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AAHT-RIK EZ ATXONDON

«Borroka
indartzeko»
topaketa

Iaz, konfinatuta zeudenean, Atxondon ohartu ziren hasita zeuzkatela abiadura handiko trenaren obrak
b Oraindik proiektua geldi daitekeela sinetsita, kanpaldi nazionala egingo dute hilabete bukaeran 2-3
b
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Astekoa
AHTa
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AHTaren aurkako kanpaldi nazionala egingo dute Atxondon, uztailaren 30etik abuztuaren 1era.
Hitzaldi, tailer, ikuskizun, kontzertu eta dokumental ugari eskainiko dituzte hiru egunetan.
Antolatzaileek uste dute borroka sendotzeko «indar erakustaldi bat» izango dela.

Porlanari aurre egiten

AHTaren aurkako plataformako kideak, Atxondon, iazko azaroan. AHTRIK EZ ATXONDO

Maialen Arteaga Atxondo

biadura handiko trenaren
ereduaren aurrean proposamen alternatibo bat eskaini nahi dugu», esan du Atxondoko AHTaren aurkako plataformako Iñaki Mariskurrena Diezek.
Ez daude ados AHT abiadura handiko trenak dakarren herri eredu
eta filosofiarekin, eta, horri aurre
egiteko, kanpaldi nazional bat
egingo dute, Atxondon, uztailaren 30ean, 31n eta abuztuaren
1ean. Kanpaldia Atxondon izango
bada ere, Euskal Herri osokoa
izango da. Iruñetik bizikleta martxa bat abiatuko dute bi egun
lehenago, eta hilaren 30ean
Atxondora iritsiko dira. «AHTa
geldi daitekeela erakutsi nahi dugu», azaldu du Mariskurrenak.
Sinesmen eta indar horiek pilatzeko, hitzaldi, ikuskizun, kontzertu eta dokumental ugari eskainiko dituzte hiru egunetan.
Horien artean izango dira, besteak beste, Aroztegia Gelditu plataformako kideak eta Emakumeen
Mundu Martxako kideak hitzaldi
bana eskaintzen, Iheskide eta

A

Mice musikariak kontzertua
ematen, eta baita Zintzilik Emozioen Laborategia eta Patata Tropikala antzerki taldea ere. Hiru
eguneko egitarau osoa kanpaldiko sareetan dago ikusgai (@ahtrikezakanpada), eta izena emateko Ahtrikezakanpada.com webgunean egin behar da. Uztailaren
31n manifestazioa egingo dute
Noraezeko abiadurak helmuga
tinkorik ez, AHT gelditu lelopean.
Kanpaldira joango ez direnei ere
mobilizaziora biltzeko gonbita
egin die Mariskurrenak.
Eskualdeko gainontzeko herrietan —Durangon, Zornotzan,
Elorrion eta Abadiñon— obrak
egin dituzte dagoeneko. Atxondo
izan da legezko tresnen bidez lanak atzeratzea lortu duen herria,
eta «erresistentzia ikur» modura
definitu izan dute sarri. Baina iazko konfinamendu garaian obrak
egin behar zituzten makinak iritsi
ziren. «Egia da etsipen sentimendu bat badagoela, baina gure herrian obrak hasi direnean, adibidez, gero eta jende gehiago batu
da borrokara, baita inguruko herrietakoak ere. Eskualdeko gainontzeko herrietakoak hasi ziren
gehitzen, eta, orain, Euskal Herri
osoko talde batean gaude guztiok.

ra hau inposatu nahi digute, eta
inposaketa eredu horren kontra
gaude». 2007an egin zuten herri
galdeketa ekarri du gogora. Parte
hartu zutenen %99,3k AHTaren
aurka bozkatu zuten; ez zen
baiezko bozka bakar bat ere egon.
Mariskurrenak salatu du herriaren hitza ez dutela errespetatu.
Faktore garrantzitsu bat ikusten
du hor: «Udalean egondako
aginte aldaketa». EAJk agintea
hartu zuenean, jarrera aldaketa
bat gertatu zen udal gobernuan.
«Alfonbra gorria jarri diote AHTari; irregulartasunen
Deitzaileek uste dute AHTaren aurrean ezikusiarena
egiten dute», azaldu du.
aurkako kanpaldi nazionala
Susperraldi bat ikusten dugu»,
azaldu du Mariskurrenak.
Atxondoko obrak eta pandemiaren aurkako neurri murriztaileak borroka indartzeko eztanda eragileak izan direla uste du:
«Etxeratze agindua eta bestelako
neurriak herrira sartzeko baliatu
zituzten. Egun batean jaiki, eta
herria horiz margotuta, seinalatuta eta kamioiz beteta ikusi genuen. Atxondok labirinto bat zirudien».
Orduan, hainbat desjabetze
egin zituzten inguruan. «Aba-

Euskal Herri osoko indar
erakustaldi bat izango dela

Etsipenari aurre

Uste du komunikabide
Salatu dute AHTaren
«handiek» etsipen seneraikuntza lanen inguruko
timendua hedatu nahi
datuak ez direla egia: «%30
izan dutela: «Jendeak sibaino gutxiago egin da»
netsita zeukan ezin zela
ezer egin; mezu hori zadiñon eta Elorrion, baserri histo- baldu nahi izan dute, obren ingurikoak botatzen hasi ziren. Hor ruan gezurrak esanda, adibidez.
konturatu ginen: hemen ditugu, Galduta dagoela sinetsarazi nahi
eta gure susmoak bete dira». Ger- digute, eztabaidarik ez pizteko eta
taera horien aurrean kanpaldi ez hausnartzeko». AHTrik Ez talnazionala «duintasun ariketa deko kideek joan den astean salabat» dela azaldu du. «Herriak tu zuten informazio faltsua zabalerabaki ez duen makro azpiegitu- du dela: «Obren %70 bukatuta

dagoela esan dute, baina ez da
egia: %30 baino gutxiago dago
eginda, eta eginda dagoenak ere
egokitzapen batzuk beharko lituzke oraindik». «Manipulazio»
horren aurrean, indartsu ikusten
du borroka ekologista: «Inoiz
baino gazte gehiago hurbildu
dira, eta hori esanguratsua da.
COVID-19aren pandemia betean
eztanda egin du munduak».
«Zentzurik gabeko proiektua»: horrela izendatu du Mariskurrenak AHTa. «Lehen zentzugabea baldin bazen, orain, are
gehiago. Agerian geratu da zertan
inbertitu behar den: beharrizan
sozialetan, osasun sisteman, zerbitzu publikoetan, hezkuntzan...
Adinekoen egoitzak pribatizatzen
ari diren bitartean, begira zer egiten ari diren gure diruarekin».
Afera ekonomikoaz gain, geologikoa ere azpimarratu du: «Euskal
Herria ez da laua; txikizio izugarriak egin behar dira tren hori zuzen joateko».
Azpiegitura honen kalteak harago doaz, Mariskurrenaren ustez. «Herri izaera ukatzen digu»,
ohartarazi du. «Aurreko udal
agintaldian ikerketa batzuk egin
genituen. Haien emaitzetan argi
ikusten zen despopulazio bortitz
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AHTaren obrak, Atxondon, iazko apirilaren 17an. ENDIKA PORTILLO / FOKU

AHTaren aurkako ekintza, Atxondon, 2020ko otsailaren 28an. AHT-RIK EZ ATXONDON

ATHaren aurkako manifestazioa, Atxondon, iazko maiatzean. JON URBE / FOKU

bat biziko dugula». Uste du azpiegitura berriak direla despopulazio horren eragile: «Ibilgailuentzako igarobide berria daukagu
alde batean; errepide nagusia
bestean, eta orain, abiadura handiko trena. Herria horien guztien
artean geldituko da, hazteko batere aukerarik gabe». Logika horretatik, esan du kaltetuak «denak» direla. «Batzuk askoz ere
kaltetuago izan dira: etxeak eta
lurrak kendu dizkiete, eta enpatia
ariketa sakona egin behar dugu
haiekin. Bizitokia kendu diete.
Baina guk uste dugu kaltetuak
denok garela, herri oso bat dela».
Hain agerikoa ez den ondorio bat
azaldu du: «Langileok ere kaltetuak izango gara, lana hiriburuetan pilatuko delako, AHTak gune
industrializatueneko hiriburuetan egingo baitu geldialdia».
Kanpaldi nazionalak konponbideak eskaini nahi dizkie kalteei.
«Motorrak oso berotuta ditugu,
eta benetan gogotsu gaude. Eskualdearentzako eta Euskal Herriarentzako indar erakustaldi
bat izango da». Gogorarazi du
izena emateko epea zabalik dagoela oraindik ere, eta adin guztietako herritarrentzako gunea izango
dela azpimarratu du.

MAIDER EGUREN

Prentsaurrekoa, joan den domekan, Atxondon. AHT-RIK EZ ATXONDON

«Ez dugu ez diru,
ez trenik nahi. Ez
dugu inora azkar
joan nahi; lasai
bizi nahi dugu»
Maider Eguren
Kaltetua
Maialen Arteaga Atxondo

Maider Eguren (Atxondo, 1986)
abiadura handiko trenaren aurkako plataformakoa da. AHTaren
obren ondorioz familiako hainbat
lur kendu zizkieten. Orain, obrak
hasi dituzte Atxondon, eta Egurenek uste du kanpaldiak indarrak
hartzeko balioko diela.

Lursail batzuk desjabetu zizkizueten zuen familiari. Zer gertatu zen?
Hainbat lur kendu dizkigute, baina bat bereziki latza izan zen. Gutun bat iritsi zitzaigun etxera,
udaletxera joateko data eta ordu
batekin. Nire familiak ezer ez
sinatzea erabaki zuen, eta, egitekotan, lursaila aurrean dugula
egitea, ez plano baten aurrean,
denok interpretatzen jakin dezagun. Ez ziren etorri. Bigarren gutun bat jaso genuen Adifek Bilbon
duen bulegora joateko, eta ez ginen joan. Azkenean, etxera etorri
ziren, ertzainekin eta Guardia Zibilarekin, eta sinatzeko presio
egin ziguten. Ados ez geundela
idatzi genuen bertan. Oso bihozgabeak dira; muturren aurrean
lapurtzen dizute.
Eta zer alternatiba eskaintzen
zizueten?
Dirua. Baina guk ez dugu ez dirurik, ez trenik nahi. Ez dugu inora
azkar joan nahi; guk lasai bizi
nahi dugu, eta gurea dena gurea
izatea nahi dugu. Diruak ez ditu
gure lursailak ordezkatzen. Guri
ez digute diru askorik eman. Jarri
ditugun oztopoek horretan eragina izan dute, seguru, baina astakeria hau oztopatzen jarraituko
dugu orain ere. Gerora baimenik

gabeko lurretan sartzeko saiakera
ere egin dute; mila begirekin egon
behar izaten gara, adi.
Azaldu izan duzue kaltetuei ez
ezik inguruari eta herritarrei ere
eragiten diela. Zergatik?
Kaltea herri oso batena da. Ezkerretara autobia daukagu; eskumako aldean, trena. Janda gaude.
Zarata handia entzuten da dagoeneko, eta orain trena iritsiko da.
Jendea ez da kontziente AHTa zer
munstro den. Herria kez eta hautsez beteta dago. Kutsadura akustiko, ekologiko eta bisuala itzelak
dira. Umeek parkean elkarri oihu
egin behar izaten diote entzun
ahal izateko. Atxondo orain ber-
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kitan eraikita dagoen arren, ez
dago martxan jartzeko prest; ez
dago ezer osorik bukatuta. Eta
bai, zoritxarrez, obrak hona ere
iritsi dira. EAJ udal gobernuan
sartu zenean, proiektuaren aurka
zegoela esan zuen, baina praktikan alfonbra gorria jarri zion AHTari. Are gehiago, herritarrok kexak jarri ditugunean, ez dugu
erantzunik jaso. Ez du irregulartasunen jarraipenik egiten, eta
kaltetuok oso bakarrik sentitzen
gara. Eskerrak herri mugimenduen laguntza daukagun.
Zer garrantzi du kanpaldiak AHTaren aurkako borrokan?
Mugimendua berpizteko balioko
du. Azken urteetan AH«Atxondo orain ez da bizitzeko Taren kontrako militantzia alde batera utzita
leku erakargarria, eta, honek
jarraitzen badu, despopulazio egon dela esango nuke.
Gazte mugimenduari inhandia izango dugu»
darrak emango dizkio
tan ez da bizitzeko leku erakarga- kanpaldiak. Atxondo historikoki
rria, eta, honek aurrera jarraitzen eredua izan da AHTaren kontrabadu, despopulazio handia izan- ko erresistentzian, eta logika hogo dugu.
rretan kanpaldiak bitamina posiEskualdeko beste herrietan be- tiboak emango dizkigu, indarrak
zala, Atxondon ere obrak hasi eta energiak biltzeko eta helbudituzte. Ez al da berandu erresis- rua lortzea posible izan daitekeela
tentziaren logikan hitz egiteko? ikusteko. Legezko erremintak diInoiz ez da berandu; badakigu za- tugu sarraski hau geratzeko. Lorpalduak izango garela, baina ira- tuko dugula sinesteko bultzada
bazteko asmoa dugu. Hainbat to- emozional izugarria izango da.

