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Hirigintza

Javi West Larrañaga Durango

D
u r a n g o k o
Udalak proze-
su parte har-
tzaile bat abia-
tu du herria
e k i a l d e t i k

mendebaldera zeharkatzen zuen
trenbide zaharraren gaineko lur-
sailetan zer egin erabakitzeko.
60.000 metro koadro dira. Herri-
tarrek 2021eko martxoaren 14ko
herri kontsultan barne eraberri-
tzeko 1. plan bereziaren (BEPB)
proiektu urbanistikoaren aurka
egin zutenez gero, haiei dagokie
orain alternatibaren nondik no-
rakoak erabakitzea. «Prozesu bi-
zia» diseinatu nahi izan dutela
adierazi du Marina Blazquez pro-
zesuaren diseinatzaileak: «Uda-
laren eta herritarren arteko elka-
rrizketa bilatu dugu». 
Lehen fasea abiatu du udalak

urtarrilean. Blazquezen arabera,
ez dute nahi izan herrietan «ohi-
turaz» parte hartzen duen jendea
bakarrik hurbiltzea. Ahalik eta
jende gehien hurbiltzeko prozesu
bat sortzen ahalegindu direla
esan du, eta, horretarako, zenbait
mekanismo ipini dituzte mar-
txan. Horietako bat da Ezkurdi
plazan ipini duten erakusketa;
trenbidea lurperatzeko prozesua
eta horren osteko BEPB proiektu
urbanistikoa azaltzeko baliatu
dute. «BEPBaren proiektuak urte
asko daramatza Durangoren his-
torian, baina atal batzuk ez dira
oso ezagunak, eta saiatu gara he-
rritarrei zabaltzen», esan du
Blazquezek. Erakusketaz gain,

saio didaktikoak egiten ari dira
hilabete osoan. Hiru izango dira
guztira: bata, politikoa, eta bi,
teknikoak –urbanistikoa eta juri-
dikoa–. Gainera, Blazquezek az-
pimarratu du erakusketan dau-
den ordenagailuak erabil ditzake-
tela galderak eta zalantzak
helarazteko udaleko teknikariei,
eta saio didaktikoetan erantzun-
go dituztela denentzat.
Aitortu du ez dela gai erraza he-

rritarrekin lantzeko, alderdi tek-
nikoak, urbanistikoak eta kudea-
ketakoak dituelako eztabaidak.
Helburua jendea hurbiltzea da,
baina, Blazquezen arabera, pro-
zesuak lana eskatzen die biztanle-
ei, urteotan ibilbide bat egin dela-
ko eta hainbat ñabardura tekniko
dauzkalako atzean: «Ezin da
BEPBaren prozesua ondo ulertu

esfortzu bat egin barik». Horre-
gatik eman diote hilabete osoa le-
hen faseari. 
Bihar eta etzi, 22an eta 23an,

partaidetza saioak egingo dituzte:
tailerrak. Lau egingo dituzte, goi-
zean eta arratsaldean, ahalik eta
jende gehien joateko. Aritz Bravo
Lurralde zinegotzi eta hirugarren
alkateordearen arabera, lehenda-
bizi orubean bertan hartuko dute

tartea herritarrek, errazago haus-
nar dezaten zer antolamendu
ikusten duten egokien lursaila-

rentzat –non joango den
zer–, baita eraikigarrita-
sunaren inguruan gogo-
eta egin dezaten ere. Ba-
koitzaren ekarpenekin
hausnartzeko momen-
tua izango dute ondoren,
taldeetan. 
Lehen faseko prozesu

horren ostean, herrita-
rren ekarpenen sintesia

egin beharko du udalak, eta ho-
riek proiektuan txertatzeko aha-
legina. Bravok aurreikusi du 
herritarrek martxoan bozkatu
ahalko dutela proiektua, «aurre-
akordioa balioztatzeko».

