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Bankuak

Ibai Maruri BilbaoBilbo

G
aur bi aste to-

patu zuten

oharra bezero-

ek Bilboko

Otxarkoaga

auzoko Kutxa-

banken bulegoko atean: aurre-

rantzean soilik martitzenetan eta

eguenetan egongo da irekita

leihatilako zerbitzua, 08:30etik

12:00etara; ordutegi horretatik

kanpo gizarte laguntzak eta pen-

tsioak kobratzeko egunetan ireki-

ko da. «Hurrengo astelehenean

joan ginen, eta dagoeneko itxita

zegoen», azaldu du Otxarkoaga-

ko Familien Elkarteko Cristobal

Rivera Okendok. «Denbora as-

korik gabe, elkarretaratzea anto-

latu genuen biharamunerako, eta

sare sozialen bidez egin genuen

deialdia. Ehun bat lagun elkartu

ginen, megafono batekin». Mar-

titzenean, bigarren elkarretara-

tzea egin zuten Kepa Enbeita pla-

zako bulegoaren parean; eta mar-

titzenero egiteko asmoa dute.

«Auzoan daukagun banku bule-

go bakarra da. Hori zarratzen ba-

digute, zer egin behar dugu?

Otxarkoagan daukagun zerbitzu

galeran beste pauso bat da», sala-

tu du. 10.000 bizilagun dira.

Kutxabankeko komunikazio

arduradun Endika Ruiz de Zaratek

zehaztu du bulegoa ez dela zarra-

tu: «Lehen bezala, irekita egongo

da; leihatilako zerbitzua murriztu

da». Esan du gaur egungo erabile-

rara egokitu direla. «Gero eta gu-

txiago erabiltzen da zerbitzu hori,

eta eskaerara egokitu dugu.

Gehiago erabiltzen den egun bere-

zietan, pentsioak edo laguntzak

kobratzen direnetan, esaterako,

normal irekiko da leihatila, marti-

tzen edo eguen ez bada ere». 

Rivera Okendok azaldu du ez

dela egoera horretan dagoen Bil-

boko auzo bakarra; auzo periferi-

koetan «ohikoa» bihurtzen ari

dela. Maiatzean, berbarako,

Arangoitiko bizilagunek mani-

festazioa egin zuten Bilbo erdigu-

nean, iazko udan itxitako bulegoa

zabaltzeko eskatzeko. Kasu ho-

rretan, Kutxabankek ez ezik, Cai-

xabankek ere itxi zuen bulegoa.

Arangoiti banku bulego barik ge-

ratu zen. Eta arazoa ez da soilik

hiriburukoa. Bizkaiko landa in-

guruko herrietan ere nabaritu

dute zerbitzuaren galera. 

Iaz, Kutxabankek Ean duen

bulegoko kutxa automatikoari su

eman zioten. «Kutxabankek bu-

legoa ixteko aprobetxatu zuen

erasoa, eta ordutik itxita dago»,

azaldu du Iratxe Arriola alkateak.

Herrian hainbat protesta egin di-

tuzte bulegoa berriz irekitzeko es-

katzeko; udalak ere hartu-eman

zuzena izan du. Kutxabankek

argi esan die ez duela bulegoa be-

rriro irekiko. Udalak erabaki du

udal eraikin batean kutxa auto-

matikoa jartzea; gutxienez, zerbi-

tzu horri eusteko. Lehiaketa pu-

blikora aterako dute, eta Kutxa-

bankek hitzeman die aurkeztuko

dela. «Gutxienez, zerbitzu horri

eutsi nahi diogu. Herrian taberna

asko ditugu, eta behar dute esku-

dirua».

Bulegoa galtzeak, batez ere,

adinekoei, merkatariei eta ostala-

riei eragiten diela dio Rivera

Okendok. «Tabernari eta denda-

riek, esaterako, sarri behar izaten

dute eskudirua, diru xehe barik

geratu direlako. Orain nora joan-

go dira bila? Metroa hartu eta Bil-

bo erdigunera?». Egoera antze-

koa da Ean. Orain, Lekeitiora edo

Gernika-Lumora joan behar dute

lehen herrian egin zitzaketen

kontuak egitera, eta adinekoen-

tzat arazoa da hori. «Herritik

Kutxabankek astean egun bitara murriztu du Bilboko Otxarkoaga auzoan dagoen bulego bakarreko
leihatila zerbitzua. Bizilagunek protestak hasi dituzte. Bankuek, oro har, Bizkaian, bulegoen %45 itxi
dituzte azken hamabi urteetan. Kutxabankek dio erabilera gutxitu delako hartu dutela erabakia.

Betiko zerbitzua gura dute

Otxarkoagako Familien Elkarteak deitutako elka-

rretaratzea, martitzenean, Bilboko Otxarkoaga au-

zoko Kepa Enbeita plazan. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Ajangiz.

Amoroto.

Arakaldo.

Arantzazu.

Areatza.

Arrankudiaga.

Arratzu.

Arrieta.

Arteaga.

Artzentales.

Aulesti.

Barrika.

Elantxobe.

Ereño.

Etxebarria.

Forua.

Fruiz.

Galdames.

Gamiz-Fika.

Garai.

Gatika.

Gautegiz Arteaga.

Gizaburuaga.

Ispaster.

Izurtza.

Jatabe.

Kortezubi.

Laukiz.

Lemoiz.

Loiu.

Mallabia.

Mañaria.

Mendata.

Meñaka.

Morga.

Munitibar.

Murueta.

Muxika. 

Nabarniz.

Sopuerta.

Ubide.

Zaratamo.

Zierbena.

Ziortza-Bolibar.
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Bankuak

kanpora mugitzeko zailtasunak

dituzte askok. Hemen ez dago ez

metrorik, ez trenik. Garraio pu-

bliko bakarra Bizkaibus da, baina

ez du maiztasun onik: bi ordurik

behin igarotzen da».  

Eako alkateak «eredu soziopo-

litiko baten barruan» kokatu du

bulegoak zarratu eta kutxa auto-

matikoak kentzeko estrategia:

«Eusko Jaurlaritzako agintarien

eredua euskal hiria sortzea da, eta

horretan kanpoan geratzen gara

herri txikietan bizi garenok. Ho-

rren ondorio da zerbitzuak gal-

tzea». Baina, hirietan ere, antze-

ko sentipena dute periferiako au-

zoetan bizi direnek.

Ruiz de Zaratek esan du banku-

ko jardueren digitalizazioa gero

eta handiagoa izan dela azken ur-

teetan, eta pandemiarekin nabar-

men igarri dutela. Hauxe diote es-

tatistikek: aurtengo lehen seihile-

koan, kutxa automatikoen erabi-

lera %20 gutxitu da; %31 egin du

behera eskudiruaren erabilerak.

Iaz «izugarri» nabaritu zuten,

pandemiaren gogorrenean jen-

deak beldurra ziolako eskudirua

edo kutxa automatikoko teklatua

ukitzeari. «Birusa gainazalak

ukituta kutsatzen den ustea ge-

zurtatzean, lehengora itzuliko gi-

nela pentsa zitekeen, baina ez da

hala izan». Gainera, nabarmen-

du du adinekoen artean nabaritu

dutela igoerarik handiena. «Gaz-

teek lehendik ere txartelarekin

ordaintzen zuten. Orain, nagu-

siak ere ari dira aldaketa hori egi-

ten. Eguneroko erosketak eta

gastu txikiak ere, gero eta gehiago

horrela ordaintzen dira; beraz, 

eskudiruaren beharra ez da lehen

bestekoa». 

Lau kilometrora
Kutxabankek merkatuaren %40

du Bizkaian, eta haren erabakiak

gehiago nabaritzen dira. Herri txi-

kietan presentzia handiena duen

bankua da. Baina ez da bulegoak

itxi eta kutxa automatikoak ken-

tzen dituen bakarra. Ramon Are-

ces fundazioaren azterlan baten

arabera, herrialdean, guztira,

1.053 bulego zeuden 2008ko irai-

lean; 2020ko abenduan, 575. Hau

da, %45 zarratu dituzte. Ondorioz,

112 udalerrietatik 47k ez dute bu-

legorik, eta 38.511 herritar dira

zerbitzu hori jasotzera beste herri

batera joan behar direnak. Batez

beste, lau kilometro egin behar 

dituzte gertueneko bulegora, eta

6,7 minutu behar dituzte horreta-

rako, autoz.

Kutxabankek Ean duen bulegoa, itxita, joan den asteburuan egindako argazkian. MONIKA DEL VALLE / FOKU

I. Maruri Bilbao Bilbo

Kutxabank Publikoa plataformak

sustatuta, mozioak aurkeztu di-

tuzte Bilbo, Donostia eta Gasteiz-

ko udaletan eta hiru Batzar Nagu-

sietan, Kutxabankek bulegoak ix-

teari eta kutxa automatikoak

kentzeari utz diezaion. Bizkaiko

Batzar Nagusietan, joan den ekai-

nean bozkatu, eta ez zuten onar-

tu: EH Bilduk eta Elkarrekin Biz-

kaiak baino ez zuten babestu. Pla-

taformak uste du konponbiderik

jarri ezean gogortuko egingo dela

joera hori. «Estrategia baten on-

dorio da», ohartarazi du platafor-

mako kide Jon Basabek.

Arazoaren oinarria duela ha-

markada bat ikusi du: BBK, Vital

eta Kutxak bat egin eta Kutxa-

bank sortu zutenean. «Banku

bihurtzean, akzioak saldu behar

zituzten. Hori saihesteko, funts

bat izatea eskatu zieten. EAJk eta

PPk adostu zuten Kutxabanki eta

antzeko egoeran zeuden beste ba-

tzuei epe bat ematea funts hori

osatzeko eta haiek ez derrigortze-

ko akzioak saltzera. Beraz, Kutxa-

bankek dirua behar du funts hori

osatzeko. Horregatik saldu ditu,

besteak beste, EAEko hainbat en-

presatan dituen akzioak: CAFen,

Iberdrolan eta Euskaltelen ditue-

nak, esaterako». Era berean, Ba-

saberen hitzetan, kostuak gutxi-

tzea da dirua lortzeko beste modu

bat. Eta logika hori ikusi dio bule-

goak zarratzeari.

«Europako Batasunean bi pro-

zesu daude. Batetik, mundu oso-

an gertatzen ari den digitaliza-

zioa. Bestetik, negozio eredua al-

datu dela. Betidanik, negozio

nagusia izan da jendearen aurrez-

kiak bildu eta enpresa zein norba-

nakoei mailegutan ematea.

Orain, Europako Banku Zentra-

lak ematen dituen maileguek in-

teres negatiboa dute. Beraz, mai-

leguak ematetik ezin dute irabazi

handirik atera; inbertsio funtsen

eta aseguruen kudeaketan lor-

tzen dutena da euren etekinaren

parte handi bat». Horregatik, ha-

ren ustetan, orain ez dute zertan

herritarrei lehen ematen zieten

zerbitzua eskaini, «ez dutelako

haien dirua behar».  

Europan, kontrako eredua
«Bulegoa itxita ere, badakite ez

dutela bezerorik galduko; ez dute

konpetentziarik». Hori da, Basa-

beren ustez, beste arazo bat: «Es-

painiako banku sistema oligopo-

lio bihurtu da». Datuak eman

ditu. Espainiako bost banku han-

diek merkatuaren %70 dute; Ale-

manian, bost banku handiek %30

kontrolatzen dute. «Espainiako

Estatuan, kutxak desagertu egin

dira. Europak behartu ei zuen.

Besteei ez? Alemanian, 250 ingu-

ru daude; kutxek, kreditu koope-

ratibek eta banku publikoek mer-

katuaren %60 baino gehiago

dute. Frantzian, arlo sozialetik

sortutakoek ere %60 dute».

Logika horri buelta emateko,

konponbidetzat jo du Kutxabank

«berriz benetako banku publi-

ko» bihurtzea. «Bilbo, Donostia

eta Gasteizko udalek eta foru al-

dundiek ordezkariak dituzte fun-

dazioetan», gogoratu du. Aginte

postuen aukeraketa desegokitzat

dauka: «Gipuzkoan, Batzar Na-

gusiek izendatzen dituzte Kutxa

fundazioko hamabost kideak.

Araban eta Bizkaian, soilik bi.

Beste hamahiruak aurretik egon

direnek aukeratzen dituzte. Be-

raz, bi fundazio horietan zirkuitu

itxi bat sortu da ardura postuak

izendatzeko. BBK-k dauka

gehiengoa Kutxabanken: %57.

