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Festarik ezak
etendako soka
Udako festarik gabe, bertan behera geratu dira hainbat ekitaldi b Sektore horietan ari direnentzat,
kaltegarria izaten ari da uda biko eten hori b Lan egin ahal izateko neurriak eskatu dituzte batzuek 2-3
b
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Festetan ohikoak diren hainbat ikuskizun eta ekitaldi bertan behera geratu dira
aurten ere, pandemiaren ondorioz. Barrakak jartzen dituztenentzat, urteko
sasoirik garrantzitsuena da uda, eta diru iturririk gabe geratuko dira beste
urtebetez. Hainbat kultur adierazpen ere agertokirik gabe geratu dira.

Jairik ezak baldintzatuta
Natalia Salazar Orbe

xertoak areagotu izanak iazkoaz bestelako uda
iradoki zezakeen arren, COVID-19a sortzen
duen birusaren kutsatzeak gora
eta gora ari dira azken asteetan.
Ingurumari horretan, aurten ere
ez da ospatuko herrietako ohiko
festarik. Batean eta bestean, ikuskizunak, jardueraren bat edo
kontzertu txikiak antolatu dituzte, baina, betiere, ikusle edo parte
hartzaile kopurua mugatuta eta
segurtasun neurriak beteta.
Udalek antolatutako jarduera
horietatik kanpo geratu dira,

T

ordea, zenbait talde eta sektore.
Festa giroan ohikoa zen horien
parte hartzea, baina pandemia
iritsi denetik ezin izan dute parte
hartu jaietan.
Askorentzat, diru iturri nagusia
dira udako festak. Beste batzuei,
alde ekonomikoa alde batera
utzita, beren lana eta kultura lau
haizeetara zabaltzeko aukera eskaintzen diete. Batzuek zein besteek beste urtebete pasatuko dute
ekitaldirik egin gabe. Bizkaiko
Hitza-k batukada batekin, gastronomia lehiaketak antolatzen
dituen elkarte batekin eta barrakak jartzen dituztenen elkarte batekin hitz egin du. Uste dute protokoloak ezarrita posible litzatekeela beren jarduerak egitea.

Aurten ere aukera gutxi izango
dute horretarako.
AIDA OTAOLA
Bilboko Bitxo do Sama batukadako kidea

«Ikusleek neurriak
errespetatuz gero,
batukada egin daiteke»
Urte osoan desfileak, inauteriak,
manifestazioren bat eta antzeko
beste ekitaldiren bat edo beste izatea ohikoa izaten badute ere, garairik oparoena uda izaten da batukadentzako. Festak girotu ohi
dituzte beren erritmo markatuen
bidez. «Maiatzetik uztailera arteko sasoia izan ohi da garairik gorenena». Hala azaldu du Aida Otaolak (Bilbo, 1982). Bilboko Bitxo do

Samba batukadako kidea da.
Abuzturako eskaerak ere izaten
dituzte, baina, oporrak direla-eta
nahikoa kide ez badituzte, ezezkoa
eman behar izaten dute. 25 kide
inguru dira, eta dozena bat behar
dute, gutxienez, kalera ateratzeko.
Otaolak azaldu du udako giroa
izaten dutela gustukoen. Baina
iaz, pandemiarekin, dena eten
zen, eta oraindik ez dira atera kalera. «Zaila izan da. Entseguak
egiteko lokala aldatu berri genuen —martitzenetan egiten genituen entseguak—, eta etena etorri zen». Iaz, uda hasieran, entsegu batzuk egiteko aukera izan
zuten, segurtasun neurriak beteta. Baina entseguak besterik ez.
«Hamar lagun, maskarak jantzi-

ta eta distantziak bermatuta. Pizgarria izan zen».
Udazkenean berriro egin zuten
gora kutsatzeek, eta berriz ere entseguak egiteko aukerarik gabe
geratu ziren. Duela hilabete hasi
dira berriro martxan. Entseguak
egiteko lokal handiago bat ere
aurkitu dute: Zorrotzaurren daude orain. «Joan ez arren, lokalaren alokairua ordaintzen egon
gara, noski». Batukada ez da Bitxo do Samba taldeko kideen diru
iturria. Hala ere, lokala eta bestelako gastuak betetzeko lagungarriak zaizkie egiten dituzten ikuskizunak.
Otaolak garrantzitsua deritzo
entseguak egiteari: «Jotzen ditugun erritmoak fresko izan behar
ditugu. Zuzeneko emanaldiak
egiten ditugu, eta, ez galtzeko,
praktikatu egin behar ditugu
mozketak eta erritmoak». Fisikoki ere beharrezkoak dituzte:
«Batez ere, musika tresna handiak dituztenentzat».
Hilabete batzuen buruan kalera atera ahal izango direla espero
du. «Guk ez dugu erakartzen milioika ikusle. Ikusleek neurriak
eta distantziak errespetatuz gero,
batukada egin daitekeela uste
dut». Uste du kutsatzeen intzidentzia tasa jaitsi eta arriskua txikiagoa denean posible izango
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Astekoa
Jaiak
1 Batukada. Bilboko Bitxo do
Samba batukada, Urduñako kaleetan, artxiboko irudi batean. BITXO
DO SAMBA

2 Barrakak. Bilboko Etxebarria
parkeko barraketako bat, Aste Nagusiaren barruan, artxiboko irudi
batean. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
3 Gastronomia lehiaketa. Epaileak patata tortilak dastatzen, Bilboko Aste Nagusiko gastronomia
lehiaketa batean. ARITZ LOIOLA / FOKU
ikusi aurrerantzean, baina beste
aukerarik badagoela uste du Freirek: «Noski, ezin da plater beretik
dastatu, baina politikariek ez dute
beste ideiarik». Hark egin zuen
proposamen bat, baina ez zioten
utzi egiten. Mungian, errugbi taldeak antolatu izan du gisatua azken urteetan. «Zer egin zezaketen galdetu zidaten. Nik proposatu nuen Santa Marian, azoka
egiten den lekuan, egiteko auke-
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dela. «Gainera, aire zabalean zailagoa da kutsatzea».
KEPA FREIRE
Makilaren Kofradia Euskal Herriko
elkarte gastronomikoko kidea

«Ezin da plater beretik
dastatu, baina politikariek
ez daukate ideia berririk»
Denetariko gastronomia lehiaketak antolatu ohi dira bateko eta

besteko festekin lotuta: patata tortila lehiaketa, bakailaoa, gisatua,
indabak... Lehiaketa horiek antolatzen edo antolatzaileei laguntzen
aritu da urteetan Makilaren Kofradia elkarte gastronomikoa. Pandemiaren ondorioz, bertan behera
geratu dira horiek ere. Eta Kepa
Freire (Otxandio, 1947) kofradiako
kideak uste du berez gainbehera
zegoen elkarteari azken kolpea
eman diezaiokeela COVID-19ak:

«Ez dago erreleborik. Lehiaketak
atzerantz doaz. Ez dago inor lan
hori egiteko, hor ez baita ateratzen
dirurik. Hori da arazoa. Hor ez dago dirurik tartean. Eta boluntario
kontuarena amaitu da».
Gastronomia lehiaketatan, taldeak sutondo baten inguruan kozinatzen ikusteaz gain, ohikoena
zen epaileak plater bera dastatzen
ikustea, bata bestearen atzetik.
Era horretako irudirik ezingo da
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«Saltsak eginda eramatea, besteak beste», aipatu du. «Ea nork
hartzen duen orain gisatua antolatzeko lana, edo indaba lehiaketarena Mungian, eta txorizo eta
odolosteena. Txokoak ere itxita
egon dira. Kontu hau guztia geldi
geratu da, eta orain zaila izango
da berriro martxan jartzea».
ALBERTO DOMINGUEZ
Euskadiko ferietako langile autonomoen
elkarteko idazkaria

«Festetako egunetatik
kanpo barrakak jartzea
eskatzen dugu»

Udako festak dira diru iturri nagusia herriz herri barrakak jartzen dituztenentzat. Bigarren urtea dute apenas lanik egin gabe,
eta egoera larria dutela azaldu du
Alberto Dominguez Euskadiko
ferietako langile autonomoen elkarteko idazkariak: «Asko eta
asko hondatuta daude, eta udako
kanpainatik bizi dira».
Santurtzin eta Bilbon
Bilboko Bitxo do Samba
etxeko txikienentzako
batukadakoek uste dute
barrakak jarri dituzte.
kutsatzeek behera egiten
Lehenengoan, festen
dutenean atera ahalko direla
egunetan eraman dituzGastronomia lehiaketak
te barrakak herrira. Bizegiteko beste era bat eta
kaiko hiriburuan, berriz,
barrakak jartzeko protokoloak pandemiaren egoera
eskatu dituzte interesdunek
ikusita, baztertu egin
dute Aste Nagusian Etxera. Zarratu egin daitekeen eremu barriako parkean jartzea, eta babat da. Beraz, proposatu nien rruti bakoitzean bizpahiru jarriko
lehiakide bakoitzak etxean presta dituzte. Dominguezek Etxebarria
zezala gisatua eta ezarritako or- parkean jartzea nahiko luke.
durako eginda ekar zezala. Gisa- «Ulertzen dugu festetako egunetua utzi, eta kanpora». Baina tan jarri ezin izatea. Baina festetaudalak ez zien utzi. «Ez dute kon- ko egunetatik kanpo jarri ahal
plikaziorik nahi».
izatea eskatzen dugu. Ez dugu
Beldur da pandemiak sortuta- ulertzen hori ez baimentzea».
ko egoera horrek guztiak azken
Sinetsita dago barraken erekolpea emango ez ote dien gas- muak leku seguruak direla: «Hetronomia lehiaketei: «Makilaren situtako eremuak dira, sarrera eta
Kofradian ez dago erreleborik. irteera berezituekin, eta atrakzioJendeak urteak ditu; nekatuta ak etengabe garbitzen ditugu».
dago. Makilaren Kofradiak egu- Bete beharko luketen protokolonak kontatuta dauzka. Konpar- ren bat ezartzeko eskatu du, eta
tsek ere, beste horrenbeste».
azaldu du ezar diezazkieten neuBeraz, Freirek etorkizun iluna rriak beteko lituzketela. «Feria
iragarri die lehiaketei. Hark ere txikiagoa egin behar bada, prest
lan hori uzteko asmoa du. 40 urte gaude; baita edukiera mugatzeko
egin ditu antolakuntza lanotan. ere. Baina ezer ez. Hemen ez dago
Irailean Karrantzan egiten duten protokolorik. Ez dago egin beharEuskal Herriko ardi gisatuaren ko genukeena zehazten duen
txapelketaren antolaketan parte araudirik».
hartu nahiko luke, baina ez du
Hainbat erakundetara jo dute
uste aurten egiteko modurik azaltzeko zenbait lekutan feria
izango dutenik. «Ez da egoten handiak egin dituztela eta ez dela
jende askorik. Mendian egiten da. egon kutsatzerik. «Bideoak ikusLehiaketa polita da: lekua ederra teko eskatu diegu, arren, ikus
da; okela Karrantzako Udalak dezaten iaztik zer-nola ari diren
ematen die. Dena prestatu behar lanean Valentziako [Herrialde
dute han. Beste giro bat dauka. Katalanak], Sevillako [Espainia],
Izan ere, beste lehiaketatan, as- Logroñoko [Espainia] jaietan... Ez
kok bakailao lapiko bat izaten du ezertarako balio, ordea». Gazdute gainean eta beste bat az- teei ere aisialdirako aukera hori
pian». Azpijokoei buruz ari da. kentzen dietela salatu du.
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Agurtzen (ez)
nauen horri
lkar ezagutzen garen
arren (batzuetan)
agurtzen ez nauen
horri:
Zer moduz zaude? Badakizu
nor naizen, ezta? Nik ere sobera
dakit nor zaren zu; sarri egiten
dugu topo kalean, tabernan zein
beste edonon. Nire izena ere badakizula esango nuke, nik ere ondo dakit zurea. Zure lagun batzuena ere badakit, eta baita zuk
nire lagun batzuena ere. Ez dakit
ohartu zaren inoiz, baina batzuetan ez nauzu agurtzen. Izan ditugu sasoi antzuagoak ere, halako
boladetan ez didazu sekula agurrik egin izan. Azkenaldian, unearen, lekuaren edota konpainiaren arabera desberdin jokatu du-
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zu. Ez dakit nahita jokatzen ote
duzun horrela; lotsati selektiboa
izan zaitezke, helburu argiren bat
duen estrategia garatu bat izan
dezakezu edota agurraren konpromisoak ito egiten zaitu. Bada
beste aukera bat ere: ez nauzu
agurtu nahi, zure agurra oso garrantzitsua dela uste duzulako eta
merezi dudanean soilik eskainiko
didazula erabaki duzulako.
Zenbat bider begiratu duzun
ikusteko ezer ez zegoen alde horretara diosala ez egitearren. Zenbat bider pentsatu dudan hurrengo batean nik ere ez zaitudala
agurtuko, baina alferrik. Zailagoa
zait agurra ukatzea agurtzea bera
baino. Beharbada zorrotzegi jarriko naizela pentsatuko duzu,
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NAHINONDIK
Maite Berriozabal
Berrizbeitia
baina bada beste zerbait. Agurraren intentsitatearekin jolasteko
duzun modua ere deigarria iruditzen zait —deigarria diot, deserosoa, umilgarria, bidegabekoa… ez
esatearren—. Sakelakoaren bolumena nola, hala modulatzen duzu zure agur egiteko modua. Ia
igartzen ez den begi keinu leun
bat izan daiteke gaur. Eta beste
egun batean lau metrora has zaitezke agurtzen, besoa airean mugituz eta ni besarkatzeko gogoa
duzula adieraziz. Gehien aztoratzen nauena ez da egiten duzuna,
egingo duzuna aurreikusteko gai
ez izatea baino.
Aldarte aldakorrekoa izango
zarela pentsatzen dut egun ona
dudanetan. Eta egun txarra du-

