
U
rtero bezala,
Bizkaiko Foru
A l dund i ak
kultur ekitaldi
eta egitasmo
ugari martxan

jarri eta bultzatu ditu aurten.
Lauaxeta sariak, Aurrera Fest eta
MusEkintza jaialdiak, Europako
Ondarearen Bizkaiko Jardunal-
diak eta Kutura Topaketak adibi-
de batzuk besterik ez dira. 

LAUAXETA SARIAK
Unai Rementeria Maiz Bizkaiko
Ahaldun nagusiak eta Lorea Bil-
bao Ibarra Euskara, Kultura eta
Kirol foru diputatuak aurtengo
Lauaxeta sariak banatu dituzte
abenduaren 2an. Aurten, Bilboko
Elkarte Filarmonikoan izan da,
osasun neurriak hobeto berma-
tzeko asmoz eta ekitaldiari ikusga-
rritasun handiagoa eman nahirik.
Lauaxeta Sarien XVII. aldia izan

da aurtengoa. Ikus-entzunezko-
en saria Iñaki Alforja eta Ivan To-
ledo zuzendariek jaso dute, Bo-
lante baten historia filmarenga-
tik. Bestalde, poesia sariei dago-
kienez, 35 urtetik gorakoen kate-
gorian, Leire Bilbao izan da
saritua, Etxeko Urakpoema libu-
ruagatik; 35 urtetik beherakoen
kategorian, berriz, Jon Ander Ur-
kiaga izan da saritua, Bizi Minpo-
ema bildumagatik. Iaz, pandemia
dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak
ez zuen Ohorezko Saririk eman;
horregatik, aurten 2020ko Laua-
xeta Ohorezko Saria Xabier Amu-
rizari eman dio, eta 2021eko Laua-
xeta Ohorezko Saria Bizkaiko
euskarazko musika sortzaileei
eman die, haietako hainbat or-
dezkariri zehazki.
Unai Rementeriak nabarmen-

du duenez, Ohorezko Lauaxeta
Sariaren helburua hauxe da:
«Bizkaian bereziki eta munduan
zehar oro har, euskararen susta-
pen, zabalkunde eta normaliza-
zioan egindako ekarpenagatik
nabarmendu diren pertsonak edo
taldeak publikoki aitortzea, sari-
tzea eta merezimenduzko jardue-
ra horiek plazaratu eta zabaltzea,
ahal den neurrian gizartea euska-
ra sustatzeko zeregin horretara
erakartzeko pizgarri gerta daite-
zen».

Xabier Amuriza erreferentea
da, besteak beste, bertsolari, kan-
tugile, letragile eta idazle mo-
duan, baina ezin izan da ekital-
dian izan, eta audioz adierazi dio
bere esker ona Bizkaiko Foru Al-
dundiari.
Bestalde, Gontzal Mendibilek,

Mikel Urdangarinek eta Zea Mays
eta Gatibu musika taldeek jaso di-
tuzte 2021eko Lauaxeta Ohorezko
Sariak, Bizkaiko euskarazko mu-
sika sortzaile diren neurrian.
Epaimahaiak aho batez hartutako
erabakia izan da: «Guztiak biz-
kaitarrak eta euskarazko musika-
riak dira, etenik gabeko ibilbide
luzea izan dute bakoitzak bere es-
tiloari eutsiz, eta gaur ere kantuan
ari dira; publiko eta musika mota
diferenteetakoak dira, hedadura
zabalekoak, eta musikari errefe-
renteak».

AURRERA FEST
Iaz bezala, aurten ere Bizkaiko Fo-
ru Aldundiak Aurrera Fest egitas-
moa jarri du martxan, kulturaren
sektorea berrindartzeko. Horrela,
Euskalduna jauregiko aretoak es-
kaini dizkie konpainiei eta profe-
sionalei, euren emanaldiak egin
ditzaten. Helburua zera da, arte
eszenikoetan eta musikan aritzen
diren taldeei laguntzea eta ikus-

entzuleak berriro kultura eraba-
teko segurtasunez kontsumitzera
animatzea.
Uztailaren 1etik 25era, 19 musi-

ka kontzertu (horietako lau, mu-
sika klasikokoak), 10 antzerki
ikuskizun, 4 bakarrizketa, dantza
ikuskizun bat eta magiako beste
bat egin dira, eta guztira 7.955 sa-
rrera jarri dira salgai. Euskal artis-
tek edo konpainiek egin dituzte
35 ikuskizun horiek, eta horieta-
tik 27 Bizkaiko taldeak izan dira.