Kutxabanken batzarretara hiru

fundazioetako lehendakariak

baino ez dira joaten. Itxiak dira,

eta ez gara enteratzen zer gerta-

tzen den. Beraz, BBK-ko presi-

dente Xabier Sagredok berak soi-

lik du gehiengo osoa». Kutxa-

bank Publikoa plataformak nahi

du hiru fundazioetan Gipuzkoa-

ko eredua erabiltzea, «aginte eta

ardura postuen hautaketa demo-

kratizatzeko».

Konponbidea,
«berriz benetako
banku publiko»
bihurtzea
Kutxabank Publikoa plataformak ohartarazi du
Kutxabankek dirua irabazteko premia duelako
egiten dituela murrizketak zerbitzuan

Tabernariek eskudirua
behar izaten dute, xehe
gabe geratu direlako.
Orain metroan joango
dira beste auzo batera?»
Cristobal Rivera Okendo
Bilboko Otxarkoagako Familien Elkartea

«Gazteek lehendik ere
txartelarekin ordaintzen
zuten. Orain, nagusiak
ere ari dira aldaketa 
hori egiten»
Endika Ruiz de Zarate
Kutxabankeko komunikazio arduraduna

«Herritik kanpora
mugitzeko zailtasunak
dituzte adineko askok.
Bizkaibusek ez du
maiztasun onik»
Iratxe Arriola
Eako alkatea

‘‘
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Biologoen Elkargo Ofizialen Es-
painiako Kontseilu Nagusiak eta
Biologiako Dekanoen Espainiako
Konferentziak COVID-19aren
pandemian egiten ari den lana ai-
tortu dio Miren Basaras (Bilbo,
1968) EHU Euskal Herriko Uni-
bertsitateko mikrobiologoari.
Joan den barikuan jaso zuen ai-
tortza, Madrilen. 
«Diziplina anitzeko lankidetza-

ren bidez, osasungintzan egin

diren aurrerapenengatik» jaso

duzu aitortza. Zertan ibili zara

eta zabiltza pandemia garai ho-

netan lanean?

[EHU Euskal Herriko] Unibertsi-
tateak COVID arduraduna izen-
datu ninduen. Nire egitekoa izan
da agertzen diren kasu positiboak
aztertu, ikusi zein ikastetxetan
agertzen diren, agerraldirik dago-
en; hau da, kudeatzea pixka bat
hori. Baita harremanetan jarri ere
Osakidetzako zaintza epidemio-
logikoarekin, neurri bereziren
bat hartu behar den kasu asko
agertzen badira, eta abar. Hori
izan da lan printzipala. Horrez
gainera, protokoloak ezarri EHU-
ren ikastetxeetan kasu positiboen
gorakada kontrolatzeko. Beste
egiteko bat izan da dibulgazioa:
COVID-19ari lotutako hainbat gai
ahal den neurrian dibulgatzea, gi-
zarteak errazago ulertzeko.
Gaur egun, zein da EHUn duzuen

egoera epidemiologikoa?

Gizartean ikusten duguna gerta-
tzen da unibertsitatean ere. Gi-
zartean kasuak jaisten direnean,
unibertsitatean ere bai; eta alde-
rantziz. Azken finean, unibertsi-
tatea gizartearen parte da. Egoe-
ra, oro har, ona da, baina gizarte-
an ikusten moduan, kasuen
gorakada txiki bat dugu. Klaseak
modu presentzialean eman dai-
tezke. Ez dugu ahaztu behar pan-
demia hasieran denok etxean
geundela eta klaseak onlineema-
ten zirela. Ikasturte honetan au-
rrerakada handia egin dugu, eta

modu presentzialean ematen dira
orain, neurri guztiak beteta.
Txertoei esker, etortzear dau-

den Gabonak askoz lasaiago

igaroko genituela uste genuen,

eta, oro har, lasaitu gara, baina

badirudi ez dela hala izango.

Mezu baikorregiak jaso ditugu?

Egia da txertoari esker hobeto
gaudela; hori ezin da ukatu. Hil-
dakoen kopurua eta ospitaleeta-
ko presioa ez da aurreko uhin epi-
demikoetan geneukana, eta hori
txertoari esker da. Txerto hauek
egiten dutena da kasu larriak gu-
txitzea; hori da beraien helburua
eta horretarako diseinatu ziren.
Baina txerto hauek ez dute trans-
misioa eteten. Horretarako, beste
neurri batzuk hartu behar dira:
maskararen erabilera, aireztape-
na, distantzia... Barneratu dugun
mezua da txertoekin dena kon-
ponduta dagoela, baina hori ez da
egia. Neurri batean, bai, baina
transmisioaren arazoa ez dute
konpontzen. Alde horretatik ba-
dirudi lasaitu egin garela. Baina
badakigu birusaren transmisioa
altua denean ospitaleratze tasa

ere handitzen joango dela. Izan
ere, txertoak ez dira %100 eragin-
korrak, oso onak diren arren.
Nahiz eta txikia izan, beti egongo
da ospitaleratzeko eta kasu la-
rriak izateko arriskua. Barneratu
behar duguna da pandemian
gaudela oraindik, eta ezin dela
kudeatu bakarrik Bizkaian edo
Europan... Mundu osoko arazoa
da. Are gehiago agertu diren alda-
era berriekin. Pandemia ez badu-
gu mundu osoan kontrolatzen,
ezer gutxi egiten ari gara.
Omikron kezkagarria da?

Kezkatzekoa da, ez dakigulako

zein izango den bere portaera. Al-
daera berri bat sortzea kezkaga-
rria da, baina orain aztertu behar
da zein mailatakoa den: kutsako-
rragoa den, kaltegarriagoa den...
Kezkatzen du birusak aldaera be-
rriak sortzeko duen gaitasunak,
baina hori da birusen biologian
dagoen ezaugarri bat. Hori gerta-
tzen da transmisioa handia dela-
ko. Beraz, lortu behar duguna da
transmisio hori txikitzea. Horre-
tarako, txertoak garrantzitsuak
dira. Gure inguruan txertatze
maila handia da, baina beste he-
rrialde batzuetan oso txikia da.
Horiei lagundu behar diegu. 
Txertatzea hasi zenetik oharta-

razi izan duzue txertoak iristen

ez diren herrialdeetan aldaera

arriskutsuak sor daitezkeela. 

Transmisioa handia den lekuetan
birusak eboluzionatzen jarraitu-
ko du, aldaera berriak sortuz. He-
goafrikan ikusi dute hori gertatu
dela, eta, alde batetik, hori zo-
riondu egin behar da, ikusi egin
dutelako. Hegoafrikan, zorionez,
badute zaintza epidemiologiko
indartsu bat: sekuentziazioak egi-

ten dituzte, aldaerak bi-
latzeko. Beste herrialde
batzuetan hori ez dugu
egiten. Beraz, munduan
egon daitezke ezagutzen
ez ditugun beste aldaera
batzuk.
Durangoko Azoka, san-

tomasetakoa, Gabone-

tako erosketak, enpresa afariak

eta familia otorduak... Kezka-

tzen zaituzte?

Kezkatzen naute, ikusten dudala-
ko batzuk barneratu duten me-
zua dela normaltasun egoera ba-
tean gaudela, eta hori ez da egia.
Birusa gure artean dago; oraingo
honetan, modu eroso batean.
Gero eta kasu gehiago ikusten ari
gara ospitaleetan, eta baita ZIUe-
tan. Zenbat eta ohe gehiago oku-
patuta egon, bereziki ZIUetan, os-
pitaleko presioa handitu egiten
da. Eta ez bakarrik ospitale mai-
lan; baita lehen mailako arretan

ere. Horrek egiten duena da beste
gaixo batzuk ez ailegatzea ospita-
leetara, edo kirurgiak etetea garai
batean bezala, minbiziak ondo ez
kontrolatzea... Ardura hartu be-
har dugu denok; guk gizarte mo-
duan, baina baita agintariek ere,
neurriak hartuta.
Zientzialariek aspalditik oharta-

razi zenuten pandemia gerta zi-

tekeela; beraz, nolabait prest

zeundeten zetorrenerako. Hala

ere, maila pertsonalean beste

edozeini bezala eragingo zi-

zuen, ezta? 

Guretzat ere gogorra izan da.
Egunero pandemiaren bilakaera
jarraitzeak kezka sortzen dit, eta,
noski, niri ere, guztioi bezala, loa
galarazi dit eta galarazten dit
oraindik. Halere, espero dut ikasi
izana etorkizunean etorriko diren
pandemietarako prest egon be-
har garela. Pandemia gehiago
etorriko dira, eta inbertsio han-
diak egin behar dira osasun balia-
bideetan, ikerketan eta zientzian. 

Zuk eta beste hainbat ikertzai-

lek eta dibulgatzailek lan itzela

egin duzue txertoaren inguru-

koak azaltzeko. Ulertzen duzu

zergatik oraindik jendea txerto-

en aurka dagoen?

Ez dut ulertzen, ez. Ulertzen dut
pertsona batzuek esatea beldurra
dutela. Beldurra pertsonala da,
eta bakoitzak beldurra izan die-
zaioke gauza bati. Ulertzen ez du-
dana da txerto hauek onak, segu-
ruak eta eraginkorrak direla uka-
tzen duen jendea. Zientifikoki
guztiz frogatuta dago hala dela.
Milioika pertsona txertatuta dau-
de munduan, eta ikusi da segu-
ruak direla. Ez ditut ulertzen txer-
toari uko egiten diotenak ere as-
katasun pertsonalaren izenean.
Askatasun indibiduala oso ga-
rrantzitsua da, baina gizarte osoa-
ren osasun arazo bat kolektibo
moduan ikusi behar dugu, eta le-
hentasuna kolektiboaren askata-
sunari eman behar zaio. Uste dut
askatasun indibidual hori aldarri-

«Pandemiak loa
galarazi dit niri ere»
Miren Basaras b Mikrobiologoa

Basarasek esan du txertoak «oso onak» izan arren, transmisioa
eteteko neurriak ezinbestekoak direla. Uste du askatasunaren
izenean txertoari uko egiten diotenak «berekoiak» direla.

Ikusten ari gara bakterio
batzuen aurka ditugun
antibiotikoak eraginkortasuna
galtzen ari direla»

‘‘
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katzen dutenak oso berekoiak 

direla.

Euskal Herriko hedabideetan

pertsona berak ibili zarete eus-

karaz eta gaztelaniaz dibulga-

tzen, bi hizkuntzak maila berean

ipiniz. Zelan dago euskara zien-

tzian?

Euskaraz daukagun oztopo nagu-

sia da ez garela gaztelaniaz beste

pertsona. Gaztelaniaz dagoen

pertsona kopurua handiagoa da,

bi hizkuntzetan egin ahal dugu-

nona baino. Baina nik ikusi dut

pandemian eta pandemiatik

aparte, hainbat pertsona gaudela

bi hizkuntzetan hitz egin dezake-

gunak arazorik gabe. Era berean,

ikusten dudana da euskarazko

hedabideak indar handia egiten

ari direla zientzia dibulgatzen. Es-

pero dut pandemia pasatutakoan

ere maila horri eutsiko diozuela.

Izurria dela eta, gaur egun

gehienok badakigu zer diren

PCR probak, baina zu ikerketa

lanean hasi aurretxoan sortu

zen teknika da. Aldaketa handia

ekarri zuten? 

Bultzada handia izan zen hainbat

esparrutan. Nik Mikrobiologia ar-

lotik hitz egin dezaket, eta, gure

arloan, birusak, bakterioak eta

abar detektatzeko bultzada han-

dia izan zen. Teknika oso arina

zen. Handik hona asko eboluzio-

natu du. Garai batean, PCR ho-

riek egun bat behar zuten emaitza

ikusteko; gaur egun, ordu gutxi-

rekin nahikoa da, baita bakar ba-

tekin ere. Pandemia honetan, bi-

rusen diagnostiko horrek izan

duen bultzada izugarria izan da.

Diagnostikoan asko eboluzionatu

da; zorionez, baita beste esparru

batzuetan ere. Gehiago eboluzio-

natuko da, zientziak ahalmen

hori duelako, gauzak poliki-poli-

ki berritzeko eta hobetzeko. 

Mikrobiologia da zure arloa.

Zergatik aukeratu zenuen?

Nire ikasketetan gustukoa nuen

irakasgaia zelako. Mikroorganis-

moak erakarri ninduten; hau da,

ikusezinak diren izaki txiki ho-

riek mikroskopioz ikusi ahal iza-

teak liluratu ninduen, eta horre-

tan hasi nintzen lanean. Mikro-

biologia arloan nik asko egin dut

lan birusekin; baita bakterioekin

ere, baina bereziki birusekin, di-

tuzten ezaugarri bereziekin. Lilu-

ratu ninduena izan zen munduan

badaudela beste izaki txiki ba-

tzuk, batzuetan gu baino azkarra-

goak direnak. Hori argi ikusten

ari gara pandemia honetan: mun-

du osoa hankaz gora jartzeko gai

izan da ikusezina den birus bat.