danetan, harro zikin bat zarela
pentsatzen dut. Nik ere barneratuta daukat sakelakoaren bolumenarena, eta beti ez nau berdin
mintzen zure jarrerak. Neure buruarekin ondo sentitzen naizenetan, zu agurtzera joan eta agurra
ukatzen badidazu irribarre egin
eta burua astintzen dut alderik
alde. Nire barnerako pentsatzen
dut: «Gizajoa bera; zer gertatzen

Agurtzea edo ez
agurtzea publikoki
egiten duzun zerbait
den neurrian,
elkarrizketa honek
ere publikoa izan
behar zuela pentsatu
dut

ote zaio?». Tristea behar du
gero… Baina baxuago nagoenetan, zulo bat egiten didazu sabelaren erdian. Nire barrurako hasten naiz: «Horrek ere ez nau
agurtzen, zerbait egingo nion beharbada, ez dut balio, barregarri
gelditu naiz…».
Aspalditik neukan zurekin honi buruz hitz egiteko gogoa, eta
azkenean hemen idaztea pentsatu dut. Oporrak hartuko ditut ordainpeko lanetik eta konpromiso
sozialetatik ere oporrak hartuko
ditudanez, une egokia iruditu zait
hau. Agurtzea edo ez agurtzea
publikoki egiten duzun zerbait
den neurrian, elkarrizketa honek
ere publikoa behar zuela pentsatu dut. Komunikazio krisiak gertatzen diren eremuan konpondu
behar direla diote, eta nik publikoan gertatzen dena publiko egitea erabaki dut. Ulertuko duzulakoan (edo ez, aldartearen arabera
inporta dit horrek ere), jaso ezazu
nire agurrik beroena.

Irudia b Bilbo

DIPUTAZIOAREN KARGU DAUDEN ETORKIN ADINGABEAK
Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitzetan, bakarrik iritsitako 262 adingabe
zeuden ekainaren 30ean. Sergio Murillo Gizarte Ekintzako foru diputatuak eman du datu gaurkotua Bizkaiko Batzar Nagusietan. Martxoan baino 24 gutxiago dira. Esan duenez, azken hilabeteetan adingabe gutxiago iristen dira. Ondorioz, lekuak zarratu dituzte Loiuko egoitzan: 36 daude irekita, eta 60 ziren orain arte. 2018an, gainezka egon ziren guztiak.

Espainiako Kontuen Auzitegiak
Iurretako irregulartasunak ikertuko ditu
IURRETA b Espainiako Kontuen Auzitegiak ikertu egingo ditu Iñaki
Uriarte Iurretako alkateak kargutik kendu zuen idazkariak salatutako
irregulartasunak. Idazlari izandakoak esan zuen arlo ekonomikoan,
aurrekontuetan eta langileen kudeaketan irregulartasunak daudela,
besteak beste, eta alkatea eta udal ikuskatzailea salatu zituen.

%

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

1936ko «iraultza soziala» omendu dute
Urtero bezala, uztailaren 19an CNT sindikatu anarkistak 1936ko «iraultza soziala» gogoratu du; hau da, Espainiako militar kolpisten aurka borrokatu ziren gizon-emakumeak omendu ditu Bilboko Artxanda mendian —irudian—. «Langileek, autogestioan oinarrituta, landak eta fabrikak kolektibizatu eta kudeatu zituzten. Erakutsi
zuten langileok sortzen dugula aberastasuna», esan zuen sindikatuko kide Endika Alabortek. Ohartarazi zuen
kapitalismoak konponbide «ekofaxista» eman nahi diela munduak bizi dituen krisiei. CNT

Berbetan
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lehenengo gauza da arrazakeria
hori aitortzea. Azken finean, egoera hau gertatzen da gorputz
batzuek beste batzuek baino gutxiago balio dutelako. Horregatik,
estatu arduratsu bat behar dugu,
benetan frogatu ahal izateko profil etnikoa bazterkeriarako arrazoi bat dela; pertsona guztien eskubide guztiak errespetatuko dituen estatu bat.
FIGUEIREDO: Eskuin muturraren
diskurtsoaren onarpena, gure
bizitza galarazten duten legeak…
[Espainiako] Gobernuak posizionatu beharra du: arrazakeria gure

Peru Azpillaga Diez Bilbo

Bizkaiko SOS Arrazakeria elkarteak Zergatik niri? izeneko atari
digitala jarri du martxan, profil
etnikoaren arabera egiten diren
polizia geldialdiak salatzeko eta
«praktika sistematiko bat» direla frogatzeko datu base bat osatu
ahal izateko. Web orrian bertan
jakinarazten dutenez, 2020ko
datuei erreparatuz, arrazakeria
kasu gehienak (%48,5) instituzioen partetik datoz, eta horietatik
%40 Poliziari zuzendutako salaketak dira. Jasotako salaketa
horien artean, gainera, salatzaileen ia %44 magrebtar jatorrikoak
dira, eta %39 Saharaz hegoaldeko
afrikarrak. Zorian Chacon (Santurce, Puerto Rico, 1992) eta
Ermidio Figueiredo (Luanda,
1994) dira plataforma digital
horren sortzaileetako batzuk.
Bizkaiko Hitza-ri azaldu diotenez, instituzioen arrazakeria
«ikusarazteko» eta «konponbide» bat emateko sortu dute egitasmoa.
Nondik dator Zergatik niri? sortzeko ideia?
ZORIAN CHACON: Bizkaiko SOS
Arrazakeriak martxan jarritako
dinamika bat da, beste lurralde
batzuetako esperientzietan oinarrituta. Bulegoan jasotzen ditugun salaketa gehienak lotuta
daude Poliziak profil etnikoaren
arabera egindako geldialdiekin,
eta egoera hori ezagutarazteko
aukera emango zigun proiektu
bat sortu nahi genuen.
ERMIDIO FIGUEIREDO: 2020ko
datuekin, migranteek Euskal
Herrian duten egoera azaleratzen
duen txosten bat atera berri
dugu. Poliziaren diskriminazioa
jasaten duten gehienak migranteak edota atzerriko jatorrikoak
dira. Errealitate hori ezagutzera
eman nahi dugu, kaleko gelditze
horiek salatu eta instituzioek
neurriak har ditzaten.
Nola funtzionatzen du sortu
duzuen webguneak?
CHACON: Asmoa da soslai etnikoaren araberako geldialdi bat
sufritu dutenek gertatu zaiena
kontatu ahal izateko espazio bat
sortzea. Guk, informazio horrekin, datu base bat osatuko dugu,
ikusteko nortzuk diren praktika
hauen biktima nagusiak eta nortzuk diren erantzule nagusiak.
Hala, gerora, norbaitek salaketa
jarri nahiko balu, datuak izango
genituzke frogatzeko halako
gertakariak ez direla kasu bakanak.
Zer dira soslai etnikoaren araberako polizia geldialdiak?
CHACON: Poliziak pertsona baten
etniaren, jatorriaren, erlijioaren,
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«Ez da nahikoa arrazista
ez izatea; antirrazistak
izan behar dugu, eta
behar duenaren alde
lerratu»
Zorian Chacon

«Poliziak ez zaitu
gelditzen delitu bat egin
duzulako, baizik
bestelako jatorri bat
duzulako»
Ermidio Fuigueiredo

