japonian eta Kuban... Donostiako taldeak aurrerapauso sendoa

eman du disko berri honekin. Under Alt lanean Nogenen ohikoak diren folk eta rock doinuak, melodia itsaskorrekin uztartu dituzte. GORKA RUBIO / FOKU
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DURANGOFutbolisTOK. 

Zuhaitz Gurrutxaga.

bBihar, 19:00etan, 

San Agustinen.

ELORRIOKarrikan. 

Karrika taldea.

bBihar, 19:00etan, Arriolan.

ERMUABestaldean. 

Zanguango Teatro.

bGaur, 19:00etan, 

Orbe plazan.

ERMUAGari, Montxo eta 

Joselontxo. Petitxou. Haurrentzat.

bBihar, 12:30ean, Orbe plazan.

PORTUGALETEThe legend. 

El Gran Dimitri.

b Igandean, 19:00etan, 

Buenavista plazan.

BERTSOLARITZA

DURANGOEz da kasualitatea

bertso saio musikatua. 

Bertsolariak: Oihana Iguaran, 

Erika Lagoma, Alaia Martin, 

Leire Vargas. Protagonistak: 

Araitz Bizkai, Gari Otamendi. 

Gai-jartzailea: Maite Berriozabal.

b Igandean, 13:00etan, 

Landakon.

GAUTEGIZ ARTEAGAArgi Baltza

sariketa. Kanporaketa. Ander 

Anakabe, Nagore Beitia, 

Mikel Retolaza, Maite Sarasola,

Imanol Uria, Leire Vargas.

b Igandean, 18:00etan, 

udal frontoian.

GERNIKA-LUMOLiliak Loratzen.

Maider Altuna, Janire 

Arrizabalaga, Peio Lago, 

Aitzol Unzueta.

bGaur, 19:00etan, 

Elai-Alain.

DANTZA

BILBOEnsayo sobre grieta y 

experimentación. Daniel 

Hernández, Derek Van den 

Bulcke, Emilio Manzano.

bGaur, 19:00etan, Fundicionen.

BILBOAbrazo. Mar-Mar.

bBihar, 18:30ean eya 19:30ean,

Berreginen museoan.

BILBOHáblame, cuerpo. 

Nazario Diaz.

bBihar, 19:00etan, 

Fundicionen.

BILBOComversation pieces. 

Mar-Mar.

b Igandean, 13:00etan, Mariaren

Bihotzaren plazako aztarnategian.

BILBODantza zirko-rock.

bAsteazkenean eta ostegunean,

19:30etan, Bilborocken.

ERMUAUfadak. 

La Pulga eta lagunak.

b Igandean, 19:00etan, 

Orbe plazan.

GETXOGauekoak. Kukai.

b Igandean, 19:00etan,

Muxikebarrin.

IURRETAOñatiko Oinatz taldea,

Iruñeko Duguna eta Iurretako 

dantzariak.

bBihar, 18:00etan, plazan.

ERAKUSKETAK

BALMASEDAXena. Harriak 2021.

bUztailaren 18ra arte, 

Horcasitas jauregian.

BILBOAgustin Ibarrola, naturalki.

bUztailaren 4ra arte, 

Rekalde aretoan.

BILBOLendia song. 

Elena Aitzkoa.

b Igandera arte, 

Azkuna zentroan.

BILBOUrte eroak, 

1920ko hamarkada.

b Irailaren 19ra arte,

Guggenheimen.

BILBOCon Sin Fin. Daniela Roja

artistak diseinatutako erakusketa

kolektiboa.

bAsteartera arte, 

BilbaoHistoriko Expogelan.

BILBOResina, brea y glicerina. 

Miriam Isasi. Paisaiaren 

identitateari lotutako ikerketa.

bAbuztuaren 26ra arte, 

Azkuna zentroan.

BILBOPertsonak. Lekuak. Uneak.

bAstelehenera arte, 

Begoñako udaltegian.

BILBOSilence. 

Argazkigintza garaikidea.

bUztailaren 9ra arte, 

Ensanche eraikiineko aretoan.

DURANGODohaintzak.

bAbuztuaren 29ra arte, 

Arte eta Historioa museoan.

LEIOAArte eta artisautza tailerrak.

bUztailaren 18ra arte, 

Kultur Leioan.

PORTUGALETEAzken alabak. 

Alberto Salcedo.

b Igandera arte, 

Industria museoan.

SESTAOAlvaro Aroca. 

Gorputz kolonizatuen natura.

bAstelehenera arte, 

Musika Eskola publikoan.