Pandemia iritsi aurretik, zer iker-

tzen ibili zara?

Nire ikerketa ibilbidea C hepatiti-

sarekin hasi nuen. 1989an aurki-

tu berri zegoen. Zer arazo ematen

dituen, zer aldaketa sortzen di-

tuen, nola trata daitekeen eta abar

ikertzen ibili nintzen. Garai bate-

an, ez zuen tratamendurik; gaur

egun, badu, eta eraginkorra da.

Horrez gain, papiloma birusare-

kin ere egin dut lan; umetokiko

minbiziak eragiten dituena da.

Aztertzen nabil zergatik pertsona

batzuetan birus honen genotipo-

ak sortzen dituen umetotiko

minbizia, eta beste pertsona ba-

tzuetan ez. Txertoek duten ga-

rrantzia ere aztertzen nabil; esate

baterako, gripearena. Txerto ho-

rietan zer aldaketa egin daitezke-

en, eraginkorragoak bihurtzeko. 

Zer aurkikuntzaren parte izan

nahiko zenuke?

Zientzialari bati beti interesatzen

zaio dituen galderei erantzunak

ematea. Zientzian lan batekin ari

garenean, beti galderak botatzen

ditugu. Batzuetan, erantzuna ez

dugu oso-osoan lortuko, eta, bes-

te batzuetan, zati txiki bat aurki-

tzen dugu. Nahiz eta zati txiki bat

aurkitu, nahikoa da aurrera egite-

ko. Gauza bitxi bat aurkitzea beti

zoriontzekoa da, baina aurkituta-

koa txikia denean ere polita da.

Birus batek eragindako pande-

mian bizi gara, baina bakterioak

ere ez dira bazterrean utzi behar.

Igaro berri da antibiotikoen neu-

rrizko erabileraz kontzientzia

sortzeko eguna, eta ikara eragi-

ten duten berriak zabaldu dira;

esaterako, erabilgarri ditugun

antibiotikoek espero baino as-

koz lehenago galduko dutela

erabilgarritasuna. Badago kon-

ponbiderik?

Asko kezkatzen nauen beste gau-

zetako bat da. Ikusten ari gara

bakterio batzuen kontra ditugun

antibiotikoak eraginkortasuna

galtzen ari direla; bakterio horiek

gai dira aldaketak garatu eta erre-

sistente bihurtzeko. Arazo handia

dugu hainbat bakterioren kontra.

Bakterio horiek agertzen dira

hainbat gaixotasun ditugunean;

adibidez, pneumonia dugunean.

Baita ebakuntza bat egiten digu-

tenean ere, eta zauriak infekta-

tzen direnean... Bakterio horiek

tratatzeko arazoak ditugu dagoe-

neko, eta etorkizunean askoz

handiagoa izango da. Alde bate-

tik, lan egin behar da antibiotiko-

en erabilera kontrolatzen. Ez ba-

karrik gizakian; baita animalie-

tan ere. Ulertu behar dugu arazo

hau guztia osasun bakar termino-

aren barnean; hau da, gizakiaren,

animalien eta ingurumenaren

osasunean. Botikak ezin ditugu

edonon bota. Beste alde batetik,

ahalegin handia egin behar da an-

tibiotiko berriak biltzen. Horreta-

rako, asko inbertitu behar da.

ARITZ LOIOLA / FOKU

Basaras —ezkerretik bigarrena—, joan den barikuan, Madrilen. ESPAINIAKO BIOLOGOEN KOLEGIOEN FEDERAZIOA
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Maite Berriozabal
Berrizbeitia

‘Tema alegriek’

A
buztu hasieran Aba-

diñoko Gerediaga

auzoko jaiak izaten

dira, eta hutsik egin

barik antolatzen dute urtero egi-

tarau zabal eta eder askoa. Bertso

saioari lekua egiten diote beti be-

raien eskaintzan, eta jendetza bil-

tzen da ermita inguruan. Aurten

ere aukera izan dut bertako saio-

an gaiak jartzen aritzeko, eta, saio

ostekoez gauza asko esan daite-

keen arren, saio aurreko zerbait

gelditu zitzaidan iltzatuta. Asko-

tariko kultur ekitaldietarako joa-

ten den Berrizko andre talde bat

ikusi nuen bertan; sasoiz zetozela

esan zidaten, leku ona hartu gura

zutela. Esan zidaten bezperan

musika emanaldi batean egon zi-

rela bertan, eta atzetik ez zela be-

raiek nahi beste ondo ikusten.

Horregatik joan ziren goizetik

abuztuaren 7 hartan. Gure arteko

elkarrizketa amaitzen ari zela,

euretako batek besotik heldu eta

halaxe esan zidan: «Tema ale-

griek ipini!».

Baietz erantzun nion, egingo

nuela ahalegina. Nik etxetik

prest eta koadernoan gordeta

neramatzan gaiak errepasatu

nituen buru buelta batean. Gai

batzuk alaiak zirela pentsatu

nuen, baina alaiak ez zirenak ez

nekien zer ziren. Gai tristeak

ziren? Serioak? Zerk desberdin-

tzen du serioa tristetik? Zelakoa

da gai triste bat? Eta, bat-batean,

buruaren ertz batean eztanda

txiki bat sentitu nuen. Gai alaiak

nahikoa alaiak ote dira? Barre

eragiten duena da alaia edo atse-

kabetik eragiten ez duena? Barre

tripetatik edo aurpegiarekin?

Galderen zurrunbilo hori ezagu-

na zitzaidan, eta aurrez nirekin

nituen zalantzak jarri zizkidan

dantzan berriz.

Nahaste hori guztia gorabehe-

ra, banekien zer esan gura zidan.

Ulertu nuen bere beharra; ko-

nektatu nuen bere nahiarekin.

Badira pare bat urte tristuragatik

negarra eragin diezadakeen fil-

mik ikusten ez dudana. Txarto

amaitu ziren benetako gertaere-

tan oinarritutako antzerki obrak

ikustera joateari uko egiten diot

azken denboraldian. Ez dut alfe-

rrik sufritu nahi. Inoiz ez da guz-

tiz alferrik, baina saihestu deza-

kedan sufrimenduari muzin egi-

ten ahalegintzen naiz. Ni ere Ge-

rediagara sasoiz heldu zen

emakumearen puntu berean na-

goela uste dut. Beteta nago albis-

tegietako beldurrez eta iluntasu-

nez. Kokoteraino nago black fri-

dayalbiste on bat dela sinetsarazi

nahi digutenez. Gogaituta nago

etenpuntu bihurtu dituzten pun-

tu more estatikoez. Ezin dut iren-

tsi euskararen kontra egoteko

modu aktibo zein pasiboa. Naz-

katuta nago jendartea beldurtu

eta guztion ongizatearen aldeko

neurririk hartzen ez duten politi-

kariekin.

Barruko beltzak gainezka egin

ez dezan eskuarekin barrurantz

egiten diot batzuetan; bestetan,

saka egitea nahikoa ez denetan,

neurriz kanpoko haserrealdi bat

izaten dut nonbait, norbaitekin.

Baina bada are hobea den irten-

bidea: disimulurik eta lotsarik

gabe barre egitea. Umorearekin

ezingo dira arazo asko konpon-

du, baina minutu batzuez zirenik

ere ahaztu egiten duzu. Taldean

barre egitea lako gauza ederrik

gutxi dago. Dena ez da algara eta

umorea izango beti, baina zinez

eskertzen dira tema alegreakda-

kartzan jendea; bizitzaren beltza-

ri aurpegira barre egin eta egina-

razten duen jendea.

Umorearekin ezingo
da arazo asko

konpondu, baina
minutu batzuez

zirenik ere ahaztu
egiten duzu

Irudiab Basauri

Cadagua, Nerbioi eta Ibaizabal, harro
Asteburuko euriteengatik astelehenean Bizkaiko hainbat ibaik gainezka egin zuten. Besteak beste, Cadagua,

Nerbioi eta Ibaizabal irten ziren bidetik, eta inguruan kalte materialak eragin. Cadaguak Sodupen, Alonsotegin

eta Zallan egin zituen txikizioak, garaje eta lonja askotan. Nerbioik beste horrenbeste egin zuen Arrigorriagan

eta Basaurin —irudian—. Ibaizabalek, berriz, Bilboko Zorrotza auzoan dozena bat auto urperatu zituen Clara

Campoamor kaleko tunelean. Hainbat errepidetan ere arazoak sortu ziren, luizi eta putzuengatik. A. L. / FOKU

Sindikatuen arabera, kontserba
fabriketan ia erabatekoa izan da greba

BILBO bKontserba fabriketan greba eguna izan zuten martitzenean.

Sindikatuen arabera, «ia erabatekoa» izan da. Salatu dute patronalak

ez duela soldatak igotzeko proposamenik egin, eta diote erosahalme-

na galtzea proposatu duela. Ohartarazi dute negoziatzeari «uko egi-

ten» jarraituz gero, greba egun gehiago etorriko direla. 

Bizkaiko Hitza-k irakurleen es-

kutitzak plazaratzen ditu. Ez di-

tuzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta Bizkaiko Hitza-k mozte-

ko eskubidea du. Helbide hone-

tara bidali behar dira, izen-abize-

nak eta herria adierazita: Bizkaiko

Hitza. Uribitarte 18, 3-C. 48001,

Bilbo Eskutitzak Internet bidez

bidaltzeko: bizkaia@hitza.eus

%

Autoeskoletan
greba egingo dute
hilaren 13tik 17ra

BILBO bAzaroaren 5ean izan zu-

ten azken greba eguna Bizkaiko

autoeskoletan. Orduan, ELAk

beste proposamen bat egin zion

patronalari. Sindikatuaren esane-

tan, «entzungor» egin dio. Beraz,

beste bost greba egun antolatu di-

tu, abenduaren 13tik 17ra. Aurre-

tik, mahai negoziatzailearen bile-

rara ere deitu du ELAk, hilaren

9rako, Lan Harremanetarako

Kontseiluaren Bilboko egoitzan.

ELAk grebara
deitu ditu 
zahar etxeak 

BILBObELAk grebara deitu du

abenduaren 14rako Bizkaiko za-

har etxeetan. Sindikatuaren

arabera, «gabezia larriak» ditu

sektoreak, eta ageriago gelditu

dira pandemia garaian: «Nego-

zioari lehentasuna ematen zaio

pertsonen gainetik, eta, propa-

ganda instituzionalaz harago,

ez dago hori aldatzeko beneta-

ko borondaterik». Azken hila-

beteetan hamar bileratik gora

egin dituzte lan hitzarmena ne-

goziatzeko, baina, ELAren esa-

netan, patronalak blokeatuta

dauka negoziazioa. Azken ituna

bi urte luzeko greba baten on-

doren lortu zuten, 2017an. 



Javi West Larrañaga Zornotza

Zornotza, Iurreta eta Durango lo-
tuko ditu Bizkaiko lehen bizipista
edo bizikleten autobidea izango
denak. Barikuan eman zuten la-
nen hasieraren berri Zornotzan
Andoni Agirrebeitia herriko alka-
teak eta Unai Rementeria ahal-
dun nagusiak. Haiekin egon zen
Christian Prudhomme Frantzia-
ko Tourreko presidentea.
Mugikortasunaren trantsizioa

«mundu mailako erronka» bat
dela adierazi du Rementeriak, eta
aldundiaren helburua dela hu-
rrengo belaunaldientzat «Bizkaia
hobe bat» uztea. Txirrindularitza
Euskal Herrian oso errotuta da-
goela esan du: «Kirol arloan bizi-
kletaren nazio bat gara Euska-
din». Zaletasun hori mugikorta-
sunera mugitu behar dutela
azpimarratu du, Herbehereetan
eta Belgikan eskoletatik irteten
ikusi izan dituen neska-mutilen
tropelak ekarri ditu gogora Re-
menteriak. Esan du oraindik
«bide luzea» geratzen dela hori
Bizkaian ikusteko. Uste du tema-
tu beharko dutela eta hainbat
sentsibilizazio kanpaina egin be-
harko dituztela bizikletaren onu-
rak gizarteari helarazteko, baina,
haren ustez, bizikleta pistarena
«pauso garrantzitsua» da.

Rementeriak klima aldaketa-
rekin lotu du azpiegituraren be-
harra: «Denoi dagokigu planeta-
ren alde egitea, eta pauso bakoi-
tzak –edo pedalkadak–laguntzen
du». Erantsi du ez dutela nahi
inor bizikleta erabiltzera derri-
gortu: «Ez diogu inori bizikleta
inposatu nahi. Bakarrik nahi
dugu bizikleta benetako aukera
bat izatea denontzat, eta, horreta-
rako, honelako azpiegiturak be-
har ditugu».