Ermidio Figueiredo eta Zorian Chacon, asteartean, Bilbon. MARISOL RAMIREZ / FOKU

«Poliziak heziketa
soziala behar du»
Ermidio Figueiredo eta Zorian Chacon b SOS Arrazakeria
‘Zergatik niri?’ izeneko atari digitala sortu du Bizkaiko SOS Arrazakeriak,
poliziek soslai etnikoaren arabera egindako geldialdiak salatzeko.
Figueiredo eta Chaconek diote frogatu nahi dutela ez direla kasu bakanak.
janzkeraren… arabera egiten dituen legez kanpoko identifikazioak dira, inongo gertakari edo
ekintza objektiborik kontuan
izan gabe egiten direnak. Hau da,
pertsona baten fisikoa, itxura, kolorea, gaizkile izatearen susmoarekin lotzea da. Polizian oso ohikoa da, eta frogatzeko oso zailak
izaten dira halako kasuak, poliziaren hitzak beti du-eta balio
handiagoa.
Zergatik da garrantzitsua Poliziaren praktika hori salatzea
publikoki?
FIGUEIREDO: Jendeak integratuta sentitu behar du, eta errealitateak kontrakoa adierazten dizu.
Poliziak zure azalaren koloreagatik gelditzen bazaitu, eta, gainera,

poliziaz betetzen badituzte
migrante gehien dagoen auzoak,
egoera are gehiago okertzen da.
Poliziak ez zaitu gelditzen delitu
bat egin duzulako, baizik beste
jatorri bat duzulako. Gainera,
oldarkor jarduten dute: paretaren kontra jarri eta zuri buruzko
edozein salaketa faltsu asmatu
dezakete, kriminalizatzen saiatzeko.
Praktika sistematikoa da?
FIGUEIREDO: Halako jarrerak ez
lirateke existitu behar. Arazoa da
egun ez dela gizarteratze politikarik garatzen. Polizia izateko prestakuntza jasotzen dutenek, heziketa sozial bat ere jaso beharko
lukete, baina errealitatea kontrakoa da: autoritate abusua, arraza-

keria, indarkeria… Sistemak
berak sortutako zerbait da.
Zergatik uste duzue hori?
FIGUEIREDO: SOS Arrazakeria
dagoenetik, ez dugu halako kasu
bat bera ere ez irabazi. Arrazakeria hori epaitegietaraino ere heltzen da. Nik ez diot polizia guztiak arrazistak direnik, baizik eta
sistemak berak pribilegioak ematen dizkiela halako jarduera arrazistak egiteko.
Egungo sistema bera da arrazista orduan?
CHACON: Bai, gure egungo sistema arrazista da, eta hori agerian
geratzen da maila eta esparru askotan. Arrazakeria instituzionala
horren adibide bat baino ez da.
Gauzak aldatzeko egin behar den

hirietan egon badagoela onartu,
eta gauzak aldatzeko lanean hasi.
Pandemian ikusi da: migranteak
izan gara zaurgarrienak, eta, hala
ere, ez dute erregulazioan inongo
pausorik eman. Gure bizitzak
blokeatu egiten dituzte, eta, hori
aldatu ezean, zaila izango da ezer
aldatzea.
Nola bizi dituzue geldialdiak?
FIGUEIREDO: Egunero landu
behar duzun zerbait da hori.
Badakizu kalera ateratzen zaren
bakoitzean gertatu ahal zaizun
gauza bat dela, zaren modukoa
izateagatik susmagarria zarela.
Zaila da.
Zer-nolako ardura du gizarteak
halako kasuen aurrean?
CHACON: Edozein bidegabekeriaren aurrean bezala, bi aukera
baino ez daude: geldirik geratu
eta ezer ez egitea, edo esku hartzea. Profil etnikoaren arabera
egindako geldialdi baten aurrean,
argazkiak ateratzeko eta gertatzen dena grabatzeko eskubidea
duzu, poliziengana ere hurbildu
zaitezke azalpenak eskatzera.
Halako ekintza sinpleen bidez,
gertakari diskriminatzaile ilegal
bat jasaten ari den pertsona baten
alde lerratu zaitezke. Ez da nahikoa arrazista ez izatea; antirrazistak izan behar dugu, eta behar
duenaren alde lerratu.

@

Informazio gehiago
jaso edo salatzeko,
jo webgune honetara:
zergatikniri.com
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Etxebizitza

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 23a

Gotzaindegiak gizon bat etxetik
kaleratu nahi duela salatu dute
Carlos Agiriano gotzaindegiaren etxe batean bizi da, Bilbon b Akordio bat eskatu dio
Elizari, han jarraitzeko b Elizaren arabera, gizonak ez die erantzun haien proposamenei
Peru Azpillaga Diez Bilbo

«Carlos Agirianok Bilboko gotzaindegiaren salaketa jaso zuen;
etxetik kaleratuko zutela jakinarazi zioten akordioren bat lortzeko aukerarik eman gabe», ohartarazi du Iñigo Sancho Bilboko
Maizterren Sindikatuko kideak.
«Negoziazio mahai bat osatzen
saiatu gara, salaketa hori bertan
behera uzteko, eta abokatuaren
bidez akordioa lortzen, baina alferrik izan da», azaldu du Sanchok. Gotzaindegiaren egoitza
ere okupatu zutela adierazi du,
Bilboko Elizbarrutiko arduradunen batekin hitz egin ahal izateko, eta, hala ere, Agirianok epaitegira joan behar izan zuen uztailaren 15ean. Orain, epaileak
etxetik kaleratzeko data noiz ezarriko zain dago.
Pentsioduna da Agiriano.
Esklerosi anizkoitza du, eta
%45eko elbarritasuna aitortuta.
Jaio zen etxean bizi izan da beti,
eta, egun ere, han geratzeko
asmoa du. «Argi dauka han
jarraitu nahi duela, haren egoerari dagozkion irizpide sozialak
betetzen dituen, hau da, haren
diru sarreren araberakoa den
kontratu batekin».
Agiriano Elizak eskainitako
beste pisu batera mugitzeko prest
ere badagoela esan du Sanchok;
betiere, «haren egoerara egokitzen» bada. Caritasen Eguzkilore
fundazioko pisu bat eskaini diote:
«Urtebeteko kontratua, Eguzkiloreren tutoretzapean eta etxea
partekatuz. Gainera, etorkizunerako bermerik gabe. Legez kontrako proposamena da, Carlosen
askatasunaren eta Hiri Errentamenduen Legearen kontrakoa
delako».

Akordiotik kanpo
Agiriano bizi den eraikina eta ondokoa gotzaindegiarenak izan
dira orain arte. Hamabost etxebizitza daude han: Agirianorena
kenduta, beste hamalauek hogei
urte daramatzate hutsik. Etxea
Bilboko Begoña auzoan dago.
Alokairua Agirianoren gurasoen
izenean egon zen, haiek hil arte.
Orduan arrebari esleitu zioten,
kontratua amaitu bitartean. Hura

Bestetik, Bilboko Maizterren
Sindikatuko kideak azaldu duenez, EAEko 2015eko Etxebizitza
Legearen barruan, etxebizitza
izateko eskubide subjektiboa aitortzera begira, Jaurlaritzak eskumena du bi urte baino gehiago
hutsik daraman etxejabe handi
baten etxebizitza bat erabiltzeko,
Bizilagun programaren bidez.
«Hala ere, negozioa egitea erabaki dute: ia bi milioi euroko operazio bat egin, eta diru publikoa
esku pribatuetan utzi dute».

Etxea dagoen eraikina
Jaularitzari saldu dio
gotzaindegiak, etxe hori
ez beste guztiak hutsik
egon direlako urteetan
«Kasualitatez, Agirianorena da
saldu ez zuten etxe bakarra, Jaurlaritzak ez zuelako arazorik nahi»,
dio Sanchok. Izan ere, akordio bat
lortzeko aukera «baztertu», eta
«presioa egiteko» salaketa jartzea
erabaki zutela salatu du Sanchok.
«Irtenbide adostua eskatzen dugu».

Elizaren ikuspuntua

Carlos Agirianoren kaleratzea salatzeko uztailaren 13an Begoñako basilikan egindako elkarretaratzea. ARITZ LOIOLA / FOKU

ere laster hil zen. Hamar urte igaro dira ordutik. «Agiriano saiatu
izan da kontratua haren izenean
jartzen, baina ukatu egin diote».
Halere, hilabetero errenta ordaintzeko dirua eskatzen ziotela
gehitu du, «etxegabetzea abiarazi
arte».

Baina zergatik orain? Sanchok
argi du: «Hamabost etxebizitzetatik bakarra zegoen okupatuta,
eta, hori kenduta, beste guztiak
Jaurlaritzak erosi ditu, 1,7 milioi
euroren truke». Sanchok «jukutria» salatu du, eta bi arazo nabarmendu ditu Jaurlaritzak eta

gotzaindegiak egindako operazioan. Batetik, saldutako etxebizitzak eliztar batek oparitu zizkiola gotzaindegiari: «Elizak erabiltzeko eta egoera zaurgarrian
zeudenen eskura jartzeko ziren,
inolaz ere ez haien bidez etekina
lortzeko».

Abusuko auzokide bat kaleratze
arriskuan dagoela salatu dute
P. Azpillaga Diez

Bilbon, Abusuko Olatxu auzoan
bizi den emakume bat da Joaqui.
60 urtetik gora ditu, eta alabarekin eta bi ilobekin bizi da. Laurak
etxetik kaleratzeko arriskuan
daude. Hain zuzen ere, asteazkenean zuen Joaquik etxetik joateko agindua, baina, haren egoera
zaurgarria dela eta, epaileak atzeratu egin du etxegabetzea.
«Orain hilabete bat gehiago daukagu Joaquiren kaleratzea gelditzen saiatzeko. Arriskua hor dago
oraindik, eta, horregatik, lanean

jarraituko dugu kaleratzea gelditu edo ordezko etxebizitza bat lortu arte», ohartarazi du Ane Arnaiz Batu Elkarlaguntza Sareko
kideak.
Azaldu duenez, Abusuko auzo
elkartearekin eta auzokideekin
egindako lanari esker lortu dute
epaiketa atzeratzea; «denek batera lan eginez», egoerari buelta
ematea espero du. Izan ere, aitortu du Joaquiren egoera konplexua dela: «Arazoa 1997tik dator:
Garai hartan, akordio bat sinatu
zuen bere senarra zenarekin,
etxebizitzaren eskriturak alda-

tzeko. Hala, senarra etxearen gozamenarekin geratu zen, eta Joaqui jabetzarekin».
Arnaizek kontatu duenez, handik urte batzuetara, 2008an, banandu egin ziren, eta Joaquik salaketa jarri zion senar izandakoari
genero indarkeriagatik: «Baina
salaketak preskribatu egin zuen,
eta, hala ere, Joaquik bi urte eman
ditu eskoltarekin, senar izandakoak urruntze agindua urratzen
zuelako». Orain, senar izandakoak Joaqui salatu du etxearen gozamena berak duela esanez. Auzitegiak Joaqui, haren alaba eta bi

Elizbarrutiak Juan Mari Seco idazkari nagusiaren ahotik egin du
berba. Hark azaldu duenez, gotzaindegiak ez ditu aldatu kontratuaren baldintzak, duela hamar
urtetik ez dagoelako kontraturik:
«Hamar urte daramatza kontratu
eta errenta barik». Epaiketara ez
jotzeko hainbat proposamen egin
dizkiotela esan du: «Haren egoera pertsonala eta etxebizitzarekiko duen lotura kontuan hartuta»,
etxean segitzeko aukera ere eskaini diote. «Ez dugu jaso erantzunik». Negoziatzen jarraitzeko
prest daudela dio Secok.

ilobak kaleratzeko agindua eman
du. «Lotsagarria da. Gainera, gizarte zerbitzuek aspalditik ezagutzen dute kasu hau, eta ez dute
ezer egin», erantsi du Arnaizek.
Joaquik auzokideengana jo zuen
laguntza eske, eta haiek Batu Elkarlaguntza Sarearekin harremanetan jarri ziren.
«Batez ere, kasua ezagutarazten saiatu gara, eta gizarte zerbitzuei presioa egiten, Joaquiren
kasuan esku har dezaten. Zaurgarritasun txostena lortu genuen,
eta, oraingoz, kaleratzea bertan
behera uztea lortu ez dugun
arren, atzeratzea lortu dugu».
Auzoko jendeak «kontzientzia
hartu» duela deritzo, eta Joaquiren kaleratzea gelditzeko sare bat
osatu dutela nabarmendu du.
«Orain, hilabete daukagu konponbide bat lortzeko».