Jaurlaritza eta udala, ados
Joan den abenduan egin zuten
Eusko Jaurlaritzak eta Durango-
ko Udalak trenbide gaineko espa-

zioa urbanizatzeko aurreakor-
dioa, eta bideragarritasun espa-
rru bat adostu zuten. Hasierako 1.
BEPB urbanizazio proiektutik,
heren bat murriztu zuten eraiki-
garritasuna, eta eraikinen batez
besteko solairuak zortzi pisura
gutxitu. Gainera, trenbide zaha-
rraren ibilbidea udalaren esku ge-
ratzea erabaki zuten. Kontzesio
horien truke, Jaurlaritzak hain-
bat lursail jasoko lituzke.
Aurreakordio hori egon arren,

Bravok ez du uste prozesu parte
hartzaileari mugak jartzen diz-
kionik. Adierazi duenez, bidera-
garritasun esparruaren barruan
aukera dago gehiago edo gutxia-
go «jolasteko», baina, herrita-
rrek esparrua «apurtzearen»
alde eginez gero, udalak aztertu
beharko luke zer kalte ordain
eman Jaurlaritzari. «Eraikigarri-
tasuna apaltzeak, adibidez, bere-
kin ekarriko luke Eusko Jaurlari-

tzari hainbat milioiko kalte or-
dain bat eman behar izatea». Bra-
voren aburuz, ordea, ez da hala-
korik gertatuko. «Orain arte he-
rritarrengandik jaso dudan
erantzuna oso positiboa izan da,
ikusten dutelako irtenbidea
eman zaiola urteetan luzatu den
gai bati», azaldu du zinegotziak.
Durangon afera urtetsua da tre-

narena. 1990eko hamarkadan
hasi ziren herria erdibitzen zuen
trenbidea lurperatzeko kudeake-
tak. Zaha Hadid arkitekto irakia-
rraren proiektua aukeratu zuten
geltokia diseinatzeko. Hainbat
atzerapen zirela medio, 2005ean
ekin zieten lanei, eta 2012ko aben-
duan igaro zen lehen trena lau ki-
lometroko tuneletik. Trenbide
berria inauguratu zuten egunean
bertan ekin zioten Euskotrenen
langileek burdinbide zaharra
kentzeari, baina urteak eman ditu
gaineko lursailak hutsik. Guztira,

Durangoko Udalak trenbide
zaharraren lursailetan zer egin
erabakitzeko proiektu parte hartzailea
abiatu du. Lehen fasea amaitzean,
ekarpenen sintesia egin, eta proiektuan
txertatuko dituzte. Ondoren,
herritarrek balioztatu beharko dute.

Trenbide
gainean
loratzen

1

Bihar eta etzi tailerrak egingo
dituzte orubean bertan,
herritarrek antolamenduaren
inguruan hausnar dezaten

Iragan abenduan egin zuten
Durangoko Udalak eta 
Eusko Jaurlaritzak lursailaren
gaineko aurreakordioa
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27 trenbide pasagune kentzea

eragin zuten lanek –Durangon

lau–,  eta herriak, bi geltokiren or-

dez, bakarra dauka ordutik. Lanei

esker, 60.000 metro koadro baino

gehiagoko espazio urbanizagarria

geratu zen libre.

Lursail horietan zer egin, hori

izan da azken hamarkadetan he-

rriko talde politikoen eta herrita-

rren eztabaidagaietako bat. Eusko

Jaurlaritzak 270 milioi baino

gehiago inbertitu zituen lanetan,

eta Iñaki Arriola Lurralde Plangin-

tza, Etxebizitza eta Garraio sailbu-

ruak apirilean gogorarazi zuen

Jaurlaritzak ezin ziela uko egin

«askatutako espazioen gainbalio-

ei», udalak lurperatze proiektua-

ren zati bat finantzatu behar zuela-

ko horien aprobetxamenduen bi-

tartez. Durangoko Udalak 2006an

onartu zuen 1. BEPB proiektu ur-

banistikoa, udal gobernuan EAJ

zegoela. Hemezortzi pisuko bost

dorre eraikitzea aurreikusten zuen

plan horrek; 550 etxebizitza izan-

go zituzkeen, eta horietatik 120,

babes ofizialekoak. Jaurlaritzari

hark egindako inbertsioaren zati

bat ordaintzeko balioko zuketen.