Alde horretatik, ahaldun nagu-
siaren arabera,«bizikleten auto-
bideak» ez ditu bakarrik Zorno-
tza, Iurreta eta Durango lotuko.
«Hiru herri handi lotzen ditu, sei
auzo, lau industrialde, ikastola
bat [Lauaxeta] eta garraiobide pu-
blikoen zerbitzuak», adierazi du
Rementeriak, eta gaineratu du
garrantzitsuena «pertsonak ko-
nektatzea» dela.

Eskualdean bizikletaren alde
egindako «apustua» izan du ai-
pagai Bizkaiko ahaldun nagusiak,
eta «goraipatzekoa» dela esan
du. Bide beretik jo du Agirrebeitia
Zornotzako alkateak, eta adierazi
du txirrindularitzaren zaletasun
handia dagoela euren herrian.
Gogora ekarri du bertako txirrin-
dularitza taldetik atera direla Ma-
rino Lejarreta, Mikel Zarrabeitia
edota Beñat Intxausti.

Frantziako Tourra, lagun
Frantsesez eman dio ongietorria

Rementeriak Christian Prudhom-

me Tourreko presidenteari, eta

esan dio ezinezkoa dela proiektu-

rako aliatu «handiagorik» lor-

tzea. Prudhommek adierazi du

antzeko hainbat proiektutan lan

egin dutela, eta lehen aldia dela

Frantziako Estatutik kanpo hala-

ko proiektu bat inauguratzen

duena: «Asko interesatzen zaigu

bizikleta profesionalaren eta egu-

nerokoaren arteko lotura».

Bideak 7,5 kilometro izango
ditu luzean, 3,5 metro zabal bizi-
kletentzat, eta 1,85 oinezkoen-
tzat. Iragarri dutenez, motordu-
nen trafikotik guztiz bereizita
egongo da. 2023ko lehen hiruhi-
lekorako amaituta egotea aurrei-
kusi dute, eta 12,7 milioi euro kos-
tatuko da.

Lehen ‘bizipista’, abian
Bizkaiko lehen «bizikleta autobidea» eraikitzen hasiko direla iragarri
du ahaldun nagusiak b Zornotza, Iurreta eta Durango batuko ditu 

Bizikleta autobidearen aurkezpena, joan den barikuan, Zornotzan. JAIZKI FONTANEDA / FOKU

J. West Larrañaga

«Ibilbide sinplea da, laua eta egi-

teko erraza. Ordu erdi bat ere ez

da behar bizikletaz egiteko». Ho-

riexek dira Biziz Bizi taldeko Javi

Umaranek zenbatu dituen arra-

zoiak Galdakaotik Bilbora bidego-

rri bat eskatzeko. Joan den larun-

batean egin zuten bizikleta mar-

txa Bilbotik Galdakaora, eta, euri

zaparrada handiak egin arren, do-

zenatik gora lagun batu ziren.

Bide hori eskatzeko Biziz Bizi tal-

deak antolatu duen bigarren mar-

txa da. Dibertimenduzko txirrin-

dularitza dela, eta ikasleek eta lan-

gileek ere erabiliko luketela uste

du Umaranek, hainbat industrial-

de daudelako bi hirien artean. Ez

da arrazoi bakarra. Bizikletak lu-

zera begirako hainbat onura

dauzkala esan du: jasangarria dela

eta segurtasun sozialari dirua au-

rreztuarazten diola, gizartearen

osasuna hobetzen duelako. 

Bide batez, Umaranek gogora
ekarri du Bizkaiko Foru Aldun-
diak aspaldi hitzeman ziela bizi-
kleta bideen sare bat lurraldera-
ko: «2000ko hamarkadaren ha-
sieran iragarri zuten Bilbotik
haran guztietarako  egingo zutela
bizikletentzako azpiegituren sare
bat, baina ez dugu ikusi aurrera-

pausorik. Zati txikiak bai, baina
elkarrekin lotu barik». 
Mende hasieran onartu zuten

2003-2016 Bizkaiko Lurraldeko
Bizikleta Bideen Plan Sektoriala,
baina herriak lotzeko bide gehie-
nak oraindik egin barik daudela
salatu du Umaranek. Haren ara-
bera, krisi ekonomikoen ondo-
rioekin justifikatu zuten: «Inoiz
ez da egon dirurik kontu haueta-
rako, baina bai [AHT] abiadura
handiko trenarentzat, AP-8a eta
antzeko azpiegiturentzat eta au-
tobideen loturentzat».
Aurtengo maiatzean iragarri

zuen aldundiak 2023-2035 Biz-
kaiko Lurraldeko Bizikleta Bide-
en Plan Sektoriala. Guztira, zazpi
ibilbide aurreikusten ditu planak,
eta bidegorriek Ermutik Zierbe-
naraino eta Balmasedatik Mun-
giarainoko bidea egingo dute.
1994an hasi zen lanean Biziz

Bizi bizikletaren erabilera susta-
tzeko. «Bizikleta gehiago egotea
nahi dugu, horrek auto gutxiago
egotea ekarriko duelako, eta, auto
gutxiago badaude, bizikletan ibil-
tzea seguruagoa izango delako»,
diote, besteak beste. Taldearen
sorreratik asko aldatu da paisaia
Bizkaian. «Sasoi hartan, ez zego-
en bidegorri bakar bat ere ez»,
gogoratu du Umaranek. 

Bidegorri sarea
sortzen atzeratuta
dabilela egotzi diote
diputazioari 
Biziz Bizizk deituta, II. Bizikleta Martxa 
egin dute Bilbotik Galdakaora, hiri biak 
lotuko dituen bidegorri bat eskatzeko

Bilbo eta Galdakao arteko II. Bizikleta Martxa, zapatuan. BIZIZ BIZI
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Nahi dugu bizikleta
benetako aukera bat
izatea, eta, horretarako,
honelako azpiegiturak
behar ditugu»
Unai Rementeria
Bizkaiko ahaldun nagusia

‘‘



Amaia Igartua Aristondo 

B
azirudien ia bi
urtetan galduta-
ko ekitaldi eta
azokak berres-
kuratuz joango
zirela poliki-po-

liki; bazirudien egoerak hobetzera
eta neurriak apaltzera joko zutela,
baina joera eten, eta atzera egin
behar izan da ostera ere: Eusko
Jaurlaritzak neurri berriak iraga-
rri zituen iragan astean, eta ikus-
teko dago larrialdi egoerak nola
eragingo duen. Giroa nolakoa den
ikusita, egitekoak ziren azoka ba-
tzuk bertan behera utzi dituzte:
igandeko Muruetako Txarriki
eguna eta Gordexolako nekazari-
tza, abeltzaintza eta eskulangin-
tza azoka ez dituzte egingo, ezta

datorren asteleheneko Izurtzako
Gaztardogi feria ere. Gainera,
Otxandioko Udala aztertzen ari da
abenduaren 12ko nekazaritza eta
eskulangintza azoka egin edo ez.
Bizkaiko beste udalerri batzue-

tan egongo da zer miatu eta dasta-
tu, halere, baina aldaketa batzuk
izango dituzte azokek. Orozkoko
Santa Luzia egunekoa ezberdina
izango da aurten, esaterako: te-
rreña arrazako behiaren lehiake-
ta bertan behera utzi dute. Neka-
zaritza eta artisautza produktuak
salduko dituzte abenduaren 11ko
goizean, pilotalekuan, eta beste-
lako ekintzak ere egongo dira:
haurrentzako bisita gidatuak,
azokako ekoizleen lana ezagut
dezaten, egurrezko jostailuak eta
saskigintza erakusketa. ETEFE
Euskadiko Terreña Federazioak

eta udalak antolatzen dute lehia-
keta, eta «aho batez» hartu zuten
erabakia urrian egindako bilera
batean, ETEFEko kide Txema
Fernandezek azaldu duenez.
Egin ahal izango zen bermerik

ez zuten, eta abeltzainak hasteko-
ak ziren jada inbertitzen. Izan ere,
bi hilabete eta erdi behar izaten
dituzte, gutxi-asko, behiak pres-
tatzeko eta bestelako kudeakete-
tarako. «Ezin zitekeen egun bate-
tik bestera erabaki, azken orduan
bertan behera uztekotan kalte
ekonomiko handia eragiteko
arriskua baitzegoen». Gainera, ez
da egin beste behi arrazen lehia-
ketarik, eta erabakia hartu zute-
nean Aguraingo (Araba) azoka
bertan behera utzi berri zuten,
Fernandezek nabarmendu due-
nez. Alternatibak asmatzeko tarte

gutxi izan dute, era berean. «Txa-
halen enkante bat ere egiten da
egun horretan, baina oso gutxi
irauten du, eta ez du zentzurik
lehiaketarik egon ezean».
Beste urte bat itxaron beharko

dute lehiaketa egiteko, hortaz.
«Atsekabez hartu dugu erabakia,
guretzako sustapen egun bat de-
lako, erakustekoa zer den arraza-
ren kontserbazio plana, nola egi-
ten den lan, eta animaliarik one-
nak aurkezteko». Hori horrela,
«sakrifizioa» ere izan da. «Gas-
tuak ordaintzeko balio du, eta as-
koz gehiagorako ez. Baina, alde
ekonomikoaz harago, guretzat
egun garrantzitsua da, batu egi-
ten garelako eta ideiak eta kriti-
kak elkarbanatzen ditugulako».
Atarian dira dagoeneko, hala-

ber, Durangoko bi azokarik esan-

guratsuenetakoak, eta eremu go-
rrian dago udalerria. Bihar hasi
eta asteazkenean bukatuko dira
Euskal Denda eta euskal disko eta
liburuen azoka, baina garapen
ezberdina izango dute. Azokak
eredu hibridora joko du, aurrez
aurre eta digitalki egingo baitute,
eta sarrera aurretik eskuratu be-
harko da, hala Plateruenako kon-
tzertuetara joateko nola Landako
Guneko erakustokiak miatzeko.
Horiek bisitatzeko, 1.200 lagu-
nentzako ordu eta erdiko txan-
dak antolatu dituzte, hain zuzen. 
Euskal Denda, berriz, bere ho-

rretan egingo dute aurten ere, Du-
rangoko merkatuko eraikinean.
Arbaso elkarteak antolatzen duen
Euskal Herriko artisauen azokak
25. aldia izango du, eta, Lorea Ma-
dina elkarteko komunikazio ar-

Osasun egoeraren okerraldiak eragina izan du datozen egunetan egitekoak diren azoketan: bertan
behera utzi dituzte Muruetan, Gordexolan eta Izurtzan, eta Otxandioko Udalak oraindik ez du
erabaki antolatuko duen. Gainerakoak edukiera edota postuak murriztuta egingo dituzte, batez ere.

Espero baino mugatuagoak

Bilboko Areatza jendez lepo, 2017ko San Tomas azokan. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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duradunak azaldu duenez, mas-

kara eraman eta gela erabili be-

harko da. Jaurlaritzak ezarritako

neurri berriek ez dute aparteko

eraginik izango: eraikinaren

ezaugarriengatik, ezinezkoa zaie

postu kopurua handitzea, eta bi-

sitariak beti kontrolatu behar izan

dituzte. «Eraikina zaharra denez,

edukiera betidanik egon da mu-

gatuta, baita pandemia aurreko

urteetan ere», dio Madinak.

Ohiko antza izango du, era be-

rean, Elorrioko Buzkantz jaiak.

Odolostea izango da jaun eta jabe

aurten ere, eta bestelako jakiak

eta edariak ere dastatu ahalko

dira. Hango tabernek odoloste

pintxoak eskainiko dituzte egun

osoan; parrillada bat egongo da

eguerdian, baita ipuin kontalari

bat ere, 13:00etan.

Gorliz eremu gorrian dago, bai-

na, oraingoz, ez dute bertan behe-

ra utzi datorren asteazkenean

egitekoa den nekazaritza eta es-

kulangintza azoka. Moldaketa

batzuk egin dituzte jendea ez pila-

tzeko. Bi lekutan egongo dira es-

kuragai ekoizleen produktuak,

zehazki. Hasieran Elizako plazan

baino ez ziren egongo, baina pilo-

talekuan ere kokatuko dituzte

hainbat, eta pasabideak sortzen

ahaleginduko dira, udalak adie-

razi duenez. Era berean, postu

kopurua murriztu dute: %75

egongo dira, hamabost inguru.

zalantza eragin dute urtea bukatu

baino lehen egitekoak diren azo-

ken inguruan. Urteko azken hiru

asteetarako bost daude aurreiku-

sita, baina ikusteko dago egin ahal

izango diren eta zer baldintzatan.