Udalerriak

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 23a
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PROZESUA
20 urtetik gora daramatzate
Usansolon Galdakaotik desanexionatzeko eskatzen.
Orain arteko ibilbidea

Usansolo Herriak auzoan erroldatzea sustatzeko egin zuen kalejira, joan den martxoan. USANSOLO HERRIA

Batzorde mistoak oniritzia eman
dio Usansolo herri bihurtzeari
Aldundiak oniritzia ematen badio batzordeak osatutako memoriari, Galdakaoko Udalak
onartu beharko du, osoko bilkuran b Batzar Nagusiek izango dute azken hitza
Natalia Salazar Orbe

Usansolo Bizkaiko 113. herri
bihurtzeko beste pauso bat eman
berri dute. Usansolok Galdakaotik bereizita zein ezaugarri izango
lituzkeen adostu du txosten teknikoak egiteaz arduratu den batzorde mistoak. Eginbehar hori
ezarri zien 9/2012 foru arauak,
desanexioa gauzatu ahal izateko.
Batzorde horrek azken udal hauteskundeetako emaitzen araberako ordezkaritza du. Hauek osatzen dute: Galdakaotik, alkateak,
eta EAJko eta EH Bilduko ordezkari banak; eta Usansolotik,
Usansolo Herria plataformako bi
kidek eta EAJko batek. EAJko bi
kideak abstenitu egin ziren; beste
guztiek aldeko botoa eman zuten.
Pozik atera zen Usansolo Herria plataformako kide Monika
Mena batzorde mistoaren azken
batzar horretatik. «Oso egun polita da, historikoa, egutegian
markatzekoa», adierazi zuen.
Esan du batzorde mistoak bere
lana bete duela, «oztopo» guz-

tien gainetik. Usansolo eta Galdakao zer-nola geratuko diren zehazten du akordioak: «Mugak
zeintzuk izango diren; Galdakaon
eta Usansolon zerbitzuen kalitatea ez murriztea; populazio nukleoa zehaztea, eta ekonomikoki
bideragarri izatea».
Usansolo Galdakaotik bereizteko tramitazioari oniritzia
gehiengo osoz eman ondoren,
orain Bizkaiko Foru Aldundiaren

esku dago bideari jarraipena
ematea.

Aldunditik, udalera berriz
Proposamena Aldundiak ezarritakoarekin bat datorren ebatzi
beharko dute orain Lurralde Garapenerako Sailean. Hala bada,
Galdakaoko Udalera itzuliko da
prozesua. Hiru hilabeteko epean
osoko bilkurara eraman beharko
luke gaia udalak.

Denbora tarte horretan, Usansoloko herritarrei galdeketa egiteko aukera izango luke, herritarrek segregazioari buruz zer iritzi
duten jakiteko. Osoko bilkurak
memoria gehiengo osoz onartuko
balu, Bizkaiko Foru Aldundira bidaliko luke erabakia. Orduan, aldundiak Bizkaiko Batzar Nagusietara igorri beharko luke, eta
Batzar Nagusiek izango lukete azken hitza.

b 1980ko hamarkadan, Usansolon ez zeuden pozik Galdakaoko
Udalaren arretarekin. Desanexiorako mugimendua sortu zen.
b 1987an egin zuten lehen galdeketa. %85 azaldu ziren Galdakaotik bereiztearen alde.
b Galdakaoko Udalak eskatuta,
Bizkaiko Foru Aldundiak Usansolo ekonomikoki bideragarria
izan zitekeen ikertu zuen. Baietz
ebatzi zuten.
b 1991n, EAJk prozesua ez zela
bideragarria zioen txosten bat
aurkeztu zuen udalean. Prozesua eten egin zen.
b 2011n, Usansolo Herria plataforma sortu zuten.
b Bizkaiko Batzar Nagusiek
9/2021 legea onartu zuten, Bizkaian herri gehiago sortzea debekatzeko.
b 2014ko azaroan beste erreferendum bat egin zuten usansolotarrek. %73ko parte hartzearekin, %90 agertu ziren herri bihurtzearen alde.
b Ondoren, Galdakaoko Udalak
mozioa onartu zuen Batzar Nagusiek 2012an ezarritako araudia alda zezaten eskatzeko. EAJ
abstenitu egin zen, eta PPk kontra bozkatu zuen.
b 2015eko martxoan, 9/2012 legea aldatu zuten. Herritarrak
gaiari buruzko galdeketara deitzeko aukera jasotzen du arauak,
eta udalerri bihurtu nahi duten
guneak bete beharreko ezaugarriak ere azaltzen ditu: gutxienez
2.500 biztanle izatea eta bideragarria izatea.
b Iazko azaroan sortu zuten batzorde mistoa, desanexioari buruzko txosten teknikoen jarraipena egiteko. Alkateaz gain, azken udal hauteskundeen emaitzen araberako alderdien ordezkaritza du.
b Batzorde mistoak ontzat eman
berri du Usansoloren bereizketak eragingo lituzkeen ondorioei
buruzko memoria, gehiengo
osoz.
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Donejakue bidea

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 23a

Done Jakueren urteak dira aurtengoa eta hurrengoa. Ohiko ‘jubileu’ urte batean, milioika erromesek
ibiliko lukete Donejakue bideren bat, baina, pandemia dela eta, askoz gutxiago dabiltza aurten. Bizkaitik
igarotzen den kostaldeko bidean, aterpetxe publikoak ere itxita daude; pribatuak dira aukera bakarra.

Erromes eta ostatu gutxi bidean
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

tzi izango da Done
Jakue apostoluaren jaia, domekaz.
Hori gertatzen
den aldiro, Elizak
Done Jakueren
urtea ospatzen du. Azken hamarkadetan, milioika erromesek osatu dute Santiago de Compostelara
arteko bideetako bat. Aurten,
pandemia dela eta, bestelakoa da
egoera: ez da espero jendetzarik,
osasun larrialdiagatik jubileuurte
hau 24 hilabetekoa izango den
arren. «Aterpetxeetan ostatu
hartzen dutenak zenbatuta kalkulatzen dugu zenbat erromes
dabilen; baina, aurten, itxita
dauzkagu. Egoitzara erromesen
sinestamendua sinatzera datozenak ikusten ditugu, eta oso gutxi

E

dira», azaldu du Isabel Alzorriz
Bizkaiko Santiago Bideen Lagunak elkarteko presidenteak.
Boluntarioak dira. Gaur egun,
300 inguru. Baionatik Santiagora
doan kostaldeko edo iparraldeko
bidearen Bizkaiko zatia eta Bilbotik Gaztelarantz doan ahaztutako
edo mendialdeko bidearen zatia
zaindu, mantendu eta ezagutzera
ematea da haien egitekoa. Normalean, otsailean egiten dituzte
irteerak bidearen mantentze lana
egiteko. Aurten, urrian egingo
dute. Herrialde historikoan dauden aterpetxe publikoen ardura
ere badute: borondatearen truke
ostatu ematen diete erromesei.
Iazko martxotik itxita daude.
«Zabaltzea oso arriskutsua da.
Hara joan den astean Bilbon etxegabeen aterpetxe batean zer gertatu den: koronabirusaren age-

‘‘
Nik aurten bidea
egiteko asmoa banu,
beste baterako utziko
nuke. Orain ez da
momentua»
Isabel Alzorriz
Bizkaiko Santiago Bideen Lagunak
elkarteko presidentea

«Ahalegindu naiz
aterpetxe pribatuetan
erreserba egiten.
Denek ez dute
eskaintzen aukera hori»
Miguel Angel San Juan
Erromesa

«Orain arte ez dugu
arazorik izan. Kontuz
ibiltzeko esaten diegu,
eta oso ondo portatzen
dira guztiak»

rraldia izan dute». Hustu egin
dute, hogei egoiliarrek positibo
eman ondoren. Galizian, erromesen aterpetxe batean ere izan da
agerraldia.
Kexatu da, jarraitu beharreko
protokoloa ez delako argia. Ez dakite nor onartu dezaketen eta nor
ez. «Euskadin [EAE] txertaketa
agiria dugula diote. Eta atzerritarrek? Agiri hori gabe datorren
erromesari ez diogu sartzen utziko? Ostatu emailea penaz hilko da.
Nola utziko du aterperik gabe kilometroak oinez egin dituena?».
Hainbat baldintza ipini dizkiete. Hasieran ezarri zizkieten
arauen artean, hauek daude:
maskara beti, baita lotarako ere;
erromesen arteko distantzia;
aterpetxera iritsitakoan, sarreran
arropa kendu eta poltsa zarratuetan sartu; leku komunak banaka

Antonio Maria Martin
Ziortzako monasterioko priorea

Gizonezko bat Donejakue bidearen Bilboko ibilbidea begiratzen, Begoñako basilikaren ondoan, joan den asteburuan. BIZKAIKO HITZA

erabili... «Ostatu emaileak ez du
polizia izan gura. Gainera, borondatez ematen diguten diruarekin
mantentzen dira aterpetxeak, eta,
ohe kopurua gutxitu behar bada
distantziagatik, ez da bideragarria
zabalik edukitzea».
Beraz, aurten, zer aukera ditu
Donejakue bidea egin gura duen
erromesak? Aterpetxe pribatuak.
Miguel Angel San Juan Alacantekoa da (Herrialde Katalanak). Aurretik bide frantziarra eta zilarraren bidea osatu ditu. Aurten, kostaldekoan dabil; egunotan, Bizkaian. «Ahalegindu naiz aterpetxe pribatuetan erreserba egiten,
lo egiteko lekua bermatuta edukitzeko. Denek ez dute aukera hori
eskaintzen, eta batzuk garestiak
dira», kontatu du, Bilbora iritsitakoan. Lotarako lekua lotuta edukitzeak «askatasuna kentzen»

Donejakue bidea

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 23a

10

tibai errekak igaro beharko ditu.
Simon Bolivarren sorterritik igaroko da, eta Ziortzako monasterioan atseden hartzeko aukera
izango du. Bizkaiko begiratokitik
ikuspegi ederra izango du. Eta Urdaibaiko itsasadarrean bukatuko
du etapa. Gernika-Lumon arbola
eta Batzar Etxea izango ditu zain.