Geldituta egon ziren lan horiek

zenbait urte, baina 2018an mar-

txan jarri zuten proiektua. Or-

duan agertu zen Erabaki herritar

plataforma, eta, libre geratutako

lursailean zer egin erabakitzeko,

4.000 sinadura biltzea lortu zuen.

Hortik tiraka, Durangoko EH Bil-

duk eta Herriaren Eskubidea-El-

karrekin Podemosek trenbide za-

harraren lursailen gaineko kon-

tsulta bat egitea proposatu zuten

2019ko udal hauteskundeetarako

programan. Biek aipatu zuten lur-

saila «birika berde» bihurtzeko

nahia. Indar horiek lortu zuten

udal gobernua urte hartako bozen

ostean, eta 2021eko martxoaren

14an egin zuten kontsulta herrian.

Botoa emateko aukera zutenen

%28,57k bozkatu zuten: 7.077 he-

rritarrek. Haietatik %94k bozkatu

zuten 1. BEPB proiektu urbanisti-

koa bertan behera uztearen alde.

EAJk eta PSE-EEk abstentziora

deitu zuten kontsultan. Hil hone-

tan, Durangoko EAJk salatu du

EH Bilduk hasieran parke erral-

doi baten alde egin zuela eta orain

eraikin ez hain altuak egitea 

defendatzen duela. Bravok adie-

razi du EH Bilduk 2019an hori

proposatu arren Eusko Jaurlari-

tzak beste marko bat ezarri zuela.

«Jaurlaritzak erabaki zuen eurek

lortutzat zeuzkaten eskubide ur-

banistiko horiek ez gutxitzea, eta,

gutxituz gero, kontraprestazio

bat jaso behar zuela». Egoera ho-

rretan, «oreka» eta «erdibidea»

bilatzearen alde egin zutela adie-

razi du Bravo hautetsiak: «Ikusi

genuen beharrezkoa zela hau

desblokeatzea, ahalik eta modu

adostuenean».

«Espektro zabala»
Udal gobernuarekin ados ez dau-

den herritarrek prozesuan parte

hartuko ote duten galdetuta, bai-

kor erantzun du Bravok. Onartu

du ez dela erraza herritarrak «hi-

rigintzaren moduko gai mardule-

tara» erakartzea, baina uste du

jendeak «oso presente» izan

duen gai bat dela, eta «espektro

soziologiko eta ideologiko oso za-

bal batek» hartu duela eztabaida-

rekiko ardura. «Aurreko proiek-

tua babestu zuten alderdiak ere ez

dira gai babesteko lehen egiten

zuten irmotasun horrekin», na-

barmendu du. 

Antzeko bidetik jo du Blazque-

zek. Arratsaldeetan ipini dituzte

saio didaktikoak, eta asteburue-

tan tailerrak, ahalik eta jende

gehien erakartzeko. «Nik espero

dut ados ez dagoen jendea hurbil-

tzea, uste dut-eta aniztasuna ho-

bea dela herriarentzat». Proiek-

tuaren diseinatzailearen arabera,

mekanismoak sortu eta bideak

zabaldu dituzte, ekarpenak jaso-

tzeko eta desadostasunak adie-

razteko. «Konpromisoa daukagu

horiei erantzuteko».

2

3

1 Erakusketa.Urtarril osoan

egongo da erakusketa Durango-

ko Ezkurdi plazan.

2 Arduradunak.Aritz Bravo Du-

rangoko Lurralde  zinegotzia eta

Marina Blazquez proiektuaren di-

seinatzailea, erakusketan, joan

den asteazkenean.