Horien artean daude San Tomas

eguneko azokak, abenduaren

21ean egiten direnak. Bilbon, ze-

hazki, jende andana bat biltzen da

Areatzan eta inguruetan. Urria-

ren hasieran, hiribilduko alkate

Juan Mari Aburtok adierazi zuen

azoka egingo zela, eta iragarri jada

lanean ari zirela antolatzaileare-

kin, BBK-rekin, zehazteko jaia

nola egin. Alabaina, oraindik ez

dute argibide gehiagorik eman.

Bilboko santomasetan izena

emateko orria baino ez du jaso

Berangoko Momoitio baserriko

jabe Begoña Lumbrerasek; beste

informaziorik ez. Urte askotan

egon da Bilboko azokan saltzen,

baina aurten ez daki joango den,

ez baitaki antolatuko duten azke-

nean, edo nola. «Lehen pausoa

eman baino lehen, gustatuko li-

tzaidake gehiago jakitea». Dato-

zen egunetan horren berri izaten

ahaleginduko da, baina zalantzak

ditu, iruditzen baitzaio «zail-

tzen» ari dela egoera, eta gutxi-

tzen antolatzeko aukerak.

Izan ere, azoka den arren, bu-

kaeran «festa eguna» izaten dela

dio Lumbrerasek, eta, hortaz,

errezeloak ditu horri dagokionez.

«Nola egingo den jakiteak ardu-

ratzen nau. Ematen zuen aurre-

ranzko jauziak ematen ari ginela,

eta, orain, bat-batean, atzera goaz

berriro». Egoerak «beldurra»

eragiten dio, era berean. «Nire al-

detik, oxala egin ahalko balitz

ekitaldi hori eta beste asko ere,

baina izan gaitezen kapazak de-

non artean ondo egiteko, eta be-

rriro atzera egin behar ez izateko:

hori da dudan ikara bakarra».

Askoren nahiarekin egiten du

bat. «Sektoreko kideek ere nahi

dute azokak jar daitezela mar-

txan». Beren ekoizpenak ezagu-

tarazteko aukera izaten baitute

horietan. «Gustatzen zaizkit azo-

kak: saltzeko leku bat izaten

dugu». Eta erakustoki paregabea

izaten ei da San Tomasekoa, bere-

ziki, ekoizlearen hitzei errepara-

tuta, «oso ondo» saltzen duela

baitio Lumbrerasek, «deneta-

tik»: barazkiak ekoizten ditu, eta

15:30 alderako saltzen du dena.

Pandemia aurretik, urtean 30

bat azoketan egoten zen Berango-

ko baserritarra, eta orain beste ba-

liabide batzuk topatu behar izan

ditu. «Ahal bezala bilatzen dituzu

irtenbideak. Azken batean, nik

ekoizten dudana janaria da. Egia

da azokak badirela ekoizle guztiei

mesede egiten diguten salmenta

tokiak, baina ahal dudan bezala

ateratzen ari naiz produktua: etxe-

tik saltzen, adibidez».
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2019ko Euskal Dendaren artxiboko irudi bat, Durangoko Azoka plazako eraikinean. JAIZKI FONTANEDA / FOKU

Berangoko Momoitio baserriaren postua, 2019an, Bilbon, santomasetan. M.R. / FOKU

DATOZEN AZOKAK

Murrizketekin eta neurriekin

gehienak, baina, halere, azoka

hauek antolatuko dituzte.

Bihartik abenduaren 8ra

Durango.Euskal liburu eta disko-

en azoka. Landako Gunean.

Durango.Euskal Denda. Azoka

plazako eraikinean.

Etzi

Elorrio.Buzkantz jaia. Herriko pla-

zan.

Atxondo.Nekazaritza eta esku-

langintza azoka. Foruen plazan.

Abenduak 8

Gorliz.Nekazaritza eta eskulan-

gintza azoka. Elizako plazan eta pi-

lotalekuan.

Abenduak 11

Orozko.Nekazaritza eta artisautza

azoka. Pilotalekuan.

Abenduak 12

Leioa.Nekazaritza eta abeltzain-

tza azoka. Errekalde eta Jose Ra-

mon Aketxe plazak eta bulebarra.

Otxandio. Erabakitzeko dute egin

ala ez nekazaritza eta eskulangin-

tza azoka.

Orozkoko terreña behi
lehiaketa azken
egunetan bertan behera
utzita, kalte ekonomiko
handia egin zitekeen»
Txema Fernandez
ETEFE Euskadiko Terreña Federazioko
kidea

«Euskal Dendako
Eraikina zaharra denez,
edukiera betidanik egon
da mugatuta, baita
pandemia aurretik ere»
Lorea Madina
Arbaso elkarteko komunikazioa

«Oxala egin ahalko balitz
San Tomas, baina izan
gaitezen kapazak denon
artean ondo egiteko:
ikara hori dut bakarrik»
Begoña Lumbreras
Berangoko Momoitio baserriko jabea

‘‘

Abenduaren 12ko Leioako azo-

ka antzaldatuta egingo da, era be-

rean: ez da ez posturik, ez txosna-

rik egongo. Bai, ordea, ganadua,

baita zenbait ekitaldi kultural ere;

adibidez, bertso saio bat.

San Tomas, zalantzazkoa
Egunotan bertan behera utzitako

azokek eta moldatu beharrekoek



Olatz Enzunza Mallona Bilbo

S
aioa hasi aurretik,

urduritasuna naba-

ria zen gaztetxoe-

nen artean. Horieta-

ko batzuk doinuak

errepasatzen ari ziren elkarren

artean, eta beste batzuk azken or-

duko zalantzak argitzen ari ziren

oholtzara igo aurretik. Taldeka

neurtu zituzten indarrak joan den

astelehenean Uribe Kosta eta Lea-

Artibai eskualdeetako hamabi

bertsolarik, Bertsolari Gazteen

BBK Sariketako finalean. Bilboko

BBK aretoan jokatu zuten finala,

eta, bi puntuko aldearekin, Uribe

Kostak irabazi du 29. aldia. 

Arratsaldeko seiak igarotako-

an, Igor Menika gai jartzaileak

agertokira igotzeko deia egin zien

bertsolari gazteei, eta 18 urtetik

beherako bertsolariek bete zituz-

ten ordura arte hutsik zeuden

eserlekuak. Izan ere, bi mailatan

banatu zuten saioa: lehenengo

zatian, 18 urtetik beherakoak ari-

tu ziren kantuan, eta, bigarrengo-

an, berriz, 19 eta 26 urte bitarte-

koak. Eskualde bakoitzeko hiru

lagun igo ziren oholtzara txanda

bakoitzean. Uribe Kostatik, Maia-

len Lago, Peio Lago eta June Diaz

aritu ziren kantuan lehenengo,

eta Lea-Artibaitik, Amaiur Gal-

dos, Ariane Sololuze eta Ziara La-

rrinaga.

Agurrekin indartsu abiatu zu-

ten saioa Uribe Kostako ordezka-

riek. Hiru bertsolariek rap doi-

nuak erabiliz abiatu zuten bertso-

aldia, eta, gerora, boladan dagoen

Ateo abestiaren moldaketa egin

zuten. Bertsoaldia Boga-boga

abestiaren moldaketa eginez

amaitu zuten.

Agurren ondoren, talde bakoi-

tzeko kide bat gerturatu zen mi-

krofono aurrera. Oinak emanda

bertso bana osatu behar izan zu-

ten Maialen Lagok eta Amaiur

Galdosek, eta, ondoren, ofizioka

bi bertso kantatu behar izan zi-

tuzten zortziko txikian.

Peio Lagok eta Ariane Sololu-

zek ere bertso bana osatu behar

izan zuten, oinak emanda, baina

horiek zortziko nagusian egin

behar izan zuten ofizioka. Umo-

retik jo zuten biek. Ikasketak

uzteko erabakia hartu zuen

Lagok, eta hala esan zion Sololu-

zeri: «Ez duzu entzun oraindik,

bada / Tik Tok dela etorkizuna?».

Etxekoei eta lagunei kasu egiteko

gomendioa eman zion Sololuzek,

baina Lagok berean jarraitu zuen,

tinko.

Lehenengo txandari amaiera

emateko, June Diazek eta Ziara

Larrinagak kartzelako gaiari

erantzun behar izan zioten: «Jan-

tokiko begiralea zara. Gaur ere ja-

nari asko sobratu dela ohartu

zara». Gogoetarako baliatu zuten

bi gazteek bertsoaldia, eta ale po-

litak utzi zituzten.

Haren ondotik abiatu zen biga-

rren txanda. Garazi Navarro, Naia

Ibarzabal eta Aissa Intxausti aritu

ziren Lea Artibaitik, eta Uribe

Kostatik, berriz, Oihan Diaz, Mi-

kel Arrate eta Peru Irastorza.

Neba-arreben larruan jarri zi-

tuzten Navarro eta Diaz. Eskola ja-

zarpena jasaten zuen Diazek, bai-

na ez zen ausartzen gurasoei ezer

esatera. Laguntza eskatzeko ado-

rea izateko eskatu zion Navarrok

Diazi. Eta halaxe amaitu zuen bi-

garren bertsoaldia: «Esan amari

beldurrik gabe: / egin didate bull-

ying-a. / Ta indar ere bihur daite-

ke/ barruan daukazun mina».

Naia Ibarzabal eta Mikel Arra-

teren arteko bertsoaldiak ere ba-

rre algara ugari eragin zuen pu-

blikoaren artean. Bikotea ziren bi

bertsolariak, eta, elkarrekin hiru

hilabete igaro ondoren, muxue-

tatik haratago joateko gogoa zue-

la esan zion Arratek. Haren ohea

deserosoa zela bota zion Ibarza-

balek, eta hala amaitu zuen ber-

tsoaldia: «Ni ez nago ostera / zu

legez erreta / satisfyer-ak ondo /

asetzen nau eta».

Kartzelakoarekin amaitu zi-

tuzten lanak bertsolariek. Gaia:

«Irakaslea zara. Gaur, ikasleen

lanak zuzentzen ari zarela, ma-

txismoa defendatzen duen lan bat

irakurri duzu». Aissa Intxaustik

eta Peru Ibarzabalek ere gogoeta-

tik jo zuten bi bertsoaldietan, eta

halako lanak onartezinak direla

ondorioztatu zuten.

Beñat Romerok, Leire Etxeba-

rriak eta Miriam Juaristik osatu

zuten epaimahaia. Eta, finalistei

garaikurrak eman ondoren, kan-

taera onenaren saria ere banatu

zuten, iaz bezala. Aurten, Uribe

Butroe eskualdeko Jokin Arriolak

eskuratu du saria.

Urrian abiatutako sariketa
Urrian abiatu zen Bizkaiko Ber-

tsolari Gazteen 29. BBK sariketa,

Bizkaiko zortzi eskualdeetako 50

bertsolari ingururekin. Aurtengo

aldian, Arratia, Busturialdea, Du-

rangaldea, Enkarterri, Hego Uri-

be, Uribe Butroe, Uribe Kosta eta

Lea-Artibai eskualdeetako gazte-

ek parte hartu dute, eta bertsolari

gazteak jendaurrean kantatzera

ohitzea izan da ariketaren helbu-

ru nagusia.

Bertsolari Gazteen BBK Sariketako finala jokatu dute aste honetan, Bilboko BBK
aretoan. Uribe Kostako taldeak irabazi du, eta Lea-Artibaik egin du bigarren.

Bertsolari gazteak, plazara

BBK Sariketako finala, astelehenean, Bilbon. Irudian, hasierako agurrean, June Diaz, Peio Lago eta Maialen Lago. ARITZ LOIOLA / FOKU

Oihan Diaz, finalean. Atzealdean, Mikel Arrate eta Peru Irastorza. A. LOIOLA / FOKU

Finalistei garaikurrak
eman ondoren, kantaera
onenaren saria banatu
zuten; Uribe Butroeko
Jokin Arriolak jaso zuen

Etxahun Lekuek
irabazi du bigarren
finalaurrekoa 

R
Joan den zapatuan jokatu

zuten Bizkaiko Bertsolari

Txapelketako bigarren finalau-

rrekoa, Galdakaon. Etxahun Le-

kue nagusitu zen, 547,5 puntu-

rekin, eta finalean izango da

aurten ere. Oraingoz, beraz, bi

bertsolarik dute ziurtatuta fina-

leko lekua: Gorka Pagonabarra-

gak –lehenengo finalaurrekoko

irabazlea–eta Lekuek berak. 