4

Iritzia

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a

Nazkantea

R
TRAPEROA
Patxo Telleria

A

uzoan ezaguna da,
nazkante kabroi bat.
Ez nuen usteko pertsonaien galerian tokirik zuenik, baina hortarako
dago bizitza, ezustean harrapatzeko.
Tabernan kointziditu, eta nik
eskatu gabe barrena askatzen
hasi zait. Gurasoek gogor hartu
omen zuten txikitatik. Bizitza
araurik gabeko lasterketa dela
asimilatu arte, ez zuten bakerik
izan. Oihanean bizirauteko balio
etikoak inprimatu zizkioten garunean malkoz eta odolez: bihozgabetasuna, faltsutasuna eta burukoitasuna. Guraso arduratsuak
ziren. Helduarora iritsi zenerako
bekokian zizelkatua zuen hurkoa aurkari leloa. Lasai hil ziren
gurasoak ordua heldu zitzaienean, semea, bizirauteko soilik ez,
besteen gainetik nabarmentzeko

gai izango zela jakiteak ematen
zien soseguarekin. Piramide sozialaren goiko puntaraino iristeko moduko tresnak zituen; ez
zeukan beste edonoren gainetik
ukondokoz edo zangotrabaz pasatzeko batere eskrupulu moralik; gezurraz, gaizki esateaz, azpijokoaz maisuki baliatzen zekien.
Nire kopari azken hurrupa
eman, eta buruaz baiezko doi bat
eginez altxatu naiz, baina ez dit
utzi joaten, gogaikarri horrek.
«Hamaika bider saiatu naiz piramide puta hura eskalatzen». Joder, ez nau bakean utziko, pentsatu dut. Eta kalakan jarraitu du.
Bakan batzuetan gertu egon
omen zen, jomuga hatz puntekin
ia ukituz, baina beti topatzen
zuen bera baino doilorrago bat
azken unean soka mozten ziona.
Maldan behera irristatzen zen orduan, behe-beheko zoru gogo-

rraren kontra jo arte. Eta hamaika bider altxatu zen berriro, hautsak astindu, zauriak miazkatu
eta maldan gora berriro abiatzeko, sasiko Sisifoa.
Asko kostatu zaio ulertzea lur
jotzearen arrazoia. Asko kostatu
zaio konturatzea bere gurasoak
ez zirela salbuespena, haiek bezala beste askok eta askok heziketa modu bera erabili zutela,
helburu bera lortzeko. Asko kostatu zaio ulertzea piramidearen
punta hartan jende gutxi kabitzen dela, horrexegatik deitzen
zaiola punta, eta ez, demagun,
ordokia.
Eztanda egin dut nik orduan.
Bost axola zaizkidala bere bizitza
eta bere piramideak, nigatik bada
Tutankamonen hilobian usteldu
daitezela, ondo merezia luke, kabroi zantarra delako, auzo guztiak dakiela hainbeste, eta, mese-

dez, bakean uzteko, presaka nabilela.
Eskumuturretik heldu, eta
«gizon berria naiz», bota dit. Begietan sumatu diodan irmotasunagatik izango da; kontua da hizketan jarraitzen utzi diodala.
Okerreko bidetik zihoala konturatu omen da. Nabarmentzeko,
beste inork eskaintzen ez duena
eskaini behar da. Kabroi, zantar,
doilor gehiegi dago merkatuan
eskaintzan. Bide hartatik, etorkizunik ez.
Erabakita dauka. Bere ekipajea
zaharra zakarrontzira botako du:

Bere ekipaje zaharra
zakarrontzira
botako du: akabo
gezurrak,
labandakak eta
amarruak.
Hemendik aurrera
bihotz oneko
pertsona izango da

Irudia b Bilbo

akabo gezurrak, labankadak eta
amarruak. Hemendik aurrera
bihotz oneko pertsona izango da,
solidarioa, enpatikoa. Salbuespenik gabeko zintzotasun absolutuak gidatuko du bere jarrera une
oro. Zintzotasuna diamanteak
baino urriagoa denez, konpetentzia gutxiko eremuan sartuko da.
Laster piramidearen puntan
egongo da; azkenean beste guztiei goitik behera begiratuko die.
Kabroi alenei. Gurasoekin gogoratu da, eta jarrera aldaketa barkatuko diotela pentsatu du, azken finean helburuak bitartekoak justifikatzen ditu.
Joan baino lehen besarkada estua eman dit: «Milesker entzuteagatik, adiskide!».
Neure kopa ordaindu eta irten
naiz, pozik, pertsonaia berri bat
zorroan dudala. Atean kamareroa hurbildu zait, «nire lagunarena» pagatu gabe dagoela, gin
tonika eta bi pintxo. Joder. Deskuidua izan dela pentsatuko
nuke, zintzo eta enpatikoa banintz, baina zer egingo diogu,
neure gurasoengandik morroi
horren heziketa bera jaso nuen.

Zorrotzan trena
lurperatzea sinatu
dute Espainiarekin
BILBO b Bilboko Udalak eta Es-

Berriro kalera irten dira homofobia salatzeko
Joan den zapatuan beste eraso homofobo bat izan zen Bizkaian: Bilboko Zazpikaleetan, pertsona bi jazarri eta erasotu zituzten, «marikoi» deitzen zieten bitartean. Bizkaiko E28 plataformak deituta, ehunka herritar kalera atera dira berriro. Astelehen iluntzean elkarretaratzea egin zuten —irudian—,
Bilboko Unamuno plazan. «Indarkeria homofoboa ez dator pedagogiaz alda ditzakegun pentsamolde atzerakoi eta erreakzionario batzuetatik bakarrik. Gure bizitzen errepresioak pairatzen dugun ordena politiko, sozial eta ekonomikoa sendotzen laguntzen du», ohartarazi dute. ECUADOR ETXEA

painiako Gobernuak Zorrotzan
trenbidea lurperatzeko akordioa
sinatu zuten eguaztenean. Adif
Espainiako tren azpiegituren enpresa publikoak bi kilometroko
lurpeko trenbidea eta lurpeko
tren geltokia eraikiko ditu. 70 milioi euroren aurrekontua izango
dute lanek —udalak ordaindu beharko du erdia—. Azken urteetan
21 bizilagun hil dira inguru horretan, trenak harrapatuta.

%20
ZERGA BILKETA ZENBAT IGO
DEN LEHEN SEIHILEKOAN
Bizkaiko Foru Ogasunak 3.630,4
milioi euro bildu ditu 2021eko lehen seihilekoan; iazko epe berean
baino %20 gehiago da. Sozietate
zergan bildutakoa %54 hazi da.

%

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

2020ko abenduaren 31n ateak itxi
zituen Durangoko Plateruena kafe antzokiak. Egoera ekonomikoak eta osasun larrialdiak bultzatuta, proiektua sustatzen zuten kideak proiektua bertan behera uztera eta kooperatiba desegitera
behartuta ikusi zuten beren burua. Hala ere, helburu argi batekin
eman zioten amaiera 2004an
abiatutako proiektuari: kultura
oinarri izango duen egitasmo berri bat martxan jartzea. Lan horretan buru-belarri ibili dira, besteak
beste, Iban Etxebarria (MarkinaXemein, 1986) eta Ihintza Orbegozo (Bergara, Gipuzkoa, 1987)
kafe antzokiko langile ohiak. Plateruena eta gero zer? izeneko dinamika martxan jarri, eta, herriko hainbat eragile eta norbanakorekin batera ateratako ondorioen
bidez, txosten bat aurkeztu dute
Durangoko Plateruena antzokiari
beste bizitza bat emateko: Plateruena: lantegi eta erakusleiho.
Zergatik erabaki zen Plateruena
kafe antzokia zarratzea?
IHINTZA ORBEGOZO: Kontsumo
ohituren aldaketa bat eman da
herrian, eta ez ginen horretara
moldatu. Aurrera ateratzen saiatu gara, baina, osasun larrialdia
etorri zenean, ikusi genuen ezinezkoa izango zela egoerari buelta ematea.
Kooperatiba desegin zenuten,
baina hasieratik adieraziz
proiektu berri bat martxan jartzeko asmoa zenutela.
ORBEGOZO: Zenbakiak begiratuta, ezinezkoa zen egoera mantentzea. Bazkideok batzar bat
egin genuen, eta kooperatiba desegitea erabaki genuen. Hala ere,
hasieratik adierazi genuen asmoa
proiektu berri bat martxan jartzea izango zela. Geroztik hori diseinatzeko lanean ibili gara, baina
eraikina udalarena dela, eta, beraz, ez dago soilik gure esku.
Zein izan da proiektu berria
abiatzeko oinarri izan duzuen
hausnarketa nagusia?
IBON ETXEBARRIA: Plateruenak
bi parte izan ditu: ostalaritza eta
kulturgintza. Azken urteetako
jardunaren ostean, ondorioztatu
dugu ostalaritzarena agian ez dela
hain beharrezkoa, Durangon, oro
har, taberna asko daudelako.
Kulturaren arloan, ostera, gabezia eta hutsune asko daudela deritzogu; batez ere, fisikoak. Kontrara, sormen aldetik potentzial
handia duen herria dela uste genuen, eta egin dugun prozesuak
arrazoia eman digu. Diziplina ezberdinetan oso gauza interesgarriak egiten dabilen jendea dago,
gaztea batez ere, eta, horregatik,

RAUL BODAJO / FOKU

«Lantegi izaera
gehitu nahi diogu»
Ihintza Orbegozo eta Ibon Etxebarria b Plateruenako kideak
Duela urte erdi bat itxi ondoren, hainbat eragilek eta norbanakok
proiektu bat aurkeztu dute Durangoko Plateruena kafe antzokia berriz
ere martxan jartzeko. Udalak erabaki beharko du eraikinarekin zer egin.
proiektua horretara bideratzea
erabaki dugu: zerbitzu publiko
komunitario bat eskaini nahi
dugu, eta herrian sorkuntza
ardatz izango duen mugimendu
bat sortu.
Nolakoa izan da prozesu hori?
ETXEBARRIA: Urrian, kafe antzokiaren bueltan ibilitako langile
eta norbanako batzuk batzen hasi
ginen, gure artean eztabaidak
izan eta gerora herriarekin batera
egin nahi genuen prozesu parte
hartzailearen oinarriak finkatzeko. Uste genuen oso garrantzitsua
dela ahalik eta herritar gehien
proiektuaren parte sentitzea,
ekarpenak egitea eta proiektu
hau denon artean marratzea. 22
elkarterekin eta kulturgintza arloko 34 norbanakorekin batu
gara, eta lau lan saio zabal egin ditugu. Orotara, 80 lagun baino
gehiagok hartu dute parte.
Ekarpen horiekin txosten bat
aurkeztu duzue.