HITZALDIAK

BILBOFrontera. Ernesto Valverde.

Argazki liburuaz.

bGaur, 19:30ean, Argazkigintza

Garaikidearen zentroan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ABADIÑOZinegoak.

bOstegunean, kultur etxean.

BESTELAKOAK

BAKIOGure Zirkua.

bEkainaren 27ra arte, herrigunean.

BAKIOTxakomix: txakolina eta

komikiaren jaialdia.

b Igandera arte, Txakolingunean.

BILBOBilboko liburu azoka.

b Igandera arte, Areatzan.

BILBOMeri, Mari eta Lari. 

Eidabe Ekimen Kulturalak.

bGaur, 18:00etan, 

Ibaizabal plazan.

BILBOKax-kax-kax. 

Katixa Agirre, Maite Larburu.

bGaur, 19:00etan, 

Bidebarrietako liburutegian.

BILBOAlicia, el musical. 

Haurrentzat.

bBihar, 12:00etan eta 19:00etan,

Euskaldunan.

BILBOMeri, Mari eta Lari. 

Eidabe Ekimen Kulturalak.

b Igandean, 18:00etan, 

Masustegi plazan.

BILBOAmetsen urtebetetzea. 

Kantu Kolore.

b Igandean, 18:00etan,

Euskalduna zubi ondoan.

GETXO Iparra galdu gabe zikloa.

Ipar Euskal Herriari buruz.

bEkainaren 27ra arte, herrian.

GETXOGeroak - Futuros. 

Diziplina arteko arte 

ikuskizuna.

bBihar, 19:00etan, 

Romo kultur etxean.

MALLABIAFutbol freestyle. 

Ikuskizuna. Mallabia futbol 

taldea.

bGaur, 18:00etan, 

frontoian.

Gautegiz Arteaga b Bertso txapelketa

Bertsolari gazteak, irakasle izandakoaren omenez
Joan den asteburuan hasi zen Muxikan Jon Lopategi zenaren omenez antolatu duten Argi Baltza Bertsolari Gazteen Sariketa. Asier Galarza izan zen

onena, eta Bermeon jokatuko den finalerako zuzeneko txartela lortu du. Etzi, bigarren kanporaketa egingo dute, Gautegiz Arteagan, 18:00etan, fron-

toian. Imanol Uria, Mikel Retolaza, Maite Sarasolar, Leire Vargas, Ander Anakabe eta Nagore Beitia lehiatuko dira. ANE MARURI ARANSOLO
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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

E
sperantoa Ludwik

Lejzer Zamenhof of-

talmologo polonia-

rrak sortu zuen XIX.

mendearen bukae-

ran. 1887an argitaratu zituen be-

rak asmatutako hizkuntza ho-

rren oinarriak. Berehala, mundu

osoan hasi zen jendea esperantoa

ikasten, eta laster iritsi zen Bizkai-

ra ere. 1902an, Rufino Unzaga

izeneko Gallartako batek dagoe-

neko hizkuntza berri hori men-

deratzen zuen. Bilbon, Ezkerral-

dean eta Meatzaldean agertu zi-

ren hiztun gehiago. 1906an,

Bilboko Esperanto Taldea sortu

zen. Gaur egunera iritsi da, eta 

56 kide ditu. Haietako bat da Jesus

Garcia Iturrioz, taldearen idazka-

ria. Bilboko Zazpikaleetako Ba-

rrenkale Barrena kalean dute

egoitza.

Esperantoaren zaleak gizarte-

ko hainbat sektoretan sortu zirela

azaldu du. Euretako bat Bilboko

Sociedad Bilbaina talde elitista

izan zen. Baina hiriburuko langile

mugimenduan ere izan zuen

arrakasta; bereziki sozialisten eta

anarkisten artean. «Azkenean

denak Bilboko Esperanto Taldean

elkartu ziren. Ideologikoki talde

neutrala izan zen, kideen artean

askotariko pentsaerak zeuden

eta. Ideologia kalean uzten zuten

egoitzara sartzean, eta haien zere-

gin nagusia esperantoa sustatzea

izaten zen». XX. mendean izan-

dako ideologien arteko gatazkek

ez zuten islarik izan taldean.

«Mundu osoan hitz egingo zen

hizkuntza bat zuten guztiek

amets, gerrak eta gatazkak

amaiarazten lagundu eta bakea

ekarriko zuena. Gerora ikusi zen

hizkuntza berean berba egiteak

ez zuela bakerik ekartzen. Sarri-

tan gordinagoak izaten dira, gai-

nera; 1936ko gerra da horren adi-

bide argia». 

