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Gero eta herri gehiago ari dira jartzen auzo-taxi zerbitzua, kanpoko aldeko auzoetako herritarrei
erdigunean eskaintzen diren zerbitzuetara joaten laguntzeko b Garraioa erraztea da helburua 2-3
b
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Landaguneak zein baserri auzoak herrigunearekin
konektatzeko asmoz, auzoetako taxi zerbitzua
jarri dute martxan Bizkaiko zenbait herritan.
Astelehenetik zapatura bitarte izaten da erabilgarri,
eta mugikortasun arazoak konpontzea du helburu.

Taxiak, auzoa eta
erdigunea lotzeko
konponbide legez
Olatz Enzunza Mallona

uzoetan zein
landa eremuetan bizi
diren askok
zailtasunak
izaten dituzte,
sarritan, herrigunean dagoen
medikuaren kontsultara jaisteko,
udal ikastaroetan parte hartzeko,
parranda baten ondoren etxera
itzultzeko edota banketxera joateko. Autoaren beharrizana
nabaria izaten da eremu horietan. Baina zer gertatzen da gidatu
ezin dutenekin, autoa tailerrean
dutenekin, edo, besterik gabe,
gidabaimenik ez daukatenekin?
Bizilagun horien egoerari konponbidea emate aldera, auzoetako taxi zerbitzua jarri dute
martxan Bizkaiko zenbait udalerritan. Tartean, Arrigorriaga,
Ispaster, Bermeo eta Iurreta.
Herritarrei beren etxeen eta
herrigunearen arteko joan-etorriak «modu arinean, jasangarrian eta merkean» eskaintzea da
zerbitzuaren asmoa, eta astelehenetik zapatura bitartean egoten
da erabilgarri.
Herriaren arabera, zehaztapen
jakin batzuk edo beste batzuk
ditu zerbitzuak. Izan ere, udalerri
batzuetatik besteetara aldatuz
doaz zerbitzua erabili ahal izateko
baldintzak eta arauak.
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ARRIGORRIAGA

Urte berriarekin batera abiatu
dute auzoetako taxi zerbitzua
Arrigorriagan. Izatez, joan den
urte hasierako osoko bilkuran
onartu zen proposamena, baina
orain arte ezin izan dute abian ja-

rri, Idoia Molina Auzo, Hirigintza
eta Etxebizitza zinegotziaren hitzetan: «Zerbitzu honek lurralde
orekaren eta mugikortasun jasangarriaren alde egiten du, zerbitzu arin, merke eta iraunkorra
eskainiz». Bizkaia mailan ezaguna bada ere, Arrigorriagako udalerrian «berrikuntza lez» hartu
dute proposamena.
Astelehenetik
barikura
07:30etik 20:00etara egongo da
erabilgarri, eta zapatuetan,
09:00etatik 14:00ak arte: «Abuztu osoan eta jaiegunetan ez da
zerbitzurik eskainiko». Horrez
gainera, «derrigorra» izango da
taxi zerbitzua bezperan eskatzea,
«19:00ak baino lehen».
Bonuak hamarnaka erosi behar direla azaldu du zinegotziak,
eta horietako bakoitzeko 20 euro
ordainduko ditu erabiltzaileak:
«Urtean, gehienez, 120 bonu
eskatu ahal izango dira, eta taxi
gidariek udaletxean jasoko dute
bidaien zenbatekoa».
Udalerrian erroldatuta egoteaz
gainera, bestelako baldintza batzuk ere bete beharko dira auzoetako taxi zerbitzua erabili ahal
izateko. Besteak beste, 65 urtetik
gorakoa izatea, gutxienez %33ko
ezintasuna izatea, edo mugikortasuna aldi baterako murriztuta
izatea.
ISPASTER

Ispasterren, berriz, joan den irailean jarri zuten martxan auzoetako taxi zerbitzua. Komunikazio
arazoak dituzten herritarrei mugikortasuna erraztea da helburua, Garbiñe Saenz de Buruaga Ispasterko alkatearen arabera:
«Taxi zerbitzua jartzeko beharri-

zana ez zen horren nabarmena,
baina mugikortasun arazoei
irtenbidea emateko asmoz abiatu
genuen».
Hain zuzen, 2017an hasi ziren
proiektuari bueltaka, Euskadi Lagunkoia proiektuaren baitan, eta
bertatik jaso zuten herritarren
proposamena: «Diagnosi bat
egin ondoren, hiru talde eragile
sortu ziren, eta horietako bat zen
erdigunera jaisteko arazoa». Auzoetatik herrigunera jaisteaz gainera, medikuaren kontsultategira, botikara edota ikastaroetara
joateko ere erabil daiteke zerbitzua, baita Lekeitiora joateko ere.
«Betiere, zerbitzu hori udalerrian
ez badago».
Hala ere, zerbitzua ezingo du
edonork erabili. Baldintza gisa, Ispasterren erroldatutako 65 urtetik gorako herritarra izan behar
da. «Baina badaude salbuespenak», dio alkateak. Gidabaimenik edo kotxe propiorik ez izatea
izan daiteke eskaera egiteko baldintzetako bat. Horrez gainera,
medikuak egindako ziurtagiri
bidez ere erabili ahal izango da
taxi zerbitzua, 65 urtetik beherakoa izan arren.
Astelehenetik barikura bitarte,
07:30etik iluntzeko zortzietara
erabili ahal izango da zerbitzua,
eta zapatuetan, berriz, goizeko
bederatzietatik arratsaldeko ordu
bietara. Bidaia bakoitzeko bi euro
ordaindu beharko ditu erabiltzaileak. Hala ere, Goierrin bizi diren
herritarrek euro bakarra ordaindu beharko dute bidaia bakoitzeko: «Auzo horietatik ez da garraio
publikorik igarotzen, eta auzoetako taxia da topatu diogun konponbide bakarra».

Bermeo. Auzoen arteko
irisgarritasuna hobetzeko asmoz
abiatu zuten auzo-taxi zerbitzua
udalerrian. ARITZ LOIOLA / FOKU
Erabiltzaile izan nahi duen horrek udaletxera joan beharko du
eskaera egitera, eta bertan jasoko
du txartela. Momentuz, ez dute
herritarren eskaerarik jaso, baina
aurrerantzean zerbitzua erabiltzera animatzeko deia luzatu
du Saenz de Buruaga alkateak:
«Pena da erabiltzaile aktiborik ez
egotea, baina ea pixkanaka martxa hartuz doan».
BERMEO

Bermeoren kasuan, lehenago
ekin zioten auzoetako taxi zerbitzua eskaintzeari: 2015eko apirilean, hain zuzen ere. Aritz Abaroa
alkatearen arabera, erdigunearen
eta auzoen arteko irisgarritasuna
hobetzea da proiektuaren helburu nagusia: «Hala, herritarren
bizi kalitatea hobetzeko ere balio

izan du taxi zerbitzuak, zalantza
barik». Hainbat auzo daude
programan sartuta. Besteak
beste, Agirre, Almika, Arane,
Arronategi, Artika, Demiku,
Gibelortzaga (San Pelaio), Kurtzio
(Sarren), Mañu, San Andres eta
San Migel. Betiere, beste garraiobide bat erabiltzeko aukerarik ez
dutenean.
Erabiltzaileek taxiarekin eskainiko den zerbitzuaren %35 baino
ez dute ordaindu behar izaten, eta
gainerakoa udalaren esku geratzen da. Hala, erdigunetik lau kilometrora edo gutxiagora dauden
auzoen kasuan 2,45 euro ordaindu beharko ditu erabiltzaile bakoitzak, eta lau kilometro baino
urrunago daudenen kasuan, 3,85
euro. Hala ere, «funtsezkoa»
izango da zerbitzua eskatu nahi
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duenak txartela eskuratzea, Bermeoko Berh@z bulegoan.
Astelehenetik ostiralera bitarte, 08:00etatik 20:30era dago erabilgarri; eta larunbatean, berriz,
08:00etatik 14:00etara. Ordutegi
horrez gainera, gaueko zerbitzua
ere eskaintzen dute Bermeon,
salbuespen gisa. «Gauez zerbitzua nahi duen erabiltzaileak
larrialdi kasu bat dela justifikatu
beharko du ezinbestean».
Udalerriko zazpi taxilarik
eskaintzen dute auzoetako taxi
zerbitzua, eta, kasu guztietan,
gomendagarria izaten da zerbitzua «aurrez» erreserbatzea,
«taxilariak ere prest egon daitezen», Abaroa alkateak dioenez.
IURRETA

Urte berriarekin batera abiatu dute Arrigorriagan auzoetako taxi zerbitzua. Irudian, erabilgarri dauden taxietako batzuk. ARRIGORRIAGAKO UDALA

Herriguneko zerbitzuak landa
eremuetara «hurbiltzeko»
asmoz sortu zuten auzoetako taxi
zerbitzua Iurretan, 2009an.
Durangaldean aitzindari izan
ziren, eta, gerora, eskualdeko
beste hainbat udalerritan ere jarri
zuten martxan zerbitzua. Besteak
beste, Elorrion, Zornotzan eta
Izurtzan. Iñaki Totorikaguena
Iurretako alkatearen arabera,
«premia baten ondorioz» sortu
zen ideia: «Erdiguneko zerbitzuak baserri zein landa guneetara gerturatu nahi genituen; izan
ere, gune horietan bizi diren
herritarrek zentrora etortzeko
eragozpenak zituztela ikusi
genuen». Era berean, ibilgailuen
«erabilera arrazionala» ere sustatu nahi izan zuten zerbitzuaren
bitartez.
Astelehenetik zapatura bitarte
eskaintzen da auzo-taxi zerbitzua
udalerrian. Aste barruan,
07:30etik 20:00etara bitarte, eta
zapatuetan, berriz, 09:00etatik
14:00etara arte. Erabiltzaileek
euro bi ordaintzen dituzte bidaia
bakoitzeko, eta baldintza bakarra
bete behar dute: Iurretan erroldatuta egotea.
Zerbitzua erabiltzen jarraitu
nahi izanez gero, urtarrilean
zehar berritu beharko dute txartela erabiltzaileek. Izan ere, otsailaren 1etik aurrera, Iurretako
Udalak emandako txartel berria
erakutsi beharko zaio taxi gidariari.
Oro har taxi zerbitzuak herritarren artean «arrakasta» duela
nabarmendu du Totorikaguena
alkateak, eta hala jarraituz gero
urte luzez iraungo duela uste du:
«Herrian dagoeneko finkatuta
dago zerbitzua, eta auzoetako
jende askok erabiltzen du». Joan
den urtean, kasurako, 180 txartel
inguru eskatu zituzten herritarrek, eta hilero 200 bidaia inguru
egin direla kontatu du alkateak.