KULTURA TOPAKETAK
Bizkaiko Foru Aldundiak Kultura
Topaketak antolatu ditu, lurral-
deko kultur sektoreko eragile
ugarirekin. Zawp Zorrotzaurreko
Euskalduna jauregian, Termina-
lean eta Campos Eliseos antzo-
kian egin ziren saioak. Aukerak
identifikatzeko, Bizkaiko kultura
sektoreko eragileen arteko lanki-
detza eta osagarritasuna sustatze-
ko eta digitalizazioaren garran-
tziaz eta egungo egoeraz hausnar-
tzeko helburuz egin dira Kultura
Topaketak.
Erreferentziazko egitasmoak

aurkeztu dira topaketetan, hala
nola Loraldia, Artoteka, Traktora
Artisten Kooperatiba, Fair Satur-
day, Art for live! eta Anita Maravi-
llas & Portal 71. Gainera, sektore-

KULTURAZ GOZATZEKO EKITALDIAK
Artea, ondarea, literatura, musika, ikus-entzunezkoak, antzerkia, dantza eta beste zenbait kultur arlotako egitasmo 
eta ekinbide ugari bultzatu ditu Bizkaiko Foru Aldundiak 2021. urtean.

Lauaxeta sarien banaketa ekitaldia. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

ko parte hartzaileek elkarri eragi-
teko eta elkar ezagutzeko aukera
izan dute, eta, horrela, aurrera be-
gira elkarlan posibleak sortu di-
tuzte.
Hiru topaketetan, Bizkaiko

kultura sektorea osatzen dutenen
ezagutzan eta aintzatespenean
sakontzearen garrantzia azpima-
rratu da, lurraldean kulturari ba-
lioa ematen jarraitu ahal izateko.
Alde horretatik, Lorea Bilbao Iba-
rrak, Euskara, Kultura eta Kirol
diputatuak adierazi du «behar-
beharrezkoak direla politikak eta
estrategiak diseinatzen ditugu-
non arteko komunikazioa eta ko-
ordinazioa, baina, era berean,
inoiz baino beharrezkoagoa dela
kultura osatzen dutenen argazki
zehatza izatea». 
Izan ere, aldaketarako garaia

da, «birpentsatzeko garaia da,
une honetan behar handienak
zeintzuk diren ikusteko garaia da,
kultura egiteko modu berriak be-
harrezkoak diren ala ez pentsa-
tzeko garaia da. Formatu eta mer-
katu berriak, kudeaketa formula
berriak, kontsumitzaile profil be-
rria eta kultura ekitaldietara joa-
ten direnak erakartzeko moduak,
osasun egoera global berriaren
testuinguruan. Sektoreen arteko
informazio eta datu trukea hobe-

tzea: premia desberdinei eran-
tzungo dieten eta jardunbide ego-
kiak beteko dituzten plan askoz
zuzenagoak diseinatu ahal izate-
ko».

ONDAREAREN
JARDUNALDIAK
Europako Ondarearen Bizkaiko
XXI. Jardunaldiak egin dira aur-
ten, Bizkaiko ondarea eta artea
ezagutarazteko eta herritarren
parte hartzea sustatzeko. Ondare
irisgarria eta inklusiboa izan da
aurtengo gaia. Orotara, 214 ekital-
di antolatu dira Bizkaiko 53 udale-
rritan.
Bizkaiko Foru Aldundiak koor-

dinatuta, udalak, museoak, turis-
mo bulegoak, natura eta ondarea
interpretatzeko zentroak, kultura
nahiz auzo elkarteak eta gizarte-
erakundeak aritu dira jarduerak
aurrera eramaten: bisitaldi gida-
tuak, ibilaldiak, tailerrak, mahai
inguruak, hitzaldiak, solasaldiak,
topaketak, ipuin kontalarien
saioak, erakusketak, kontzer-
tuak, ikus-entzunezko emanki-
zunak, bideo forumak, lehiake-
tak, ginkanak eta abar. 

MUSEKINTZA
MusEkintza arte eszenikoen Biz-
kaiko lehenengo jaialdia irailaren
amaieran hasi zen, eta hurrengo
hilabeteetako azken larunbateta-
rako antolatu dira ekitaldiak.
Egun horietan ez ezik, ekainaren
11n eta 24an ere ikuskizunak izan-
go dira. Honako hauek izango di-
ra MusEkintza jaialdia hartuko
duten tokiak: La Encartada Fabri-
ka Museoa, Balmasedan; El Poba-
leko Burdinola, Muskizen; Txa-
kolingunea, Bakion; Euskal He-
rria Museoa, Gernikan; Arkeolo-
gia Museoa, Bilbon; Arrantzaleen
Museoa, Bermeon; eta, azkenik,
Muñatonestarren Gaztelua. 
Lorea Bilbaoren hitzetan,