Taldeak bilakaera gorabehera-

tsua izan du. Garciak esan due-

nez, garairik oparoena Espainia-

ko II. Errepublika sasoia izan zen.

Francisco Franco Espainiako dik-

tadorea hil ondorengo urteetan

ere —1970 eta 1980ko hamarkade-

tan— goraldia izan zuten. «Orain,

egonkortzen ari gara». Hala ere,

aitortu du azken urteetan ez du-

tela jakin jende gaztea erakartzen.

Taldeko kide gehienak 40 eta 60

urte artekoak dira. Eta gizonez-

koak. «Esperantisten artean

emakume asko dauden arren,

Bilboko taldean kide gutxi izan

ditugu historikoki». 

Esperantoa ikasteko arrazoiak

askotarikoak izan daitezkeela

esan du Garciak. Batetik, jakin-

min filologikoa dutenak daude:

«Planifikatutako hizkuntza bat

zelakoa den jakin nahi dute».

Beste batzuk matematikariak

dira: «Deigarria egiten zaie logika

hutsa den hizkuntza horren fun-

tzionamendua». 1960, 1970 eta

1980ko hamarkadetan pertsona

«idealista» asko gerturatu ziren

mugimendura: «Hippyak, mu-

gen aurkako jendea, mundu batu

batekin amesten zutenak...». 

Sorrerako asmoa hori bazen

ere, esperantoak ez du lortu mun-

du osoaren hizkuntza laguntzaile

bihurtzea. Baina hizkuntza men-

deratzen dutenei kidetasun senti-

mendua sorrarazten die: «Txina-

ra joan eta ingelesez hitz egiten

baduzu, hotelean edo jatetxeetan

moldatzeko balioko dizu. Baina

Moskura joan eta kalean euskaraz

dakien bat topatuz gero, bien ar-

tean senidetasun bat sortuko da.

Hizkuntza txikiek talde bateko

sentitzea ematen dizute. Hori

ematen digu guri esperantoak:

badakigu mundu guztian gure

hizkuntza hau hitz egiten duen

jendea topatuko dugula, eta beso

zabalik hartuko gaituztela».

Eskola baino gehiago
Esperantoa hizkuntza logiko eta

erregularra da. Garciaren esane-

tan, «erraz» ikasten da. «Beste

hizkuntzak baino arinago has zai-

tezke berba egiten. Esperantoan

sakondu behar baduzu, gero asko

ikasi behar duzu. Baina egunero-

koan erabiltzeko maila bi hilabe-

tean lor daiteke». Helburu horre-

kin, esperanto ikastaroak eskain-

tzen ditu Bilboko taldeak. Azkena

2019ko urrian hasi zuten, eta iaz-

ko martxoan eten behar izan zu-

ten, COVID-19aren pandemia le-

hertu zenean. Orain, 2021-2022

ikasturtekoa prestatzen dabiltza.

Irailean irekiko dute matrikulazio

epea, eta ikasturtea urriko lehen

hamabostaldian hasiko dute. 30

euro ordaindu behar izaten dira,

gidaliburuagatik eta hiztegiaga-

tik. Egoitzan taldearen sorreratik

aberastuz joan den liburutegi bat

ere badute. «Literatur lan nagu-

siak esperantoz topa daitezke».

Bidaia agentzia lanak ere egiten

ditu taldeak. Europa osoan espe-

rantisten topaketak egoten dira,

eta haietara joateko bidaiak anto-

latzen dituzte. Urtean behin Kon-

gresu unibertsala izeneko mun-

du mailako topaketa izaten dute,

eta hara ere joaten dira Bilbotik. 
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Esperantoa XIX. mende bukaeran sortu zen; 1902an, dagoeneko, hizkuntza horren hiztun
bat zegoen Bizkaian. Bilboko Esperanto Taldea 1906an eratu zuten. Gaur egun, 56 kide ditu.

«Batasunerako» hizkuntza

Bilboko Esperanto Taldeko kide bi, Zazpikaleetako egoitzako balkoian, joan den barikuan. BILBOKO ESPERANTO TALDEA

Espainiako II.
Errepublikan eta
Francoren diktaduraren
ostean izan ditu Bilboko
taldeak urte oparoenak

Irailean irekiko dute
2021-2022 ikasturterako
matrikulazio epea;
urrian hasiko dira
eskolak ematen