ORBEGOZO: Bai. Kultur arlotik

Zer Plateruena marraztu duzue
proiektu berri horretan?
ORBEGOZO: Aldaketa nagusia
ostalaritza bigarren mailan uztea
izango da. Kafe antzoki
izateari utzi, eta kulturgune bilakatuko litzateke. Orain arte egindako
programazio kulturala
Asteko egunetan lantegia
mantendu, baina lehen
izatea nahi dugu, herriak
taberna eta jatetxe moeskura izango duen
dura erabiltzen zen une
sorkuntzarako gune bat»
horiek kulturara eta sorIbon Etxebarria
Durangoko Plateruena kafe antzokiko langile ohia menera bideratuz: tailerrak, entseguak, ikasta«Orain arte bizitakoa oso
roak…; herriko kultur
positiboa eta eraikitzailea izan eragile eta norbanakoei
da; jendea egoerari buelta
zabalik egotea.
emateko gogotsu dago»
ETXEBARRIA: Bi termiIhintza Orbegozo
no erabili ditugu: eraDurangoko Plateruena kafe antzokiko langile ohia
kusleiho eta lantegi.
nuke. Orain arte bizitakoa oso Orain arte erakusleiho funtzioa
positiboa eta eraikitzailea izan da; izan du: artistak etortzen ziren,
jendea egoerari buelta emateko eta beren lanak aurkezten zituzgogotsu dago, eta dinamikarekin ten. Guk hori mantendu nahi
bat egin du guztiz.
dugu, kalitatezko programazio

abiatu ginen; orain, hezkuntza
zentroekin ari gara, eta alderdi
politikoekin ere bildu nahiko ge-
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batekin. Horri, ordea, lantegi izaera gehitu nahi diogu: prozesu artistiko baten emaitza aurkezteaz
gain, prozesu guztia hasieratik
hemen garatzeko aukera eskaini.
Horretarako, asteko egunetan
lantegi izatea nahi dugu, herriak
eskura izango duen sorkuntzarako gune bat.
Kultura bere osotasunean lantzeko toki bat izango da, beraz.
ETXEBARRIA: Eta jendea kulturaren arlora erakartzeko gaitasuna
duena. Kultura, ordea, era zabalean ulertuta, ez disko edo liburu
bat bezala. Artisten eta hartzaileen arteko dikotomia horrekin ere
apurtu nahi dugu, marra hori
lausotu; bide amateurrak eta profesionalak uztartzea, ahalik eta
era naturalenean, eta sorkuntzari
lotutako mugimendu bat eraikitzea, era kolektiboan.
Euskarak zer-nolako presentzia
izango du?
ETXEBARRIA: Hor ere aldaketa
batzuk egitea da asmoa. Orain
arte, euskaldunen etxea izan da
Plateruena, eta guk proiektuari
euskaraz funtzionatzeko helburua ezarri nahi diogu. Hau da,
euskaraz ulertzen ez duen edo
ikasteko gogoa duen pertsona bat
ere kultur dinamiken bidez erakarri nahi dugu, modu natural
batean hurbildu eta euskalduntzeko tresnak jarriz bere eskura.
ORBEGOZO: Euskaraz ez dakiena
ez dadila deseroso sentitu. Parte
hartu ahal izateko baliabideak jarriko ditugu, berak ulertu ahal
izateko eta guneak euskaraz funtzionatzen duela bermatzeko.
Hori ere erronka txiki bat da: Plateruenak euskaraz funtzionatuko
duela bermatzea, eta, era berean,
mundu guztiak parte hartzeko
aukera izatea.
Udalarekin zer harreman izan
duzue orain arte?
ETXEBARRIA: Hasieratik egon
gara harremanetan. Haiek ere
prozesu parte hartzaile bat egin
dute gunearen erabilera zehazteko, eta, egia esan, pozik gaude,
haien diagnostikoaren ondorioak
gurearen oso antzekoak izan direlako. Orain ikusi beharko da
eraikinarekin zer egiten duten;
hori jada ez dago gure esku.
Zergatik ikusi duzue proiektu
bat aurkezteko beharra?
ORBEGOZO: Etxe hori ezagutzen
dugu, eta, hutsik geratuko zela
ikusita, larritasun puntu bat ere
sortu zitzaigun. Azkenean oso
erraza da enpresa handi bat etorri
eta Plateruena beste edozer
bihurtzea. Ekimena hartu behar
genuela uste genuen, ahalik eta
ikuspuntu gehien batu, herriko
beharretara egokitzen den
proiektu bat proposatzeko.
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Lan istripuak

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a

aurtengo zazpi hilabeteetan Euskal Herrian 32 hildako egotea.
«Enpresetan ditugun baliabideekin halako datuak onartzea lotsagarria da. Badirudi urtero hainbat
langileren bizia galtzea amortizatuta dagoela, erakundeek ez baitute ezer egiten», kritikatu du
ELAko kideak.
Erasok ere datuei erreparatu
die. Dioenez, lan istripuetan hildakoen %25ek azpikontrata batean lan egiten dute; %35 harrapatuta, kolpea jasota edo altueraren
batetik erorita hil dira. «Azken
horiek segurtasun neurriekin
saihestu daitezke. Aurrekoan
langile bat hil zen Durangon, hamabost metroko garaieratik erorita. Legeak dio bi metrotik gora
lan egiteko lotuta egon behar
dela». Eraikuntzako sektoreaz
gain, garraiolariena ere ekarri du
gogora: «Haien lan istripuak trafiko istriputzat jotzen dira».

Prebentzioa oinarri
Horren aurrean neurriak hartzeko garaia dela aldarrikatu dute .
Azken urteetan gehiengo sindikalak egindako lana aipatu dute.
«Guk argi dugu: lan baldintzak
hobetu behar dira, eta enplegua
duindu. Laneko indarkeria honi
aurre egiteko, ezinbestekoa da
gobernuak neurriak hartzea eta
enpresen gaineko kontrol gehiago ezartzea», dio LABeko kideak.
Izan ere, diotenez, lan ikuskarien gabezia «handia» da. Herediaren arabera, Europako batez
behin-behinekotasuna, kontratu bestekoarekin alderatuta, EAEn
partzialak, lan erritmo biziak eta 100 teknikari gehiago beharko
formakuntza falta; azkenean, lan lirateke; Nafarroan, 50. «Legea
kostuak murrizteko eta irabaziak badugu, eta baita protokoloak
mantentzeko, prekaritatean sa- ere, baina errealitatea da prebenkontzen da, eta ez da prebentzio tzioa ez dela betetzen; ez da serio
hartzen; gobernuak eta patronaerrealik egiten. Utzikeria dago».
lak beste alde batera begiratzen dute, eta, hori
kontrolatzeko baliabideak jarri ezean, ezinezkoa
izango da arazoa konBadirudi urtero hainbat
pontzea».
langileren bizia galtzea
Istripu ez traumatikoamortizatuta dagoela,
en gorakada ere «itzela»
inork ez baitu ezer egiten»
dela ohartarazi dute. GoLeire Heredia
ELA sindikatuko Lan Osasun arloko arduraduna
gorarazi dute arazo ergonomiko eta psikosoziale«Etengabe errepikatzen den
tan ere arreta jarri behar
errealitatea da. Inposatutako
dela. «Enplegu feminipolitika neoliberalen arazo
zatuetan gertatzen dira
estrukturala da hau»
gehienbat, eta ez da kaLurdes Eraso
sualitatea. Berriro diskriLAB sindikatuko Lan Osasun arloko arduraduna
minazio itzela pairatzen
Ados da Heredia: «Prebentzio dugu, lan osasunean gaixotasuarloan enpresak du ardura: berak nak eta istripuak ezkutuan gerabermatu behar du langile guztien tzen direlako. Lan batzuek hil egiosasuna eta segurtasuna. Hori, ten dute, baina beste batzuek pixteorian, oso polita da, baina prak- kanaka ekartzen dute heriotza,
tikan ez da betetzen, eta prekari- eta horiek, batez ere, emakumeek
tate oso handia dago». Ohartara- betetzen dituztenak dira», salatu
zi dute «onartezina» dela du Erasok.

Uztailaren 7an lan istripu baten ondorioz Muxikan hil zen langilearen heriotza salatzeko gehiengo sindikalak egindako elkarretaratzea. ANE MARURI ARANSOLO

Joan den astean baso langile bat zendu zen Muxikan, lan istripu batean; aurten
Bizkaian hil den 13.a. Azken hiru urteetan, urtero langile bat hil da herrian.

«Utzikeriak» hiltzen ditu
Peru Azpillaga Diez

an heriotzak prekaritatearen aurpegi bortitzena dira». Azken
hiru urteetan, Muxikan, baso langile bat
hil da urtero. Azken ezbeharra
joan den uztailaren 7an jazo zen:
27 urteko langile batek gidatzen
zuen makina irauli, hamabost
metroko ezponda batetik erori
eta kabina barruan jasotako kolpeengatik hil zen. Luis Fernando
Laura zuen izena, eta Choquevica
enpresako langilea zen, baina,
sektoreko beste hainbat langile
bezala, Biarritz CO2 S.L. enpresarentzat azpikontratatuta lanean
ari zela izan zuen istripua. Aurten
Bizkaian hildako hamahirugarren langilea izan da Landa.
«Sektorean pairatzen dituzten
arriskuak eta prekaritatea oso
handiak dira», salatu du Lurdes
Eraso LAB sindikatuko Lan Osasuneko arduradunak. «Beti azpikontraten bidez egiten dute lan;
istripu guztietan hala izan da, eta
kasu guztietan arrazoi berberak
topatu ditugu: zuhaitzak gainera
etortzea edota makinekin izanda-

L

ko istripuak», azaldu du. Atzean
«prekaritatea» dago beti: «Enpresa txikiak dira; sindikatuok ez
dugu ordezkaritzarik. Egoera larria da: langile gutxi daude, eta
heriotza tasa altua da».
Datuak kezkagarriak dira. Aurten Euskal Herrian hildako hirugarren baso langilea izan da; bigarrena Bizkaian. «Urtarrilean izan
zen lehenbiziko istripua, EzkioItsason [Gipuzkoa], eta otsailean
bigarrena, Ugaon», jakinarazi du
Leire Heredia ELA Sindikatuko
Lan Osasun arloko arduradunak.
Gertaeren ezaugarriak behin eta
berriz errepikatzen direla esplikatu du Herediak ere: «Lur malkartsuetan egiten dute lan, makina arriskutsuarekin eta eguraldiaren menpe».
Hain zuzen ere, hori da harrigarriena Herediaren aburuz:
«Badakigu zergatik gertatzen diren istripuak, eta hori da larriena:
inork ez du neurririk hartzen ezbeharrak saihesteko». Bat etorri
da Eraso: «Oso lan teknikoak
dira: formakuntza ezinbestekoa
da, eta ez da ematen. Bideak ondo
ikusi behar dira, lurrak aztertu...». Prebentzioan jarri dute

biek arreta. «Horrek dirua eskatzen du, eta enpresek ez dute ezer
jakin nahi; azpikontratak izanda
gainera, are zailagoa da», esanez
kexatu da Eraso.