4

Iritzia

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 14a

Definizioak
mugak bainoago
raindik epemuga jakinik ez dagoen
arren, garbi dago
kontua. Etxeko jabeak hala eskatuta alokairuan dudan etxe honetatik irten beharko
dut goizago ala beranduago. Uda
bueltan-edo, nik uste. Traste
guztiak pilatu, furgonetarekin
hiruzpalau joan-etorri egin, eta
fuera. Ospa beste norabait. Etxebizitza baten jabe ez garenon patua ei da honako hau. Hara eta
hona ibili gura ez, baina zimendu
ziurgabeekin eraikitako bizimodua dugunon destinu petrala. Eta
kokoteraino nago barraskiloen
sindrome edo dena delako honekin. Azken zazpi urteotan sei
etxebizitza diferentetan eraiki-

O

berreraiki dut bizimodua. Pisua
partekatuta sarri. Neure kabuz
zenbaitetan. Baina beti alokairuan. Esperientzia horiek guztiak
ez nituzke beste ezergatik aldatuko, baina oraingo honetan nekatuegi sentitzen naiz habi berri bat
topatu, hazia erein, landareak ernaldu arte itxaron eta fruituak irteten duenerako beste norabait
alde egin behar izateko.
Barrenak indefinizio fase betean ditudan honetan, arazotxo
honek bat egin du eskualdean
gertatzen ari diren etxebizitza
mugimenduekin. Batetik, Durangaldeko Mankomunitateko
kideek aurreikusitako neurria
dago. Gobernu taldea eta oposizioko alderdi nagusia bat etorri

R
AMILLENPETIK
Ekaitz Herrera
Azkarraga
dira etxebakoak hartzeko aterpe
berri bat sortzearekin. Oraingoz,
ez dute gune hori non atonduko
duten definitu, baina argitu dute
horixe izango dela aurtengo jardunaldian indarrean ipiniko duten neurrietako bat. Bestetik, Durangoko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak lortutako aurreakordioa
dago. Bi aldeak bat etorri dira garai bateko tren geltokia izandako
orubean «proiektu bideragarri
bat» egitearekin. Indargabetu
egin dute hemezortzi solairuko
bost etxebizitza dorre eraikitzea
aurreikusten zuen proiektua.
Eta, horrenbestez, indargabetu
egin dute Durango Manhattan
txiki baten pare ipintzeko asmoak. Hori bai. Horrek ez du esan

gura orube horretan etxebizitzak
eta proiektu urbanistikoak egingo ez dituztenik. Egingo dituzte.
%36 gutxiago, baina egingo dituzte. Eta oraindik proiektu urbanistiko berria zelan geratuko
den esateko goizegi bada ere,
udalak prozesu parte hartzailea
ipini du martxan. Etorriko dena
adosteko. Edo beste era batera
esanda, definitzeko.

Beraz, nik neuk ere
‘muga’ berbatik
‘definizio’ berbara
doan salto semantiko
hori baliatu nahi dut,
gorengo botere
egiturei alokairu eta
etxebizitza prezioak
defini ditzatela
eskatzeko

«Laissez faire, laissez passer», esan ei zuen Adam Smithek. Estatuek, botere publikoek,
ez dutela ekonomian zertan esku
hartu. Ez dituztela jarduera ekonomikoak zertan mugatu. Baina,
aldiz, argi dago badirela sistema
ekonomiko honen zelula diren
etxebizitzak definitzeko aukerak. Horixe ari direlako, behintzat, Durangon eta eskualdean
egiten. Ez etxebizitzei loturiko
proiektuak mugatzen; bai, aldiz,
definitzen. Beraz, nik neuk ere
muga berbatik definizio berbara
doan salto semantiko hori baliatu nahi dut, gorengo botere egiturei alokairu eta etxebizitza
prezioak defini ditzatela eskatzeko. Handi-mandiei ekonomia
mugatzeak urtikaria eragiten
diela? Bada, izorrai! Defini ditzatela. Horixe izango baita zerumugan zabaltzen den ingurune
ezezagunean bidea ahalik eta
zimendu rikegonkorrenekin
eraikitzeko modua.

Beste lau abusu
ikertuko ditu
Bizkaiko Elizak

Hidalgo kapitaina

BILBO b Duela astebete, Bilboko

Ibon Meñika
IPESeko kidea
Ibai Alzaga
Mungiako Haizetara
Elkarteko kidea
936ko gerraren arestian jaio zen Cadizen
Manuel Hidalgo Salas.
Gaztetan guardia zibil
sartu eta 30 bat urte zituela, Euskal Herrira
heldu zen, nora eta Bizkaira. Baita Erandioko emakume batekin
ezkondu ere, zeinarekin hiru
seme-alaba izan zituen. 1960ko
hamarkada hartan, informazio
zerbitzuetan nabarmendu zen;
alegia, erregimenarekiko disidentziaren kontrol, jazarpen eta
errepresio lanetan.
Frankismoaren irudiko ondo
betetako zereginen ordainean,
1972an kapitain izendatu zuten,
eta Gernikatik ia Bizkaia osoa
bihurtu zuen bere menpeko
eremu. Berezko zituen handinahiak, izaera zertxobait eszentrikoak eta sen psikopatak gainerakoa egin zuten, besteak
beste, Busturialdean, Lea-Artibain, Durangaldean zein UribeButroin Hidalgo kapitainaren
legenda beltza zabaltzeko. Izan
ere, hari buruzko datu biografi-
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ko asko ezagutzen ez dugun
arren, herriz herri egin zituenen
kontakizun amaigabeak entzun
daitezke oraindik, haren agerraldi beldurgarriak, jipoi sadikoak
edo tortura sesioak jasan zituztenen ahotik. Horietako testigantza ugarik gogoratzen dute zaldian ibiltzeko botak soinean,
usta eskuan zuela, helikopteroan
heltzen zein Sukalki Egunean
ikurrina bat zintzilikatua zuen
zuhaitza bota nahian Mungian,
atxiloketa arbitrarioen buru edonon, Txiki, Otaegi eta FRAPeko
beste hiruren fusilamenduaren
lehen urteurreneko protestak
tiroka erantzuten Gernikan
edo Josu Arrizabalaga ondarrutarrari bere atxiloaldira ongi etorria emateko mailu batekin
buruan joz.
Horiek guztiak eta beste asko
egun argitan eta inpunitate osoz
egin zituen urte haietan Hidalgo
kapitainak, baina gauza jakina da
Fuerza Nuevako mitinetan parte
hartzen zuela, eta baita talde parapolizialen eraso askoren laguntza eta antolakuntzan aritu zela
ere. Zonalde honetako jaun eta
jabe zela, urte haietan Uribe Butroi eta Busturialdean Guardia Zibilak zein talde parapolizialek
utzitako ondarea aztertuz gero,
zerrenda makabroa osa dezakegu: jipoiak; hainbat herritar torturatu; 1973an guardia zibilek

Fruizen tiroz akabatutako Joaquín Diestre gasteiztarraren
erailketa; 1974an guardia zibilek
kontrol batean tiroz larriki zauritutako Pedro Bilbao gernikarraren kasua; 1975ean guardia zibilek Mungiako Zigor dantzalekuko atean tiroz akabatutako
Alfredo San Sebastian plentziarraren erailketa; 1975ean guardia
zibilek Gernikan tiroz akabatutako Blanca Salegi eta Iñaki Garai
senar-emazteen erailketa;
1975ean zehar Busturialdeko
hainbat herritan egin ziren negozio zein etxebizitza desberdinen
aurkako erasoak (leherketak, tiroketak…); 1976an ezezagun batzuek Mungiako Jai Alai tabernaren aurka egindako tiroketa;

Zonalde honetako
jaun eta jabe zela,
urte haietan
Uribe Butroi eta
Busturialdean
Guardia Zibilak zein
talde parapolizialek
utzitako ondarea
aztertuz gero,
zerrenda makabroa
osa dezakegu

1976an ezezagun batzuek Nicolas
Madariagaren Bakioko etxean
eztandarazitako lehergailua; edo
1976an ere, zenbait ultrek Bermeo, Mundaka eta Gernikan
ehunka autori egindako gurpil
zulaketak. Behin Franco diktadorea hilda, eta trantsizio demokratikoa deritzon aurpegi zuriketa haren mesedetan, 1976ko
abenduan garaiko agintariek azkenean Hidalgo kapitaina lekualdatzea erabaki eta Leonera bidali
zuten.
Beste askok bezala, Hidalgok
gaur egun oraindik pairatzen
dugun trantsizio, ustez eredugarri, haren izpiritua ezin hobeto
islatzen du. Izan ere, lekualdaketa haren ondoren hari buruz
dauden hurrengo erregistroek
adierazten digute, esaterako,
1989an Jaengo 213 komandantzian teniente koronela zela, eta
Guardia Zibil Laguntzaileen
Eskolan ikasketa buru ere izan
zela. Alegia, erregimen frankistaren helburuen mesedetan aritutako gizon hau egindako lanagatik saritzen eta babesten
jarraitu zutela ustezko demokrazian ere. Gauzak horrela,
Manuel Hidalgo Salas 2012ko
urtarrilaren 13an, orain 10 urte,
hil zen Ubedan; esan ohi den
moduan, ohean. Inoiz ez ikertua,
sekula ez epaitua, nehoiz ez
zigortua.

Elizbarrutiak esan zuen El País
egunkariak egindako txosteneko
bost abusu ikertuko dituela. Aste
honetan beste sei kasuren berri
izan du; oraingoz, lauri topatu die
egiazkotasuna, eta horiek ikertzen ere hasi da. Aurretik beste
sei kasu ikertu dituzte.