DOAKO ATERPETXEAK
Bizkaian zortzi aterpetxe publiko
daude, Bizkaiko Santiago Bideen
Lagunak elkartekoek kudeatuta:
Markina-Xemeingoa, Gernika-Lumokoa, Larrabetzukoa, Lezamakoa, Bilbokoa, Barakaldokoa, Portugaletekoa eta Muskizkoa. Horrez gain, doako beste bi daude,
Elizarenak: Bilboko Begoñako Gurutze Santuaren parrokiakoa eta
Ziortzako monasteriokoa.

GERNIKA-LUMOTIK LEZAMARA

21,8 kilometro
Bizkaiko jaunek eta andreek foruen zina egiteko ibili behar izaten zuten bidearen zati bat egingo
du erromesak. Tartean, Larrabetzuko San Emeterio eta San Zeledonio zin elizatik igaroko da. Txorierrin iritsita, landa ingurunearen eta industriaren arteko
trantsizioa hasiko da paisaian.

duela uste du. Txertoaren dosi
biak jarrita dauzka, eta «lasai»
dabil. Halere, jendearekin elkartzean distantzia mantentzen du,
eta maskara beti du aldean.

LEZAMATIK BILBORA

Doako bakarra zabalik
San Juanek Bizkaian zabalik topatu duen doako aterpetxe bakarra
Ziortzako monasteriokoa da,
Ziortza-Bolibarren. «Ez dugu
inoiz zarratu, eta ez dugu zarratuko: gure egitekoa da aterpea eskaintzea behar duenari», azaldu
du Antonio Maria Martin zistertar
fraideen komunitateko prioreak.
21 ohe dituzte, eta, egun batzuetan, denak betetzen zaizkie. Afaria eta armosua ere ematen dizkiete erromesei, eta dutxatzeko
aukera ere eskaintzen zaie.
«Oro har, askoz jende gutxiago
dabil. Baina gure kasuan beherakada ez da hainbestekoa. Markina-Xemeingoan ostatu hartu
beharko luketenak orain hona
etortzen dira, hura zarratuta dagoelako». Azaldu du normalean
eurenera erromesak tokiaren sinbolismoak erakarrita joaten direla, edo eurekin otoitzaldietan parte hartu gura dutenak. Monasterio izan aurretik, Ziortza kolegiata
izan zen, eta Donejakue bidean
geldiune garrantzitsu.
Martinek esan du erromesak
eurak arduratzen direla ez kutsatzeko neurriak hartzeaz. «Orain
arte ez dugu arazorik izan. Guk
kontuz ibiltzeko esaten diegu, eta
denak oso ondo portatzen dira:
distantziak mantenduz eta musukoarekin». Orain, pandemia dela
eta, aire zabalean afaltzen dute.
Alzorrizek uste du neurri guztiak ere gutxi direla. Tristura ematen die jubileu urtea horrela ospatzeak. «Baina bidea beti egongo
da hor. Horregatik, arduratsuak
izan behar dugu: ostatu emaileok
eta erromesok. Osasun larrialdian
gaude, eta orain dagokiguna da
geure burua eta ingurukoak zaintzea. Aurten bidea egiteko asmoa
banu, beste baterako utziko nuke.
Orain ez da momentua».
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Donejakue bidea Ziortzako monasteriora sartzen, artxiboko irudi batean. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Goi Erdi Aroan Santiago de Compostelara joateko sortu ziren bideetan
zaharrena da kostaldeko edo iparraldeko bidea. Bizkaian bost etapa ditu.
Bilbon hegoaldera desbideratuta, mendialdeko bidea ere har daiteke.

Bizkaian barrena,
Santiagora joateko
I. Maruri Bilbao Bilbo

one Jakue apostolua
Jerusalemen hil zuten, baina, tradizio
kristauaren arabera,
hil ondoren aurretik berak ebanjelizatu zuen Iberiar penintsulara
ekarri zuten haren gorpua. Gaur
egun Santiago de Compostela den
hirian lurperatuta zegoen sinestea hedatu zen Goi Erdi Aroan.
Ustezko mirari bati esker, 820.
urtean topatu zituzten Done Jakueren hezur modura gurtzen direnak. Laster hasi ziren penintsulako erreinu kristauetako herritarrak hilobia bisitatzera joaten.
Europan barrena hedatu zen berria, eta kontinente osotik hasi ziren erromesak iristen. Hala sortu
ziren Donejakue bideak.
Lehena Oviedotik (Asturias, Espainia) Compostelara artekoa

D

izan zen. Apurka, Kantauri kostalde osoan hedatu zen; Baionatik
sartzen da Euskal Herrira. Hori da
Bizkaitik igarotzen den bide nagusia. Erresuma kristauak hegoalderantz hedatu ahala, Bordele (Akitania Berria, Frantzia) eta Astorga
(Gaztela eta Leon, Espainia) lotzen
zituen galtzada erromatarra ere
euren kontrolpera igaro zen. Hori
da egungo biderik ezagunenaren
abiapuntua, bide frantziarra izenekoa; ez da Bizkaitik igarotzen,
baina bai Euskal Herritik. Frantziatik datozen hiru bidek egiten
dute bat Ospitalepean (Zuberoa).
Donibane Garazi eta Orreaga pasatuta, hegoaldera egiten du, Garesera arte (Nafarroa). Han Okzitania ekialdetik datorren beste bide
bat batzen zaio. Nafarroako lurrak
igarota, Gaztelako eta Leongo
erresuma zaharrak zeharkatzen
ditu, Galiziara iristeko.

Bi bideen artean badago beste
bat. Kostaldeko bidean, Bilbon,
Muskizerantz barik, Gueñeserako bidea har daiteke lehen etapa
batean; bigarrenean, Zalla eta
Balmaseda igaroko ditu erromesak. Ondoren, Gaztela iparraldetik Leonera jarraituko du, han
frantziarrarekin elkartzeko. Bide
ahaztua edo mendialdekoa du
izena hirugarren horrek. Ezagutzera emateko lanean dabiltza.
Oraindik ere kostaldekoa da nagusi Bizkaian; hauek dira herrialdean dituen etapak:
MARKINA-XEMEINDIK
GERNIKA-LUMORA

25 kilometro
Markina-Xemeindik sartzen da
Donejakue bidea Bizkaira. Herrian lo eginda abiatuko da erromesa, Gernika-Lumorantz. Oiz
mendiaren magaletik, Lea eta Ar-

11,2 kilometro
Malpikako markesaren dorretxea
igarota, Bizkaiko Parke Teknologikora sartuko da erromesa. Ondoren, Iturritxualde mendira igo
eta gero jaitsi egin beharko du
—300 metroko desnibela du—,
Txorierritik Bilbora pasatzeko.
Bizkaiko zaindari Begoñako
Amaren basilika topatuko du, parez pare, hiriburuan sartutakoan.
Mallonako galtzadetan behera,
Zazpikaleetara iritsiko da. Bilboren sorburu izandako auzo horren bihotzean, hiriko zaindariaren omenez eraikitako Santiago
katedrala dago. Santiagokoarekin batera, Donejakue bidean
apostolu haren izenean dagoen
bakarra da.
BILBOTIK PORTUGALETERA

19,7 kilometro
Etapa urbanoa da. Zazpikaleetatik irten, eta, San Anton zubitik,
ezkerraldeko ibarrera igaro behar
da, Bilbo Zaharrera. Ondoren, Zabalguneko kale zabaletatik doa
bidea. Kobetamendin dago aterpetxea. Kadaguaren gaineko Deabruaren Zubira jaitsi ondoren,
erromesak Santa Agedara daraman galtzadarekin topo egin du.
Bilboko itsasadar ertzetik, Portugaletera iritsiko da, gizateriaren
ondare den Bizkaiko Zubira.
PORTUGALETETIK POBEÑARA

12,3 kilometro
Kostaldeko bidea itsasora itzuliko
da berriro, Bizkaia lehorretik zeharkatu ondoren. Bide leuna da,
Serantes eta Montaño mendien
artetik. Meatzaritza gertutik ezagutuko du erromesak. Pobeñako
Sokorruko Ama Birjinaren ermitan bukatuko da etapa. Gertu
dago lotarako aterpetxea. Biharamunean, Bizkaia utzi eta Kantabriara (Espainia) abiatuko da.
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batzuetan ere zerbitzua ematen garbitu, eta zerbitzuan jarriko du
duen Irri Sarri edalontzi enpresa- berriro. Hurrengo behar denean,
ren eskutik. Abendura bitartean, beste edalontzi bat eska dezake.
abian izango da Guk Durango
Dendak Baiko merkataritza
kanpaina, zerbitzu berri hori he- teknikariak esan du bezeroen alrritarren artean ezagutarazteko. detik ere «arrakastatsua» izan
Sistemak gero ere jarraituko du, dela. «Martxan jarri genuen egudurangarren artean ohitura nean, jendea edalontziak eskatzebihurtuta.
ko zain zegoen». Ez du uste eraLehenengo eta behin, ostalariei mateko kafea jende gehiagok eseman zieten kanpainan parte katzen duenik egitasmo honenhartzeko aukera. Garrastazuk gatik, baina iruditzen zaio ordura
esan du dagoeneko Durangoko arte eramateko kafea eskatzen
hogei ostalarik bat egin dutela zuten gehienek orain edalontzi
kanpainarekin, eta datozen hila- berrerabilgarria dutela. Datorren
beteetan ere jarraituko dute ta- astean dira elkartzekoak erabilberna eta kafetegi gehiagotara za- tzaile kopurua ezagutzeko.
baltzeko ahaleginean. DendakGarrastazuk eta Uriak esan
bai.eus eta Irrisarri.eu web dute batez ere bulegoetan behar
orrietan kontsultatu daiteke zein- egiten duen jendeak eskatzen
tzuk diren. Garrastazuk aitortu duela eroateko kafea. Uriak tadu gehiago batzea espero zuela, berna duen inguruan ez dago bubaina uste du kanpainaren «arra- lego askorik. Hala ere, egunean
kasta» ikusita gainontzekoak ere eroateko 40-50 kafe ipintzen diapurka-apurka gehituz
joango direla: «Oro har,
parte hartzen dabiltzanek esan dute pozik daudela».
Kaleko zaborrontziak
Horietako bat da Du- eroateko edalontziz beteta
rangoko Herria taberna. daude, eta pentsatu genuen
Angi Uria ugazabak azal- berrerabilgarriak banatzea»
du du plastiko kontsu- Miren Garrastazu
moa murrizteko kon- Durangoko Dendak Bai elkarteko teknikaria
tzientzia duelako parte
«Harritu gara: guk espero
hartu duela: «Arazo
baino jende gehiagok
handia dugu plastikoaeskatzen digu edalontzi
rekin, eta, horrelako ekiberrerabilgarria»
naldiekin konponduko
ez den arren, pauso txi- Angi Uria
Durangoko Herria tabernako ugazaba
kiak ere eman behar
dira, ohiturak aldatzeko. Ezin tuztela esan du. Nabarmendu du
dugu jarraitu orain arte bezala». pandemiaren ondorioz terrazak
Uriari eta ekinaldira batu diren eta taberna barruak itxita egon
gainontzeko ostalariei ez die gas- ziren sasoietan bereziki, gora egin
turik sortu sistema berria ezartze- zuela eroateko kafearen kontsuak: doan jaso dituzte edalontziak. moak. Edozelan ere, ez zuten
espero eskaera asko izaterik.
Erabat birziklagarriak
«Harritu naiz, eta tabernako lanFuntzionamendua oso erraza da. gileak ere harritu dira: guk espero
Halako edalontzi bat eskuratu gu- baino jende gehiagok eskatzen
ra duen kontsumitzaileak euro digu edalontzi berrerabilgarria.
biko gordailua ordaindu beharko Ez dakit gutxi edo asko diren, baidu tabernan. Edalontzia itzultzen na onerako harritu gaitu. Ez geduenean berreskuratuko du ipi- nuen itxaroten horrenbeste izanitako dirua. Bien bitartean, gura tea. Nik uste dut ingurumenaren
beste aldiz erabili ahal izango du eta iraunkortasunaren inguruko
edalontzia. Polipropilenoz eginda kontzientzia duen jendea dela
daude. Higienikoki seguruak di- gehienbat, eta halakoak gero eta
ra, oso iraunkorrak, eta ekoizten gehiago dira».
errazak. Gainera, material bakaParte hartzen duten bezeroek
rra erabiltzen dutenez, guztiz bir- saria dute, gainera. Edalontzia
ziklagarriak dira. Irri Sarri enpre- eskuratzearekin batera, txartelsakoen arabera, edalontzi birzi- txo bat ematen diete. Kontsumiklagarri bakoitzak behin erabili tzen duten bakoitzean, zigilua
eta botatzeko 400 edalontzi era- jartzen diete txarteltxoan, eta seibiltzea eragozten du. Gainera, ba- garren kafea doan eskuratzen
da aldea nork bere etxetik eroan dute. Fidelizazioa lortzeko modu
dezakeen edalontzi berrerabilga- bat da. Garrastazuk uste du marrriekin: behin erabilita, gura iza- txan duten kanpaina baliagarria
nez gero, sareko kide diren edo- dela, hein batean, sarean sartu
zein lokaletan utz daiteke, eta eu- diren ostalarientzat ere, bezeroak
ro biak berreskuratu; tabernariak erakartzeko.