Arazo estrukturala
Baso langileek duten arriskua,
ordea, ez da kasu bakan bat. Garraio arloa, eraikuntza… hainbat
dira lan istripu tasa altua duten
sektoreak. Datuek ere hala adierazten dute. Izan ere, azken urteetan Euskal Herrian hildako langileen kopuruak adierazgarriak
dira: 2018an, 68 —Bizkaian, 30—;
2019an, 44 —Bizkaian, 15—;
2020an, 77 —Bizkaian, 25—; eta,
aurten, 32 dira jada bizia galdu
duten langileak —Bizkaian, 13—.
«Kopuruak aldatzen diren
arren, etengabe errepikatzen den
errealitatea da. Inposatutako politika neoliberalen arazo estrukturala da hau», azpimarratu du
Erasok. «Prebentzioa gastu gisa
hartzen dute, eta, enpresa handietan legea betetzen ez bada, txikietan zer esanik ez», erantsi du.
Hortaz, deritzo arazoaren oinarrian «egiturazko arrazoiak»
daudela: «Azpikontratazioa,

‘‘
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Zaldibarko Parkeko Hotela
ez botatzeko eskatu dute
Jakin dute udalak 1882ko eraikina eraisteko asmoa duela, eta Parkeko Hotela Ez Bota herri
mugimendua sortu dute b Eraikina ondare izenda dezatela eskatzea aztertzen ari dira
Natalia Salazar Orbe

Severino Atxukarro arkitektoaren zuzendaritzapean eraiki zuten Zaldibarren Parkeko Hotela,
1882an. Establezimendua deitzen dioten beste eraikin handi
batekin eta lorategiekin batera
egin zuten. Establezimendua bainuetxea zen, luxuzkoa, eta Parkeko Hotela, berriz, maila ertaineko erabiltzaileei zuzenduta
zegoen. Bainuetxea ospitale psikiatriko bihurtuko zuten urteekin, eta Parkeko Hotela ospitaleko beharginen eta mojen ostatu
bilakatu zen. Herritarrek joan
den otsailean jakin zuten udalak
Parkeko Hotela eraikina botatzeko asmoa duela. Batzarrak egin,
eta Parkeko Hotela Ez Bota herri
mugimendua sortu dute. Bideo
bat ere argitaratu berri dute, eraikinaren balioa nabarmentzeko.
Afera herrian ezagutaraztea du
helburu Parkeko Hotela Ez Bota
herri mugimenduak, Izaskun
Narbaiza bertako kideak azaldu
duenez: «Prozesu horretan ari
gara: erakusten zer den, kontzientziatzen, ez konbentzitzen».
Herritarren babesa lortzea da
haien asmoa. «Planteatzen genuen lehenengo pausoa gaia herrian zabaltzea zen, ateratzea; herrian indarra hartzea, eta gero
udalera jotzea, esanez herriak
hau nahi duela eta albora dezatela
eraikina botatzeko asmoa».

kartu ginen, 20 urte ingurukoetatik hasi eta 80tik gorakoetaraino.
Oso anitza izan zen».
Herri mugimenduko kideak
azaldu du udalak ez duela aurkeztu inongo argudiorik eraikina botatzeko; ezta eraikina eraitsita bertarako duen proiekturik ere.
«Udalaren lehen argudioa izan
zen merkeagoa dela eraikina bota
eta berria egitea; eraikin jasangarria egin nahi dutelako, zerbait
erraza eta sinplea. Esaten zuten
beren ustetan egoera arriskutsuan
dagoela, erori egin daitekeela, baina ez dago horrelakorik dioen
inongo txostenik», esan du Narbaizak. Beraz, argudioak eskatu
dizkiote: «Ondo argudia dezatela
erabakia, eta, agian, izan dezakete
arrazoia. Bestela, zergatik bota?
Gainera, esaten dute merkeagoa
dela botatzea eta berria eraikitzea,
baina ez daukate proiekturik.
Zergatik da merkeagoa? Nondik
atera dute hori?».
Zaldibarko Udalaren asmo ho-

rren aurrean, eraikina ez botatzeko eskatu dute herritarrek. «Zaldibarren ez dago ondare askorik.
Hau multzo arkitektoniko baten

‘‘
Esaten dute merkeagoa
dela botatzea eta berria
egitea, baina ez daukate
proiekturik. Nondik
atera dute hori?»
«Agian, eraikina ez da
izugarri ederra, baina
uste dugu baduela
garrantzia. Zaldibarko
historiaren parte da»
Izaskun Narbaiza
Parkeko Hotela Ez Bota
herri mugimenduko kidea

parte da. Agian, eraikina bera ez
da izugarri ederra, baina uste dugu baduela garrantzia. Zaldibarko
historiaren parte da». Oinarri ho-

ri izan zuten kontuan hasieran
borroka abiatzeko orduan. Asanbladak egin ahala, berriz, bestelako iritziak ere atera ziren, Narbaizak adierazi duenez: «Zaldibarko
jende askorentzako garrantzi
sentimental handia du eraikinak.
Beraz, memoria eta kulturarekin
lotuta ere badago gure eskaera».
Eraikinean bizi izan ziren hainbat
emakumeren testigantzak biltzen
dituen bideoa argitaratu berri dute. «Noiz da eraikin bat ondare?»,
galdetu du. «Ondaretzat dugu,
multzo baten parte delako, historiaren parte eta sentimendu baten
parte ere badelako».
Aurrera begira, lanean jarraitzeko asmoa dute. Datozen asteetan udalari eraikina ondare gisa
izenda dezala eskatzea aztertzen
ari dira, horrek bermatuko lukeelakoan Parkeko Hotela babestea.
Sinadura bilketa bat egitea ere badute buruan. Bizkaiko Hitza-k
iritzia eskatu dio Zaldibarko Udalari, baina ez du erantzunik lortu.

BIZIPENAK
Zaldibarko Parkeko Hotela
mojen etxe gisa ezagutu zen
urteetan. Ospitale psikiatrikoan lan egiten zuten emakumeak eta mojak bizi ziren han.
Parkeko Hotela Ez Bota herri
mugimenduak emakume
haietako biren bizipenak bildu
ditu bideo batean; horietako
bi dira ondorengoak:
bbb «Lizarratik [Nafarroa]
etorri nintzen, 16 urte nituela,
umezurtz geratuta. Hemen
hartu ninduten. Nire etxea izan
zen. Zoragarria zen. Erreka bat
zegoen, txalupatxoekin. Denok familia handi bat osatzen
genuen. 400 gaixo eta 44 laguntzaile geunden, eta 23
moja. Hemen bizi ginen, mojen etxe polit honetan. Oso zoriontsu izan gara. Botako balute, hondamendia izango litzateke. Negar egin dut. Ezin
dute hori egin».
Carmen Bidaurre
Zaldibarko ospitale psikiatrikoko langile ohia
bbb «22 urterekin etorri nintzen Zaldibarrera. Oteitzakoa
naiz [Nafarroa]. Bost urte eta
hiru hilabete egin nituen hemen. Iritsi ginenean, lehenago
bainuetxea izan zela erakusten zuten aztarnak zeuden.
Izugarri ondo pasatu genuen.
Maitasunez begiratzen diogu.
Pena da kentzea. Zen moduan
ezagutu genuen guk».
Maria Puy Urbiola
Zaldibarko ospitale psikiatrikoko langile ohia

«Kasualitatez» jakin zuten
Otsailean izan zuten Zaldibarko
Udalaren asmoen berri. «Zurrumurruak zeuden, baina kasualitatez gutako batzuk Kultura Batzordera joan ginen, eta bertan
beste gai batzuei buruz berbetan
ari ginela atera zen udalaren asmoa eraikina botatzea zela. Esaten
zuten hobe dela eraikina bota eta
berria egitea, eraberritzea baino».
Orduan piztu zitzaizkien alarmak, eta elkartzen eta mugimendua martxan jartzen hasi ziren.
Bospasei lagun elkartu ziren
hasieran, Parkeko Hotela botatzeko arriskuaren aurrean zer
egin aztertzeko. Antolatu duten
azken batzarrean, berriz, 25 pertsona inguru elkartu direla azaldu
du Narbaizak: «Denetarikoak el-

Zaldibarko Parkeko Hotela botatzearen aurkako elkarretaratzea, apirilaren 29an, Udaletxeko plazan. PARKEKO HOTELA EZ BOTA HERRI MUGIMENDUA
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Udako liburutegiak

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a

llan, Zorrotzan eta San Ignazion.
Lekuotan jarraituko du datorren
ostiralera arte. Handik Santutxuko Karmelo plazara, Errekaldeko
plazara eta Uribarriko eskolako

‘‘
Asmoa da leku lasai bat
eskaintzea, trankiltrankil seme-alabekin
liburu bat edo egunkaria
irakurtzeko»
«Txikitatik ohituta
bazaude ipuin
kontaketak entzutera
eta liburutegira joatera,
bidea ikasten duzu»
Cristina Arana Bareño
Gernikako kultur etxeko zuzendaria

Bilboko Udako Liburutegi bat, Gernika lorategian, artxiboko irudi batean. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Hainbat herritan udako liburutegiak jarri dituzte martxan beste urtebetez.
Irakurzaletasuna sustatzen dute, aire zabalean irakurtzeko gune bat eskainita.

Irakurraldi lasaiak plazan
Natalia Salazar Orbe

L

etrak eskutik atera dira biribilketan. Elkarrekin josita osatzen
dituzten istorioak hegan ari dira aire zabalean. Beste uda batez, kalera atera
dituzte herrietako liburutegiak.
Eraikinaren epeltasunean eta isiltasunean egindako hilabeteak
atzean utzi, eta herrietako plazetan aske izateko aukera izango dute aurten ere liburuek. Herriz herri, liburuen askatasun horrek irakurzaletasuna aseko dio udako liburutegietara joaten den edonori.
Aukera hori eskainiko duten herrien adibide batzuk besterik ez dira Bilbo, Getxo, Gernika-Lumo eta
Zalla. Liburutegiko eskaintza kalera atera dute, liburuak irakurleei
aire zabalean eskainita. «Gure asmoa zen liburu bat lasai irakurtzeko aukera eskaintzea»: hala dio
Cristina Arana Bareño GernikaLumoko Kultur Etxeko zuzendariak Udan, Liburutegia Plazara
egitasmoari buruz. Kaleko udako
liburutegia «gune baten moduan» planteatzen dute: «Helbu-

rua ez da jardueraz betetako programa bat osatzea. Izan ere, azken
urteetan batez ere, ume eta gazteak jardueraz betetzen ditugu, eta,
azkenean, zoratu egiten ditugu».
Aranaren esanetan, familia asko
joaten da Gernika-Lumoko liburutegiak Foru plazan egin duen
liburutegiaren «luzapenera»:
«Umeentzako alde bat eta helduentzako beste bat dago, egunkaria, liburuak edo aldizkariren
bat irakurtzeko. Asmoa ez zen jarduera asko egitea, baizik eta leku
lasai bat eskaintzea, trankil-trankil seme-alabekin liburu bat edota
egunkaria irakurtzeko».
Aitona-amonekin edota zaintzaileekin ere joaten dira ume txiki
asko. Hori da profil nagusia; ez bakarra, ordea: uztaila udalekuetan
pasatzen ari diren gaztetxoek ere
egiten dituzte osteratxoak. Helduentzako ere erakargarria da:
«Urte osoan liburutegi barrura
etortzen zaizkigu helduak egunkariak edo aldizkariak irakurtzera. Ganorazko hemeroteka daukagu, egia esan. Udan ere etortzen
zaizkigu. Dena den, normalean familiak izaten dira gehienak».

Aranak garrantzitsu deritze era
horretako egitasmoei eta umeek
eta gazteek irakurzaletasuna aisiarekin lotzeari: «Irakaskuntzan eta
liburutegietan aspaldi dakigu derrigortzen denak ez duela oso
emaitza onik ematen. Derrigortzen bazaituzte, ez duzu gozatzen». Hala ere, ez du uste erabate-

Liburutegiek duten
garrantzia ikusi da
pandemian
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Iaz, COVID-19aren astinduaren ondorioz, bertan
behera utzi behar izan zuten
udako liburutegien egitasmoa.
Cristina Arana Gernika-Lumoko
kultur etxeko zuzendariaren ustez, pandemiak agerian utzi du
liburutegien garrantzia: «Liburutegiak izan ziren zabaldu zituzten lehenengotako zerbitzuak, oso beharrezkotzat jo zituztelako pandemia garaian. Ez
ginen jabetzen daukaten garrantziaz. Iaz hau guztia gertatu
zenean, orduan bai».

ko aisialdiarekin lotu behar denik:
«Aisialdia gauza bat da, eta kultura beste bat. Erdibide bat topatu
behar dugu. Ez da izan behar derrigorrezkoa, baina ez da planteatu
behar aisialdi huts bezala ere. Tarteko zerbait bilatu behar dugu».
Sinetsita da irakurketa norbere
esperientziarekin lotuta sustatzen
dela: «Txikitatik ohituta bazaude
zu bakarrik, lagunekin edo senide
batekin ipuin kontaketak entzutera eta liburutegira joatera, bidea
ikasten duzu. Ipuinak irakurtzen
hasi bazara, urteak pasatu ahala
ondoko apalera joan, eta eleberri
bat hartuko duzu. Eta gero saiakerak irakurtzera animatuko zara.
Bide bat da. Irakurzaletasuna esperientziala da, kultura bezala».
Udan, uztail eta abuztuan eskainiko dute Liburutegia Plazara, Foru plazan, irakurketaz gozatzea
«osasuntsuagoa eta atseginagoa»
bihurtzeko asmoz. 10:00etatik
13:30era arte egongo da zabalik.