«Gure txapelketa bat
beste herrialde batean
jokatzeak ez du
zentzurik, denok uste
dugun hori ez bada.
Futbolean, batzuentzat
babesleak lortzeak
bakarrik balio du»
Raul Garcia
Athleticeko jokalaria
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Bizkaiko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino
gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitza-k mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko
Hitza. Uribitarte kalea, 18, 3-C.
48001, Bilbo. Eskutitzak Internet
bidez bidaltzeko: bizkaia@hitza.eus
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Ehungintzako eta larrugintzako
eta oinetakoetako merkataritzako langileek mobilizazioak abiatu
dituzte berriro, euren eskubideak
aldarrikatzeko. Urtarrilaren 5ean
atera ziren kalera, ELAk eta LABek deituta. Patricia Babuglia
Martin (Getxo, 1975) H&Mko langilea eta ELA sindikatuko ordezkaria da, eta pozik azaldu da egun
hartan bertan deialdiak izan zuen
erantzunarekin: «Arrakasta handia izan du; jende mordoa elkartu
da». Ehungintza sektorearen
egoerari buruz mintzatu da.
Mobilizazioak hasi dituzue, urteetan soldatak eta lan baldintzak
izoztuta dauzkazuelako. Zeintzuk dira zuen lan baldintzak eta
zer aldarrikatzen duzue?
Ehungintzako merkataritzaren
sektorean ari naiz ni. Bizkaiko lan
ituna dugu. Azkenekoz sinatu genuenean, aurrerako eragin mugagabea onartu zen. Hala ere, horrek ez du esan nahi ez dugula hitzarmen berririk sinatu behar.
Patronalak, negoziatzen esertzeko, eskuratuak genituen oso baldintza on ugari kendu nahi dizkigu. Bizkaiko ehungintzako merkataritzaren hitzarmena bakarra
da. Besteak beste, udako larunbat
arratsaldeetan ez dugu egiten lanik; igandeetan ez dugu lanik egiten, ezta jaiegunetan ere; eta garraioa ordaintzen digute.
Hitzarmena negoziatzera esertzeko zenbait baldintza jarri dizkizuete orain. Zeintzuk?
Lan hitzarmen berria negoziatzeko, eskatu digute udako larunbat
arratsaldetan lan egin dezagun;
jaiegunen batean ere bai; igandeetan ere bai; eta antzinakotasunak eten ditzagun nahi dute: lau
urteroko antzinatasuna kobratzen dugu, eta hori mugagabea
da. Esan digute negoziatzera esertzen badira eten egingo digutela
antzinatasun hori eta aurrerantzean ez dugula izango jada duguna baino antzinatasun gehiago.
Antzinatasunari esker lortzen
dugu izoztua dugun gure soldata
pixka bat hobetzea. Eskubideon
alde borrokatuko gara.
Internet bidezko erosketek zerikusirik izan al dute egoera honetan?
Digitalizazioaren afera ere hor dago. Ulertzen dugu kontsumo ohiturak aldatzen ari direla, baina aldaketa hori guztia ezin dute baliatu langileok kaleratzeko. Kontrakoa: lanpostu edo kategoria berriak egin behar badira, gure lanak
moldatu eta beharrizanetara egokitzea eskatzen dugu. Negoziatu
egin nahi dugu. Ez gaude prest aspaldi irabazi genituen lan baldin-
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«Ez gaude prest
aspaldi irabazitako lan
baldintzak galtzeko»
Patricia Babuglia Martin b Ehungintza merkataritzako langilea
Babugliak salatu du lan hitzarmena negoziatzeko baldintzak ipini
dizkiela patronalak. Besteak beste, antzinatasuna etetea, udako zapatu
arratsaldeetan lan egitea eta dendak igande eta jaiegunetan irekitzea.
tzak galtzeko. Zenbait gauzatan ez
dugu amore emango. Bizkaiko
ehungintza merkataritzaren hitzarmenak oso baldintza onak ditu, borrokatu egin garelako. Merkataritza orokorra, berriz, oso
gaizki dago. Batasunik ez badago,
zaila da indarra egitea. Haiek ez
dute izan horrenbeste batasunik,
eta, orain arteko bideari jarraituz
gero, estatuko hitzarmenarekin
buka dezakete. Hori ezin dugu
onartu. Ehungintzako merkataritzan ez dugu horretara iritsi nahi.
CECOBI merkataritza patronalak esan du ezin duela soldata
igoerarik hartu bere gain, salmentak murriztu direlako COVID-19aren eraginez. Zuentzat
hori ez da pisuzko arrazoia.
Ez horixe; inondik inora ere ez.
Aurrez aurreko salmentak murriztuko ziren, baina Internet bidezkoak ere badaude. Lehenago

ez zituzten irabaziak ari dira lortzen sare bidezko salmenten bidez. Pandemiaren eta konfinamenduaren ondorioz, sareko salmentek izugarri egin dute gora.
Dendetan bezeroei Internet bidezko salmenten berri emateko
agintzen digute. Salmentak eta
eskaerak sare bidez egitea susta-

«Antzinatasunari esker
lortzen dugu izoztua
dugun soldata pixka bat
hobetzea. Eskubideon
alde borrokatuko gara»
tzen dute. Horretan inbertitzeko
gaitasuna badute, soldatak ere igo
ditzakete. Eta salmenta batzuek
behera egin badute ere, besteek
gora egin dute. Ulertzen dugu enpresariak gehiago irabazi nahi
duela, baina gu hemen gaude, eta
lan egin nahi dugu. Ez dugu nahi

bazter gaitzaten. Hau guztia bideratzea nahi dugu: guri Internet bidezko salmentatan lan egiteko bidea irekitzea nahi dugu.
Zer-nola?
Eskaerak egiteko lanak edo bilketetakoak eginez. Online salmen-
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tetarako postu berri asko daude.
Ez dugu nahi lanok kanpora ateratzerik. Saltzaileok banaketa lanak ere egin ditzakegu; paketeak
egin edo eskaerak jaso. Hori guztia negoziatu nahi dugu. Ez dugu
nahi online salmentak iristeagatik saltzaileok kalera botatzerik.
Zuena oso sektore feminizatua
da. Faktore horrek ba al dauka
loturarik historikoki izan dituzuen lan baldintzekin?
Noski. Gurea ia %100ean sektore
feminizatua da. Enpresariei enbarazu egiten diegu; laranjei bezala
zukua ateratzen digute gazteak
garen artean. Seme-alabak izan
eta gure eskubideak aldarrikatzen ditugunean, ostera, esaten
digute jada ez garela haien interesekoak. Askok urteak daramatzate lanean sektore honetan: semealabak izan eta jada haziak dituzten amak dira, eta lanaldi murrizketarik ez dutenak. Zer erraza den
langile horiek bidetik kentzea. Ez,
ordea. Borrokan ari gara denok elkarrekin, eta ez dugu aurreikusten halako egoerarik. Gaztetan
bezain baliozkoak gara helduagoak garenean. Eta enpresariak ez
badu ikusten horrela, egokitu ditzala lanpostuak. Beste funtzio
batzuetan aritu behar dugula uste
badute, jar gaitzatela beste lanotan. Emakumeok izateagatik ez
dugu balio gutxiago. H&Mn 50
egun egin ditugu mobilizazioetan
oraintsu, sektore feminizatua izanik ama guztiak kaleratu nahi
zituztelako.
Zer-nolako aldartea duzue?
Indartsu gaude. Beharginek ez
dute eskubiderik galdu nahi. Lan
hitzarmen duina negoziatzera
esertzeko irrikaz daude.
Ekainean ere mobilizazioak egin
zenituzten. Egon al da aurrerapausorik ordutik hona?
Ez. Patronalak gaur arte luzamenduak besterik ez ditu eman.
Negoziatzera esertzeko baldintzak ezarri dituzte: antzinatasuna
etetea, udako larunbat arratsaldeetan lan egitea eta saltokiak
igande eta jaiegunetan irekitzea.
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Indarkeria matxista

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 14a

ARGITAN ELKARTEA
Argitan Barakaldoko emakumeentzako aholku etxea da.
25 urtetik gora daramatza lanean. Bertan ari diren emakumeak militanteak dira; boluntario gisa ari dira lan horretan.
Edonoren esku
Aholkularitza. Elkarteak informazioa eskaintzen die Barakaldoko emakumeei: euren
eskubideei buruzkoa, aholkularitza juridikoa, soziala edota
lan merkatuari lotutakoa; baita
arreta psikologikoa ere.
Hitzordua. Arreta jasotzeko,
aurretik ordua eskatu behar
da, 944-78 21 02 telefonora
deituta.

%55

Urtarrilaren 2an Barakaldon gertatu zen eraso matxista salatzeko elkarretaratzea, Argitan emakumeentzako aholku etxeak deituta. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Manifestazioa egingo dute gaur
Barakaldon eraso matxisten aurka
Argitan emakumeentzako aholku etxeak egin du deialdia b «Politika publiko integralak»
eskatu ditu b Ezkerraldean emakumeen aurkako lau eraso salatu dituzte urtea hasi berritan
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Eraso matxistak salatzeko, manifestaziora deitu du gaurko Barakaldoko Argitan emakumeentzako aholku etxeak. Herrian gertatzen ari den «eraso matxista
oldeagatik» protesta egiteko
egingo dute mobilizazioa.
19:30ean aterako da herriko plazatik, Indarkeria matxistaren
aurrean erantzun kolektiboa, elkartasuna eta autodefentsa feminista lelopean.
Barakaldon bertan emakumeen kontrako hiru indarkeria kasu
zenbatu dituzte aurtengo lehen
zortzi egunetan. Azkena joan den
asteburuan gertatu zen. Argitanek zerrendatu ditu horiek guztiak: hilaren 6an, bikotekide ohiari eraso egin zion gizon bat atxilotu zuten, eta urtarrilaren 2an, beste gizon bat atzeman zuten taberna batean, sexu abusuengatik.
Urtarrilaren 8an, beste gizonezko
bat atxilotu zuten. Denda batean

lapurretan harrapatu zuen saltzaileak; emakumeak kargu hartu zion, eta 20 urteko gizonak
sexu erasoak egin zizkion.
Horiez gain, Portugaleten hilaren 7an gertatutako erasoa ere
ekarri dute gogora: «37 urteko
gizonezko bat atxilotu zuten,
emakume bat bortxatzeagatik».