‘‘

Durangoko tabernetan banatu dituzten eramateko edalontzi berrerabilgarrietako bat. DURANGOKO DENDAK BAI MERKATARI ELKARTEA

Dendak Bai Durangoko merkatari eta ostalarien elkarteak eta
Irri Sarri enpresak eramateko edalontzi berrerabilgarriak
banatu dituzte Durangoko hogei taberna eta kafetegitan.
Helburua da behin erabiltzeko edalontziak baztertzea.

Gura beste alditan
eroateko edalontzia
Ibai Maruri Bilbao Durango

urretik tankera
honetako beste
kanpaina batzuk
ere egin dituzte
Durangoko merkatari eta ostalariek, denak biltzen dituen Dendak Bai elkarteak
sustatuta: erosketak egiteko pol-

A

tsa berrerabilgarriak banatu, bezeroei arrandegi eta harategietarako tuperrak eskaini... Oraingoan, hondakin gutxiago sortzeko
beste pauso bat ematea erabaki
dute. «Pandemia dela eta, ohartu
ginen eramateko kafearen kontsumoa asko ugaritu zela. Kaleko
zakarrontziak erabilera bakarreko ontzi eramangarriz beteta ego-

ten ziren. Eta pentsatu genuen
ontzi berrerabilgarriak banatu
genitzakeela kontsumitzaileen
artean», azaldu du Dendak Baiko
merkataritza teknikari Miren Garrastazuk.
Pentsatu eta egin: eramateko
edalontzi berrerabilgarrien zerbitzua martxan dute joan den ekainetik, Euskal Herriko beste toki
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Euskal Encounter BECen da
Etzi bitartean dozenaka jarduera eta lehiaketa hartuko ditu topaketa digitalak, Barakaldoko BEC
erakustazokan b Parte hartzaileen kopurua mugatuta egongo da osasun neurriak bete ahal izateko
Peru Azpillaga Diez Barakaldo

Euskal Encounter topaketa, Euskal Herriko lanparty-rik garrantzitsuena, BECera itzuli da 29.
ekitaldia egiteko. Iazko online
formatua atzean utzita, formatu
presentzialean egingo da berriro
topaketa. Era horretan, domekara bitartean, sormen digitalarekin, hardwarearekin, software
librearekin eta bideo-jokoekin
lotutako dozenaka ekintza eta
lehiaketa eskainiko ditu topaketak Barakaldoko BEC erakusketa
azokan. Aitzitik, aurrez aurreko
formatua berreskuratuko duten
arren, parte hartzea mugatuta
egongo da, eta arau bereziak ere
ezarriko dira osasun neurri guztiak behar bezala bete ahal izateko.
«Konfinamendua hasi zenean,
Gipuzkoako Encounterra bertan
behera utzi behar izan genuen,
eta, orduan, hurrengo egitasmoak zelan mantendu zitezkeen
pentsatzen hasi ginen», hasi da
azaltzen Sabino San Vicente Euskaltel Fundazioko zuzendari eta
topaketaren koordinatzailea.
«Bagenekien jenderik gabe izango zirela, eta, beraz, iazko topaketak online egitea erabaki genuen», erantsi du. Hala antolatu
zuten 2020ko Euskal Encounterra, Urretxun (Gipuzkoa): «Orain
dela 29 urte bertan sortu zen Encounterra, eta era sinbolikoan
bertatik egitea adostu genuen;
azken finean, antolatzaileak baino ez ginen elkartu fisikoki, eta
han egonda kudeatu genuen ekitaldi osoa».
3.300 pertsona aritu ziren aldi
«berezi» hartan. San Vicentek
azaldu du geroztik beste egitasmo
batzuk ere online antolatu dituztela. Hala ere, Euskal Encounterra
formatu presentzialean egiteko
erronkari heldu diotela nabarmendu du: «Segurtasun plan bat
egin genuen, eta onartu egin ziguten. Bagenekien ez zela urteroko Encounterra izango, baina aurrez aurreko harremana berreskuratu nahi genuen, eta horren
aldeko apustua egin dugu. Posible izanik, ez genuen zalantzarik
izan, bertan behera uzteko arriskua handiagoa zela bagenekien
arren».

Iaz Urretxun
antolatutako 28.
Euskal
Encounterra.
EUSKAL ENCOUNTER
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EUSKAL ENCOUNTER

Osasun neurriek Euskal Encounterren funtzionamendua
baldintzatuko badute ere, antolakuntzatik jakinarazi dute topaketen atal guztiak mantenduko
direla, eta, beraz, topaketetan azken aldietako ekintza eta lehiaketa guztiak eskainiko dira.

Igandera bitartean hamaika ekintza eskainiko ditu Encounterrek
BECen.
Gaur

Lau atal nagusi
Encounterrak jardun digital eta
teknologikora lotutako lau atal
nagusi izaten ditu urtero: Jokoak,
Hardwarea, Software Librea eta
Arte Digitala. «Urtero bezala, PC
eta bideokontsola jokoak izango
ditugu alde batetik. Hori erraza da
distantzia mantenduta egitea, azkenean tokitik mugitu gabe egiten delako, eta alorrik arrakastatsuenetariko bat izaten delako».
Hardware atala ere presente
egongo da 29. aldian. San Vicentek kontatu duenez, modding-a —
ekipoa moldatzea—, aldaketa eta
pertsonalizazioa izateaz gain, sorkuntza eta abilezia ere eskatzen
dituen jarduera bat da, eta horrekin «gozatzeko eta ikasteko»
sortu zen gunea da Hardware atala: «Gune honetan aldaketa batzuk egin behar izan ditugu, azken finean, parte hartzailea hurbildu egiten zelako bertan jartzen
genuen gunera, eta, oraingoan,
antolatzaileak izango dira parte
hartzailearengana hurbilduko direnak; hala ere, funtsezkoa ikusten genuen tokia mantentzea».
Horretaz gain, software libre
lehiaketa eta arte digitalean oinarritutako atala ere izango dira Encounterrean. «Software libre
lehiaketak nahiko fama handia
du, eta jende askok hartzen du
parte urtero. Arte digitaleko atalean, berriz, jokoen programazioan, ordenagailu bidezko musikan, grafikoetan eta animazioan
sakontzeko aukera izango da»,
azaldu du San Vicentek.
«Aldaketarik nabarmenena
Beste jarduerak izeneko atalean
emango da», erantsi du: «Azkenean jendea denbora osoan pantaila aurrean egon ez zedin, bestelako ekintzak antolatzen genituen topaketetan, jendeari
aukera emateko harremanak izateko eta elkar ezagutzeko». Aurten, ordea, atal hori alde batera
utzi behar izan dute.
Horrekin batera, hitzaldiz, tailerrez eta bestelako jardueraz
osatutako Open gunea ere online
formatuan eskainiko da soilik.
«Online kanal irekia izango da:
edonor sartu ahalko da ikustera,
topaketetan parte hartu edo ez.
Eremu horretan, hitzaldiak eta
erakusketak egingo dira, doan,
gaurkotasun handiko informatika gaiei buruz, bai eta interesa

Euskal Encounterren antolatzaileak batu ziren iazko topaketan, Urretxun. EUSKAL ENCOUNTER

10:00. Modding Show.
12:00. Twitch programaren hasiera.
12:00. 3D Inprimagailu Granjaren
hasiera.
12:00. Deadline: Fast Music, Fast
GIF eta Argazki Lehiaketa.
16:00. Open LED Race.
16:00. Arduinori buruzko lantegia:
hastapenak.
16:00. Fast 3D.
17:00. Fast 2D.
18:00. Modding Show.
19:00. Deadline: Open Game
Compo.
19:00. Deadline: Fast film laburra.
20:00. Maker pantaila Counter
Strike-rako.
21:30. Proiekzioa: Open Game
Compo.
22:00. Proiekzioa: Argazki Lehiaketa, Fast 2D, Fast 3D, Fast
GIF, Fast Music eta Fast film laburra.
Bihar

Aurten %10era mugatu dute Euskal Encounterreko parte hartzaileen kopurua. EUSKAL ENCOUNTER

duen orori teknologia hurbiltzeko tailerrak ere», kontatu du
jaialdiaren arduradunak.

rrita izan beharko dute une oro,
eta badakigu ez dela esperientzia
berdina izango», aitortu du San
Vicentek. «Harremana
zeharo galtzen da, eta
nahiz eta arlo digitalean
dabiltzan parte hartzaileak izan, faltan botako
Bagenekien ez zela urteroko
da jendearekin egoteko
Encounterra izango, baina
eta harremanak estutzeaurrez aurreko harremana
ko arlo hori».
berreskuratu nahi genuen»

‘‘

«[Open gunea] ‘Online’ kanal
irekia izango da: edonor sartu
ahalko da ikustera, tokapetean
parte hartu edo ez»