Aukerak, herriz herri
Bilbon ere martxan dute Udako
Liburutegiak egitasmoa. Uztailaren 5ean hasi zuen bidea, Miribi-

landara eramango dute. Uztailaren 26tik abuztuaren 13ra egingo
ditu egonaldiak lekuotan. Astelehenetik barikura egongo dira zabalik, 11:30etik 13:30era eta
17:30etik 20:30era.
Bilboko Udalak «udan irakurzaletasuna eta liburutegien erabilera sustatzea» du helburu. Azaldu dute «Udako Liburutegiak
programak liburuekin elkartzeko
aukerak zabaltzen» dituela. Irakurzaletasuna sustatzeko, tailerrak, jolasak eta ipuin kontalariak
ere eskainiko dituzte.
Zallan, ekainaren 25ean hasita,
bariku oro ateratzen da kalera
udako liburutegia, 11:30etik
13:30era. Gaur eta hilaren 30ean
Mimetiz gunean egingo dituzte
saioak. Udaletxe inguruko lorategietara eramango dituzte liburuak, eta eguraldia lagun ez bada,
Euskadi plazara joango dira. Uztailaren 23an, berriz, Arangurenen
jarriko dute.
Bertan izango diren begiraleek
ozen irakurriko dute joaten diren
umeentzako. Horrez gain, liburutegian urte osoan eskuragarri dauden mahai jokoak hartu ahalko dituzte erabiltzaileek. Zallan dauden
liburuekin lotura duten irudiz osatutako puzzleak egiteko aukera
ere izango dute. Jarduerak hiru eta
zazpi urte bitarteko haurrentzako
pentsatuta daude.
Getxon ere kalera atera dituzte
Letren Terrazak. Herriko liburutegiek uztailaren 6an ekin zioten liburuak kalera ateratzeari, haurrei
eta gazteei irakurketa gerturatzeko. Neguriko Gernika parkean eta
Algortako Iturgitxin eta Sarri plazetan egongo dira hilaren 30era arte. Abuztuaren 3tik 27ra, Areetako
Geltokia, Algortako Geltokia eta
Aldapa plazetan egongo dira. Astelehenetik barikura egongo dira zabalik, goizez eta arratsaldez.

Ekonomia

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a

277 milioi Enkarterri, Meatzalde eta
Ezkerraldeko ekonomia sustatzeko
Bizkaiko Foru Aldundiak hiru urterako plan estrategikoa aurkeztu du Batzar Nagusietan
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Eusko Jaurlaritzak Enkarterriko,
Meatzaldeko eta Ezkerraldeko
ekonomia sustatzeko Eskualde
Plan Estrategikoa onartu dute.
2021etik 2023ra egongo da indarrean. Hiru urteotan, 277 milioi
euroko inbertsioa egingo dute bi
erakundeek. Ainara Basurko Ekonomiaren Sustapenerako foru
diputatuak agerraldia egin zuen
astelehenean Bilbon, Batzar
Nagusietako Ekonomia Sustapenerako Batzordean, azalpenak
emateko.
Plana bitan zatitu dute: batetik, Enkarterri; bestetik, Meatzaldea eta Ezkerraldea. Meatzaldearen eta Ezkerraldearen ekonomia
sustatzeko, 211,5 milioi erabiliko
dituzte: 144,1 Eusko Jaurlaritzak
ipiniko ditu, eta gainontzeko 67,3
milioiak, diputazioak. Diru sorta
horretatik parte handi bat —75
milioi euro— Abanton eraikitzen
ari diren Meatzaldeko Parke Teknologikora eta Energy Intelligence Center ikerketa zentrora bideratuko dute. Medikuntzari
lotutako sorkuntza polo bat ere
martxan jarri gura dute eskualdean, epe etarinera; besteak
beste, medikuntza arloko teknologia sortuko duten enpresak bilduko dituen lekua izateko,
lehendik daudenak eta berriak.
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inguru eskualdeko barruko garraioa eta kanpoko komunikazioak hobetzeko erabiliko dute.
Arlo horretan, proiektu nagusia
Feveren egungo trenbideari lotuta dagoena izango da: Bilboko
metroaren 4. linea —hiriburuaren
hegoaldeko auzoak zeharkatuta
Alonsotegirako bidea hartuko
duena— Balmasedaraino luzatzea
da asmoa. Era berean, Espainiako
Gobernuarekin eta Renferekin

Enpresa berriak
sustatzea eta
garraio azpiegiturak
hobetzea izango dira
gakoak

Ainara Basurko foru diputatua, astelehenean, Bilbon, Bizkaiko Batzar Nagusietan. BIZKAIKO BATZAR NAGUSIAK

Industria bultzatzea ere bada
asmoa. Horretarako, beste 60 bat
milioi euro SPRIk ipiniko ditu, eskualdean kutsatuta dauden lursailak erosi, garbitu, balioa itzuli
eta industriarako erabilgarri
bihurtzeko. Hartara, eskualdeak
industria berriak martxan jartzeko beharko lituzkeen orubeak
izango lituzke libre. Ezkerraldeko
eta Meatzaldeko auzo zaurgarrietako hirigintza, ingurumena, gi-

zartea eta ekonomia hauspotzeko
neurriak hartuko dituzte. Esaterako, azpiegituren arloan. Renferen aldiri trenen C2 linean oztopo
arkitektonikoak kenduko dira
Bilbo eta Muskiz artean, lursail
horiek aprobetxatzeko; besteak
beste, Bilboko metroaren 2. linearekin lotura sortzeko. Turismoari
dagokionez, Bilboko itsasadarraren inguruko herrietako nortasun historikoari eta ondare in-

dustrialari galdutako balioa itzuliko diete, eskualdearen ikur
bihurtu eta bisitari berriak erakartzeko. Horretarako, baliabide
garrantzitsua izango da Erandio
eta Barakaldo artean eraikiko den
oinezkoentzako pasabide berria.

Trenaren garrantzia
Enkarterrin, bi erakundeek 65,7
milioi inbertituko dituzte datozen
hiru urteetan. Inbertsioaren erdia

harremanetan jartzeko asmoa
iragarri du Basurkok, Bilbo-Santander trenbidea hobetzeko, trenak berritzeko eta ibilbidea elektrifikatzeko. Kadaguako korridorea eta landa inguruko aparteko
herriak lotzen dituen Bi-630 errepide nagusian ere hobekuntza lanak egingo dituzte, lau tartetan:
Herrera - Malabringo, Malabringo - Traslaviña, El Callejo - La Cadena, eta La Escrita - El Callejon.
Hezkuntzaren arloan, San Viatorren Lanbide Heziketako ziklo
berriak sartuko dira. Era berean,
kultura ondarea eta turismoa lotuko dituen proiektu bat martxan
jartzea ere jaso du plan estrategikoak. Horrez gain, banda zabal
ultralasterra eskualdeko leku
guztietara zabalduko dute, eta 5G
teknologia hedatuko. Enpresentzako espazio berriak sortuko
dira; zehatzago esanda, Elkartegi
berri bat irekiko dute eskualdean.
Bioekonomia bultzatzea ere bada
asmoa, basogintza sektorean oinarri bioteknologikoa izango
duen zentro teknologiko batekin.

10 Aisialdia

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a

Gero eta udako aisialdi jarduera gehiago
egokitzen dira elbarriek eta ezinduek ere
egin ahal izateko. Hainbat egitasmori
esker, besteak beste, hondartzan bainatu,
surf egin eta mendira igo daitezke.

Udako aisia,
oztopo barik
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

da iristearekin batera, aire zabaleko
aisialdi eskaintza
nabarmen handitzen da: kirola,
hondartza, mendia, kultura... Azken bi urteotan COVID-19ak eragindako osasun larrialdiak, oro
har, nabarmen mugatu du jardueretako batzuetan parte hartzeko aukera. Baina badira ohiko
urteetan ere zailtasunak dituztenak: elbarriak eta ezinduak. Horregatik, pertsona horien inklusioan pauso berriak emateko gero
eta ugariagoak dira han eta hemen sortu diren egitasmoak. Hona Bizkaian dauden hiru adibide.
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BAINU EGOKITUA
bbbBizkaiko sei hondartzatan

Duela hamazazpi urte eskaini zieten lehenengoz elbarriei bainu
zerbitzu lagundua Bizkaiko hondartza batzuetan. Bidaideak elbarrien erakundeak sustatutako
egitasmoa da, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta BBKren laguntzarekin. Aurten ere eskainiko da.
Joan den uztailaren 1ean ekin zioten, eta abuztuaren 31ra arte
egongo da erabilgarri, sei hondartzetan: Arena (Muskiz), Ereaga
(Getxo), Laidatxu (Mundaka),
Isuntza (Lekeitio), Arrigorri (Ondarroa) eta Plentzian. «Helburua
argia da: laguntasuna behar duten pertsonek, mugitzeko arazoak dituztenek ere, gure hondartzez gozatu eta bainua hartzeko
aukera izatea», azaldu du Amaia
Antxustegi Iraunkortasuna eta
Ingurune Naturala Zaintzeko
foru diputatuak. Urtez urte izan
duen «arrakastaren» ondorioz
gero eta hondartza gehiagotan eskaintzen ahalegintzen direla esan
du.
Zerbitzua eskaini ahal izateko,
Bidaideak elkarteko 21 monitore
espezializatu egoten dira sei hondartza horietan. 11:00etatik

19:00etara egongo da irekita,
abuztua bukatu bitartean, egunero. Besteak beste, honako baliabide eta elementu hauek dituzte
hondartzetan: 30 gurpil aulki
anfibio —horietatik bederatzi,
mendekotasun arina duten pertsonentzat dira; hamabost, erdi
mailako mendekotasuna dutenentzat; eta beste zazpi, mendekotasun handia dutenentzat—;
hondarrean ibiltzeko bereziak diren 70 makulu pare; eta monitore
taldeari erabiltzaileak mugitzen
laguntzeko lau garabi hidrauliko.
Laguntza guneetan, gainera,
hondartza bakoitzean arreta
emateko behar den azpiegitura
guztia dago: egurrezko plataformak, karpak, aulkiak, mahaiak,
bainugela egokituak eta aldagelak. Horrez gainera, etxetik hondartzara arazorik gabe joan ahal
izateko garraio zerbitzu berezi bat
ere eskaintzen du programak.
Zerbitzuaz gozatu nahi duten
sei pertsonatik gorako talde guztiek aldez aurretik erreserba egin
beharko dute. Horretarako,
94-426 66 00 telefono zenbakira
deitu edo info@bidaideak.org
helbidera idatzi beharko dute.
Osasun larrialdea dela eta, iaz
bezala, agintariek ezarritako segurtasun neurri guztiak bermatuko dira.
SURF ESKOLA INKLUSIBOA
bbbSopelan eta Plentzian

Lehen urtea du Surf Irekia egitasmoak Sopelan eta Plentzian. Jaiki
Surf Eskolak eta 3DLAn garapen
teknologikorako elkarteak ipini
dute martxan, elkarlanean. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Laboral Kutxaren laguntza du, eta
Sopelako, Plentziako, Barrikako
eta Getxoko udalek eta Gaude,
Apnabi, Fekoor, Aspace eta Gorabide elkarteek ere parte hartuko
dute. Helburua da ezintasun funtzional, sentsorial edo intelektuala duten pertsonek ere surfaz gozatzea. Izan ere, Jaiki eskolakoen

Surf egokitua, Sopelan, joan den ekainean. JAIKI SURF ESKOLA

Santurtziko Serantes mendira egindako bisita egokitua, uztail hasieran. SANTURTZIKO UDALA

esanetan, kirol horrek hainbat
onura ditu: «Osasun fisikoa eta
mentala ematen du, naturan gozatzen da, hazkunde pertsonala
eskaintzen du eta komunitatean
praktikatzen da. Faktore horiek
guztiak dibertsitate funtzionalak
dituzten pertsonei ere hurbildu
nahi zaizkie», esan du Lurta Nikolas proiektuaren sustatzaileak.
3DLAN irabazi asmorik gabeko
elkartearen parte hartzeari esker,
dibertsitate funtzional mota desberdinetara egokitutako materialen diseinua ere egin dute. Laboral Kutxari esker, surf eskola egokitu horietan parte hartzeko 300
beka eskainiko dituzte. Parte hartu nahi izanez gero, Barrikasurf-

camp.com webgunearen bitartez
eman behar da izena.
MENDIA, IRISTEKO MODUAN
bbbSanturtziko Serantes

Mugitzeko arazoak dituztenei
Santurtziko Serantes mendira igo,
hango gotorlekuaren aztarnak
ezagutu eta handik dagoen ikuspegiaz gozatzeko aukera eskaini
nahi die hango udalak. «Honako
hau irisgarritasunean aurrera egiteko urrats bat da, bai mugikortasun murriztua duten santurtziarrentzat, bai turismo irisgarria
sustatzeko», adierazi du Joseba
Ramos Turismo zinegotziak.
Jarduera astero egingo dute,
zapatuetan, iraileko azken astera

bitartean. Hala ere, parte hartzeko eskari handia egonez gero,
eskaintza egokituko dute.
Santurtzitik abiatuko dira,
10:00etan. Parte hartzaileak ibilgailu egokituz igoko dira dorreraino. Han hasiko dute bisita. Dorrea ikusi eta egokitu berri den
ondoko begiratokian tarte batez
egongo dira, ikuspegiaz gozatzeko. Gero gotorlekura jaitsiko dira
minibus batean: gotorlekuaz ez
ezik, ingurune naturalaz ere gozartu ahal izango dute. Bukatzeko, herrira itzuliko dira. «Serantesera igotzea oso errotuta dago
Santurtzin, eta orain denon eskura jarri nahi dugu». 94-483 94 94
zenbakian eman behar da izena.