Icebergaren tontorra
Ezagutzen diren eraso matxistak
«icebergaren tontorra» besterik
ez direla uste du Argitanek. Hala
azaldu du Mireia Saiz bertako kideak: «Erasoek ez dute etenik.
Batzuen berri jakiten da, atxilotuak daudelako, baina, benetan,
arazoa askoz larriagoa eta sakonagoa da. Horregatik jarraitu behar dugu kalera ateratzen».
Saizek gogora ekarri du arazoa
Barakaldoz gaindikoa dela. «Egiturazko arazoa da. Indarkeria
matxista emakumeok gizarte patriarkal eta matxista honetan bizi
ditugun desberdintasunen eta

diskriminazioaren ondorio zuzena da».
Eraso oldearen arrazoiei buruz
galdetuta, Argitaneko kideak uste
du «patriarkatua indarkeriazko

‘‘
Eraso batzuen berri
jakiten da, atxilotuak
daudelako, baina
arazoa askoz larriagoa
eta sakonagoa da»
«Eraso matxistak eta
indarkeria matxista
ezin ditugu normalizatu
gertakari hutsak
balira bezala»
Mireia Saiz
Barakaldoko Argitan elkarteko kidea

erreakzioa izaten ari dela mugimendu feministaren aurrera
pausoen aurrean. Alde batetik,
horrek irakurketa positiboa du,

baina, bestetik, kalera ateratzen
jarraitzera ere behartzen gaitu.
Salatzen eta kontzientziatzen
jarraitu behar dugu hau ez dela
normala».
Ideia hori azpimarratu du:
«Eraso matxistak eta indarkeria
matxista ezin ditugu normalizatu
gertakari hutsak balira bezala. Eta
hori gertatzen ari da: emakumeen aurkako indarkeria normalizatzen ari da, eta ez zaio aitortzen
eta ematen benetan duen lehen
mailako arazoaren izaera. Gizarte
moduan dugun arazoa da, egiturazkoa da, eta merezi duen garrantzia eman beharko litzaioke,
gero behar bezalako erantzun bat
eman ahal izateko».
Esan du kolektibo feminista
gisa euren betebeharra «kaleetan
egotea» dela, «kolektiboki ahalduntzeko eta oihuka aldarrikatzen jarraitu ahal izateko hau ez
dela normala, eta hondatzen gaituen eta emakumeoi krudelki
eraso egiten digun indarkeria

ARRETA PSIKOLOGIKOA
BEHAR ZUTEN ANDREAK
Argitanek iaz aurkeztu zuen
azken balantzearen arabera,
eurenera jo zuten emakumeen
%55ek arreta psikologikoa
eskatu zuten.
Baliabiderik eza. Taldeak salatu duenez, jakin badakite
emakumeok saiatu zirela Osakidetzaren bidez arreta psikologikoa lortzen, «baina ez zuten lortu, baliabide falta dagoelako».

matxistak aurrean izango gaituela». Ozen aldarrikatuko dute Barakaldon ez dela «erasorik geratuko erantzunik gabe».
Bizkaiko Ezkerralde osoko gizarte kolektibo guztiei mobilizazioarekin bat egiteko deia egin
diete. «Batera indartsuago garelako eta modu kolektiboan erantzuteko gaitasuna dugulako»,
esan du Argitanek. «Autodefentsa feminista» aldarrikatu du.

Deia erakundeei
Emakumeentzako aholku etxea
erakunde publikoei ere zuzendu
zaie. «Politika publiko integralak,
benetakoak eta eraginkorrak» eskatu dizkiete «indarkeria matxistaren pandemiarekin bukatzeko». Saizek uste du erakunde publikoak ez direla ari egiten egin beharko luketena arazoari irtenbidea emateko. «Baliabide falta
izugarria dago, eta indarkeria matxistaren biktima izan diren edo
eraso matxistak pairatu dituzten
emakumeak artatzeko ikuspegi
feminista falta handia ere bai».
Adierazi du erasoez gain sistemak eta erakundeen egiturek ere
emakumeen kontrako indarkeria
darabiltela. «Erakundeak adabakiak jartzen besterik ez dira ari.
Indarkeria matxista autopropaganda egiteko erreminta gisa darabilte. Hori onartezina da».

Elkartasuna

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 14a
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Barakaldoko Agharas elkarteak eta
Elkartenetek hamabi ordenagailu gela
sortuko dituzte Marokon, umeei ikaste
prozesuan laguntzeko. Euskal umeek
eskoletan erabilitako gailuak dira.

Teknologia,
ikasteko lagun
kilinux izeneko sistema operatiboa instalatu diete. Aste Santuan
aroko hego- 8-10 laguneko boluntario taldea
ekialdeko es- Marokoko Malleb ingurura joankualdeetan es- go da, ordenagailu horiekin hakolara joateari mabi informatika gela sortzera.
uzten dioten Bide batez, boluntario horiek
umeen zenbatekoa oso handia da. amazig herriaren kultura, norta«Herrialdeko eskualde produkti- suna eta bizitzeko bertatik bertaboetatik urrun daude. Ez dute in- ra ezagutzea ere bada bidaiaren
dustriarik. Lehen sektoretik bizi asmoa. Chakouchek esan du Eusdira. Umeek ikusten dute ikaste- kal Herriaren eta amazig herriaak ez diela etorkizunik berbatzen, ren arteko zubia izan nahi dutela
eta ez dute eskolara joan nahi, Agharaseko kideek, bi herrien ariruditzen zaielako ez dela erabil- teko loturak sendotzeko.
Bertako gobernuz kanpoko
garria. Ahal dutenean, Maroko
iparraldera jotzen dute lan bila, erakunde, elkarte eta ikasleen guedo Europara», azaldu du Bara- raso elkarteekin elkarlanean dakaldoko Agharas elkarteko presi- biltza proiektua garatu ahal izatedente Ridouane Chakouchek. ko. Izan ere, ezinbesteko jo du elArazo horri konponbidea bila- karlan hori. «Iazko urrian joan
tzen laguntzeko proiektu bat ipini ginen dagoeneko prest genituen
dute martxan Bilboko Elkartenet ordenagailu gutxi batzuekin.
elkartekoekin batera: Mugarik Denbora batez probatu zitzaten
gabeko ikasgelak du izena. Ume utzi genizkien. Elkarte bakoitzak
horiei ikasketa prozesua erakar- hogei bat egunez erabili ditu, eta
garriago bihurtzeko ordenagai- gero hurrengoari utzi dizkio»,
azaldu du Agharas elkarteko preluak emango dizkiete.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sidenteak. Esan du probatu duteSailak ordenagailu eramangarri nak «oso pozik» daudela, eta
txikiak eman dizkie elkartekoei, uste dutela proiektuak emaitza
eskoletan erabili diren baina da- onak eman ditzakeela.
Ahal duten neurrian,
ordenagailuak ikastetxeetan beren beregi horretarako atondutako
geletan jarriko dituzte.
Umeek ikusten dute ikasteak
ez diela etorkizunik bermatzen, Baina, horretarako aueta ez dute eskolara joan nahi, kerarik ez dagoen tokietan, proiektuan bidelaez zaielakoan erabilgarria»
gun dituzten tokian toki«Etxean etorkizuna bermatzen ko elkarteen egoitzetan
egongo dira. Nahi lukete
badiegu, ez dituzte euren
Marokoko Hezkuntza
buruak arriskuan jarriko
arduradunen lankidetza
migrazio prozesuetan»
lortu; hasteko, aduana
Ridouane Chakouchek
Barakaldoko Agharas elkarteko presidentea
kontuekin laguntzeko,
eta, gero, posible den
goeneko erabiltzen ez diren orde- ikastetxe guztietan horrelako
nagailuak. «Garbigunera bidal- gela bat egongo dela bermatzeko.
tzekoak ziren, eta guk beste bizi5 eta 15 urte arteko umeentzat
tza bat emango diegu programa izango dira ordenagailu horiek.
honi esker». Elkartenetekoek Berez, euskaraz eta gaztelaniaz
formateatu egin dituzte, eta Txi- erabiltzeko prestatuta egon dira.
Ibai Maruri Bilbao Barakaldo

M

‘‘

Marokoko Malleb inguruko eskola bateko umeak, ikasgelan, Agharasekoek iazko urrian egindako bisitan. AGHARAS

Ume bat ordenagailuarekin lanean, urrian Agharasekoek Marokora egindako bisitan. AGHARAS

Haiek frantsesez eta arabieraz
erabiltzeko egokitu dituzte.
«Aplikazioetan jolas modukoak
dituzte. Haiek uste dute olgetan
ari direla, eta badabiltza, baina
bide batez ikasi ere egiten dute;
adibidez, Informatika edo Matematika». Espero dute modu horretan umeak ohartzea ikastea dibertigarria ere izan daitekeela.
«Umeek eskolara joatean jarrai
dezaten lagun dezake: ondo pasatzen badute ikasten duten bitartean, ez diote joateari utziko».
Une honetan ez dute ordenagailu gehiagorik behar, martxan
ipiniko dituzten informatika geletarako behar beste dituztelako.
Hala ere, laguntza ekonomikoa

behar dutela esan du, ordenagailuak Marokora eramateko. Lagundu gura duenak proiektuaren
webgunean du horretako bidea.

Tokian tokiko lana
Agharas elkarteak orain arte Euskal Herrian egin du lan, gizarteratzen lagunduz. Esaterako, etxegabe etorkinentzako pisu bat du
Barakaldon. Tarteka egin izan dituzte lankidetzak kanpoan. Baina
Marokon bertan martxan jarri
duten lehen proiektua da, eta
Chakouchek esan du ilusioz beteta daudela. «Garrantzitsua iruditzen zaigu han ere lan egitea. Esaterako, zona hau da bakarrik
datozen adingabe migratzaile

gehienen sorlekua. Ondo dago
hona datozenean behar duten
arreta guztia ematea. Baina lortzen badugu euren etxean behar
duten etorkizuna bermatzea, ez
dituzte euren buruak arriskuan
jarri beharko horrelako migrazio
prozesuetan». Besteak beste, Agharas eta Elkartenet mugikortasunari lotutako beste proiektu bat
martxan jartzeko lanean dabiltza.
Horretarako, Medicus Mundiren
laguntza izango dute.

@

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
jo webgune honetara:
Aulasinfronteras.org
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Pentsioak

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 14a

Emakume bat Bilboko udaletxeko atarian, iazko irailean, pankarta bati eusten. Getxoko erakusketan dagoen irudietako bat da hori ere. ECUADOR ETXEA, BASKALE ELKARTEA , ONEKA PLATAFORMA

Pentsiodunek urteak daramatzate elkarretaratzeak eta manifestazioak egiten.
Lau urte igaro dira mobilizazio jendetsuak hasi zirenetik, eta hori gogoraraziko
dute biharko manifestazioetan. Urteetako borroka ikusarazteko, argazki
erakusketa bat ipini dute Getxoko Abian kultur elkartean, hilabete osorako.