Normaltasunerantz

Esan du neurriak bermatuz topaketa antola zitekeela ikusi zutenean
«arriskatzea» erabaki
zutela: «Lehen pauso bat
«Aldaketa sakonak izan dira,
da, eta pixkanaka lehenbaina pandemiak ekarritakoa
go Encounterreko ohiko
da sakonena; zaila izango da
formatura hurbilduz
lehengora itzultzea»
joan beharko gara, erraSabino San Vicente
Euskal Encounterren koordinatzailea
za izango ez den arren.
Oraingoan %10era muAurtengoa, bada, berezia izan- gatuta egongo da jende kopurua,
go da. «Baldintza asko daude, eta baina, neurriak neurri, ziur gaude
gogorrak dira. Parte hartzailea ere oso esperientzia polita izango
mugatuta egongo da: normalean dela, eta gure betiko espirituari
taldeetan etortzen dira, eta orain- eutsiko diogula». Aurtengo algoan ez da posible izango; beha- diari berriz erreparatuz, San Virrezkoa izango da bi metroko dis- centek«ardura eta errespetua»
tantziarekin egotea; maskara ja- eskatu dizkie parte hartzaileei:

«Azkenean garrantzitsuena hori
izango da. Ez gaude kezkatuta,
parte hartzaileek beti izan dutelako oso jarrera ona; beraz, espero
dugu, aldi berezi honetan ere arduraz eta errespetuz jokatzea,
dena ondo joan dadin».
Izan ere, arnasa luzeko egitasmoa da Euskal Encounter. Honakoa bere 29. urtea du, eta, 2019an,
baldintza «normaletan» egindako azken aldian, 5.000 pertsona
baino gehiago batu zituen Barakaldoko BEC erakustazokan.
«Aldaketa ikaragarria eman da
sorreratik: programatzaile, grafista eta soinu eratzaileen topaketa bat izaten hasi, eta gaur egungo
munstroa bilakatu da», gogorarazi du San Vicentek.
Dena den, aldaketa nagusia
pandemiak eragin duela deritzo,
eta mesfidati mintzatu da etorkizunaren inguruan: «Aldaketa sakonak izan dira, baina, nire ustez,
hau izango da sakonena. Online
egin ostean, eta orain osasun neurriekin, zaila izango da lehengora
itzultzea. Ikusi beharko da nolako
bilakaera duten topaketek, eta
ondo hausnartu beharko dugu
zer egin aurrerantzean»

10:00. Modding Show.
12:00. Twitch programaren hasiera.
12:00. 3D Inprimagailu-Granjaren
hasiera.
12:00. Tailerra: Muntatu zure kontsola retroa SNES aginte batean.
12:00. Deadline: Open Demo
Compo, Open Intro Compo.
14:00. Fast FOSS Game: Deadline
16:00. Modding: Casemod/Casecon eta Setups lehiaketen amaiera.
16:00. Open LED Race.
17:00. Tailerra: arduino plaka bat
erabilita ambilight bat egitea.
19:00. Deadline: Begitxo Avatar
Challenge, 3D animazioa, film laburra eta bikoizketa lehiaketa.
19:00. Keyboard Makroa, arduinorekin, streamer eta gamerrentzat.
20:00. Fast FOSS Game: Proiekzioak.
21:00. Proiekzioa: Open Demo
Compo eta Open Intro Compo.
22:00. Proiekzioa: Begitxo Avatar
Challenge, 3D animazioa, film laburra eta bikoizketa lehiaketa.
Etzi
10:00. 3D Inprimagailu-Granjaren
hasiera.
11:00. Hack It / Solve It: Lehiaketaren amaiera eta emaitzen bilera,
Discorden.
12:00. Sari banaketa orokorra.
17:00. Euskal Encounterren
amaiera. Datu sarearen eta argindarraren deskonexioa.
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Gorliz b Kontzertua

BARAKALDO Xabi Aburruzaga.
b Gaur, 20:00etan, Eskulturen

parkean.
BARAKALDO Sutans of Swing.
b Bihar, 20:00etan, BECeko

dorreko terrazan.
BARAKALDO Los Chimberos.
b Igandean, 13:00etan, Errekatxo

plazan.
BARAKALDO Barakaldoko udal

txistu banda. Hego Amerika eta
txistu erritmoen nahasketa.
b Asteartean, 20:00etan,
Eskulturen parkean.
BARAKALDO Xukelak.
b Ostegunean, 20:00etan,

Eskulturen parkean.
BARRIKA The Big Flyers.
b Bihar, 20:00etan, Golfo Norten.

BERMEO Addar.
b Bihar, 20:00etan, Goiko plazan.

BERMEO Antonio Mura eta Ugo

Spanu.
b Ostegunean, 20:30ean, San
Frantzisko elizan.

Aburruzagaren begirada bere ibilbideari
Xabi Aburruzagak azkenaldian ematen dituen kontzertuetan, batez ere Bost izeneko bosgarren diskoari egiten dio tarterik handiena, baina disko
guztietako kantuak jotzen ditu, bere musika ibilbide osoa erakusteko asmoz. Azken lan horretan, bere bizitzako ibilbideari ere errepasoa egin nahi
izan dio. Bihar, 19:00etan, Gorlizko eskolan egongo da, ospatuko ez diren Santiago jaien aitzakian. Kontzertu dinamikoa iragarri du. ASIER BASTIDA

BILBO Blue Woman Voices.
b Gaur, 20:00etan, Euskaldunan.

BILBO The One.

b Asteartean, 12:00etan, Casilda

DERIO Ezpalak.

GERNIKA-LUMO Ana Belen Gar-

ZORNOTZA Inun.

parkean.

b Bihar, 20:00etan, Baserrin.

cia.
b Igandean, 20:00etan, Mertzede
elizan.

b Gaur, 20:00etan, Euban.

b Gaur, 20:30ean, Euskaldunan.

BILBO Asier Bilbao show.

DURANGO Ibil Bedi.

BILBO Ados Jazz 4tet.

b Asteartean, 19:00etan, Casilda

b Gaur, 21:00etan, Plateruenako

b Bihar, 20:00etan, Euskaldunan.

parkean.

terrazan.

ZORNOTZA Akabu eta Zeinke.
b Gaur, 20:00etan, beheko

GERNIKA-LUMO Biren.

eskolan.

b Asteazkenean, 20:00etan,

BILBO Iñaki Palacios & Teh Gael’s

BILBO Gaupasa.

ELORRIO The Cuban Jazz Syndi-

Astran.

ZORNOTZA Zornotzako musika

eta Moonshine Wagon.
b Bihar, 20:30ean, Euskaldunan.

b Asteazkenean, 12:00etan,

cate.
b Gaur, 20:00etan, Ganondo
parkean.

GETXO Ana Bejarano.

b Gaur, 21:00etan, Jauregibarrian.

BILBO The Cherry Boppers.

BILBO Malu Garai Quartet.

b Igandean, 19:00etan, Ereagako
miradorean.

ZORNOTZA Triki Piu.

b Bihar, 21:00etan, Bilbo

b Asteazkenean, 19:00etan,

ELORRIO Audience.

Zaharrean.

Guggenheimen.

b Bihar, 19:00etan, Ganondo

GORLIZ Xabi Aburruzaga.

parkean.

b Bihar, 19:00etan,

Casilda parkean.

banda. Dantzaren doinuak.

b Bihar, 18:30ean, Zelaieta

frontoian.

BILBO Green Valley.

BILBO Mariachi Imperial.

b Bihar, 21:00etan, Bilbao Arenan.

b Asteazkenean, 19:00etan,

ELORRIO Petti.

Casilda parkean.

b Bihar, 20:00etan, Ganondo

MAÑARIA Olatz Salvador.

parkean.

b Gaur, 18:30ean,

ZORNOTZA Amak.

plazan.

b Bihar, 21:00etan,

BILBO Euskal Herriko Gazte Or-

kestra.
b Igandean, 19:30ean,
Euskaldunan.

eskolan.

BILBO Beti Aurrera /

Azul Bilbao.
b Ostegunean, 12:00etan, Casilda
parkean.

BILBO Oskarbi.

b Bihar, 20:00etan, Zubizabalan.

ERANDIO Schizophrenic Spacers

Jauregibarrian.

eta The Riff Truckers.
b Bihar, 19:00etan, Motagane
txakolindegian.

MUNDAKA Stefano Pellini.
b Bihar, 20:00etan, Andra Mari

ZORNOTZA Orband Secret.

elizan.

b Igandean, 20:00etan,

b Igandean, 20:00etan,

BILBO Golden Apple Quartet.

Euskaldunan.

b Ostegunean, 19:00etan, Casilda

ERMUA Pan con Chile.

ONDARROA Abataano.

parkean.

b Abuztuaren 18ra arte, 19:00etan,
Orbe plazan.

b Ostegunean, 20:00etan, Andra

b Astelehenean, 20:00etan, Andra

ERMUA Bichorraro.

PORTUGALETE Portugaleteko

Maria elizan.

b Bihar, 19:00etan, Orbe plazan.

Nazioarteko Folklore jaialdia.
b Igandera arte, herrigunean.

DERIO Tonino Caratone eta Car-

ERMUA Josh Hoyer eta Soul Co-

los Arriezu.
b Gaur, 20:00etan,
Baserrin.

lossal.
b Igandean, 19:00etan, Orbe
plazan.

BILBO Los 5 Bilbaínos.
b Astelehenean, 12:00etan, Casilda
parkean.

Etxanon.

BILBO Los Txikis.

ANTZERKIA

Mari elizan.

BUSTURIA Jose Luis Etxetxipia.

ARRIGORRIAGA Nire sudurraren

BILBO Boleros 4.
b Astelehenean, 19:00etan,
Casilda parkean.

ZORNOTZA Jon eta Iratxe.

punta. Kolektivo Konika.
b Gaur, 18:30ean, PP2 kiroldegian.
ARRIGORRIAGA Pulgas. Pez Lim-

PORTUGALETE Mary Rockings

eta Enrockecidos.
b Bihar, 20:30ean, Merkatuan.

bo.
b Bihar, 19:00etan,
Lonbo aretoan.

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 23a

BARAKALDO Sufnormalidad to-

tal. Arimaktore Teatro.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Eskulturen parkean.

Agenda 15
Uztailak 23-29
Ondarroa b Bertso saioa

BERRIATUA Bonba bat naiz. Bea

Larrañaga.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Mendibarren frontoian.
BILBO Cómo domé un caracol en

tus senos.
b Igandera arte, 20:00etan,

Pabiloi 6n. Ostiral, larunbat eta
igandean. Igandean 12:00etan ere
bai.
BILBO Eta kittorik ez!.
b Igandean, 20:00etan,

Euskaldunan.
ERMUA Kasumay. Circo Los.
b Gaur, 19:00etan, Orbe plazan.

ERMUA Visual magic show. Oliver

eta Liuba.
b Igandean, 12:30ean, Orbe
plazan.
GETXO Desfasando que es gerun-

dio. Lalulú Teatro.
b Bihar, 19:00etan, Muxikebarrin.