Feminismoa 11

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a

Argitan Barakaldoko emakumeentzako
aholku etxeak 25 urte bete ditu. Ibilbide
horretan egindako lana islatzen duten
25 kartelekin, erakusketa jarriko dute
gaur herrian, Anaien parkean.

Mende laurden
baten isla
Natalia Salazar Orbe

rtebeterako sortu
zuten, baina 25 urteko ibilbidea bete
du aurten Argitan
Barakaldoko emakumeentzako aholkularitza etxeak. Udalak ordurako bertan behera utzia zuen berak kudeatzen
zuen emakumeentzako aholkularitza zentroa. Hala ekarri du gogora Mireia Saiz Argitan etxeko
kideak. «Argitan sortu zen udalaren aholkularitza zentro hori Barakaldoko emakumeentzat beharrezkoa zela aldarrikatzeko. Urtebeteko kontua izango zela
pentsatu genuen, udalak berea
ireki zezan lortu arte. Urtebeterako izan behar zuenak 25 urte bete
ditu». Ibilbide horretan Argitan
taldekoek «feminismoaren alde
eta feminismoarentzako» egindako lan guztia islatzen duten
kartel batzuekin, erakusketa jarriko dute gaur, Anaien parkean.
Herrian ikusgai izan dute erakusketa lehenago ere. Martxoan,
Gurutzetako Kultur Etxean jarri
zuten; ekainean, berriz, Barakaldoko O’Connor tabernan izan zuten. Orain, kalera aterako dute.
Gaur bertan muntatuko dute,
12:00etatik 20:00etara.
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Kaleko presentzia
Saizek azaldu du Argitan elkartearentzat garrantzitsua dela kaleko lan eta presentzia hori, «kolektibo feminista gisa sarea sortu ahal
izateko», haien «lanaren oinarria
aktibismo soziala eta feminista
baita». Esan duenez, erabiltzaile
hustzat beharrean, emakumeak
erabakiak hartzeko nahikoa gaitasun eta botere duten subjektutzat
hartzen dituzte, eta ahalduntze
prozesuetan laguntzen diete.
Mende laurdeneko ibilbidean,
Argitan kolektiboak ehunka kartelez jantzi ditu herriko hormak:
ikastaroak, aldarrikapenak, salaketak... Erakusketa kartel horien

artean 25 aukeratuta osatu dute.
«25 urteotan egin ditugun jarduera adierazgarrienak islatzen
dituzte». Hainbat gai eta jarduera
ageri dira: Martxoaren 8ko kanpainak, Azaroaren 25ekoak, urteetan zehar egin dituzten autoestimu eta autodefentsa tailerrak,
festetarako kartelak, erasoen
kontrako protokoloenak, baita
elkarteak Korrikan parte hartu
duen urteetakoak ere.
Etxea sortuz geroztik taldeak
jarraitu dituen lan ildoen berri

‘‘
Ez dugu beste aukerarik:
kalera irteten jarraitu
behar dugu indarkeria
matxista zer den
ikusaraztera»
Mireia Saiz
Barakaldoko Argitan elkarteko kidea

eman du Saizek: «25 urtez lan
handia egin dugu berdintasunaren alde eta emakumeen prekaritatearen eta pobreziaren kontra». Oso garrantzitsua deritzo
duten lan egiteko moduari. «Argitan etxean lan egiten dugun
emakume guztiok militante eta
aktibista moduan egiten dugu».
Autogestioaren bidez kudeatzen
dute zentroa.
Aholkularitza etxean lan egin
duten emakumeen militantziari
eta konpromisoari esker, «erreferente» bilakatu dira Barakaldoko mugimendu feministaren barruan. Hala uste du Saizek. «Eta
hori kalera ere heldu da».
Lanean jarraitzen dutela esan
du. «Gure lan ildo nagusiak prekaritatearen eta pobreziaren aurkakoak dira, eta salaketa publikoa eta aldarrikapena. Indarkeria
matxistaren aurka borrokan jarraitzen dugu administrazio eta
erakunde publikoei baliabideak
eta neurriak eskatuz». Hain zuzen, baliabide falta salatu du: «Ez

Argitan kolektibokoek Barakaldon
egingo duten erakusketako
karteletako batzuk. BERRIA

dago neurri nahikorik indarkeria
matxista pairatzen duten emakumeak artatzeko eta egiturazko
diskriminazioa eta pobrezia bizi
dugun emakumeen beharrei
erantzuteko. Eta Ezkerraldean
ere bizi ditugu horrelakoak».
Argi dute Argitan aholkularitza
etxea beharrezkoa dela oraindik,
emakumeentzako baliabideak
eskatzen jarraitzeko. Gainera,
uste du azkenaldian Barakaldon
sexu eraso salaketak ugaritu izanak erakusten duela gizartea zerbait gaizki egiten ari dela. «Ez
dugu beste aukerarik: kalera irteten jarraitu behar dugu indarkeria matxista zer den ikusaraztera,
gizarte osoa konturatu dadin hau
egiturazko arazo bat dela, eta gizarte moduan eragiten digula».

12 Proposamena
Getxoko Folklore Jaialdia

Itxartu Getxoko Algortako
dantza taldekoen ikuskizuna,
2019ko jaialdian.
ITXARTU DANTZA TALDEA

Asteburu honetan izango da Getxoko
Nazioarteko Folklore Jaialdiaren
31. aldia. Gaurtik domekara, ikuskizun
bat eskainiko da egunero, Algortako
Muxikebarri zentroan. Aurrekoetan
bezala, udalak Itxartu dantza
taldearekin batera antolatu du jaialdia.
Irlandako eta Senegalgo taldeak izango
dira aurtengo nazioarteko gonbidatu
bereziak.

Folklorea
bizi-bizi
Getxon

Peru Azpillaga Diez

sasun larrialdiaren ondorioz egindako
geldialdia
atzean utzita,
bueltan da
aurten Getxoko Nazioarteko 36.
Folklore Jaialdia. Hala, gaurtik
hasita domekara arte, Euskal Herriko zein nazioarteko hainbat
herritako folklorearen erakusgarri diren partaideak bilduko ditu
Algortan. Hain zuzen ere, Getxoko, Irlandako eta Senegalgo taldeek hartuko dute parte 36. aldi
honetan. Saio guztiak Muxikebarrin izango dira, 19:00etan. Segurtasun neurri guztiak errespetatuz, askotariko dantzez eta musikaz gozatzeko aukera izango du
bertaratuko den publikoak.
«Urte asko dira jaialdia antolatzen hasi zenetik. Pozgarria da
oso aurten, berriz ere, gure herriko zein nazioarteko folklorea aldarrikatzeko sortutako jaialdi
hau berriro gurean hartu ahal izatea. Osasun neurri guztiei jarrai-
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tuz, ziur naiz hurbiltzen diren
guztiek gozatzeko aukera ikaragarria izango dutela», azpimarratu du Marta Herrera Getxoko
Udal Kultura Saileko arduradun
eta jaialdiko antolatzaileak.
Jaialdia gaur bertan abiatuko
da, urtero huts egiten ez duen Algortako Itxartu Algortako (Getxo)
dantza taldearen eskutik. Elkartea sortu zenetik, euskal dantzak
eta kultura etengabe berritzeko
aukera eman du Getxoko taldeak,
batik bat dantzari berrien prestakuntzan egiten duen lanari esker.
Jaialdiaren aldi guztietan aritzen
direnez, urte bakoitzerako euskal
dantzetan oinarritutako ikuskizun berezi bat prestatzen saiatzen
direla esan du Herrerak. Oraingoan, Asier Bilbao Goitiak zuzendutako taldeak pandemiak gizartean sortu dituen emozioak irudikatuko ditu oholtzan.
«Itxartu dantza taldeak izugarrizko ahalegina egin du aldi honetan, dantzaren bidez pandemiak gizartean sortutako eraginak irudikatzeko», azaldu du
Herrerak. «Tristezia, alaitasuna,

itxaropena… Azken urtean bizitako emozioak izango dituzte hizpide», erantsi du. Horretarako,
taula gainean 30 dantzari baino
gehiago bilduko dituzte. «Urtero
aritzen direnez, beti egiten dute
ahalegin berezi bat mezuren bat
helarazteko, eta aurtengoa benetan berezia izango delakoan nago.
Izugarria da tradizioz jositako
dantza batzuen bidez urtero zerbait berria eskaintzeko gaitasuna
izatea».
Bihar, Belfastetik (Ipar Irlanda)
iritsitako Trim The Velvet taldea
igoko da agertokira. Irlandako
dantza tradizionalak lantzen ditu
taldeak: batez ere, battering izeneko aldaera jorratzen du, hau
da, zapatekin soinua eginez nazioartean ezagun bihurtu dituen
dantza mota. Eta, etzi, jaialdiari
amaiera emateko, Senegalgo Ballet Jammu taldea ariko da.
2008an Dakarren sortutako konpainia da Ballet Jammu, eta, ikuskizunak eskaintzeaz gain, musika
eta dantza eskola ere baditu, batez ere gazteen formakuntzan sakonduz.
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du Senegalen, dantzan, batez ere
gazteak aritzen direla. Azpimarratu du Algortan arituko den taldeak bakearen aldeko aldarria ere
ekarriko duela. «Irlandarrek, berriz, mundu osoan famatu egin
dituen zapatekin hotsak ateratzeko dantza aurkeztuko dute. Benetan ikuskizun interesgarria
izango da, Europan arrakasta
handia izan duena. Seguru naiz
hemen ere hala izango dela».

DANTZA TALDEAK

Itxartu
Algorta, Getxo. Aurten, pandemiak gizartean sortu dituen
emozioak irudikatuko ditu Algortako dantza taldeak, Euskal
Herriko dantza eta musika tradizionalen bitartez.