«museoez gozatzeko beste modu
bat da». Azken batean, musika,
dantza, zinema, antzerkia, umo-
rea, magia, argiztapena eta muse-
oak batzen dituen jaialdi berria da
MusEkintza.
Erreserbak aldez aurretik egin

behar dira, eta informazio guztia
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

webgunean kontsulta daiteke.
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B
izkaiko Foru Al-
dundiak mugi-
kortasun iraun-
korraren aldeko
apustu handia
egin du aurten,

bizikletarentzako hainbat azpie-
gitura sortzeko egitasmoak mar-
txan jarriz, autoaren erabilera gu-
txitzeko asmoz. Batez ere, 10 kilo-
metro baino gutxiagoko joan-
etorrietan lantokira edo ikaste-
txera bizikletaz joan ahal izateko,
modu osasuntsuan eta iraunko-
rrean. 
Horretarako, erabiltzaileentzat

erosoak eta seguruak diren azpie-
giturak eraikitzeko hainbat
proiektu jarri ditu abian. Aipaga-
rriak dira Bizkaiko lehen bizipis-
ta, eskuinaldeko bulebarra eta
Erandio eta Barakaldo arteko zu-
bia, eta Bilbo eta Barakaldo arteko
bidegorri berria.

BIZKAIKO BIZIPISTA
Unai Rementeria Bizkaiko ahal-
dun nagusiak eta Christian Prud-
homme Frantziako Tourraren zu-
zendari nagusiak Bizkaiko lehen
bizipistaren lanak inauguratu zi-
tuzten azaroaren 26an, Zorno-
tzan. Haiekin batera, ekitaldian
parte hartu zuten Andoni Agirre-
beitia Zornotzako alkateak, Iñaki
Totorikaguena Iurretako alkate-
ak, Imanol Pradales Azpiegitura
eta Lurralde Garapeneko foru di-
putatuak, Mireia Elkoroiribe Du-
rangaldeko Mankomunitateko
presidenteak eta Cyrille Tricart
Tourreko kanpo harremanetara-
ko arduradunak.
Bizipistak Zornotza, Iurreta eta

Durango udalerriak lotuko ditu.
Hiru hiriguneez gain, trazadurak
sei auzo, lau industrialde eta ikas-
tetxe bat lotuko ditu. Beraz, ondo
konektatutako bizipista izango
da, eta eguneroko joan-etorrieta-
rako bizikleta erabiltzen dutenei
segurtasuna eskainiko die, ibilbi-
de osoan motordunen trafikotik
bereizita egongo baita.
Unai Rementeriaren ustez, Fo-

ru Aldundiak mugikortasunaren
trantsizioan aurrera egiteko egi-

ten duen lanaren barruan sartzen
da bizipistaren eraikuntza, eta
Bizkaiak duen erronka global
handienetako bat izango da. Izan
ere, Bizkaiko Foru Aldundiak bi-
zikletaren erabilera sustatzen du,
garraio publikoarekin batera,
etxetik lantokira edo ikastetxera
egunero egiten diren joan-eto-
rrietan. «Kirol arloan nazio txi-
rrindularia gara, eta mugikorta-
sunean ere nazio txirrindularia
izan behar dugu», Rementeria-
ren esanetan. «Lanera edo esko-
lara bizikletaz joateak ez du derri-
gorrezkoa izan behar, baina bai
benetako aukera bat. Ildo horre-
tan, bizikleta modu seguru eta
erosoan erabiltzeko azpiegiture-
tan inbertitzea bizi kalitatean in-
bertitzea da».
Bizikleta eguneroko joan-eto-

rrietan erabiltzeko mugikortasu-
nean egin behar den trantsizioa
luzera begirako erronka dela
onartuta, ahaldun nagusiak bere-
ziki eskertu zuen Frantziako Tou-
rraren zuzendari nagusiaren la-
guntza; izan ere, erakunde horrek
helburu bera du, eta eragin positi-
boa sortu nahi du bizikleta egune-
roko bizitzan erabili nahi dute-
nengan. Hala azpimarratu zuen
Christian Prudhommek; Tourra-
ren laguntza eskaini dio Bizkaiari,
bizikleta bidezko mugikortasuna

hobetzeko eta, bereziki, haurre-
kin esparru horretan lan egiteko.
Munduko txirrindularitza lehia-
ketarik garrantzitsuena izateaz
gain, Frantziako Tourra hainbat
arlotan aritzen da bizikleta bidez-
ko mugikortasuna eta ingurume-
naren gaineko erantzukizuna
sustatzen.
Bizikletaren eta oinezkoen ibil-

bideak 7,5 kilometroko luzera eta
profil ia laua izango ditu; Zorno-
tzako udalerria Iurretako udale-
rriarekin lotuko du, Tolsa-Zubie-
ta industrialdetik Mallabiena in-
dustrialderaino. Bi puntu horie-
tan, gaur egun bizikletentzat dau-
den bideekin lotuko da. AP-8
autobidearen paraleloan doan
ibilbidean, San Migel Dudea, Er-
koles, Euba, Berna eta Arriandi
auzoak zeharkatuko ditu. Bizipis-
ta eraikitzeko aurrekontua 12,7
milioi eurokoa da, eta 2023ko le-
hen hilabeteetan egongo da era-
biltzeko moduan.