«mezuak» transmititzeko modu
bat dira: «Komunikazioa sortu
nahi nuen argazkietako protagonisten eta ikusleen artean. Erakusketa hau da emaitza».

Borroka, duintasunagatik

Mezuak diren argazkiak
Javi West Larrañaga Getxo

z dugu uste luze
gabe gure eskaerak betetzea lortuko dugunik,
baina etxeko sofatik ez dugu inoiz
lortuko». Begoña Zorrozua pentsiodunaren esaldi horretan dago
urteotako mobilizazioen erroa.
Denbora asko daroate Euskal Herriko pentsiodunek kaleetan al-

E

darrika, eta, oraingoz, ez dute
amore emateko asmorik. Eskakizunak ez dira askorik aldatu hasieratik hona, baina beste batzuk
gehitu dituzte denborak eta egoerak bultzatuta, «erakundeen
eginkizunen arabera». Borroka
hori erakusten du Getxoko Abian
kultur elkarteak prestatu duen
argazki erakusketak —hilaren bukaera arte dago ikusgai—. Euskal
Herriko Pentsiodunen Mugimenduak manifestatzera deitu du

bihar, Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta zenbait herritan,
pentsiodunen manifestazio jendetsuen laugarren urtemugan.
Irudiek argi adierazten dute
pandemia garaiko argazkiak direla, protagonistek maskarak ipinita baitauzkate. Aurpegi erdia
estalita izan arren, igar dakieke
esperantza begiradan. Ecuador
Etxearenak, Baskale elkartearenak eta Oneka plataformarenak
dira argazkiak, eta Klaus Arm-

bruster da egileetako bat. Dioenez, militantziatik asko dauka
haren argazkilaritzak, eta hainbat
hausnarketa egin ditu egungo
irudien iraupen laburraz: «Jende
askok ateratzen ditu argazkiak
gaur egun, baina ez dira ikusten.
Nire asmoa ez da argazkiak ateratzea bakarrik, baizik eta haiekin
zerbait egitea». Arrazoi horregatik, irudiak sareetan banatzen
ditu, eta erakusketak antolatu.
Armbrusterrentzat, argazkiak

Begoña Zorrozua eta Jose Mari
Unzueta Getxoko pentsiodunen
arabera, Espainiako Gobernuak
Mariano Rajoy presidentearen
agintaldian indarrean jarritako
urteroko %0,25eko igoerak piztu
zuen borroka. «Duintasunaren
aldetik» min handia egin zuela
adierazi du Zorrozuak, eta «kamuflatutako murrizketak» izan
ziren, haren arabera, bizitzaren
kostua nabarmen gehiago igo baitzen. Pentsiodunek ordutik daramate astelehenetan biltzen, hirietan eta herrietan, eta, zenbait garaipen lortu badituzte ere, oraindik ez dira bete eskaera nagusiak.
Bidean eraginkorragoak izatea
lortu dutela azaldu dute Zorrozuak eta Unzuetak. Herriz herri
antolatu dituzte taldeak, eta ho-

Pentsioak
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ERAKUSKETA
rien arteko sare bat eratu. Ekonomialariak eta abokatuak daude
haien artean. «Oso jende ona»,
Unzuetaren aburuz. Batzordeak
sortu dituzte lanak banatzeko.
Esaterako, Argudio Batzordeak
pentsiodunei eragiten dieten
arauen analisia egiten du, eta kideei helarazi. Urte hauetan eraginkorragoak izatea lortu badute
ere, ez dute ukatu pandemiak
gogor jo dituenik. Ezagutzen zituzten kide batzuk galdu dituzte
urteotan. Unzuetak uste du mugimenduak bolada batean behera
egin arren orain gorantz doazela
berriz ere.
1.080 euroko gutxieneko pentsioa izan da azkeneko urteotan
gehien nabarmendu den eskaera,
baina, horri lotuta, Espainiako Estatuko lanbide arteko gutxieneko
soldata 1.200 eurora igotzea eskatzen dute oraindik ere. Horrez
gain, pentsio sistema publikoaren
pribatizazioaren aurka egitea izan
da haien eskaeretako bat.
Hasierako ardatz horiekin
lotuta, azkenaldian beste batzuek
garrantzia hartu dutela azaldu du
Zorrozuak: «Gero eta indar handiagoa hartzen ari dira alargunen
gaia eta sexu arrakalaren eta
arrakala digitalaren afera, esaterako».
Zorrozua Oneka Euskal Herriko Emakume Pentsionisten plataformako kide da. 2018an sortu
zuten plataforma, erretiroa hartutako andreen arazoak ikusgai
egiteko. Emakumeen eta gizonen
pentsioen arteko arrakala amaitzeko neurriak eskatu dituzte ordutik. Izan ere, Hego Euskal Herrian, 2017an emakumezkoen
batez besteko pentsioa 825 eurokoa izan zen; gizonezkoena, berriz, 1.434 eurokoa. Euren burua
aurkezten ari dira oraindik, herriz
gerri. «Astiro gabiltza, baina
nahiago dortoka bezala ibili eta ez
erbiaren moduan». Zorrozuak
adierazi du gune mistoetan emakumeen rola aldatzea ere lortu
dutela. Unzuetak bat egin du
harekin: «Bileretan, emakume-

Zer?
Pentsiodunen mobilizazioei buruzko erakusketa.
Non?
Getxoko Abian kultur elkartean.
Noiz?
Urtarril amaierara arte.
Ordutegia?
b Eguenetan eta barikuetan:

18:00etatik 23:00etara.
b Zapatuetan: 12:30etik 15:30era
eta 18:00etatik 23:00etara.
b Domeketan: 12:30etik 15:30era.
Andre bat Bilboko udaletxearen aurrean, iazko irailean, protestan.

ECUADOR ETXEA, BASKALE ELKARTEA, ONEKA PLATAFORMA

esan nahi 400 euro irabazten dituztela. Uste dute seme-alabek ez
dutela nahi esatea». Gutxi kobratze horrek, Zorrozuaren arabera,
arazo ekonomikoak eragiteaz
gain, galarazi egiten die pentsiodun moduan militatzea. Irteerak
egitean bazkaria antolatzen bada,
askotan ez dira joaten. Elkarretaratzearen osteko kafea ordaindu
ezinak ere lotsa ematen die.

Aro berrien zailtasunak

Erretiratuen talde bat, irailean, Bilbon, «pentsio publiko duinak» eskatzen. ECUADOR ETXEA, BASKALE ELKARTEA, ONEKA PLATAFORMA

ren bat hizketan ari bada eta norbaitek eteten badu, gizonek ere
erantzuten dute: ‘Ei, bera ari da
hizketan’».
Andre askok mugimenduan
parte hartzeko zailtasun handiagoak dauzkatela azaldu dute biek.
Zorrozuaren berbetan, haiek dira
etxera lehenago joan behar dutenak janaria prestatzera, edo
neba-arrebak eta gurasoak zain-

du behar dituztenak: «Zaintzaren kultura hezurretaraino sartuta dago oraindik».
Zorrozuaren eta Unzuetaren
ustez, pentsio txikietan ere arreta
jarri behar da . Izan ere, gutxienekoa kobratzen duten batzuk ez
dira ausartzen jendaurrean esatera eta haien arazoa aurkeztera.
«Lotsa handia» ematen diela
erantsi du Zorrozuak: «Ez dute

Hasierako
aldarrikapenei,
sexu arrakalarena eta
arrakala digitalarena
gehitu dizkiete
Ohartarazi dute pentsio
txikiek, lotsa eragiteaz
gain, galarazi egiten
dutela pentsiodun
moduan militatzea

Erakundeei bakarrik ez, beste
sektore batzuei ere egin dizkiete
kritikak. Bankuek arreta pertsonala desagerrarazi nahi dutela iritzita, bulegoetara jo, eta zuzendariei kexa gutunak helarazi dizkiete. «Guk leihatilako arreta eskatzen dugu», esan du Unzuetak.
Zorrozuak uste du gai materialetan ez ezik pentsiodunen irudian ere aldaketa eragin dutela.
«Garai batean, edadetua zinen,
erretiroa hartzen zenuen, eta ez
zinen existitzen». Orain jende
nagusia «ikusaraztea» lortu dutela deritzo, eta «presio politikoa» egiteko gai direla. «Ez bagina kalera atera, orain ez litzateke
ezertxo ere egongo. Ez lukete hitz
egingo gutaz. Kaleak dira gure
armarik handiena». Jendea gogotsu dagoela adierazi du, eta,
«siestak alde batera utzi, eta kalera atera» behar dutela.
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Legez kanpoko
arrantza materiala
topatu da Bizkaian

R

Guardia Zibilak legez
kanpoko arrantzarako
erabiltzen den materiala topatu
du Gabonen bueltan, Bizkaian.
Lehenik, Galea lurmuturrean lupinak legez kanpo arrantzatzeko erabiltzen den 800 metroko
nylonezko hari bat topatu zuen
Getxon. Handik astebetera, marrazoak harrapatzeko nylonezko trentza bat aurkitu zuten Ean.