Dantza taldeek sortua

«Jendeak pozik eta gogotsu
itxaroten du jaialdia, azken batean urtero kultura berriren bat
ezagutzeko aukera ematen duelako», esan du Herrerak. Kontatu

Herrerak azaldu duenez, jaialdia
Itxartu dantza taldearen ekimenari esker sortu zen. «Urte askotan, haiek izan dira jaialdia antolatu dutenak. Herrietan egiten
zen dantza eta folklorea mantentzeko eta zabaltzeko sortu zuten
egitasmoa, eta, pixkanaka-pixkanaka, handituz joan da, egungo
nazioarteko jaialdia bilakatu den
arte».
Herrerak jakinarazi du jauzi
horretan Portugaleteko Elai-Alai
dantza eta musika taldearen laguntza ere izan dutela. «Haiek
izan ziren nazioarteko jaialdia antolatzen hasi zirenak, eta elkarrekin sortu zuten jaialdi hau». Gerora, kontatu duenez, Getxoko
Udal Kultura Sailak bere gain
hartu du aldi bakoitza aurrera
eramateko ardura, baina, nabarmendu duenez, gaur egun ere bi
taldeek lan handia egiten dute
jaialdia aurrera ateratzeko. «ElaiAlai dantza taldea izan da nazioarteko taldeak ekartzeko muga
eta oztopo guztiekin topatu dena,
eta, hala ere, osasun larrialdira
egokituz, nazioarteko bi kultura
oso desberdin ordezkatzen dituzten talde bana ekartzea lortu
dute. Sekulako lana egin dute».
Haren esanetan, Itxartu dantza

Proposamena 13
Getxoko Folklore Jaialdia
kultura egitasmoak antolatzeko
beharra aldarrikatu du Herrerak.
«Edozein jaialdi edo ekitaldi egiteko aukera izatea benetan pozgarria da, eta ahalegina egin
behar dugu halako egitasmoak
mantendu ahal izateko». Zehazki, uste du nazioarteko folklore
jaialdi hau antolatzea oso garrantzitsua dela. Ez da udan Getxon
egingo den nazioarteko jaialdi bakarra, gainera.
Jaialdia Muxikeberriko Ereaga
gelan izango da. Sarrerak hiru eurotan egongo dira salgai. Udal arduradunak gaineratu du
ikusle kopurua mugatuta egongo dela, gaur
egun antolatzen ari diren
gainontzeko egitasmoeBeste kulturak ezagutzeko
tan bezala, eta «belduaukera ematen du jaialdiak.
rren gainetik» jaialdira
Pozik nago jendeak urtero
agertzeko deia egin du:
gogotsu itxaroten duelako»
«Oso inportantea da guretzat Muxikebarrin egin
«Herrietako folklorea
ahal izatea: espazio segumantentzeko eta zabaltzeko
sortu zuten egitasmoa Elai-Alai rua da, eta espero dugu
jendea ere beldurrik
eta Itxartu dantza taldeek»
gabe azaltzea eta folkloMarta Herrera
Getxoko Udal Kultura Saileko arduraduna
reaz gozatzea».
Aurrera begira, itxaroGetxoko Udal Kultura Saileko pentsu mintzatu da Herrera. Uzarduradunak dioenez, folklorea tailetik kanpo ere, folklorearekin
herri baten kulturaren adierazle lotutako ekintza gehiago antola«garrantzitsuenetarikoa» da, tzeko aukera zabalik utzi du:
haren barruan herri baten «ezau- «Batek daki, baina gogoa dugu
garri guztiak» biltzen direlako: egitasmo honekin aurrera jarrai«Musika, dantza, janzkera, mu- tzeko, eta, agian, urtean zehar
gimenduak… Folkloreak badu zerbait antolatu ahal izateko. Oso
zera berezi hori: herri baten kul- pozgarria izango litzateke». Esan
turaren adierazle asko biltzen duenez, Euskal Herriko kultura
ditu». Hain zuzen ere, Herrerak erakusteaz eta aldarrikatzeaz
uste du folklorean dagoela kultu- gain, «oso aberasgarria» da kanpoko ohiturak eta usadioak ezara ororen erroa.
Horregatik, osasun larrialdia gutzeko aukera izatea, etxean
oraindik indarrean dagoen arren, bertan, «betiere bizitza alaitasuagintariek ezarritako segurtasun nez ospatuz, folkloreak beti egineurri bereziei zorrotz jarraituz, ten duen moduan».
taldea urtero aritzen da taula gainean jaialdian, ikuskizun berri
bat eskainiz. Elai-Alai taldea, berriz, nazioarteko folklorearen
erakusle diren taldeak ekartzeaz
arduratzen da. «Gu horretan
guztian laguntzen saiatzen gara,
behar duten guztia eskainiz», zehaztu du Herrerak. Gainera, argudiatu du folklorearen bidez,
gauza asko ikas daitezkeela:
«Beste kulturak ezagutzeko aukera ematen du, eta pozik gaude
jendeak urtero gogotsu itxaroten
duelako jaialdia».

‘‘

Trim The Velvet
Ipar Irlanda. Kathy O’Connor
koreografoaren zuzendaritzapean, hogei dantzari biltzen
ditu taldeak. Beren ibilbidean,
Europako hainbat jaialditan
jardun dira, eta, horietan, Irlandako dantza tradizionaletan
trebezia handia erakutsi dute.

Ballet Jammun
Senegal. Guztira, hogei artista
bilduko dira Getxoko saioan;
Senegalgo etnia guztietako
musikari eta dantzari gazteak,
hain zuzen ere. Ass Ndiayeren
zuzendaritzapean, Mbalax
erritmo tradizionaletan oinarritutako dantzak egingo dituzte.
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Zornotza b Kontzertua

ARRIGORRIAGA Sonic Free Sta-

tion.
b Gaur, 20:00etan, Lonbon.
ARRIGORRIAGA En Tol Sarmien-

to.
b Bihar, 18:30ean eta 20:30ean,
Lonbon.
ARRIGORRIAGA Udazken Txistu-

lariak eta Inun.
b Igandean, 12:30ean, Zelaieta
frontoian.
BAKIO Onintze.
b Gaur, 20:00etan, eskolan.

BARAKALDO Kalakan.
b Gaur, 20:00etan, Eskulturen

parkean.
BARAKALDO Ekhy Cover.
b Igandean, 13:00etan,

Resurreccion Maria de Azkue
pasealekuan.
BARAKALDO Lomoken Hobo-

ken.
b Ostegunean, 20:00etan,
Eskulturen parkean.

Musika gaztea, urbanoa eta eklektikoa

BERMEO Ezpalak eta Celine.

Zornotzan ez dute Karmengo Amaren jairik ospatuko egunotan. Dena den, kultura eskaintza zabala izango dute egunotan. Esaterako, bihar,
21:00etan, Jauregibarrian, STR musika taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera egongo da. Talde gaztea da, eta musika urbanoa egiten du. 2019ko
Gaztea maketa lehiaketako finalera iritsi ziren, Track 1 singlearekin. Aurten, X alli kaleratu dute, eta asko entzun dira Radio 3 irratian. STR

b Gaur, 21:00etan, Lameran.

BILBO Alejandro Sanz.
b Gaur, 22:00etan, Kobetamendin.

DERIO Lukiek.

GERNIKA-LUMO Eraso.

b Bihar, 19:30ean, Baserrin.

b Asteazkenean, 20:00etan,

BILBO The Beatles tribute. The

mersey Beatles.

DIMA Maider Zabalegi, Ekiza, No-

b Bihar, 20:00etan, Euskaldunan.

gen, Juantxo Arakama, Leturiarrak, ET Incarnatus orkestra.
b Gaur, 18:00etan, areodromo
zaharrean.

BILBO Extremoduro.
b Bihar, 22:30ean,

b Igandean, 20:00etan,

Euskaldunan.

Astran.

BARAKALDO Bye bye, Confetti. La

GETXO Getxoko Nazioarteko Fol-

Baldufa.
b Asteartean, 20:00etan,
Eskulturen plazan.

klore Jaialdia.
b Igandera arte, Muxikebarrin.

BILBO Vaya pack de vasc@s. Ne-

rea Garmendia, Victor Amilibia.
b Bihar, 20:00etan, Euskaldunan.
BILBO Yo, erómeno. Atrote Teatro.
b Igandean, 20:00etan,

Euskaldunan.
BARAKALDO Las Dostoyevski.

MARKINA-XEMEIN Puro Relajo.

b Asteazkenean, 20:00etan,

BILBO Zirkus. Malas Compañías

ELORRIO Hertzainak: nortasuna-

b Gaur, 20:00etan, Markina-

Eskulturen plazan.

ren erroak. Juanma Urriza boskotea.
b Gaur, 20:00etan, Ganondo
parkean.

Xemeingo zelaian.

zirko taldea.
b Ostegunean, 20:30ean,
Deustuko Botika zaharrean.

Kobetamendin.
BILBO Korrontzi. Koplariak.

ANTZERKIA

BILBO Xahu.

BERRIZ Só. Xampatito pato.
OROZKO Mocker’s.

parkean.

b Astelehenean, 19:00etan,

ELORRIO Loreak eta zauriak.

Bidebarrietako kulturgunean.

b Bihar, 20:00etan, Ganondo

PORTUGALETE Portugaleteko

parkean.

Nazioarteko Folklore jaialdia.
b Hilaren 25era arte, herrigunean.

BILBO Itsaso eta Canal.

DURANGO Full House. Eléctrico
BERRIZ Vademekun. Zirkozaurre.
b Asteartean, 18:00etan, eskolan.

28.
b Gaur, 19:00etan, Aurora Abasolo
parkean.

BILBO Solitaire. A Trompicones

Teatro.
b Gaur, 20:00etan, Euskaldunan.

ERMUA Tonbola. Hika Teatroa.

b Bihar, 22:00etan, Urgitxieta

BILBO Aquí no paga nadie.

MUNGIA Zirku gala.

plazan.

b Asteartean, 20:00etan,

b Gaur, 20:00etan, Legardako

Euskaldunan.

aterpean.

BILBO Cómo domé un caracol en
tus senos.
b Hilaren 25era arte, ostiral,
larunbat eta igandeetan,
20:00etan, Pabiloi 6n. Igandeetan
12:00etan ere bai.

SANTURTZI El Instituto T.. Javier

b Asteartean, 19:00etan,

ELORRIO Paul San Martin.

Bidebarrietako liburutegian.

b Igandean, 19:00etan, Ganondo

SOPELA Zetak.

parkean.
BILBO Ados Jazz Quartet.

b Gaur, 19:00etan, eskolan.

b Bihar, 19:00etan, Txopera

b Asteazkenean, 19:00etan,

ERMUA Amak.

Guggenheimen.

b Bihar, 19:00etan, Orbe plazan.

BILBO Queen Tribute. Break free.

ERMUA Pan con Chile.

b Ostegunean, 20:00etan,

b Igandean, 19:00etan, Orbe

ZORNOTZA STR.

Euskaldunan.

plazan.

b Bihar, 21:00etan, Jauregibarrian.

BILBO The Last Hideen Fox.

GERNIKA-LUMO Iñigo de Peque.

ZORNOTZA Eztandap.

b Ostegunean, 20:30ean,

b Bihar, 20:00etan, San Pedro

b Bihar, 21:00etan, Andrandin.

Euskaldunan.

elizan.

b Gaur, 19:00etan, frontoian.

ZORNOTZA Kitu.
b Gaur, 20:00etan, Bernagoitian.

ZORNOTZA Humberto Luis.
DERIO Hairy Zack.

GERNIKA-LUMO Viva Belgrado.

b Igandean, 20:00etan,

b Gaur, 20:00etan, Baserrin.

b Igandean, 13:30ean, Iparragirren.

Jauregizahar auzoan.

BILBO Rolán y Garrós. Culturas
milenarias. Iñigo Salinero, Gorka
Aginagalde.
b Gaur, 20:30ean, Euskaldunan.

Anton, Gorka Martin, Jon Zabal.
b Gaur, 20:00etan, Serantesen.
SOPELA Antipasti. El que ma que-

da de teatre.
b Gaur, 18:00etan, Iberrota plazan.
UGAO Aquí va a pasar algo. Zan-

guango Teatro.
b Gaur, 20:00etan, institutuan.

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a

ZALDIBAR Victoria Moon eta les-

bianak.
b Astelehenean, 19:00etan, Olazar
pilotalekuan.

Agenda 15
Uztailak 16-22
Portugalete b Folklore jaialdia

ZORNOTZA Somos la ley. Barsan-

ti.
b Ostegunean, 20:00etan,
Zelaietan.