BULEBARRA ETA ZUBIA
Unai Rementeriak, Bizkaiko
Ahaldun Nagusiak, otsailaren 9an
jakinarazi zuenez, Getxo, Leioa,
Erandio eta Bilbo lotuko dituen
bizikletentzako eta oinezkoen-
tzako bulebar bat eraikiko da itsa-
sadarraren ertzetik, eta Erandio
eta Barakaldo lotuko dituen oi-

MUGIKORTASUN IRAUNKORRA
BULTZATZEKO EGITASMOAK
2021ean, Bizkaiko Foru Aldundiak bultzada handia eman dio bizikleta bidezko mugikortasunari,
hainbat azpiegitura sortzeko proiektuak abian jarri baititu, lantokirako edo ikastetxerako
eguneroko joan-etorriak modu osasuntsuan eta iraunkorrean egin ahal izateko.

Bizkaiko lehen bizipista egiteko lanen inaugurazio ekitaldia. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

nezkoentzako eta bizikletentzako
zubi bat ere bai. Bi azpiegitura ho-
riek 36,5 milioi euroko inbertsioa
izango dute, eta 2024. urtearen
amaieran erabili ahal izango dira.
Barakaldoko (Amaia del Cam-

po), Bilboko (Juan Mari Aburto),
Erandioko (Aitziber Oliban), Ge-
txoko (Amaia Agirre) eta Leioako
(Iban Rodriguez) alkateekin, eta
Imanol Pradales Azpiegituretako
eta Lurralde Garapenerako foru
diputatuarekin batera, zubia eta
bulebarra eraikitzea Bizkairako
funtsezko proiektutzat jo zuen
Rementeriak, Bilbo itsasadarreko
udalerrietara zabaltzeko apus-
tuaren parte baita. Halaber, zu-
biak eta bulebarrak 600.000 biz-
tanle ingururen mugikortasun
aukerak hobetuko dituztela azpi-
marratu zuen, ingurumena eta
bizi kalitatea errespetatuz.
Bizkaiko Foru Aldundiko Az-

piegituretarako eta Lurralde Ga-
rapenerako Saila eraikuntza-
proiektua lantzen ari da, zubiaren
eta bulebarraren ezaugarriak eta
trazadurak definituko dituena,
eta 2022ko bigarren erdian obrak
hasteko aurreikuspena egin du.
Rementeriak esan du bulebarrak
ahalik eta zabalera handiena
izango duela eta oinezkoentzako
eta bizikletentzako espazio berei-
ziak izango dituela. Trazadura

laua eta zuzena izango da, eta itsa-
sadarraren ondotik igaroko da
zazpi kilometrotan; gune oso
konplexu batzuetan azpiegitura
berriak itsasadarraren gaineko
hegala egin beharko du. Bulebar-
rra egiteko aurreikusitako inber-
tsioa 20 milioi eurokoa da.
Zubiak 16,5 milioi euroko in-

bertsioa beharko du, eta itsasada-
rraren gainean bizikletek eta oi-
nezkoek soilik erabiliko duten le-
hen eraikuntza izango da. Zubi
mugikor gisa planteatzen da, itsa-
sadarrean ontziek Erandio eta Ba-
rakaldo artean nabigatzeko mo-
dua emango duena. 
Bai zubian, bai bulebarrean,

Herbehereetako Bredako Uniber-
tsitateko bizikleta mugikortasu-
nean adituak diren nazioarteko
taldearen eta Dutch Cyclist Em-
bassy erakundearen eta Bizkaiko
bizikletaren talde bultzatzailea-
ren ezagutzarekin eta esperien-
tziarekin definituko dira.