Euskal flotako atunontzi bat, arrantzan, artxiboko irudi batean. IÑIGO ONANDIA / AZTI

Legez kanpoko arrantzari aurre
egiteko konponbide bila dabiltza
Bermeo World Tuna Capitalek InovaTUNA ideia lehiaketa ipini du martxan b Legez besteko
harrapaketek ekosisteman, sektorean eta lan baldintzetan dituen ondorioez ohartarazi dute
Ibai Maruri Bilbao Bermeo

«Europan sartzen diren sei arrain
plataretik bat, legez kanpoko
arrantzatik dator». BWTC Bermeo World Tuna Capital erakundeko Leire Egiarteren esanetan,
mundu mailako arazoa da hori,
eta, arrantza jasangarriak dituen
oztopoen artean, «indartsuenetakoa». Horri aurre egiteko, ideia
lehiaketa bat antolatu du BWTCek, Bermeoko Udalarekin, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako
Patronatuarekin eta Itsas Garapen Elkartearekin batera: InnovaTUNA du izena. Parte hartu
gura dutenek urtarrilaren 28a
dute izena emateko azken eguna;
BTWC elkartearen webgunean
eman beharko dute. Hala ere, urtarrilaren 31 arte izango dute proposamenak aurkezteko aukera;
hau da, proiektuaren laburpena.
Ez dute lehiakide profil zehatz
bat nahi. Ez da ikasketa edo prestakuntza jakin bat behar. «Ideia
onak dituen eta jasangarritasunarekiko aparteko sentsibilitatea
duen jendea nahi dugu». Norbanakoak izan ezik, taldeak eta
start-up-ak ere aurkeztu daitez-

ke. Ideia irabazlearentzako saria
10.000 euro izango da: 5.000 euroko ekarpen ekonomikoa, eta
negozio eredua garatu eta martxan jartzeko 60 orduko mentoring zerbitzua, sarean edo aurrez
aurrekoa.
Lehiaketan azken helburua
arrantza jasangarria sendotzen
laguntzea da. «Itsas biodibertsitatearen etorkizuna eta arrantzaren menpe bizi direnena bermatzen duen arrantza da, habitatak
errespetatuz eta itsasoko beste espezie batzuetan eragin negatibo-

rik izan gabe. Horregatik dira beharrezkoak arrantzako praktika
onak erabiltzea». Gehiegizko
arrantza, klima aldaketa, ekosistemak kutsatzea... Egiarteren
arabera, asko dira arriskuak, eta
eurek haietako batean egingo
dute indarra. Urtero, 11 eta 26 milioi tona arrain legez kanpo harrapatzen dira mundu osoan, eta
horrek 10.000 eta 23.500 milioi
dolar arteko galerak eragiten dizkio munduko ekonomiari.
Legez kanpoko arrantzaren
jarduera nagusiak aipatu ditu

Egiartek: arrantza leku batean
ezarritako harrapatze mugak
gainditzea, harrapatutakoaren
berri ez ematea edo debekatuta
dagoen lekuan arrantzatzea, besteak beste. «Azken batean, gobernantza kontuak dira». Ziurtatu du euskal flotak legearen araberako arrantza egiten duela.
BWTCek atunaren arrantzaren
inguruan egiten du lan; batez ere,
Indiako ozeanoan egiten den altuera handiko arrantzaren inguruan. Egiartek esan du han badagoela legez kanpoko arrantza.

Baina baita etxetik gertu ere,
nahiz eta kasu horretan «kopuruak oso txikiak» diren. «Baxurako arrantzan ez da askorik entzuten horrelakorik. Toki guztietan legez, egongo dira legez
kanpo arrantzatzen dutenak. Baina arazoa, batik bat, alturako
arrantzakoa da». Hala, gustatuko
litzaieke jasoko dituzten ideiak
atunaren sektorerako izatea, baina esan du orokortzeko modukoak izango direla.

Kontsumitzaileak erne
Legez kanpoko arrantzak lan baldintzekin lotura duela ere ohartarazi du Egiartek. «Arrantzaleak
oso baldintza txarretan aritzen
dira lanean flota horietan lan egiten dutenean. Esklabotzari lotuta
ere egoten da». Era berean, esan
du kontsumitzaileak ez direla
gertatzen denaz jabetzen, eta
lehiaketa honetan jasotako ideiekin horretan ere eragin nahi dute.
«Ez daki noiz erosten duen modu
jasangarrian arrantzatu den
arraina, eta noiz legez kanpo
arrantzatu dena. Konturatu behar da dendara joan eta lau euroko atun poto baten ondoan euro
batekoa ikusten duenean, prezio
alde hori zerbaitengatik dela.
Normalean prezio txikien atzean
dagoen arraina ez da legez arrantzatutakoa, eta askotan arraina
ere ez da».
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Egunero,
atsedenik
hartu gabe
Isaac Cordal artistak etengabe
produktiboak izatearen beharra jorratu du
‘24/7’ erakusketan b Bilboko SC Gallery
aretoan dago ikusgai, hilaren 28ra arte
boko SC Galleryn ikusgai dagoen
erakusketa ere: 24/7. Urtarrilaren
Hormara itsatsita dagoen balkoi 28ra arte bisitatu ahal izango da.
«Kontrol gizarteen inguruan
txiki batean, begira dago gizon
bat, aurpegiera nekatuaz. Aurrez hitz egin nahi nuen, eta beharra
aurre kutxa batzuk ditu, grisak, horien parte oinarrizko bat da».
balkoiko gizona bezala, eta haien Horri egiten dio erreferentzia
barruan beste gizon batzuk ikus izenburuak: eguneko ordu guzdaitezke, denak zuriak, 50 urte tietan, asteko egun denetan, desingurukoak, burusoilak, traje gri- kantsurik gabe egindako lanari.
sa daramatenak soinean; hain Eta adierazgarriak dira hori islajustu, balkoitik so dagoen horren tzeko erabilitako guneetako baberdin-berdinak. Eta halakoak tzuk: balkoiaren aurrean paratudira, halaber, aretoaren hondoko tako kutxei bunker traza eman
eraikin mardularen gainean dau- die, eta eraikinak irudi lezake bai
denak ere, zereginen batean fabrika bat, bai etxebizitzen bloke
buru-belarri dagoen behargin bat, edo bi horien fusio bat.
Gizarte horren subjektua erretalde oparoa.
Gizontxo asko dira, baina, era pikakorra da, seriean ekoitzitako
berean, bakarra dirudi haien gizakia. «Pertsonaia klonatu hori
interesatzen zait, errepikapen industriala, denok
fabrika beretik etorriko
bagina bezala, neoliberalismo deitutako molde
Pertsonaia klonatua
interesatzen zait, denok fabrika horretatik». Gizonetako
beretik etorriko bagina bezala, batzuek giltza dute atzeneoliberalismoaren moldetik» an, akitutakoan sokari
eman eta lanean jarrai
dezaten, baina ez du fun«Etxea bulegoaren eta
fabrikaren hedadura bat bihurtu tzionatzen, artistak dioenez: «Halako batean,
da; ekoizpena etxekotzeak 24
hondatu egin gara».
orduko lanaldia eragin du»
Makina baten ekoizIsaac Cordal
Artista
pen orbanik gabea helburu, bidean geratu da
moldeak. Bakarra da, zehazki, gizontxoa. «Inguratzen gaituzten
2006tik. Isaac Cordal artista (Pon- makinen rolak asumitzen ditugu.
tevedra, Galizia, 1974) ordutik ari Ahalik eta efikazenak izateko
da pertsonaia hori garatzen Ce- ahalegin desesperatuan, matxument Eclipses izeneko proiek- ratuak sentitzen hasten gara zertuan, estereotipo beraren kopiak baitek ez badu funtzionatzen;
taxutu, eta eskulturok aretoetan hainbeste humanizatu dugu tekedo kaleko hainbat gunetan ko- nologia...».
Lehen begi kolpean, gizontxokatuz. «Nolabait, ispilua ipintzen
dut burokraziaren, boterearen, ak ikusi eta beren arteko antzaz
ekonomiaren, patriarkatuaren jabetu baino lehen ere, uniformeeta abarren aurrean», dio. Eta gi- tasuna antzematen zaio erakuszontxoekin bete du, orobat, Bil- ketari. Kolore grisa erabat gailenAmaia Igartua Aristondo

1

‘‘

2

3

tzen da piezetan. «Bulegoen giro
itzali eta kirurgikoa indartzen du.
Gris kolorearen gama zabal bat
bereganatu dugu naturan kamuflatzen ahalegintzeko». Bere hasierako eskulturak ere gogorarazten dizkio grisak, zementuz ontzen baitzituen: «Zementua
material sinboliko gisa, jariakin
kolonial baten gisan, zeinak errudun egiten baikaitu».

Garapenak itsututa
4

Cordalek badu animalia munduan inspiratutako metafora bat
ere erakusketaren muina are ar-
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hargin ugari ditu inguruan, baina, hala ere, bakarrik dagoen izaki bat da Cordalen gizontxoa.
Bunkerrean sartu du bere burua,
ustez nahita, eta bakartuta sufritzen ditu etengabe ekoitzi beharrak sortutako albo kalteak. «Bakardadea, indibidualismoaren
ondorio gisa. Herrialde batzuetan
dagoeneko badago Bakardadearen Ministerioa, eta horrek asko
esaten du gizarte modernoak
duen arazoaren tamainaz». Gizontxoa burnout deritzenaz jota
ere badago, artistak dioenez: kroniko bihurtu zaio lanak eragindako akidura.

Inguruak osatuta

5

1 Oinarria. La Termita eraikina,
Isaac Cordalen erakusketako pieza zentrala.
2 Itsututa. Artistak begiak itxita
irudikatu ditu gizontxoak.
3 Sumisioa. Beharginek protestatu gabe ekoizten dute.
4 Hedapena. La Termita eraikinaren laugarren solairua eraikitzen
ari dira hango langileak.
5 Bakardadea. Teknologiaren
bidez konektatuta dauden arren,
bakartuta daude gizontxoak.
ARGAZKIAK: ARITZ LOIOLA / FOKU

giago uzteko: «Termitategi erraldoi antzeko bat osatzen dugu,
gupidagabeki hedatzen dena».
Eta metafora mamitu du erakusketan: La Termita deitu dio pieza
zentrala den eraikinari, eta termiten pare ari dira ugaritzen hango
beharginak. «Lehen hiru solairuek fatxada dute, eta azkena
eraikitzen ari dira. Geldiezin hazten den dorre bat da, nahaspila
burokratiko, ekonomiko eta politiko bat».
Termita langileak nola, itsuitsuan ari dira erakusketako beharginak ere, Cordalek nabar-

mendu duenez; begiak itxita irudikatu ditu. Herman Melville
idazlearen Bartleby eskribatzailearen ifrentzua lirateke gizontxo
horiek, artistaren arabera: lehenak uko egiten dio bidaltzen dizkioten zereginak egiteari, eta bigarrenak, ordea, men egiten dio
edozein zamari. «Nire eskulturek
zerikusia dute sumisioarekin eta
obedientziarekin, eta haien mantra da ezer ez jartzea zalantzan».
Gizontxoen jarrera gregarioak
jomuga bat du, baina: garapena.
Kontzeptuarekin oso kritiko
agertzen da Cordal erakusketan.
«Masa sozial gisa egiten ari garen
bideaz hausnartzea interesatzen
zait, eta behatzea zer arrasto uzten ari garen garapenaren premisaren arabera aurrera egiten ari
garen bitartean». Lorratz negatiboa da inondik inora ere, galiziar
artistaren hitzei erreparatuta:
«Gure espeziearen eboluzioa aldizka lotuta egon da basakeria
ildo batekin». Baina konponga-

rria, beharbada, artearen bitartez,
besteak beste. «Eraikitzen ari garen munduaz gogoeta egiteko
ekintza poetikoa da eskultura».