3 Zalantzak eta galderak.Herri-

tarrek erakusketan bertan izango

dute aukera zalantzak bideratzeko

udaleko teknikariei; horiek saio di-

daktikoetan erantzungo dute.

ARGAZKIAK: M. RAMIREZ / FOKU
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Lau urte eta

borrokan tinko

P
entsiodunen mugi-
menduak lau urte da-
ramatza kalean alda-
rrikapenak egiten.

Eguzki kiskalgarri baten azpian,
txapel eta biserez babestuta, edo
zirimiriaren azpian aterkiekin,
Bilboko eta Bizkai osoko pentsio-
dunak hainbat borrokaren gidari
bihurtu dira: hala nola osasuna
hobetzea, argindarraren prezioa-
ren neurrigabeko igoeraren aur-
ka egitea... Ez dago mobilizazio-
rik beraien irakurketa propioare-
kin agertzen ez direnik.
Mugimendu heterogeneo bat
sortzea lortu dute, beraien alda-
rrikapen propioak talde behar-
tsuenei lagunduz aberasten di-
tuena. Horrela, belaunaldi be-

rrientzako adibide eta eredu ga-
rrantzitsu bihurtu dira.
Tamalgarria da, baina hala da:

pentsiodunen jatorrizko borroka,
pentsio duinen defentsa, ez dute
herritar guztiek beraiena ere ba-
dela barneratu, eta, horregatik,
mobilizazioetan parte hartzen
dutenen batez besteko adinak al-
tua izaten jarraitzen du oraindik.
Beraien lorpenen artean dago

pentsioei jasangarritasun-fakto-
rea aplikatzea eragoztea, eta gai
izan dira gobernuak jendaurrean
aitortzea pentsioen itsulapikoko
dirua erabili dutela beste gastu
batzuetarako, «gastu desegoki»
deritzen gastuetarako. Gastu ho-
riek, hemendik aurrera, Estatuko
Aurrekontu Orokorrekin ordain-

du beharko dira, eta ez Gizarte
Segurantzako diruarekin.
Gaur egun, borroka fronte be-

rriak irekitzen dira. Estatuko go-
bernuak erretiro adina pixkana-
ka atzeratzea proposatzen du:
2027an, 67 urte bete arte. Hori
horrela, 2022an erretiroa hartu
nahi dutenek, pentsioaren
%100arekin, 66 urte eta bi hilabe-
te beteta izan beharko dituzte.
Neurri horrek zahartzaro duin
eta kalitatezkoaz gozatzeko den-
bora murriztuko du. Are gehiago,
40 urte edo gehiagoko kotizazio-
ak dituzten langileak, zigorrik
jaso nahi ez badute, aldez aurre-
tik erretiratu ezin izatea salatzeko
modukoa da. Honi gehitu behar
zaio penalizazioen eskala, adina-

ren eta kotizatutako urteen ara-
berakoa, %12 eta %22 artekoa.
Gainera, aldarrikapen ikurrak,

gutxieneko pentsioa 1.080 euro-
koa izateak, lortu gabe jarraitzen
du. Salatzen duten beste egoera
bat andreen kolektiboarena da:
1.000 euro baino gutxiagoko
pentsioa dutenen %72 prestazio
txikienekin gaizki bizi diren
emakumeak dira. Honetaz gain,
KPIaren igoera ez dela erreala ere
adierazi dute, ez baita prezioekin
paraleloki igotzen.
Nire ustez, pentsioen sistema

publikoa bideragarria dela argi
dago, baina bakarrik soldata dui-

nekin mantentzen bada. Horre-
xegatik, pentsiodunen mugi-
mendua lan erreforma indarga-
betzeko ere borrokatzen da. Go-
gora dezagun gaur egun
kobratzen ari diren pentsioak
gaur egungo langileek egiten di-
tuzten kotizazioetan oinarrituta
daudela. Beraz, lan erreformak
lan prekaritatea sendotzen badu,
gizarte segurantzaren kutxako
diru-sarrerak murriztuko dira,
eta, ondorioz, pentsioetan mu-
rrizketa gehiago aplikatuko dira.
Jakin badakigu ahalegin han-