BERTSOLARITZA
ARRIGORRIAGA Maider Altuna,

Unai Iturriaga, Alaia Martin. Gaijartzailea: Arrigorriagako Bertso
Eskola.
b Ostegunean, 12:30ean, Argala
plazan.
IGORRE Ez da kasualitatea ber-

tso-saio musikatua. Onintza Enbeita, Nerea Ibarzabal, Oihana
Iguaran, Alaia Martin Protagonistak: Ixak Arruti, Gari Otamendi.
Gai-jartzailea: Idoia Anzorandia.
b Gaur, 19:00etan, Udaletxe
ondoko frontoian.
MARKINA-XEMEIN Andoni

Egaña, Iratxe Ibarra, Julio Soto,
Jone Uria Albizuri. Gai-jartzailea:
Amaia Errasti.
b Bihar, 18:30ean, Uhagonen.

DANTZA

Mundu osoko folklorea erakutsiko du Portugaletek
Bizkaiko eta Euskal Herriko folklore jaialdirik garrantzitsuena da Portugaletekoa. Osasun larrialdiak mundu mailako joan-etorriak zailtzen dituen
arren, antolatzaileek ahalegin berezia egin dute 46. ekitaldian ere talderik onenetakoak ekartzeko. Datorren astelehenean hasi eta eguenera arte,
Euskal Herriko, Islandiako, Poloniako, Senegalgo eta Peruko dantzak ikusteko aukera egongo da, 21:30etik aurrera, La Canilla pasealekuan. M. V. / FOKU

ARRIGORRIAGA Aritz Berri.
b Igandean, 11:00etan, kalean.

BILBO Mikel del Valle. Gau bat

dantzarekin.
b Bihar, 20:30ean, Euskaldunan.

BARAKALDO Después de la nube

EA Artearen ibilbidea II.

BERMEO Bermeoko Liburu Azo-

b Abuztuaren 5era arte, Benita

sucia. David de Haroren argazkiak.
b Irailaren 26ra arte, Hizkuntz
eskola ofizialaren lorategian.

b Astelehenera arte,

Uribarrena parkean.

herrigunean.

ka.
b Gaur, Lamera parkean.

ELANTXOBE Artearen ibilbidea II.

BILBO Artea eta naturak ibilbide

b Uztailaren 26ra arte,

gidatuak.
b Irailaren 15era arte, Azkuna
Zentroan.

BILBO Out eta Dye dye. Amaia Eli-

BILBO Mendiburu. Materia eta me-

zaran eta Ertza.
b Astelehenean, 20:30ean, Sabino
Arana etorbidea 50ean.

moria. Remigio Mendiburu zenaren lanak.
b Irailaren 5era arte, Arte Ederren
museoan.

DURANGO Diberti dantza. Deabru

herrigunean.
GERNIKA-LUMO Gernikarte.
b Bihar arte, kultur etxean.

ERMUA Patxin eta Potxin. InguruBILBO Piztu! Emakumeon energia.

mena zaindu.
b Bihar, 12:30ean, Orbe plazan.

BILBO Urte eroak, 1920ko hamar-

b Igandera arte, Kultur

kada.

Leioan.

Eidabe Ekimen Kulturalak.
b Astelehenean, 18:00etan, Sabino
Arana etorbidea 50ean.
Haurrentzat.

Guggenheimen.

MUNGIA Babel. Angel J. Sanche-

BILBO Hemendikara. Zirika Zirkus.
b Astelehenean, 19:30etan, Kiosko

DURANGO Echoes. Moveo Dan-

BILBO Resina, brea y glicerina.

za.
b Bihar, 20:00etan, Ezkurdi plazan.

Miriam Isasi.
b Abuztuaren 26ra arte, Azkuna
zentroan.

zen argazkiak.
b Irailaren 30era arte,
Torrebillelan.

BILBO Gorpuztu laburra eta Perife-

rias.
b Asteartean eta asteazkenean,
20:30ean, Hilaren 20an Casilda
parkean eta 21ean Uzturre plazan.

LEIOA Arte eta artisautza tailerrak.

b Irailaren 19ra arte,

ZALDIBAR Alurr dantza taldea.
b Igandean, 17:30ean, Olazar
pilotalekuan.

ERAKUSKETAK

BILBO 90eko hamarkadako roc-

ka.
b Astelehenera arte, Auzoka
komunitate zentroan.

PORTUGALETE Soundchecking.

Jon Usuaien argazkiak.
b Irailaren 29ra arte, Salazar
dorrean.

LEIOA Pinotxo. Toni la Sal.

BESTELAKOAK
ARRIGORRIAGA Ametsen urtebe-

b Igandera arte, Horcasitas

dantza.
b Urriaren 14ra arte,
Guggenheimen.

tetzea. Kantu Kolore.
b Gaur, 17:30ean, PP2 kiroldegian.
Haurrentzat.

DURANGO Darío de Regoyos. Du-

ARRIGORRIAGA Golden Boys eta

rangoko begirada inpresionista.
b Abuztuaren 1era arte, Arte eta
Historia museoan.

Ostrich Wedding.
b Ostegunean, 19:00etan, PP2
kiroldegian. Haurrentzat.

BALMASEDA Berritu programa.

Bartolomen.

plazan. Haurrentzat.

ONDARROA Ondarroako Liburu

BILBO Pepa ta Kutxo. Pailazoke-

Azoka.
b Uztailaren 25era arte, Itxas
Aurren.

riak.
b Asteartean, 18:00etan, Casilda
parkean. Haurrentzat.

SANTURTZI Santurtzi Karmen kul-

b Asteazkenean, 18:00etan,

turala.
b Igandera arte,
herrigunean.

Uzturre plazan.
Haurrentzat.

ZORNOTZA Etxerik txikiena.

BILBO Kattalinen bidaia. Panpotx.

BILBO Cecilia Bengolea. Tximista

Makina batzuen berreskuratze
mekaniko eta erabilgarria.
b Uztailaren 24ra arte, La
Encartada fabrika museoan.

Haurrentzat.

b Gaur, 18:00etan, San

BALMASEDA Xena. Harriak 2021.

jauregian.

Beltzak.
b Ostegunean, 19:00etan,
Plateruenako terrazan.

b Gaur, 18:00etan, Zornotza

BILBO Urpekakariak. Aissa In-

txaust, Eneko Arrate.
b Ostegunean, 18:00etan,
Deustuko Botika zaharrean.
Haurrentzat.
DURANGO Sormen tailerrak.

aretoan. Haurrentzat.

@
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s
izaten dira haien egiteko nagusia.
Iurretako kasuan, kofradiek diru
laguntza ematen diete jai batzordeei, jaiak antolatzeko. Kofradiek
beren eguna izaten dute: iraileko
bigarren domeka. Laixiar
zelaian elkartzen dira. Meza izaten
dute lehenengo, dantzariak, musika taldea eta herri bazkaria. «Iurretarrentzat jai garrantzitsuenetariko bat da; Kofradia Eguna gure
nortasunaren parte da».
Lazkanok esan du beste herri
batzuetan galdu egin diren arren
ez dutela uste berenean halakorik
pasatuko denik: «Zerbait ez ba-

BIDELAGUNAK

Gazteak eta
emakumeak sartu dira
kofradien kudeaketara;
bide berriak bilatzea
dute hurrengo erronka
Lehen, bideak konpondu
eta telefono linea
jartzeko erabiltzen zuten
dirua; egun, kultura eta
kirol jarduna bultzatzeko

2014ko Iurretako Kofradia Eguna, Laixiar zelaian. ANBOTO

Herri lursail batzuk kudeatzeko sortu ziren Iurretako kofradiak, duela 160 urte
inguru. Baso ustiaketatik lortutako dirua auzoak hobetzeko erabiltzen dute ordutik.

Auzotarrak auzoa kudeatzen
Ibai Maruri Bilbao Iurreta

uela 160 bat urte
Iurreta baso batzuen jabetza galtzekotan egon zen.
«Udalak ez zuen
dirurik mantentzeko, eta herriak
hartu zuen bere gain lursail haien
ardura. Guztira, 200 hektarea inguru dira. Basoaren kudeaketarekin herrirako dirua lortzen zen,
eta herrian inbertitzen zen», esan
du Gorka Lazkanok. Azaldu du
herriak kudeaketa hori egin ahal
izateko sortu zirela kofradiak Iurretan. Hura Goiuriako kofradiako ordezkaria da Iurretako Kofradien Batzorde Nagusian, eta baita
Batzorde Nagusiko presidentea

D

ere. Guztira, sei kofradiak osatzen
dute Batzorde Nagusia: Goiuriakoa, Iurretakoa, San Markoskoa,
San Faustokoa, Santa Marinakoa
eta Orozketakoa.
Kofradia horietako bakoitza
hainbat auzok osatzen dute: «Ez
da auzo bakoitzeko kofradia bat.
Adibidez, gurean, Goiuriako kofradian, Goiuria eta Mañarikua
gaude. San Markos kofradian,
Oromiño, San Markos... Santa Marinakoan, Arriandi, Gaztañatza,
Amezketa... Auzo batzuen artean
kofradia bat sortzen da». Basoaren
ustiaketatik lortutako dirua kofradien artean banatzen da, eta kofradia bakoitzak bere auzoetan inbertitzen du. Esaterako, Lazkanok gogorarazi du garai batean diru horri

esker konpontzen zituztela auzoetako errepideak eta bideak; baita
telefono linearen kablea etxez etxe
zabaldu ere. «Gaur egun, horrelako lanak edo erakunde publikoek
egiten dituzte, edo telefonia konpainiek. Beraz, kofradiak ez dira
horretaz arduratzen». Lazkanok
esan du azkenaldian kirolerako eta
kulturarako diru laguntzak emateko erabili izan dela dirua. Eta,
tarteka, leku publikoak edo komunitatearenak konpontzeko diru laguntzak ere ematen dituzte.
«Sekula ez obra pribatuak finantzatzeko», ohartarazi du.
Goiuriako kofradiaren azken
ibilerak azaldu ditu, beren egitekoa hobeto ulertzen laguntzeko:
«Duela urte batzuk zabortegi bat

ipini zuten gure auzoan, legez
kanpo; irregulartasunak egon ziren. Kofradiatik borrokatu zen
haren kontra: enpresa auzitara
eroan, eta gure aldeko epai bati esker gelditu ahal izan genuen». Azken batean, auzokideen ongizatearen alde lan egitea da kofradiaren
egitekoa. Auzibide horrek Goiuriako kofradiak zuen diru gehiena
gastatu zuen, eta Lazkanok dio
gainontzeko jardueretarako ia aurrekonturik gabe geratu zirela.

Iraupenerako bermea
Iurretan ez ezik, Bizkaiko herri askotan egon dira. Oraindik Arratia
aldean ere mantentzen dira. Baita
Mungian ere, baina gaur egun sinbolikoak dira, eta auzoetako jaiak

duzu mugitzen, galtzeko arriskua
dago, baina zeure burua berrasmatzen baduzu, seguruenik jarraituko duzu». Azken urte hauetan jende berria sartu da kofradietara. Izan ere, aitortu du aspaldian
herritik urrunduta egon direla.
«Seguruenik mugimendu gutxi
izan dugulako, eta, horren ondorioz, jende askoren artean kofradien inguruko ezjakintasuna zabaldu delako». Azaldu du aukerak daudela kofradiekin gauza
«erakargarriak» egiteko: «Bide
berriak azter daitezke, eta beti dago aukera kolektibotasunetik auzogintzari balio apur bat emanda
gauza interesgarriak egiteko».
Kofradia bakoitzeko herritarrek kofradia gidatuko duten ordezkari bi hautatzen dituzte asanbladan. «Orain arte gizon ona
esaten zitzaien. Azken bozketan
andreak ere aukeratu dira; beraz,
orain andre onak ere baditugu.
Dena den, nik gurago dut ordezkarierabili, garai hauetan egokiagoa da-eta genero markarik ez
erabiltzea». Eta kofradia bakoitzeko bi ordezkariak Batzorde Nagusiko kide izango dira.
Aitortu du auzolana asko galdu
dela: «Umea nintzenean, auzolana izaten zen hainbat baserriren
artean auzoko bidea konpontzea.
Gaur egun, hori erakunde publikoen esku dago». Hala ere, oraindik beste hainbat auzolan egiten
dira kofradietatik: Laixiar zelaia
garbitu, esaterako. «Orain, gakoa
da norantz bideratu nahi den egin
daitekeen auzolan hori, eta zenbat bideratu nahi den».