Piezek ez ezik, tokiak ere garrantzia izaten du Cordalen sorkuntzan: eskulturek harremana dute
tokiarekin, elkar osatzen dute,
esanahiak txertatuz eta bereganatuz. Hori horrela, kalea maiz
izan da haren artearen erakustoki. Galiziako Banksy ere deitu
izan diote, gizontxo identifikagarri horiek agertu izan direlako,
bat-batean, bazterren batean,
hainbat eskultura txiki putzuen
gainean pilatu dituelako. Inter-

bentzio deigarri zein efimero horiek egin izan ditu sarritan.
«Espazio publikoak rol inportantea izan du nire lanean, askotan tokia delako eskulturei esanahi guztia ematen diena».
Baldintzapen hori aintzat hartuta
erabakitzen ditu kokapenak
artistak. «Denboraren joana iradokitzen duten lekuak interesatzen zaizkit, gure dekadentziaz
eta inperfekzioez hitz egiten
digutenak: leihoak, kableak, hormak, zuloak...; eskulturentzako
aterpe gisa balio duen hondar
arkitektura».
24/7 erakusketako gizontxoek
galeria bat dute aterpe, ordea.
Edonola ere, halako inguru batek
ere ekarpena egiten dio Cordalen
arteari. «Galeria espazio hermetiko bat da, non elementuak kontrola ditzakezun: adibidez, iluminazioa». Kontrara, kalea «kontrolaezinagoa» dela dio, baita
«efimeroagoa» ere. «Beti dago
harritzen zaituen eta lanean sartzen duzun elementuren bat».
Prozesuak ezberdinak izaten
omen dira, baina bat egiten dute
zenbaitetan. «Eskulturek bietan
funtzionatzen dute».

Ekoizpenaren hedapena
Garapenari ekarpena egiteko aitzakiarekin, gizakiaren bizitzako
esparru denak blaitu ditu produktibitatearen irizpideak; fabrikatik eta bulegotik at ere indarrean jarraitzen du, etxe barruraino
sartuta, are. «Etxea bulegoaren,
fabrikaren eta abarren hedadura
bat bihurtu da. Ekoizpena etxekotzeak zera eragin du, lanaldia
egunean 24 ordukoa izatea, asteko zazpi egunetan».
Teknologia digitalek joera hori
indartu dute, artistaren hitzei
erreparatuta. «Hiperkonexioak
nolabaiteko ziberadikzioa eragin
du; uste dut denok pairatu dugula
sarearen joera konpultsibo hori,
gehiago edo gutxiago». Dioenez,
gaur egun kasik behar bat da denborarik ez galtzea, eta horrek aisialdiari ere eragiten dio; produktibitatearen itzalean dago hura ere.
«Jada ez dakigu noiz ari garen lanean eta noiz ez; ez dakigu noiz bukatu eta hasten den gure lanaldia.
Aisialdia programatutako denbora tarte bat bihurtu al da, balio diguna ekoizpenaren tsunamian berriro kokatzeko?». Teknologiak
katigatzen ei du gizakia inertzia
horretara, ez dadin guztiz askatu
inoiz. «Sakelako telefonoko jakinarazpenak begiratzen ditugu
behin eta berriro, haietako bakoitza baltsamo bat izango balitz bezala ezjakintasunaren kontra».
Konektatuta dago, beste be-

ATE IREKIAK

Unibertsitate
Graduak
INGENIARITZA
Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 9-10
Arrasate OTSAILAK 8-9-15
Goierri-Ordizia OTSAILAK 9
Orona Ideo-Hernani OTSAILAK 8

ENPRESA KUDEAKETA
Bilbao AS Fabrik URTARRILAK 29
OTSAILAK 5
Irun-Bidasoa OTSAILAK 12
Oñati OTSAILAK 5

EKINTZAILETZA
Bilbao BBF URTARRILAK 15
Irun-Bidasoa URTARRILAK 15
Oñati URTARRILAK 22

HEZKUNTZA
Eskoriatza URTARRILAK 15
Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 26

KOMUNIKAZIOA
Aretxabaleta URTARRILAK 15

HUMANITATEAK
Bilbao AS Fabrik URTARRILAK 15

Learning
from
reality

Eman izena!

GASTRONOMIA
Basque Culinary Center
Online OTSAILAK 12
Donostia MARTXOAK 5

www.mondragon.edu/ate-irekiak-graduak

14 Agenda
Urtarrilak 14-20
MUSIKA

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 14a

Barakaldo b Kontzertua

BARAKALDO Fetén Fetén eta Jou

Gonzalez.
b Ostegunean, 20:00etan,
antzokian.
BILBO Bilbao Orkestra Sinfoni-

koa.
b Gaur, 19:30ean, Euskaldunan.
BILBO Yung Beef.
b Gaur, 20:30ean, Santana 27n.

BILBO La Costa Oeste.
b Gaur, 20:30ean, Biran.

BILBO Ezvit 810.
b Gaur, 21:30ean, Santana 27n.

BILBO Dientes de Luna.
b Bihar, 19:00etan, Fnacen.

BILBO Vivaldi eta biolin.
b Bihar, 19:30ean, Andres Isasin.

BILBO Pez Mago.
b Bihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBO Linkoln Park.
b Bihar, 21:00etan, Azkenan.

BILBO Ensemble Sinkro.
b Astelehenean, 19:00etan, Juan

Crisostomo Arriagan.

Saxofoia eta klarinetea, beste hainbat tresnarekin
Ezohiko musika tresnei bizia ematen dien bikote bat da Feten Feten. Jorge Arribas eta Diego Galaz musikariek osatzen dute. Hainbat elkarlan egiten
dituzte euren kontzertuak sortzeko, eta oraingo honetan Doctor Deseo taldeko saxofoi eta klarinete jotzaile Jou Gonzalezekin dabiltza, bi tresna horien inguruko kontzertuak eskaintzen. Eguenean, Barakaldo antzokian egongo dira, 20:00etan. Irudian, Feten Feteneko kideak. FETEN FETEN

BILBO Bilboko Udal Txistulari

Banda.
b Astelehenean, 19:00etan,
Euskaldunan.

GETXO Bastardix eta Patxuko

Nice.
b Gaur, 21:00etan, Muxikebarrin.

BASAURI El alma de Valle Inclan.
Rafael Alvarez El Brujo.
b Bihar, 20:00etan, Socialen.

BILBO Olatz Prat, Joxan Goikoe-

GETXO Ruper Ordorika.

BILBO El humor de mi vida. Paz Pa-

txea eta Iosune Marin.
b Astelehenean, 19:30ean,
Arriagan.

b Bihar, 19:30ean,

LEIOA Si las mujeres mandasen.

dilla.
b Igandera arte, Camposen. Gaur
20:00etan, bihar 19:00etan eta
igandean 18.00etan.

Masa Coral del Ensanche.
b Gaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

BILBO Semea pixka bat motelago

MUNGIA Kalakan.

dabil soilik. Tanttaka Teatroa.
b Gaur, 19:30ean, Arriagan.

BILBO Bilbao Orkestra Sinfoni-

koa.
b Astelehenean, 19:30ean,
Euskaldunan.

Muxikebarrin.

b Bihar, 20:00etan, Olalden.

BILBO Bilbao Orkestra Sinfoni-

koa.
b Ostegunean eta ostiralean,
19:30ean, Euskaldunan.

PORTUGALETE Metal Gaua:

Ubthredd, Empire of Disease eta
Ztah.
b Bihar, 20:00etan, gaztetxean.
PORTUGALETE Guadaña eta

Usuales.
b Bihar, 21:00etan, Grooven.

Kaleka Antzerkia.
b Gaur, 19:30ean, Camposen.
BILBO Mi hijo sólo camina un

poco más lento.
b Bihar eta etzi, 19:00etan,
Arriagan.

BILBO Fuel Fandango eta Hakima

PORTUGALETE Hexis.

Flissi.
b Ostegunean, 22:00etan, Santana
27n.

b Astelehenean, 21:00etan,

Grooven.

checa Collective.
b Asteartean, 19:30ean,
Arriagan.

ERANDIO Zahara.

keitan.
b Gaur, 21:30ean,
Iparragirren.

MUNGIA Lehendakari gaia. Txalo

Produkzioak.
b Astelehenean, 20:00etan,
Olalden.
ZORNOTZA Lubaki lainotsua. ATX

Teatroa.
b Gaur, 20:00etan, Zornotza
aretoan.

BERTSOLARITZA
ELORRIO Greenpiss. Yllana kon-

painia.
b Gaur, 20:00etan, Arriolan.
GERNIKA-LUMO El enjambre.
Itziar Atienza, Sara Cozar, Aitziber
Garmendia, Getari Etxegarai, Leire
Ruiz, Naiara Arnedo.
b Bihar, 19:00etan,
Lizeon.

tzen zituen gizona. Sandra Fernandez Agirre, Fran Lasuen.
b Igandean, 17:00etan,
Lizeon.

MUNGIA Sanantontxuetako

bertso saioa. Igor Elortza, Nerea
Ibarzabal, Unai Iturriaga, Jone Larrinaga. Gai jartzailea:
Iñaki Beitia.
b Igandean, 13:00etan, Andra Mari
estalpean.

DANTZA
BARAKALDO Malditas plumas.
Sol Pico.
b Gaur, 20:00etan,
antzokian.
BILBO Fuego verde. Metal perfor-

ANTZERKIA

GERNIKA-LUMO Sueder eta Ska-

Txalo Produkzioak.
b Bihar, 19:00etan, San Agustinen.

GERNIKA-LUMO Zuhaitzak landaBILBO Contado por ellas. La Pa-

b Bihar, 21:00etan, Sonoran.

DURANGO Lehendakari gaia.

BILBO Todo el tiempo del mundo.

BILBO Mikel Urretagoiena hiruko-

tea.
b Ostegunean, 20:00etan, Conde
Duque hotelean.