Bihar jokatuko dute azken fi-

nalaurrekoa: Larrabetzuko pilo-

talekuan, 17:00etan. Orduan

erabakiko da zein zortzi bertso-

lari ariko diren kantuan aben-

duaren 18ko finalean, Bilbon.
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Olatz Enzunza Mallona

Aspalditik dator Usansolo Galda-

kaotik bereizi eta herri bilakatze-

ko eskaera. Zehazki, 1980ko ha-

markadaren amaieran hasi zuten

desanexio prozesua, eta, urte lu-

zez oztopoak izan ondoren, orain

«borondate politikoaren zain»

daudela azaldu du Monika Mena

Usansolo Herria plataformako ki-

deak. Bizkaiko Foru Aldundiaren

esku dago orain prozesua, eta

pausoa eman dezala exijitu diote.

Ibilbidearen amaiera «gero eta

hurbilago» dagoen honetan,

«baikor eta itxaropentsu» daude

plataformakoak.

Horregatik, azkenaldian ekin-

tza ugari antolatu dituzte Usanso-

lo Herria plataformako kideek.

«Bizkaiko Foru Aldundiak euren

erantzunaren zain gaudela ikus-

tea nahi dugu, eta, aldi berean, 

bizirik gaudela eta aurrera jarrai-

tzeko gogoz gaudela ere erakutsi

nahi dugu», azaldu du platafor-

mako kideak.

Joan den igandean, esate bate-

rako, hamar mugarri jarri zituz-

ten Usansolo eta Galdakao artean:

«Ibilalditxo bat egin genuen he-

rritarrei mugak non dauden era-

kusteko». Gerora, Foru Aldun-

diaren lana izango da muga ho-

riek ezartzea, baina hori egin

bitartean, «indartuta» dirautela

erakutsi nahi dute plataformako

kideek: «Banalerroa argi egon

izan da betidanik: Puentelatorre

da argi eta garbi herri bien arteko

mugarri nagusia».

Era berean, azaroaren 24an

Gernika-Lumoko Batzar Etxera

joan ziren plataformako hainbat

kide: «Foru Aldundiari indarrean

dagoen foru araua errespetatzeko

eskatu genion, aitzakiarik ez jar-

tzeko». Ekintza horien bitartez,

nolabaiteko «presioa» egitea da

usansolotarren asmoa: «Entzun

gaitzatela».

Ibilbide luzea
Joan den uztailean, Usansolo Gal-

dakaotik bereizteko tramitazioari

oniritzia eman zion Galdakaoko

Udalean horretarako sortu zen

batzorde mistoak. Txosten tekni-

koa egiteaz arduratu zen batzorde

horrek adostu zuen Usansolok

Galdakaotik bereizita zer ezauga-

rri izango lituzkeen: «Foru

arauak dituen baldintza eta ezau-

garri guztiak betetzen ditugula

ziurtatu behar izan genuen, eta

mugak ere ezarri behar izan geni-

tuen». 

Orain, berriz, herrialdeko di-

putazioaren esku dago bideari ja-

rraipena ematea: «Duela bi aste

bidali genien txostena, eta, orain,

balorazio tekniko bat egin behar

dute aurrera jarrai dezakegun ala

ez erabakitzeko». Hala ere, bal-

dintza «guzti-guztiak» betetzen

dituztela azaldu du Menak, ziur-

tasun osoz: «Ez dugu uste ezer

falta denik; beraz, gaur-gaurkoz,

aldundiaren erantzunaren zain

gaude, hurrengo fasera igaro ahal

izateko».

Herri galdeketa bat egitea izan-

go da hurrengo eginbeharra. Foru

Aldundiak baiezkoa eman bezain

laster hasiko lirateke Usansolo

Herria plataformako kideak gal-

deketa prestatzen. Eta, ondoren,

Galdakaoko Udalera itzuliko da

prozesua. Osoko bilkurak memo-

ria gehiengo osoz onartuko balu,

azkeneko urratsa faltako litzate-

ke: «Bizkaiko Batzar Nagusietara

joatea geratuko litzaiguke azke-

nik, eta eurek izango dute azken

hitza».

Gaur-gaurkoz, hortaz, zain

daude, aurrerapausoak eman ezi-

nik: «Borondate politikoaren

menpe gaude, nolabait esateko».

Hala ere, Mena baikor dago: «Da-

torren urte amaierarako Usanso-

lo Bizkaiko 113. udalerria izango

den itxaropena dugu».

Egun, 4.700 biztanle inguru

ditu Usansolok. Eta, horren hari-

ra ere, «zurrumurru ugari» za-

baldu direla aitortu du Menak:

«Espainiako legeak dio 5.000

biztanletik beherako herriak ezin

direla desanexionatu; baina, Biz-

kaiko foru arauaren arabera,

2.500 biztanlekoa da muga hori».

Ondorioz, alde horretatik «lasai»

daudela dio. «Hori ez da izango

inolako aitzakia».

Usansolo, aldundiaren
zain udalerri izateko
Usansolo Herria plataformakoek uste dute Usansolo herri izan
daitekeela datorren urte amaierarako b Orain, Bizkaiko Foru
Aldundiaren erantzunaren zain daude, aurrera egiteko gogoz

Usansolo Herria plataformakoak, Gernika-Lumon, azaroaren 24an. USANSOLO HERRIA
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Duela bi aste bidali
genuen txostena
aldundira, eta, orain,
balorazio tekniko bat
egin behar dute»
Monika Mena
Usansolo Herria plataformako kidea

‘‘
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ZKZ Topaketa

Olatz Enzunza Mallona

Hainbat eraikin eta pabiloi hu-

tsen artean dago Zirkozaurre, Bil-

boko Deustuibarrean. 2011ko

azaroan hartu zuten gunea, eta,

ordutik, lan asko eginez, errefe-

rente bihurtu dira zirku mun-

duan. Aurten, laugarrenez, ZKZ

Topaketa antolatu dute. Leire

Garcia antolatzailearen hitzetan,

zirku topaketak helburu du sek-

torea sendotuko duten sare be-

rriak sortzea eta lehengoak indar-

berritzea: «Zirku artistek norbere

ezagutzak eta esperientziak elka-

rri ezagutaraztea da asmoa».

Gaur arratsaldean hasi eta lau

egunez, tokiko zein nazioarteko

artistak batuko ditu topaketak.

Bilboko zein inguruetako zirku

artistak elkartzeko espazio mo-

duan jaio zen ZKZ Topaketa

2017an: «Artisten arteko siner-

giak sortzea zen asmoa: tailerrak,

zirku olinpiadak... antolatzen ge-

nituen, eta, aldi berean, ikuski-

zun batzuk ere egoten ziren».

Gaur egun, berriz, egitaraua «za-

balagoa» dela onartu du Garciak:

«Egun, zirkua Bilbon erakusteko

aukera paregabea da topaketa:

gure hiria zirkuaren epizentro

bihurtzea nahi dugu». Pande-

miaren ondorioz, egitaraua «pix-

ka bat» moldatu behar izan dute

eta espazio aldetik «irekiagoa»

den guneetara lekualdatu behar

izan dute: «Zirkozaurren jende

gehiegi biltzea ezinezkoa zen».

Zirkua saretzeko jardunaldiak
Bilboko Zirkozaurrek ZKZ Topaketa antolatu du aurten, laugarrenez b Gaur hasi eta asteazkenera
bitarte, askotariko zirku galak, ikuskizunak, ikastaroak eta prestakuntza tailerrak egingo dituzte

1

3 4

2

1 The Shesters. La chimba ikus-

kizuna aurkeztuko dute astearte-

an, Bilborocken. ZIRKOZAURRE

2 Las XL. Abandónate mucho

bihar emango dute. ZIRKOZAURRE

3 Vaques. Ye orbayu aurkeztuko

dute asteartean. ZIRKOZAURRE

4 Zirku galak. Larunbatean, as-

telehenean eta asteartean izango

dira hiru galak. ZIRKOZAURRE
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ZKZ Topaketa

Aurten, beraz, Zirkozaurrez
gainera, bi eszenatoki nagusi
egongo dira: Etxebarria parkea
eta Bilborock aretoa. «Lehen al-
diz, ZKZ jaialdia hiriaren erdigu-
nera hurbilduko dugu, eta hori
izango da berrikuntzarik nabar-
menena», esan du Garciak. 

Adin guztietarako eta modali-
tate ugariko ikuskizunez gozatze-
ko aukera izango dute herrita-
rrek. Besteak beste, ikusgai egon-
go dira malabareak, clown-ak,
aireko akrobaziak, trapezioa eta
kontorsioa. «Zirkua ikusteko,
praktikatzeko edota gozatzeko
gogoa duen edonork harrera ona
izango du, salbuespenik gabe»,
nabarmendu du Garciak. Guzti-
ra, zazpi ikuskizunez gozatzeko
aukera izango dute herritarrek,
eta horietako bakoitzak hamar
euro balioko du.

Bestalde, hiru gala ere egongo
dira. Bihar izango da lehenengoa,
eta astelehenean eta asteartean
hurrengo biak. Astelehenekoa,
gainera, «berezia» izango dela
aurreratu dute: Euskal zirku gala.
Iluntzeko zortzietan abiatuko
dira galak, Etxebarria parkean,
eta hamabi euroko prezioa izango
dute. Masterclass espezializatuak
eta zirku tailerrak ere izango dira
jardunaldietan.

Osasun neurriak zorroztuta
COVID-19a hartzen ari den bila-
kaeraren ondorioz, segurtasun-
neurri guztiak «zorrotz» beteko
dituztela azpimarratu dute anto-
latzaileek: «Pandemia geldiaraz-
teko erantzukizunaren eta goza-
tzeko gogoaren arteko oreka bila-
tu behar dugu». Hala ere,
normaltasunera itzultzeko gogoa
ere badutela azaldu dute: «Nor-
maltasun gosea dago, baina da-
tuek agintzen dute». Ondorioz,
ekintzetan parte hartzeko aurrez
izena ematea gomendatu dute,
euren webgunearen bitartez.

EGUNEZ EGUNEKOA

ZKZ zirku topaketako ekitaldi guz-
tiak Bilbon izango dira.

Gaur, ostirala
18:30. Auzoko zirkua erakusketa,
Zirkozaurre gunean.

Bihar, larunbata
10:00-13:00. Segurtasuna aireko-
etan ikastaroa, Zirkozaurren.

11:00-13:00. Zirku tailerrak, Etxe-
barria parkean.
18:00. Abandónate mucho ikuski-
zuna, Bilborocken.
20:00. Zirku gala, Etxebarria par-
kean.

Etzi, igandea
10:00-12:30. Trapezio duoa ikas-
taroa, Zirkozaurre gunean.
11:00-13:00. Zirku tailerrak, Etxe-
barria parkean.

15:00-17:30. Soka leuna ikasta-
roa, Zirkozaurre gunean.
18:00. Veló como el rayo ikuskizu-
na, Bilborocken.
20:00. Fuego salvaje ikuskizuna,
Etxebarria parkean.

Abenduak 6
10:00-12:30. Trapezio duoa ikas-
taroa, Zirkozaurren.
10:00-13:00. Malabareak ikasta-
roa, Zirkozaurre gunean.

10:00-14:00. Autokudeaketa kul-
turala ikastaroa, Zirkozaurre gune-
an.
15:00-17:30. Soka leuna ikasta-
roa, Zirkozaurre gunean.
18:00. Ye orbayu ikuskizuna, Bil-
borocken.
20:00. Euskal zirku gala, Etxeba-
rria parkean.

Abenduak 7
10:00-14:00. Autokudeaketa kul-

turala ikastaroa, Zirkozaurre gune-
an.
18:00. La chimba ikuskizuna, Bil-
borocken.
20:00. Zirku gala, Etxebarria par-
kean.

Abenduak 8
18:00. Mestre Fufo Circoncherto
ikuskizuna, Bilborocken.
20:00. Kobr3 ikuskizuna, Etxeba-
rria parkean.

Aurten, Zirkozaurrez
gainera, bi eszenatoki
nagusi egongo dira:
Etxebarria parkea eta
Bilborock aretoa

O. Enzunza Mallona

Txikitatik izan da malabarismoa-
ren zalea Gorka Pereira (Bilbo,
1977). Hasieran, afizio moduan
hartzen zuen, baina 2000. urtean
tailerrak ematen hasi zen, eta, or-
dutik, ez da geratu. Egun, Zirko-
zaurre Bilboko zirku arteen sor-
kuntza eta erakusketen espazio-
ko lehendakaria da, eta ZKZ
Topaketan parte hartuko du da-
tozen egunetan: bihar aireko se-
gurtasunaren inguruko tailer bat
emango du, eta, asteazkenean,
Kobr3 ikuskizunean parte hartu-
ko du.
Zein da zure eginbeharra Zirko-
zaurren?
Egun, Zirkozaurreko lehendaka-
ria izateaz gainera, irakasle ere
jarduten dut. Malabareen inguru-
ko laborategi bat daukat, eta ho-
rretan aritzen naiz, batez ere. To-
paketei dagokienez, aireko segur-
tasunaren inguruko tailer bat
emango dut bihar goizean, eta,
asteazkenean, Kobr3 ikuskizune-
an parte hartuko dut. 