dia dela kalera ateratzea, baina
pentsio sistema publikoa defen-
datzera mobilizatzeko unea dela
uste dut, Gizarte Segurantza mi-
nistroaren erreformak pentsio
publikoak pribatizatzeko susta-
tzen dituen mehatxuen aurrean,
ongizate estatu indartsu bat eta
pentsio zuzen, duin eta nahikoak
lortzeko. Indarrak batuz, guztion
artean, bizitzaren amaiera duina
bihurtzea lortu dezakegu.

Pentsioen sistema
publikoa

bideragarria da,
soldata duinekin
mantentzen bada

Irudiab Zierbena

Hidrokarburo isuria Barbadun ibaira
Ekologistak Martxan taldeak salatu du astelehenean hidrokarburo isuria izan zela Muskizen —irudian—. Zier-

benako suhiltzaile etxe zaharretik gertu jazo zen isuria, Cardeo ibaira; hango urak Barbadun ibaira joaten dira

gero. Beraz, azpimarratu dute berriz ere Petronorretik datorren kutsadurak eragina izan duela Barbadunen.

Itsasadarrak eta haren inguruak babes berezia dute, eta Natura 2000 sarearen barruan dago. Petronorri isuna

jartzea nahi dute, hark garbiketa ordaintzeaz gain, behin eta berriz izan direlako isuriak. EKOLOGISTAK MARTXAN

Bizkaiko Hitza-k irakurleen plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino gehia-

go izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitza-k mozteko eskubidea du. Helbide

honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko Hitza. Uribitar-

te 18, 3-C. 48001, Blbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:bizkaia@hitza.eus

%

San Anton
eguneko usadio
batzuei eutsi diete
ABADIÑO bEzohiko eran, baina
hainbat herrik San Anton egune-
ko usadioei eutsi diete. Urkiolako
meza nagusian, animaliak bedein-
katu zituzten hilaren 17an; Bilbon,
ez. Garain, enkantean, 850 euro
bildu zituzten. Bermeon kalejira
egin zuten Kankinkabarakoek.
Mungian, ez da feriarik egin.

Astoa, Urkiolan, astelehenean. HITZA

Alonsotegiko
auzipetuek
akordioa egin dute
ALONSOTEGI bAlonsotegiko al-
kate izandako Jose Luis Erezu-
mak (EAJ), udaleko arkitekto ohi
batek eta haiekin ustelkeria kasu
batean auzipetutako enpresariek
akordioa egin dute fiskalarekin,
eta ez dira kartzelara joango.

%19
GARRAIO PUBLIKOA ZENBAT
HANDITU ZEN IAZ BIZKAIAN
Garraio publikoaren erabiltzaileak

%19 hazi ziren iaz Bizkaian. Pande-

mia aurreko zifratik urrun dago.



E
rrentagarrita-

suna eta

segurtasuna

bilatzen dute

e txe jabeek

beren etxea

alokagai jar-

tzerakoan. Egungo legediek ez

dute bermatzen etxearen zainke-

ta, ezta kobratzea eta kontratua

betetzea ere. Horregatik, etxeja-

beek geroz eta gustukoago dute

alokairu turistikoa. Arauak asko

zorroztu badira ere, guztien one-

rako izan da, turista, bizilagun eta

etxejabearentzat.