BIDEGORRI BERRIA
Bizkaiko bizikleta bideen sareak
hazten eta zabaltzen jarraituko du
bidegorri berri batekin. Bidegorri
honekin Bilbok eta Barakaldok
euren bizikleta sareak lotuko di-
tuzte bi udalerrien artean, eta bai-
ta itsasadarraren ezkerralde oso-
an ere, joan-etorri seguruei bide
emateko. 2023an jarriko da mar-
txan, Bizkaiko Foru Aldundiaren
Azpiegituretarako eta Lurralde
Garapenerako Foru Sailak bere
gain hartu du 1.156.758 euroko in-
bertsioa, eta Bilboko eta Barakal-
doko udalak arduratuko dira la-
nak egiteaz eta bidegorria man-
tentzeaz eta kontserbatzeaz.
Bidegorria udal-titulartasune-

ko errepideen plataformaren gai-
netik joango da, eta, Bilbori dago-
kion zatian, Zorrotzako kirolde-
giaren ondoan hasiko da, Olabea-
ga-Zorrotza bizikleta bidearekin
bat egingo du, eta N-634 errepide-
aren ondotik egingo du aurrera.
Cadagua ibaiaren gaineko zubia
zeharkatu ondoren, Barakaldon
sartuko da, eta Zumalakarregi ka-
lea zeharkatuko du Burtzeña eta
Lutxana auzoetatik, Serraltan
Portugaleteko Dartsenako bizi-
kleta bidearekin bat egin arte.
1.766 metro luze izango da, eta

horietatik 338 Bilboko udalerrian
eta 1.428 Barakaldon daude. Bizi-
kleta bidea ibilgailu motordunen
zirkulaziotik eta oinezkoen zirku-
laziotik bereizita egongo da. Sek-
zio tipoa hiru metroko zabalera-
koa da, eta 2,5 metrora murriztu
beharko da jarduketa eremu txi-
kiagoa duten zati jakin batzuetan.
Gutxienez bi metro zabaleko oi-
nezkoentzako espaloia bermatu-
ko da ibilbide osoan.
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B
izkaiko Foru
Aldundia ahale-
ginak egiten ari
da errepideetan
gertatzen diren
trafiko pilaketak

saihesteko, eta zirkulazioaren
segurtasuna eta arintasuna hobe-
tzeko. Horretarako, 2021ean zen-
bait jarduketa egin ditu, eta hain-
bat egitasmo abian jarri ditu. Izan
ere, asmoa da ahalik eta txikie-
nak izatea Arrontegiko zubitik
igarotzeko alternatibarik ezak
sortzen dituen arazoak, itsasada-
rraren azpiko tunela eraiki arte.

AVANZADA ERREPIDEA
Bizkaiko Foru Aldundiak urrian
amaitu ditu zirkulazioak berran-
tolatzeko lanak eta segurtasuna
hobetzeko lanak Avanzada erre-
pidean, BI-637n, Leioako tunel ai-
zunaren irteera eta unibertsitate-
rako lotunea artean, Bilboko no-
ranzkoan. Tarte hori 1.280 metro-
koa da. Zirkulazioaren korapiloak
ezabatu dira, eta irteerak berran-
tolatu dira, errepide nagusiaren
eta Leioako barne zirkulaziora eta
merkataritza guneetara erama-
ten duen alboko bidearen artean
sarrerak eta irteerak errazagoak
izan daitezen. Horrez gain, bidea-
ren funtzionaltasuna indartu da,
Udondoko lotunean biribilgune
berria eginez. Aldundiak 2,7 mi-
lioi euroko inbertsioa egin du lan
horietan. 
Avanzada berrantolatzeko la-

nak hainbat fasetan banatu dira.

Aurtengo lanen ostean, 2022. ur-
tean hirugarren fasea hasiko da,
errepide komunaren eta Getxora-
ko noranzkoan doan alboko bide-
aren artean zirkulazio aldaketak
berrantolatzeko.

KUKULARRAKO
LOTUNEA
Kukularrako lotunean egin diren
lanen helburua Kukularratik
Txorierriko korridorera sartzen
diren ibilgailuen trafikoa birbide-
ratzea izan da, erabiltzaileen
segurtasuna indartzeko eta auto-
ilarak murrizteko. «Kukularrako
lanen bigarren fasea helburu
bikoitzarekin diseinatu zen.

Lehenik eta behin, Bizkaiko
saihesbide nagusiaren eraikun-
tzan aurrera egiten den bitartean,
egunero batez beste 160.000 ibil-
gailu hartzen dituen bide horren
pilaketa arazoak arintzeko. Eta,
bigarrenik, bide segurtasuna
hobetzeko; obra horien bidez
orain arte zegoen bide bateratze
arriskutsua ezabatu da, tarte
horretan Avanzadatik zetozen
ibilgailuek Arrontegitik iristen
zirenekin bat egiten zutelako
Txorierriko Korridorera sartzera-
koan», Imanol Pradalesek,
Azpiegituretarako eta Lurralde
Garapenerako diputatuak aben-
duaren 16an azaldu duenez.