BILBO Cinco horas con Mario.
Lola Herrera.
b Ostegunean, 20:00etan,
Camposen. Hilaren 21 eta 22an
(20:00etan), eta 23an (19:00etan)
ere bai.

GETXO Celeste. Chantal Franco,
OHARRA. Eusko Jaurlaritzak

BARAKALDO La batalla de los

ausentes. Francisco Sanchez,
Gaspar Campuzano, Enrique Bustos.
b Bihar, 20:00etan,
antzokian.

hartu dituen neurrien ondorioz,
hainbat kultur ekitaldi bertan
behera geratzen ari dira. Horregatik, ziurtatu, ekitaldi batera
joan aurretik, egingo ote den.

Patricia Toral.
b Bihar 18:00etan eta igandean
12:00etan, Utopian.

mers.
b Bihar eta etzi, 19:00etan,
Fundicionen.
BILBO Russian Classical

LEIOA Ganbara. Markeliñe.
b Igandean, 18:00etan, Kultur

Leioan.

Ballet.
b Asteartean, 20:00etan,
Camposen.
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BASAURI Cuando no leo. Marta

Gartziaren liburu tolesketa.
b Gaur arte, Mayor
tabernan.
BASAURI Abstrakzio poetikoa kar-

toi gainean. Manuel Morenoren
margoak.
b Urtarrilaren 28ra arte, kultur
etxean.
BILBO Asmamenaren ildoa.
b Otsailaren 6ra arte,

Guggenheimen.
BILBO Alice Neel: people come

first.
b Urtarrilaren 23ra arte,

Guggenheimen.
BILBO Ikuspuntuak: Gorputzak

I-VIII.
b Martxoaren 27ra arte, Arte
Ederren museoan.
BILBO Diskomania.
b Apirilaren 25era arte, Berreginen

museoan.
BILBO Agustin Ibarrolaren Gerni-

ka horma irudia.
b Martxoaren 27ra arte, Arte

Ederren museoan.

Betiko kanta tradizionalak, doinu gaurkotuekin
Artizar izeneko laugarren diskoan beste bidexka bat hartu du Kalakan taldeak —irudian—, betiko kanta tradizionalak sonoritate gaurkotuarekin
apainduta. Bihar, Mungiako Olalde aretoan izango dira, San Antontxu jaiak ospatu beharreko egunotarako udalak antolatu duen kultura egitarauaren barruan. Etzi, bertso saioa izango da 13:00etan, Andra Marin, eta astelehenean, 20:00etan, Lehendakari gaia antzezlana, Olalden. GORKA RUBIO / FOKU

BILBO Emakumeak abstrakziogi-

le.
b Otsailaren 27ra arte,

Guggenheimen.

BILBO A la deriva por Bilbania.
Juan Carlos Egillor.
b Bihar arte, Bilbaohistoriko
expogelan.

GERNIKA-LUMO Hemingway eta

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

SANTURTZI Perez sagutxoa. Glu
Glu.
b Igandean, 12:30ean, Serantesen.

b Maiatzaren 31ra arte, Kurtzio

kultur etxean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
IKASTAROAK

BILBO Idoia Monton.
b Otsailaren 27ra arte,

BILBO Semillas raras.

LEIOA In natura. Ane Undurraga.

Rekalden.

b Urtarrilaren 21era arte,

b Otsailaren 13ra arte, Kultur

BASAURI Fobiak eta fibiak. Kultu-

b Astelehenean, 19:30ean,

BilboArten.

Leioan.

ra erotiko berri bat sortuz. AnitzEra
Desira Tailerrak. Astelehenetan.
b Otsailaren 24ra arte, 18:00etan,
Marienean.

Bilborocken.

BILBO Arrue anaiak Parisen.
b Martxoaren 27ra arte, Arte

DURANGO Mari Puri Herrerorekin

Ederren museoan.

berbetan. Museoko bildumako
grabatuak.
b Otsailaren 10era arte, Arte eta
Historia museoan.

BILBO Urtzi Urkixo.
b Urtarrilaren 23ra arte,

Rekalden.

HAUR JARDUERA
LEMOA Harritzearen abilezia. Ho-

dei magoa.
b Bihar, 18:00etan,
kultur etxean.

DURANGO Antagonia. Itziar BasBILBO Jaime Lafitaren marrazkiak.
b Otsailaren 18ra arte, Yimbo

Sotan.

tarrika, June Baonza.
b Urtarrilaren 31ra arte,
Artekan.

BILBO Aita Mari dokumentala.

BESTELAKOAK
BILBO Dub Dut #11 topaketak.

PORTUGALETE Emakumeak sor-

menezko birziklatzearen alde.
b Gaur arte, 18:00etan, Santa
Claran.

MUNGIA Perez sagutxoa. Glu Glu.
b Asteartean, 17:00etan,

SOPELA Musika, argazkilaritza,

Olalden.

dantza eta zinema tailerrak.

b Gaur, 18:00etan, Bilborocken.
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SANTIMAMIÑE

MUSEORA

Helbidea. Basondo auzoa, Kortezubi.
Ordutegia. Martitzenetik domekara, 10:00etatik 14:00etara.
Sarrera. Orokorra, 2 euro. 26
urtera arte eta 60 urtetik gora, euro
1. 12 urtetik beherakoentzako,
doan.
Kontaktua. 94 465 16 57 edo
santimamine@bizkaia.eus.
Web orria. Bizkaikoa.bizkaia.eus.

Santimamiñeko kobazulorako sarbidea Kortezubin, 2020ko abuztuko irudi batean. BIZKAIKO HITZA

Duela 14.000 urte iritsi ziren lehen gizakiak Kortezubiko Santimamiñeko kobara.
Ehizan aritu ziren hasieran; geroago arrainak eta moluskuak ere hartzeari ekin zioten.

tuzten. Aurkitu diren aztarnen
%50 oreinen eta ahuntzen hezurrak eta adarrak dira, gehienbat».
Izotz garaiari buruz ari da, duela
14.000 urteko aroaz. «Beste ekosistema bat zen; oso paisaia
harritsua eta tenperatura hotza».
Handik bi mila urte ingurura,
izotza urtzen hasi zen garaian,
itsasoko maila igo zen, eta horrek
aldaketak eragin zituen. Santimamiñeko gizakiek itsasoa gertuago zuten, eta arrantzari ere
ekin zioten. Bollarrek azaldu duenez, kobazuloan «izokinen hezurrak aurkitu dituzte».

Elikagaien fosilak

Historiaurrera sartzeko atea
Natalia Salazar Orbe Kortezubi

A

spaldi geratu ziren atzean Kortezubiko kobazuloan barneratu eta
duela 14.000 urte
Santimamiñeko haitzuloko bizilagunek margotu zuten labar artea bertatik bertara ikusteko aukera. Orduko xarma berbera ez
izan arren, bisitariak gaur egun
aukera du modu birtualean egiteko ibilbide hura, eta kobazuloaren atarian ere irudika dezake
han barruan bizitzea zer-nolako
esperientzia izan zitekeen. Ordu
eta erdiko bisita gidatuan Santimamiñeko kobazuloak ezkutatzen dituen historia, artea eta
garrantzi geologikoaz jabetuko
dira bertara joaten direnak.
Bisita hasteko, informazio gunera jo behar da, baselizaren ondora. Betiere, aurretik ordua hartuta. Gida batek harrera egin ostean, harri, egur eta belar arteko
bidean gora abiatuko dira bisitariak.
Interesgune nagusia kobazuloak piztu ohi du. Haren 365 metrotatik lehen 40ak baino ezin badira

ere ikusi, Historiaurrean barneratzeko nahikoa zertzelada aurkituko dute interesdunek.
Bertan egindako azterlanetatik
ikerlariek hainbat ondorio atera
dituzte. Besteak beste, gaur egungo aurreiritziak eta zabaldutako
estereotipoak hankaz gora jartzeko modukoak: generoen gainetik
espezializazioa nagusitzen zela
ondorioztatu dute. Hala azaldu
izan du Iñaki Garcia Camino Bilboko Arkeologia museoko zuzendariak: «Emakumeak zein gizonak, biak izan zitezkeen ehizara
ateratzen zirenak. XIX. mendean
finkatutako estereotipoak ditugunez oinarri, uste izan dugu gizonezkoak zirela, eta hala irudikatu da». Gauza bera gertatzen
da hormetan margolanak egin zituztenekin: «Beste haitzulo batzuetako ikerketek frogatu dute
margolanak egin zituenetako baten bat emakumea zela».
Ainara Bollar Santimamiñeko
gidak azaldu ditu ikerlarien lanari
esker kobazuloko Historiaurreko
gizakiei buruz jakin diren beste
datu batzuk. «Goi Paleolitoan, hasieran, ehiztariak ziren. Batez ere,
ahuntzak eta oreinak ehizatzen zi-

Geroago muskuiluak batzen ere
hasi ziren. «Batez ere, ostrak».
Duela 10.000 eta 11.000 urte
«ekosistema aldatu egin zen, eta
gaur egungoaren antzeko ekosistema finkatu. Orduan bai, muskuilu bilketan hasi ziren». Ostren
biltegi bat dago haitzuloan, kontxeroa deritzotena. «Batez ere,
fosilduta dauden ostren maskorrak daude, baina txirlak, muxilak eta lapak ere badaude. Horiek
guztiak indusketa lanetan topatutako aztarnak dira», argitu du
Bollar gidak.

Santimamiñeko kobako
gidari batek azaldu du
gizakiak bertara iritsi
aurretik hartza bizi zela
haitzuloan

Santimamiñeko kobazuloaren ataria; bisita gidatuak egiten diren lekua. B. H.

Duela 10.000 urte inguru atera
ziren gizakiak kobazulotik. Hala
ere, gizakiak bertara iritsi aurreko
aztarna gehiago ere aurkitu dituzte; alegia, duela 14.500 urte
baino lehenagokoak. «Zeharrebaki estratigrafikoan mailarik
zaharrena 28.000tik 20.000ra
doana da, eta hor animalia hezurrak aurkitu dituzte. Ondorioztatu dute hartza bizi zela garai hartan kobazuloan».
Ume talde batek 1916ko urtarrilaren 2an aurkitu zuen labar
artea Santimamiñeko kobazuloan. Historiaurrera gerturatu nahi
dutenek zain dute, Kortezubin.