Etxe turistiko baten kudeaketa

osoak lan asko ematen du; baina

guztia zuzen betetzeak bakarrik

dakar onura ekonomikoa, pun-

tuazio eta iritzi positiboak turis-

ten artean, eta, era berean, lasai-

tasuna administrazio eta

legearekiko. Hori guztia kontuan

izanda, kudeaketa turistiko zuze-

na egiten duten enpresak sortu

dira merkatuan, BasKey Rentals

BasKey Rentals

KONFIANTZA, ETXEBIZITZA
TURISTIKOAK KUDEATZEKO
BasKey Rentals enpresa euskaldunak, etxe turistiko baten kudeaketa zuzena eta osoa ez ezik,
kalitatearen bermea ere eskaintzen dio bezeroari.

turak, kobrantzak eta bestelako

kudeaketek lan handia ematen

diete etxejabeei. «Gure filosofia

etxejabeari buruko min guztiak

kentzean datza», bezero arreta-

ko arduradunaren hitzetan. 

Izan ere, etxejabeek hilabetero

beren kontuan dirua jasotzeaz

arduratzea bakarrik nahi izaten

dute; beste guztia, ogasuna, gar-

biketak, iragarkiak, bezeroak

artatu, kexak eta arazoak bidera-

tu... enpresaren lana da. 

Horregatik, geroz eta gehiago

dira etxe turistikoaren hautua

egiten dutenak beren jabegoari

probetxua ateratzerakoan.

JABEAK ETXEA 
ERABIL DEZAKE 
Askoren kasuan, bigarren etxea

oporralditakoa izaten da, edota

familiaren bisitak jasotzekoa.

Baina hori arazoa da errentaga-

rritasuna eskatzeko etxeari? Bada

Olaizolak azaldu duenez, ez:

«Etxea ez da jabez aldatzen alo-

kairu mota honetan, eta jabeak

beti du etxea erabiltzeko auke-

ra». 

Horrela, turistek erreserbarik

ez dutenean, jabeak erabili deza-

ke bere etxea. Bi gogo asetzen

dira: batetik, etxeari errentaga-

rritasuna lortzea, eta, bestetik,

etxearen kontrola eta disfruta-

tzea ez galtzea.

BIZILAGUNEKIN
HARREMANAK
Horrelako etxeek beti izaten dute

bizilagunen deskonfiantza, eta

arazoak izango direnaren beldur

izaten dira, bai etxepean, baita

etxejabeak ere. BasKey Rentals

enpresakoekin hitz eginda,

nabarmendu dute bizilagunekin

harremana izaten dutela edozein

arazo edo zalantzen aurrean

elkarrekin lan egiteko eta horiek

konpontzeko, baina adierazi dute

beren ibilbidean ez dutela horre-

lako arazorik izan. «Hasieran

beldurrak izaten dira, ohikoa da,

baina berehala ikusten dute

gurekin lan egiten duten turista

mota ez dela arazoak ekartzen

dituen horietakoa, eta etxepeko

ohiko bizitza ez dela aldatzen»,

dio Olaizolak.

BasKey Rentals enpresari

buruzko argibide guztiak atsegin

handiz ematen dituzte telefonoz,

943-84 14 29 edo 659-60 89 63

zenbakira deituz gero, eta posta

elektronikoz ere bai, info@bas-

keyrentals.eus helbidera mezu

bat bidaliz gero.

Informazio gehiago
nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.baskeyrentals.eus

@

etxea izanda eta erabakia hartuta

sareko plataformetan iragarki bat

jartzea bezain sinplea dela etxe

turistiko baten kudeaketa. Bas-

Key Rentals enpresatik argitu

dute legedia zorrotz bete behar

dela, «udal bakoitzak, gainera,

berezitasunak ditu», eta horiek

guztiak kontuan izanda egiten

dutela lan.