ZIRKULAZIOAREN SEGURTASUNA 
ETA ARINTASUNA HOBETZEN
Trafikoko pilaketak saihesteko, eta zirkulazioaren segurtasuna eta arintasuna hobetzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak
hainbat jarduketa egin ditu aurten, eta proiektu batzuk ere martxan jarri ditu.

Avanzada errepidea. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Kukularrako lotuneko adar
berriak abenduaren 17an jarri
dira martxan. Lanek 26 hilabete
iraun dute, eta inbertsioa 11 milioi
eurokoa izan da.
Azpiegituretarako eta Lurralde

Garapenerako Sailak itsasadarra-
ren azpiko tunela eraikitzeko
proiektuan aurrera egiten jarrai-
tzen du. Lanak 2024an hasiko
dira, eta tunela 2028an jarriko da
zerbitzuan.

PLAIABARRI
Arrontegiko zubiaren inguruak
jasaten duen zirkulazio intentsi-
tate handiaren ondorioak arin-
tzeko lanak egin dituzte aurten.
Barakaldoko noranzkoko galtza-
daren zatian, Kukularrako alda-
tzailearen eta zubiaren beraren
artean. Tarte horretan, BI-30
errepidearen (lehen N-637) edu-
kiera handitzea izan da helburua.
Horri esker, BI-30 eta BI-637

errepideen egungo konbergen-
tzia ezabatu ahal izan da, eta bi
enborretatik datozen lau erreiei
Arrontegiko zubirantz jarraipena
ematen die. Horrela, Plaiabarritik
datozen ibilgailuak azelerazio-
errei berri baten bidez sar daitez-
ke.
Bizkaiko Foru Aldundiko Az-

piegituretarako eta Lurralde Ga-

Abiadura handiko
Internet, hedatzen

Interneterako abiadura handi-
ko konexiorik ez duten eta
eremu zurietan dauden Bizkai-
ko 7.621 atarietara (8.190 etxe-
bizitza) zuntz optikoa zabaltze-
ko lanak egiten ari dira. Eremu
zuri horiek telefonia operado-
reek teknologia hori hedatzea
aurreikusten ez duten abiadura
handiko Interneteko estaldura-
rik gabeko guneak dira.

Mota horretako konexioak
Bizkaiko etxebizitza eta nego-
zio guztietara eramateko, Foru
Aldundiak hamar milioi euro
inguruko inbertsioa egin du.
Aurten, lan horiek Enkarterri,
Arratia, Mungialdea eta Uribe
Kosta eskualdeetan egingo
dira, zuntz optikoa zabaltzeko
lanak hasiko dira Busturialde-
an eta Durangaldean, eta lan
horiek guztiak 2022an bukatu-
ko dira. Halaber, datorren urte-
an zuntz optikoa ipiniko da
Nerbioi-Ibaizabal, Lea Artibai,
Txorierri, Meatzaldea eta Bilbo
Handiko etxebizitza sakabana-
tu guztietan. 

42 Urduliz,
programazio
campus
berritzailea

Ekonomia Sustatzeko Saileko
diputatu Ainara Basurkok 42
Urduliz ezagutzeko deia egin
die Bizkaiko enpresei. Telefoni-
ca Fundazioak eta Foru Aldun-
diak aurten bertan abian jarrita-
ko programazio campus berri-
tzailea da, etorkizuneko profil

digitalak prestatzeko. Urduliz
Dorrean dago. «42 Urduliz
proiektuak gure gizonak eta
emakumeak gaitasun digitalen
arloko prestakuntza berritzaile-
agoarekin eta lan aukera berrie-
kin konektatzen ditu. Hala, gure
enpresak trantsizio digitalare-
kin konektatzen ari gara, enpre-
sak beren erronkei aurre egite-
ko eta lehiakorrak izaten jarrai-
tzeko behar duten talentuare-
kin konektatzen ari gara», Ba-
surkok irailaren 23an azaldu
zuenez.

42 Urduliz campusean aritze-
ko izen-ematea etengabe zaba-
lik dago www.42urduliz.com
webgunean. Prestakuntza doan
da; adin mugarik ez dago (18
urtetik aurrera), eta ez da
behar programazioko aurre-
tiazko prestakuntzarik eta eza-
gutzarik. 42 Urduliz campusak
2.400 metro koadroko azalera
du, bost solairu ditu, eta ia 200
ordenagailu. 42ren metodolo-
gia aitzindaria, gamifikazioan
eta pareen arteko ikaskuntzan
oinarritzen da.
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rapenerako Sailak 2,6 milioi euro
inbertitu ditu lan horiek egin ahal
izateko.