Nolako bilakaera izan du Zirko-
zaurrek urte hauetan guztietan?
Oso ona. Azkenaldian, gainera,
asko hazi gara, eta, aurrerantzean
ere, lanean jarraitzeko asmoa
dugu. Oso pozik gaude lortzen ari
garen guztiarekin.
Nolatan hasi zinen zirkuaren
munduan murgiltzen?
Txikitatik gustatu izan zait mala-
barismoa, eta betidanik praktika-
tu izan dut, baina zaletasun mo-
duan. 2000. urtean eskalatzeari
utzi nion, eta malabareen inguru-
ko tailerrak ematen hasi nintzen
hainbat lekutan. Mundu horrek
harrapatu egin ninduen, eta, or-
dutik, ez naiz gelditu.
Zer eman dizu zirkuak?
Nire ustez, oso lanbide aberatsa
da, zentzu guztietan. Alde bate-
tik, fisikoki sasoian egoteko au-
kera ematen dizu, gorputza une

oro bizi egon behar delako. Baina,
horrez gainera, beste hainbat
onura ere baditu. Nire kasuan,
esaterako, asko bidaiatzeko au-
kera izan dut: herrialde askotan
egon naiz, jende pila bat ezagu-
tzeko aukera izan dut... Etenga-
beko bilakaeran dagoen lanbidea
da zirkua, ez duzu geldirik egote-
ko astirik.

2005ean, Debote Enbote zirku
konpainia sortu zenuen, Lucia-
no Mezzoterorekin batera. Nola-
ko esperientzia izan zen?
Horren aurretik, Circo Kapikua
konpainiako partaide ere izan
nintzen. Baina, Debote Enbote

konpainiari esker, benetan profe-
sionalizatzeko erabakia hartu
nuen. Ordura arte, jolas baten
moduan hartzen nuen, diberti-
tzeko aukera moduan, baina serio
jarri eta zirkutik bizitzeko hautua
egin nuen. Garai hartako oso
oroitzapen politak ditut, oso es-
perientzia dibertigarria izan zen.
Zure ustez, nola dago baloratuta
zirkua gaur egungo gizartean?
Egun, bi zirku mota daudela iru-
ditzen zait: formatu txikikoa eta
karpaduna, klasikoa. Karpako
zirkuak zailtasun gehiago dituela
iruditzen zait, baina formatu txi-
kikoak egingarriagoak dira eta
aukera gehiago eskaintzen ditue-
la esango nuke. Hala ere, oro har,
gizartean, zirkuak gero eta aitor-
pen handiagoa duela iruditzen
zait, eta jendeak esker onez har-
tzen gaituela.
Oraintxe, zer duzue esku arte-
an?
Hainbat konturekin nabil. Duela
gutxi Tiempo ikuskizuna aurkez-
tu genuen. Hasieran, Mar Garcia
dantzariak eta nik neuk osatuta-

ko obra bat zen, baina
orain beste bi kide batu
dira taldera, eta entse-
guekin buru-belarri ari
gara. Horrez gainera,
Kobr3 ikuskizuna ere

badugu esku artean, eta hemen
ere entseguekin ari gara. Bestal-
de, malabareen inguruko labora-
tegi bat ere badut, eta hori euskal
dantzekin uztartzeko lanean ari
gara. Lan mordoa dugu, baina ilu-
sioz gainezka gaude.

«Etengabeko
bilakaeran
dagoen
lanbidea da
zirkuarena»
Gorka Pereira
Artista

IGOR GARCIA / ZIRKOZAURRE

«Gizartean, zirkuak gero eta
aitorpen handiagoa duela
iruditzen zait, eta jendeak
esker onez hartzen gaituela»



MUSIKA

ABADIÑOMikel Urdangarin.
bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

BARAKALDOZalditeria eta Ready
Aim Fire.
b Igandean, 21:00etan, Mendigo

pubean.

BILBOBilboko Orkestra Sinfoni-
koa.
bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOTxori kantazale.
bGaur, 19:00etan, Bizkaia aretoan.

BILBO Isma Romero.
bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOViruta.
bGaur, 21:00etan, Biran.

BILBODaniel Perez Trio eta Benet
Palet.
bBihar, 19:00etan, Juan

Crisostomo Arriagan.

BILBORafa Espino.
bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOCorazones Electricos.
bBihar, 20:30ean, La Nuben.

BILBOCeltain eta Argion.
bBihar, 21:00etan, Azkenan.

BILBORadiocrimen, The Guilty
Brigade eta Barbakore.
bBihar, 22:00etan, kafe 

antzokian.

BILBOHarlem Gospel Choir.
bAstelehenean, 19:00etan,

Arriagan.

BILBODub Fever: Watts Attack
Sound System.
bAsteartean, 23:55ean, Santana

27n.

BILBOEuskadiko Orkestra.
bAsteazkenean, 19:30ean,

Euskaldunan.

BILBOÑengo Flow.
bAsteazkenean, 23:00etan,

Santana 27n.

BILBORaynald Colom Quartet.
bOstegunean, 19:00etan, Juan

Crisostomo Arriagan.

BILBOZoroen Kluba.
bOstegunean, 20:00etan, Biran.

BILBO Iker Lauroba eta Beste Ur-
taroak.
bOstegunean, 21:30ean, kafe

antzokian.

DURANGOBulego, Eneritz Fur-
yak, Habia, Serge, Kaserna, Katez,

Rolan Garces eta Bandatze, Anita
Parker, Addar, Anari.
bBihar, 11:00etan, Ahotsenean,

Landakon.

DURANGODiabolo Kiwi, Lur Jota,
Larrealde Trikitilariak, Kimak. Ska-
keitan, Nikotina, Ilargi, Kai Nakai,
Sueder, Lotura.
b Igandean, 11:00etan,

Ahotsenean, Landakon.

DURANGOTrigger, Jabi Patxon
eta Kofradia Rock, Bixente Marti-
nez, Hibai, Iker Martinez eta Zaldi
Herrenak, Bengo, McOnak, Etxe-
kalte, Habi, Iheskide, JIEL.
bAstelehenean, 11:00etan,

Ahotsenean, Landakon.

DURANGOEkiñe, Konpost, Esa-
nezin, Willis Drummond, Vinilo Ri-
din’Rocket, Hegazkin, Estitxu,
Wood Strings, Onki Xin, Hipnosia.
bAsteartean, 11:00etan,

Ahotsenean, Landakon.

DURANGOS.A.D., Birkit, Astotur-
fer, Nahiak Nahi, Liher, Klak!son,
Giante, Madeleine, Sreamers and
Sinners, Errietan.
bAsteazkenean, 11:00etan,

Ahotsenean, Landakon.

GETXOBenito Lertxundi.
bGaur, 19:00etan, Muxikebarrin.

GETXOLeihotikan eta Crim.
bGaur, 20:00etan, Algortan, Bihotz

Alai plazan.

GETXOMasiompa.
bBihar, 19:30ean, Andres Isasin.

GETXOAkatz.
bBihar, 20:00etan, Algortan,

Bihotz Alai plazan.

GETXODena DeRose Trio.
b Igandean, 19:00etan,

Muxikebarrin.

GETXOSara Zozaya.
bOstegunean, 19:00etan,

Muxikebarrin.

ONDARROAAnari.
b Igandean, 19:00etan, Beikozinin.

PLENTZIAKai Nakai.
bGaur, 21:00etan, Astillero plazan.

PLENTZIANogen.
bBihar, 22:00etan, Astillero plazan.

PORTUGALETEMosh eta Etorki-
zun Beltza.
bBihar, 21:00etan, Grooven.

SANTURTZINo Sanctuary eta
Cruzeiro.
bAsteartean, 21:00etan,

gaztetxean.

SESTAODúos y romanzas de zar-

zuela. Opera Sur.
bGaur, 19:30ean, musika eskolan.

SOPELA Julen Alonso.
bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

SOPELAChivo, Melmak eta Lotu-
ra.
bGaur, 21:00etan, El Sition.

SOPELAGatz eta Plan B.
bBihar, 22:00etan, El Sition.

ZALLAOld Glases.
bOstegunean, 20:00etan,

antzokian.

ANTZERKIA

BERMEOEuskañolitis. Oihan Ve-
garen bakarrizketa.
bGaur, 20:00etan, kafe antzokian.

BILBOTratando de hacer una

obra que cambie el mundo. Haizea
Aguila Minguez, Ainhoa Artetxe
Uriarte, Graciela Doniz, Juana Lor.
bGaur, 20:00etan, Pabiloi 6n.

BILBOLa fuerza del destino. Me-
cano taldearen kantak.
bGaur, 19:00etan, Camposen.

BILBOLos pazos de Ulloa. Se-
cuencia 3 konpainia.

bGaur 19:30ean; abenduaren 4an

eta 5ean 19:00etan, Arriagan.

BILBOToni Rodriguezen bakarriz-
keta.
bGaur, 22:30ean, Camposen.

BILBOQuenonosfrunjanlafiesta1.
David Guapo.
bAbenduaren 4, 5, 6 eta 7an,

20:30ean, eta 8an 18:30ean,

Camposen.

BILBOSchock 1 (El cóndor y el

puma). Centro Dramático Nacio-
nal.
bOstegunean, 19:00etan,

Arriagan.

ELORRIOAmua. Artedrama.
bGaur, 20:00etan, Arriolan.

GETXOSalaketa.
bOstegunean, 19:30ean,

Azebarrin.

SOPELAMaitasunaren itxiera. Mi-
ren Gaztañaga, Eneko Sagardoi.
bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

SOPELATarzan tratamenduak.
Mar-Mar Teatroa.
b Igandean, 18:00etan, kultur

etxean.

ZORNOTZABirritan bortxatua. Al-

Zornotza b Antzerkia

Bortxaketaren ondoren datozen beste bortxaketak
Nagore bortxatu egin dute. Beldurrak gainditu, eta salaketa jartzea erabakiko du. Eta, orduan, beste bortxaketa bat jasango du: epaiketa bera. Alda-
tzen Laguntzen antzerki taldeak sortutako lana da Birritan bortxatua.Antzezlanean, Nagorek epaiketan bizi eta sufritutakoak kontatuko dituzte, baita
gizarteak hari egindako epaiketaren nondik norakoak ere. Gaur, Zornotza aretoan taularatuko dute, 20:00etan. Irudian, iaz, Donostian. G. RUBIO / FOKU

14 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko abenduaren 3aAgenda 

Abenduak 3-9 



datzen Laguntzen antzerki taldea.

bGaur, 20:00etan, Zornotza

aretoan.

BERTSOLARITZA

BILBOEuskararen Eguna. Bertso

afaria. Oihana Bartra eta Aitor

Mendiluze.

bGaur, 21:30ean, Zorrotzan,

Alboka jatetxean.

BILBOBertso saioa. Miren Amuri-

za, Onintza Enbeita eta Xabat Ga-

lletebeitia. Gai jartzailea: Maite Be-

rriozabal.

bOstegunean, 19:00etan,

Deustuko udaltegian.

GERNIKA-LUMOErik eta Win

emanaldia. Ander Lizarralde Jime-

no, Unai Muñoa. Protagonistak:

Aitor Atxega, Imanol Kamio.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

GETXOBertso saioa. Kerman

Diaz, Unai Iturriaga, Maialen Lujan-

bio eta Ekhiñe Zapiain Arlegi. Gai

jartzailea: Miren Loizaga.

b Igandean, 12:30etan, Algortan.

Bihotz Alai plazan.

ISPASTERLiteratur lehiaketan.

Aissa Intxausti eta Ane Labaka.

bGaur, 18:00etan, frontoiko

probalekuan.

LARRABETZUBertso saio ibilta-

ria. Etxahun Lekue eta Gorka Pa-

gonabarraga.

bGaur, 18:00etan, eskolatik hasita.

LARRABETZUBizkaiko Bertsolari

Txapelketa. 3. finalaurrekoa. Ene-

ko Abasolo, Txaber Altube, Julen

Arzanegi, Ander Elortegi, Nerea

Ibarzabal eta Jone Uria Albizuri.

Gai jartzailea: Itxaro Juaristi.

bBihar, 19:00etan, frontoian.

MENDEXAPlaza librea. Ander

Elortegi eta Xabat Galletebeitia.

b Igandean, 13:00etan, plazan.