Lizentzia bera ere lortzen dute,

eta Ertzaintzarekin eta ogasune-

kin batera egiten dute egunero-

koa. «Ertzaintzari turisten

datuak pasatzen dizkiogu; legeak

hori egitea eskatzen du, eta derri-

gorrezkoa da». Horrek zein fak-

Aiora Olaizola, BasKey Rentals enpresaren bezero arretarako arduradunetako bat. DAVID APREA

enpresa euskalduna da adibidee-

tako bat. «Kalitatea eskaintzen

dugu gure kudeaketan, eta bizila-

gunekin zein turistekin ongi mol-

datzen gara beti», azpimarratu

du Aiora Olaizolak, BasKey Ren-

tals enpresaren bezero arretarako

arduradunetako batek.

KOSTAKOA 
ETA BARNEKOA
Euskal Herriak erakargarritasun

handia du zona guztietan, nahiz

eta jendeak kostako irudia baka-

rrik izan buruan oporraldirako.

«Toki askotako bisitariak jaso-

tzen ditugu, eta guztien nahia ez

da kosta izaten; barneko aldeko

etxeek eta herriek badute beren

eskaera», adierazi du Olaizolak.

Errentagarritasunaz galdetuta,

garbi du: «Ez dugu kexarik, siste-

ma hau probatu duten etxejabe-

ek berdin jarraitzen dute, ez dira

bueltatu ohiko alokairura». Ira-

baziak ez dira ohiko alokairuko-

ak baino baxuagoak, eta etxeja-

beak lasaitasuna lortzen du

kudeaketa profesionalari esker.

Etxe askotan, gainera, urte buka-

eran lortutako diru kopurua,

askoz altuagoa da ohiko alokai-

ruarekin baino.

Azpimarratzekoak dira alokai-

ru sistema horren abantailak;

izan ere, kobratzea bermatuta

dago, turistek aurrez ordaintzen

baitituzte egonaldiak; beraz,

etxejabeak beti jasotzen du dirua,

eta etxearen mantenua ere ez da

albo batera lagatzen. BasKey-ko

taldeko jendea joaten da egonaldi

bakoitzaren ondoren etxea bera

garbitu, begiratu eta txukuntze-

ra. «Noski, etxe bakoitza mundu

bat da, baina ongi mantendu

behar dira. Gainera, edozer gerta-

tuz gero ere, beti dugu turista

identifikatuta, haren fidantzaren

dirua dugu, eta enpresaren ase-

gurua ere jokoan sartzen da etxe-

jabearen lasaitasunerako», azal-

du du Olaizolak.

Askok pentsatzen dute behin

«Kalitatea eskaintzen
dugu gure kudeaketan,
eta bizilagunekin 
zein turistekin ongi
moldatzen gara beti»
AIORA OLAIZOLA
BasKey Rentals enpresaren bezero
arretarako arduradunetako bat
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Ibai Maruri Bilbao Plentzia

Hasieratik sortu zuen haserrea

Plentziako portua berrantolatze-

ko proiektuak, eta lanak bukatu-

ta ere ez dira baretu. Portu ba-

rruan itsasontziarentzako leku

barik geratu diren ontzi jabe ba-

tzuk epaitegietara jo dute. Eusko

Jaurlaritzaren mendekoa den

EKP Euskadiko Kirol Portuak

erakunde publikoak kudeatzen

du kaia, hark egin du obra, eta

amarralekuak esleitu ditu. Ontzi

jabeek 80 helegitetik gora ipini

dizkiote EKPk egindako banake-

tari, baina erantzunik jaso ez eta

auzibidea hastea erabaki dute.

Iazko maiatzean, EKPk ofizial

egin zituen pantalan berrietako

204 plaza berrien emakidak, eta

ehunka pertsona kanpoan geratu

ziren. Proa Plentziako portuko

ontzi jabeen elkarteko kide dira

haietako asko. Javi Onzain Proa-

ko buruak esan du elkarte modu-

ra ez dutela auzian parte hartuko,

kideetako batzuei amarralekua

egokitu zaielako eta beste batzuk

barik geratu direlako. «Lehengo

batean bazkide batek esan zidan

elkarte moduan joan beharko ge-

nukeela auzitara. Hura kanpoan

geratu da. Galdetu nion amarra-

lekua lortu izan balu auzitara jo-

tzea ondo ikusiko lukeen. Ez 

zitzaion gustatu. Ezin dugu auzi-

tara jo dutenekin bat egin, ama-

rralekua egokitu zaienek euren

kontra gaudela pentsa dezakete-

lako». Hala ere, adierazi du elkar-

tekoek uste dutela EKPk ez duela

«behar den bezala» egin amarra-

lekuen zozketa. 