GURUTZETAKO 
LOTUNEA
Aldundiak apirilean lizitaziora
atera zuen Gurutzetako aldagai-
luan pilaketa murrizteko erai-
kuntza proiektu bat, Gurutzeta-
Arrontegi tartean. BI-30 errepi-
dea hiru erreitik lau erreira
zabaldu nahi dute, zirkulazioa
arintzeko eta korapilo horren txi-
rikordatzearen segurtasuna ho-
betzeko. Santanderretik, Ezke-
rraldetik eta Bilbotik datozen
250.000 ibilgailuk bat egiten dute
bertan egunean-egunean.
6.946.254 eurokoa da lizitazio

aurrekontua, eta lanak hasiko
dira Kukularrako bigarren faseko
lanak amaitzen direnean.



N
agusi Intelli-
gence Cente-
rrek (NIC)
ateak ireki
ditu Urduliz
D o r r e a n ,

Bizkaiak zilarreko ekonomiaren
inguruan duen estrategiaren
motorra izateko eta biztanleria-
ren zahartzeak dakartzan erron-
ka sozial eta ekonomikoei aurrea
hartzeko. 
Urriaren 13an izan zen aurkez-

pen ekitaldian, Unai Rementeria
Bizkaiko ahaldun nagusiak azal-
du zuenez, bizi itxaropena 20
urte baino gehiago luzatu da
1950etik, eta, joera horren arabe-
ra, Bizkaiko hamar pertsonatik
lauk 65 urte baino gehiago izango
dituzte 2050ean. «Gero eta urte
gehiago bizi gara, eta urte horiek
bizitzaz eta ongizatez beteta ego-
tea lortu behar da. Edadeko per-
tsona askoko gizarte bat izango
gara, eta aukera bihurtuko dugu.
Saiatzera behartuta gaude».
Rementeriak Nagusi Intelli-

gence Center balioetsi du, pertso-
nen bizi kalitatean aurrerapenak
lortzeko duen ahalmenagatik,
baita jardueraren eta enplegua-
ren sektore berri bat irekitzeko
aukeragatik ere. «Ziur gaude hau
ona dela gure adineko pertsonen-
tzat. Ziur gaude ekintzailetza gai-
tasun handiko sektorea dela, eta
ilusioz gainezka gaude guztion ar-
tean industria sektore berri bat
sortzeko, jarduera ekonomiko eta
enplegu arlokoa, zahartzearen in-

guruan. Eta uste dugu hori guztia
prestakuntzaren eta talde lanaren
bidez baino ez dela posible. Publi-
koa eta pribatua uztartuz. Era-
kundeak, enpresak, unibertsita-
tea eta kalea lotuz. Hori guztia da
Nagusi Intelligence Center». 
Ainara Basurko eta Sergio Mu-

rillo Gizarte Ekintzako eta Ekono-
mia Sustatzeko foru diputatuen
hitzetan, zilarrezko ekonomiaren
aldeko apustua egiteak lurraldea-
ren etorkizuneko beharrei aurrea
hartzea eta sistemaren iraunkor-
tasuna zaintzea esan nahi du, eta,
aldi berean, zahartzearen erronka
agertoki positibo bihurtzea Biz-
kaiko garapen sozial eta ekono-

mikoarentzat. «Aukerak ez dau-
de bakarrik zainketetan, sozialak
zein sanitarioak izan. Aukerak
daude, era berean, erantzun ze-
hatzagoa ematean adineko berri
horiei, zeren gero eta gehiago bai-
tira, baina baita zorrotzak eta era
askotakoak ere. Askotarikoak di-
tuzte elikadura, mugikortasuna,
aisialdia, administrazioekiko in-
terakzioa eta bizimodua».

jarDuEra arDatzak
Nagusi Intelligence Centerrek Ur-
duliz dorreko bi solairu hartzen
ditu, eta bertan lau jarduera ere-
mu nagusi hauek garatuko ditu:
prestakuntza:Masterren pro-

aDINEkoEN bIzI kalItatEaN
aurrErapENak lortzEko GuNEa
Nagusi Intelligence Center (NIC) jarri da martxan, Urduliz Dorrean. Bertan, prestakuntzarekin, ekintzailetzarekin,
digitalizazioarekin eta beste sektore industrial batzuekin sinergiak bilatuko ditu zilarreko ekonomiaren inguruan.