TRAPAGARANBertso poteoa.

Kerman Diaz, Paule Ixiar Loizaga.

bGaur, 18:00etan, Lauaxeta

plazatik abiatuta.

DANTZA

BARAKALDOHerrien arteko 

24. folklore jaialdia.

bAsteartera arte, antzokian.

BILBOBilboko nazioarteko dan-

tza jaialdia.

b Igandera arte, Fundicionen.

BILBOOndalan erraldoien kon-

partsa.

bBihar, 11:30ean, Sarrikon.

BILBODança sem vergonha. Da-

vid Marques.

bBihar eta etzi, 19:00etan,

Fundicionen.

ERMUAHnuy Illa. Kukai 

konpainia.

bBihar, 19:00etan, 

kultur etxean.

ERAKUSKETAK

BASAURIPandemian sortzen du-

ten emakumeak.

bAbenduaren 30era arte,

Marienean.

BASAURIDenbora muga barik.

Bizkaiko idazle klasikoen inguruko

erakusketa.

bAbenduaren 15era arte, Basauri

metro geltokian.

BILBOAsmamenaren ildoa.

bOtsailaren 6ra arte,

Guggenheimen.

BILBOAlice Neel: people come

first.

bUrtarrilaren 23ra arte,

Guggenheimen.

BILBO Ikuspuntuak: Gorputzak 

I-VIII.

bMartxoaren 27ra arte, Arte

Ederren Museoan.

BILBOBaso bidaiariak / Bosques

viajeros. Jose Ramon Ais.

bAbenduaren 31ra arte,

Etxebarrian.

BILBOMujeres del Algodón 

/ Kotoiaren emakumeak - Bizi isto-

rioak.

bAbenduaren 15era arte, ZAWPen.

BILBODiskomania.

bApirilaren 25era arte, Berreginen

museoan.

BILBOAgustin Ibarrolaren Gerni-

kahorma irudia.

bMartxoaren 27ra arte, Arte

Ederren Museoan.

BILBOEmakumeak abstrakziogi-

le.

bOtsailaren 27ra arte,

Guggenheimen.

BILBO Idoia Montonen lanen era-

kusketa.

bOtsailaren 27ra arte, 

Rekalde aretoan.

BILBOThe Hammer Party.

bAbenduaren 23ra arte, Aldama-

Fabre Galleryn.

BILBOArrue anaiak Parisen.

bMartxoaren 23ra arte, Arte

Ederren Museoan.

BILBOSuperthings.

bUrtarrilaren 9ra arte, Deustuko

Expo Centerren.

BILBOBandera falsa. Iratxe Jaio

eta Klaas van Gorkum. 1937ko

Gernikako bonbardaketan oinarri-

tuta egon litekeen Le Drapeau Noir

artelanaz hausnarketa (Rene Ma-

gritte).

bAbenduaren 20ra arte, Bizkaiko

Arkeologia Museoan.

BILBOAitor Fernandez Vazquez.

Pintura.

bAbenduaren 10era arte,

Ibaiondoko udaltegian.

BILBOKaren Amaia. Argazkiak.

bAbenduaren 10era arte,

Castañosko udaltegian.

BILBOUrtzi Urkixo.

bUrtarrilaren 23ra arte, Rekalde

aretoan.

GERNIKA-LUMOHemingway eta

Euskal Herria.

bUrtarrilaren 30era arte, Euskal

Herria museoan.

ZORNOTZABosteko. Helena

Goñi, Daniel Llaria eta Izaro Ieregi

artisten lanak.

bAbenduaren 13ra arte, Zelaieta

zentroan.

HAUR JARDUERA

ARTEAGAPiztu! Emakumeon

energia. Eidabe Ekimen Kultura-

lak.

bGaur, 18:30ean, 

frontoian.

BARRIKABart, non ote nintzen ni?.

Txirri, Mirri eta Txiribiton.

bBihar, 18:00etan, Udaletxe

plazan.

BERMEO Ipuin dantza. Oihan

Vega.

bGaur, 18:00etan, 

kafe antzokian.

BERRIZTarzan tratamenduan.

bGaur, 17:00etan, 

kultur etxean.

BILBOCantajuego: Te extiendo mi

mano.

b Igandean, 12:00etan eta

17:00etan, Euskaldunan.

LEIOAAztikeriak. Txoborro eta

Tor.

bGaur, 19:00etan, 

Kultur Leioan.

ONDARROAAbnere ba. Letra eta

hitz jolasen tailerra.

bBihar, 17:00etan, Kofradia

Zaharrean.

ZORNOTZAZuhaitzak landatzen

zituen gizona. Teatro Gorakada.

bBihar, 18:00etan, Zornotza

aretoan.

IKASTAROAK

BASAURIAbesbatza feminista.

bAbenduaren 13ra arte,

Marienean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

GERNIKA-LUMOPaperezko hego-

ak. Egunkaria-ren itxieraz. Samara

Velte eta Josu Martinez.

bGaur, 19:00etan, Lizeon.

BESTELAKOAK

BILBOGabriel Aresti euskaltegiko

jaia.

bGaur, 21:00etan, 

kafe antzokian.

BILBOHabiak. Anariren Habiak

diskoan oinarritutako arte erakus-

keta kolektiboa.

bAsteartean, 19:30ean,

Euskararen Etxean.

Plentzia b Kontzertuak

Kai Nakai eta Nogen sanikolasetan 
Plentziako San Nikolas jaien aitzakian, musika kontzertuak antolatu dituzte astebururako. Ontziola plazan izan-

go dira; euria bada, eskolako patioan egingo dituzte. Rap doinuekin hasiko dira gaur: Kai Nakai ibiliko da kan-

tuan, 22:00etatik aurrera. Bihar, Nogenen  —irudian— folk popa entzungo da, 21:00etan hasita. G. R. / FOKU
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LOIZAGA DORREA

Helbidea.Concejuelo auzoa. Gal-

dames. 

Ordutegia. Domeketan eta auto-

nomia erkidego guztietan jai den

egunetan, 10:00etatik 15:00etara.

Astegunetan bisitak aurrez lotu

behar dira.

Sarrera.Zortzi euro. Pentsiodu-

nek eta 14 urte arteko umeek, lau

euro. 6 urtetik beherakoek, doan.

Kontaktua. 672-24 87 59 eta

info@torreloizaga.com. 

Web orria.Torreloizaga.com.

Ibai Maruri Bilbao Galdames

E
z da edonolakoa ba-

rruan gordea duena:

«Europa mailako

Rolls-Royce autoen

bildumarik osatuena

da», azpimarratu du Galdames-

ko Loizaga dorretxeko koordina-

tzaile Patricio Gonzalez-Karea-

gak. Horrez gain, inguruko pai-

saia ikusgarria eta egoitza ere

nabarmendu ditu. Izan ere, Loi-

zaga dorrea XIV. mendekoa da,

leinuen arteko gerra garaikoa,

Otxoa Garcia de Loizaga leinua-

ren defentsa gotorleku zaharra.

Galdamesko seme Miguel de la

Via enpresariak eskuratu zuen

1984an. «Dorrea zaharberritzen

hasi zen. Inguruzko hesia ere

eraiki zuen, garai bateko defentsa

dorre baten itxura emanez. Era

berean, autoen kolekzioa osatzen

ibili zen. Beraz, lanak hasi zitue-

nean, pabiloi bat eraiki zuen or-

duan zituen autoak gordetzeko.

Auto berriak eskuratu ahala, pa-

biloi berriak gehituz joan zen». 

Kolekzioa eta dorrea pribatuak

dira, beraz, baina domeketan ire-

kitzen dute bisitariek eraikina eta

autoen bilduma ikus ditzaten.

Gainera, astean zehar, aurrez or-

dua hartuz gero, bisita gidatuak

egiteko aukera ere eskaintzen

dute. Domeketan, oro har, asko-

tariko jendea joaten dela esan du

Gonzalez-Kareagak. Astean ze-

harreko bisita hitzartuetara, be-

rriz, bisitari espezializatuagoak

joaten direla azaldu du, autoekiko

zaletasun berezia duen jendea,

batez ere.

Erresuma Batuko Rolls -Royce

autogintza enpresak 1907tik

1990era egindako modelo guztie-

tatik, gutxienez, auto bat ikus

daiteke erakusketan; guztira, 45

dira. Enpresak txasisa, motorra,

erradiadorea eta kapota ematen

zituen, eta akabera erosleak au-

keratutako maisu karrozeriagile-

en esku uzten zuen. Gainera,

1972ra arte Rolls-Roycek eginda-

ko Phantom serieko modelo guz-

tiak batera ikus daitezkeen mun-

duko leku bakanetako bat da 

Loizaga dorrea. Beste marka ba-

tzuetako beste 30 ibilgailuk osa-

tzen dute bilduma. Izan ere, sei

pabiloitan antolatu duten ibilbi-

deak automobilgintzako «bene-

tako harribitxiez» gozatzeko au-

kera ematen du, Gonzalez-Kare-

agaren esanetan.

Sei pabiloi
Lehen pabiloia ibilgailurik zaha-

rrenei eskainita dago. Sarreran

Rolls-Royceri lehia egiten zioten

autoak daude; hala nola Italiako

Isotta Fraschini, Errusiako tsarren

kuttuna zen Frantziako Delaunay

Belleville eta Espainiako Hispano-

Suitza —Alfontso XIII.a erregeak

eman zion izena modeloetako

bati—. Bigarrenean, De la Viak bil-

du zituen lehen ibilgailuak eta bi-

zitzan erabili zituenak

daude: besteak beste,

Mercedes 190 SL bat,

BMW 635 CSI bat, Lancia

Aprilia bat edo Porsche

911 bat. Hirugarrenean,

1960ko hamarkadako ki-

rol autoak daude. 

Mundu gerren sasoieta-

ko ibilgailu ikusgarrien

aterpea da laugarren pabi-

loia. Gonzalez-Kareagaren esane-

tan, «ikusgarrienak». Phantom

modeloak daude bosgarrenean. Az-

ken pabiloian, eraikina bera ere

adierazgaria da: John Fasal historia-

lari britainiarrak Hall Baronnialipi-

ni zion izena, Galdamesera 2001ean

egindako bisitan.Gune honetan

daude Silver Ghost autoak.

Bisitarien arreta erakartzen du-

ten autoen artean hainbat aipatu

ditu. Adibidez,  1980ko hamarka-

dako Lamborghini Countach mo-

deloko auto bat bertatik bertara

ikusteak asko liluratzen dituela

esan du. Phantom 4 modeloko

Rolls Royceak zazpi baino ez dau-

de munduan, eta Galdamesen

dago euretako bat. Ingalaterrako

erregina Elisabet II.ak Hegoafri-

kara eta Australiara egindako bi-

daia ofizialetan erabiltzen zituen

limusinetako bi ere badituzte.

1898koa da bildumako zaharre-

na: Sir Stirlong Mossena izandako

Allen Runabout bat da. Guztiak

ikus daitezke, baina ez ukitu.

«Balio handiko ibilgailuak dira,

eta debekatuta dago ukitzea.

Ondo jagon behar dira». 

Zaintza lan handia eskatzen

dutela azaldu du. Guztiek balio

dute ibiltzeko, baina ez dira euren

lursailetatik irteten, errepidean

ibiltzeak arriskuan jar ditzakeela-

ko. «Istripuren bat gerta daiteke,

eta horregatik ez ditugu atera-

tzen». Hainbat mekanikarik osa-

tzen dute museoko lantaldea. Ia

egunero jartzen dituzte martxan,

luzaroan geldi egonda hondatu ez

daitezen. «Museo guztien antze-

ra, gure egitekoa ere gure ondarea

zaintzea da. Ibilgailuak ez kalte-

tzeko erantzukizuna dugu».

Galdamesko Loizaga dorrean Europa
mailako Rolls-Royce ibilgailuen bilduma
osatuena dago ikusgai. 1907tik 1990era
enpresak egindako modelo guztietatik
gutxienez ibiligailu bat dute ikusgai.

Gurpilak ere
luxuzkoak

Hainbat Rolls-Royce Galdamesko Loizaga dorreko atarian, artxiboko irudi batean. LOIZAGA DORREA

Rolls-Roycen Phantom 4 modeloko zazpi ibilgailu daude muduan. Bat dago Galdamesen: irudikoa. LOIZAGA DORREA

Rolls-Roycek txasisa, motorra,
erradiadorea eta kapota egiten
zituen, eta ugazabaren maisu
karrozeriagileak osatzen

Ia egunero, martxan jartzen
dituzte ibilgailuak, eta euren
lursailetatik gidatzen dituzte,
geldi egonda ez hondatzeko