GETXO Yo, Mussolini. Leo Bassi.
b Ostegunean, 19:00etan,

Bertsotan adieraziko dute presoekiko elkartasuna
Ondarroako Etxerat elkarteak eta Sarek antolatuta, euskal preso, iheslari eta erbesteratuekiko elkartasuna oinarri duen bertso saio bat egingo dute
bihar, frontoian. 19:30ean hasiko da emanaldia, Danak etxea! lelopean. Punta-puntako bertsolariek hartuko dute parte: Miren Amurizak, Onintza Enbeitak, Nerea Ibarzabalek, Unai Iturriagak, Sustrai Colinka eta Jon Maiak. Bertsutan bertso eskolako kideak ariko dira gai jartzaile. IÑIGO URIZ / FOKU

Muxikebarrin.
LEKEITIO Rojo. Mireia Miracle

Company.
b Ostegunean, 19:00etan,
Galarrenan.

DANTZA

ELANTXOBE Artearen ibilbidea II.

DURANGO Sormen tailerrak.

b Astelehenera arte, herrigunean.

b Abuztuaren 5era arte, Benita

BILBO Antonio de Trueba. Bizkai-

GERNIKA-LUMO Hemingway eta

ko kronista.
b Azaroaren 13ra arte, Ondare
erakusketa aretoan.

Euskal Herria.
b Urtarrilaren 30era arte, Euskal
Herria museoan.

ARRIGORRIAGA Aritz Berri tal-

dea.
b Igandean, 11:00etan, kalean.

MUNGIA Turistreatzen. Trapu Za-

harra.
b Gaur, 20:00etan, Legardako
aterpean.

b Irailaren 19ra arte,
Guggenheimen.

BERRIZ Jawor.

Uribarrena parkean.

b Gaur, 19:00etan, Olakueta

frontoian.

UGAO Lana. Pez Limbo.

ZORNOTZA Gazte. Hika Teatroa.

b Gaur, 20:00etan, institutuan.

b Gaur, 19:00etan, Zelaieta

frontoian.

BILBO Resina, brea y glicerina.
Miriam Isasi. Paisaiaren identitateari lotutako ikerketa.
b Abuztuaren 26ra arte, Azkuna
zentroan.

BERTSOLARITZA
ERAKUSKETAK
GETXO Udako bertso saioa. An-

Makina batzuen berreskuratze
mekaniko eta erabilgarria.
b Bihar arte, La Encartada fabrika
museoan.

ONDARROA Danak Etxea! elkar-

BARAKALDO Después de la nube

tasun bertso-saioa. Miren Amuriza, Sustrai Colina, Onintza Enbeita,
Nerea Ibarzabal, Unai Iturriaga,
Jon Maia. Gai-jartzailea: Ondarruko bertso eskola.
b Bihar, 19:30ean, frontoian.

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

gazteria ez da inoiz hilko saioa.
Oihana Arana, Irune Basagoiti, Leire Vargas.
b Igandean, 20:00etan, beheko
eskolan.

BALMASEDA Berritu programa.

BILBO Mendiburu. Materia eta me-

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

años. Hector Alterio eta Jose Luis
Merlin. Errezitaldia.
b Bihar, 20:00etan, Benita
Uribarrena parkean.

b Irailaren 17ra arte, kultur etxean.

ERMUA Chef nature. Markeliñe.
MUNGIA Babel. Angel J. Sanche-

b Bihar, 12:30ean, Orbe plazan.

zen argazki erakusketa.
b Irailaren 30era arte,
Torrebillelan.

Haurrentzat.

b Otsailaren 6ra arte,

doni Egaña, Nerea Elustondo, Erika Lagoma, Imanol Uria. Gai-jartzaileak¡: Beñat Vidal.
b Igandean, 13:00etan, Algortako
Tellagorri plazan.

ZORNOTZA Elkar zaintzen duen

BILBO Asmamenaren ildoa.

GERNIKA-LUMO Gernikarte.

DURANGO Como hace 3.000

LEIOA Mr. Link: jatorri galdua.
b Gaur, 19:00etan, Aldapan.

Gugghenheimen.

PORTUGALETE Soundchecking.

Haurrentzat.

BILBO Cecilia Bengolea. Tximista

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

ONDARROA Liburu Azoka.

dantza.
b Urriaren 24ra arte,
Guggenheimen.

BESTELAKOAK

BILBO Jenni Alvarado.

BERMEO Bermeoko Liburu Azo-

b Irailaren 9ra arte, Rekalde
aretoan.

ka.
b Igandera arte, Lamera parkean.

DURANGO Dario de Regoyos.

BILBO Artea eta naturak ibilbide

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

gidatuak.
b Irailaren 15era arte, Azkuna
zentroan.

b Igandera arte, Itxas Aurren.

ZALDIBAR Deabru Beltzak. Su

Afeu. Ikuskizuna.
b Gaur, 22:00etan, Euskal Herria
kaletik udaletxera.
ZORNOTZA Kotondarrak. Anita

BUSTURIA Urpekakariak. Aissa
DURANGO Dohaintzak.

BILBO Urte eroak, 1920ko hamar-

b Abuztuaren 29ra arte, Arte eta

kada.

Historioa museoan.

Intxausti, Eneko Arrate.
b Bihar, 17:30ean, Ekoetxea
Urdaibain. Haurrentzat.

Maravillas.
b Gaur, 18:00etan, Zornotza
aretoan.
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s
utzi dute lurra, eta eguenetan eta
domeketan auzolanak egiten ditugu; landatu, erein, ekoitzi...
Bertako produktuak biltegira
eramaten ditugu gero». Baina elkarlanean lantzen duten lursailak
fruitu gehiago ere ematen ditu,
Perezen iritziz. «Nik asko gozatzen dut: naturarekiko harremana lantzen duzu, gure komunitateko kideekin ere harremanak estutzen dituzu... Lortzen dena ez
da lan fisikoaren emaitza bakarrik».

BIDELAGUNAK

Etorkizunera begira
aurrera egiteko bide
bakarra «komunitatea»
dela dio Galdakaoko
Elkarlaguntza Sareak
Krisi anizkoitzaren
eztanda aurrera begira
aukera ere izan
daitekeela pentsatzen
dute sarekoek

Galdakaoko Elkarlaguntza Sareko hainbat kide, iazko ekainean, Galdakaon bertan, San Joan gaua prestatzen. GALDAKAOKO ELKARLAGUNTZA SAREA

Galdakaoko Elkarlaguntza Sarea 2017an sortu zen. Ordutik hainbat arazo azaleratu
direla esan dute, eta irtenbiderako aukera bakarra «komunitatea» dela uste dute.

Bizirik irauteko, komunitatea
Maialen Arteaga

omunitatea, antolakuntza eta politizazioa: hiru balio
horiek ditu oinarri
Galdakaoko Elkarlaguntza Sareak. «Sare herrikoia da, eta kapitalismoak bultzatzen duen merkatuarekiko menpekotasunari buelta eman nahi
diogu», zehaztu du sareko kide
Itxaso Perez Muruagak.
Egoera horri buelta emateko
giltza herritarren arteko komunitatea dela iruditzen zaie. Pandemiagatik iaz ezarritako itxialdian,
antzeko sare edo talde gehiago
sortu ziren, baina Galdakaoko Elkarlaguntza Sareak lehenago hasi

K

zuen ibilbidea, 2017. urte inguruan. Eta oraindik ere sendo jarraitzen dute. Bestelako mugimendu sozialetan ibilitako hainbat kidek sortu zuten taldea, eta
sistema kapitalistari aurre egiteko arnasgune gisa irudikatu zuten. «Kapitalismo patriarkalak
dena hartzen du, eta lanaren eta
diruaren menpekotasun horrek
arlo guztietan eragiten du». Arazoa «egiturazkoa» dela ikusirik,
badakite irismena mugatua dela.
«Guk badakigu txikitasunetik
ezin dugula sistema osoa aldatu,
baina funtsezkoa ikusten dugu
zapalkuntza horren aurrean antolatzea eta politizatzea; ez dugu
ikusten proiektu asistentzial moduan. Ulertu behar dugu zapal-

duen daudenak ez daudela horrela ausaz tokatu zaielako, baizik
eta klaseetan oinarritutako sistema baten parte direlako».

Beharrizanei erantzuteko
Beharrizanak hainbat dira, eta askotarikoak. Asanblada irekien bitartez definitzen dituzte herritarren premiak eta horiei erantzuteko jardunak. «Elkarlaguntza
Sarea oso handia da, eta, gero,
hainbat azpitalde daude». Guztira proiektu osoan 80 kide baino
gehiagok parte hartzen dutela
kontatu du Perezek. «Dena oso
plurala eta irekia da; filosofia eta
oinarri berdinen arabera egiten da
lan, baina oso modu irekian». Hiru lan lerro bereizi ditu: «Kipula-

ren geruzak bezala azaltzen dugu
guk». Lehenengo geruza erosketa kolektiboena da; jarduera hori
da jende gehien biltzen duena.
«Biltegi bat daukagu; eguenetan
irekitzen dugu, eta erosketa kolektiboak egiten ditugu bertan».
Biltegiko produktuek filosofia eta
irizpide jakin batzuk bete behar
dituzte: «Tokian tokikoa izatea,
lan baldintza eta modu duinetan
ekoitzia izatea, eta prezio eskuragarriak izatea». Helburu argia du
biltegikoak: «Supermerkatura
ahalik eta gutxien joatea».
Kipularen sakonagoko geruzan, ekoizpen komunalen jarduera dago: taldekide batzuen
lursailetan auzolanak egiten dituzte. «Kideek komunitaterako

Etxebizitza da taldeak duen
beste borroka nagusi bat. Azken
hilabeteetan lehentasunezko arazo bilakatu dela esan du. «Astelehenero biltzen dira biltegian. Jende asko gerturatzen da bertara,
gehienak etorkinak, eta oso-oso
egoera larrietan daude. Etxebizitza agentzietan arrazismo handia
dago: ez dizkiete etxeak alokatzen. Lan handia dago egiteko
etxebizitzaren auziarekin; esango
nuke arazo larriena dela, konpontzeko zailena».
Azkenik, Eleak taldea dute,
etxeko garbitzaileen laguntza kudeatzen duena. Konfinamendu
garaian sortu zen azpitalde hori,
eta ordutik andre horien eskubideak eta lan baldintzak hobetzeko laguntza eskaintzen dute. «Elkarlaguntzako kideak dira orain,
eta harreman estua sortu da. Salaketak, ortuko lanak, asteburupasak eta beste hainbeste egiten
dugu elkarrekin. Sare honek aurrera egiten laguntzen die, bakarrik ez daudela ikusteko». Pribilegioetatik lagundu, hausnartu
eta komunitatea eraikitzeko
apustua egin dute: «Indibidualki
ezin da; komunitatea sortzeko
egiten dugu lan, komunitaterik
gabe ez dago-eta etorkizunik».
COVID-19ak leherrarazi duen
krisiak gehiago eragin die zaurgarrienei, baina, epe luzera, leherketa hori aukera izan daitekeela
uste du: «Eztanda honek erakutsi
du arrazoia geneukala, konponbidea ez dela lehengo bizimodura
itzultzea». Komunitatearen kontzientziaren bitartez lanean jarraituko dute, kipularen azken
geruzaraino heltzeko.