Nagusi Intelligence Centerren inaugurazio ekitaldia. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

grama Mondragon Unibertsitate-
arekin, zahartzearen eta iraupen
luzeko zainketen inguruan pres-
tatutako profesionalak sortzeko.
Hasierako hiru proposamen, osa-
tzen joango direnak: Berrikuntza
eta ekintzailetza masterra, Tek-
nologiei buruzko masterra eta Zi-
larrezko ekonomiari buruzko da-
tuak aztertzeko masterra.
Ekintzailetza: Start-up-en —en-
presa hasiberriak baina bizkor
handitzen ari direnak, informazio
eta komunikazio teknologien in-
guruan sortuak— sorrera bultza-
tzea eta produktu eta zerbitzu be-
rriak berritzen laguntzea zilarrez-
ko ekonomiaren eremuan. Beaz
Bizkaiko Foru Aldundiaren sozie-
tate publikoak enpresa berritzaile
berrien inkubagailua dinamiza-
tuko du. Berrikuntza irekiko eki-
menak landuko dira erronken bi-
dez, eta enpresekiko loturak eza-
rriko dira.
Enpresa:Helburua lurraldeko
enpresen zilarrezko ekonomiara
bideratutako dibertsifikazio
proiektuei laguntzea da.
Data: Adimen artifizialaren eta
big data-ren —informatikan, oso
datu multzo handiak— garapena
erraztea, anonimizatutako da-
tuak eskuratuz, berrikuntza eta
ezagutza sortzeko.

Iraupen luzeko
zainketetan
trantsizioa
sustatzeko plana

Unai Rementeria Bizkaiko
Ahaldun Nagusiak, irailaren
20an, Bizkaiak iraupen luzeko
zainketetan trantsizioa susta-
tzeko planaren aurrerapen na-
gusiak eta etorkizuneko gara-
pena zein legegintzaldi honetan
ezarritako helburuak aurkeztu
zituen. Plan hori martxan jar-
tzearen bidez, Bizkaiko Foru Al-
dundiak iraupen luzeko zainke-
tak dibertsitatearen arretan eta
bizitza proiektua garatzeko la-
guntza behar duten pertsonen
premia (etxean zein egoitza
zentroetan), itxaropen eta le-
hentasunen bilakaeran aurrera
egitea ahalbidetuko duen eredu
pertsonalizatuago baterantz al-
daraziko ditu.
Rementeriaren esanetan,

hauxe da plan horren xedea:
«Iraupen luzeko zainketak be-
har dituzten pertsonen arreta
hobetzea, laguntza hori XXI.
mendera egokitzea, gure arre-
ta-sistema modernizatzea eta
teknologia eta azken aurrerape-
nak txertatzea. Eta gertutasu-
narekin eta berehala egitea bi-
latzen du. Sektoreko agente
guztien laguntza eta inplikazioa
eskatzen duen anbizio handiko
erronka baten aurrean gaude».
Bizkaiko Ahaldun Nagusiak

sektoreko agenteekin parteka-
tu ditu etxean zein egoitza zen-
troetan ematen diren iraupen
luzeko zainketen eraldaketak
oinarri dituen ardatzak eta le-
gegintzaldi honetan ezarritako
helburuak: lurraldean EtxeTIC
eredua hedatzea, zentroetan bi-
zikidetza unitateak progresibo-
ki bultzatzea 2023an mota ho-
rretako plazen % 35 eskuratze-
ko, 4 laguntza taldeko sarea
sortzea egoitza sare osorako,
eta egoitzetako langileen lanbi-
de trebakuntza handitzea pres-
takuntzaren bidez. 

Familia-harrerako
kanpaina

Bizkaiko Foru Aldundiak fami-
lia-harrerako kanpaina berria
abiarazi du aurten, hainbat
arrazoirengatik beren berezko
familiarekin bizi ezin diren
adingabeak etxean hartzeko
prest dauden familia solidario-
en laguntza eskatze aldera. La-
guntza horrek konpromiso bat
bere gain hartzea dakar, adin-
gabearen arazoetan inplikatze-

ko, garatzen, hazten eta heltzen
laguntzeko, eta banantzearen
arrazoiak desagertzen direnean
berezko familiarekin itzultzen
laguntzeko. 
Gizarte Ekintzako foru dipu-

tatuak, Sergio Murillok, urria-
ren 15ean ezagutarazi zituen
datuen arabera, Bizkaian 309
adingabe bizi dira abegi familia
batekin: 198 familia zabalean
(aitona-amonekin eta osaba-
izebekin, batez ere) eta gainera-
koak (111), beste familia bate-
kin. «Familia horiek adingabe-

ak artatu, zaindu, elikatu eta
hezten dituzte, eta behar den
denboran arreta integrala ema-
ten diete, berezko familiako
kide bat gehiago izango balira
bezala, nahiz eta jakin berez ez
direla», Murillok azaldu zuenez.
Bizkaiak lau modalitatetan

(urgentziazkoa, aldi baterakoa,
iraunkorra eta espezializatua)
adingabeentzat abegi pertso-
nak edo familiak behar ditu. 3
urtetik beherakoak, eta 3 eta 13
urte bitartekoak ere hartzeko
prest dauden familiak. 
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