Onzainek azaldu duenez, EKPk

orain arte egin dituen zozketetan

itsasontzien luzera eta zabalera

hartu izan du kontuan; batez ere,

luzera. «Esaten zuten: ‘Bost me-

tro luze diren hainbeste itsasontzi

sartuko dira, sei metro diren

hainbeste, zazpiko hainbeste...’.

Eta horien artean egiten zuten

zozketa». Ondoren, ontzien za-

balera ezberdinek sortzen zituz-

ten desorekak hutsik utzitako

pantalanekin doitzen zituzten.

Oraingoan, ordea, bestelakoa

izan da irizpidea. «Uraren gaina-

zala ahalik eta gehien optimiza-

tzeko zer itsasontzi neurri behar

dituzten kalkulatu dute», dio

Onzainek. «Euren premiak bete-

tzen dituzten itsasontziak auke-

ratu dituzte, eta gainontzekoak

kanpoan geratu dira. Euren kal-

kuluen arabera behar izan duten

zabalera baino handiagoa duten

itsasontziak luzera handiagoa du-

tenen taldera pasatu dituzte».

Orain arteko eredua «bidezkoa-

goa» dela iruditzen zaio Proa el-

karteari. «Zozketa eredu berri

honetan sartzeko aukerarik izan

ez duten itsasontziak ere badau-

de, eta hori ez da zuzena. Denek

izan beharko lukete aukera hori,

nahiz eta gero zozketan leku gabe

geratu; behintzat, parte hartu». 

Onzainek esan du bere garaian

EKPrekin berba egin zutela, zoz-

keta eredua aldatzeko eskatuz.

«Erantzun ziguten jendeak pro-

testa egiten zuela, eredu hartan

batzuek egiaz betetzen zuten ura-

zala baino gehiago ordaintzen zu-

telako. Guk uste dugu inork ez

dela kexatuko horregatik». 

Itsasadarrera begira
Onzainek hasierako proiektua

ekarri du gogora. Lehen asmoen

arabera, itsasadarrean ere panta-

lanak jarriko zituen EKPk. Izan

ere, portuko leku falta kontu za-

harra da, eta egun barruan baino

itsasontzi gehiago daude itsasada-

rrean lotuta. Hainbat protestaren

ondoren, itsasadarreko proiektua

bertan behera utzi, eta soilik por-

tua egokitu zuten. Onzainek go-

goratu du itsasadarreko pantala-

netan 600 amarraleku sortuko zi-

rela, eta, horiek egin balira, egun

portuan lekurik lortu ez dutenek

amarralekua izango luketela kan-

poan. Pribatizazioa eta ingurume-

nean eragin zezakeen kaltea izan

ziren aurkakoen argudio nagu-

siak. Edozelan ere, itsasontziek

itsasadarrean jarraitzen dute. 

Urak harro Plentziako portuan
Portuaren berrantolaketaren ondoren amarraleku barik geratu diren hainbat ontzi jabek auzitara jo dute b Ontzi
jabeen elkartearen arabera, EKPk zozketa egiteko eredua aldatu egin du, eta eredu berria ez da bidezkoa

Itsasontziak leku berrietan lotuta, Plentziako portuan, iazko abuztuan. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Lekeitioko portua
berrantolatzeko
lanak hasi dituzte

R
Lekeitioko portuko pan-

talan berriak eraikitzeko

lanak hasi dituzte. Antolaketa

berriaren bidez, erabiltzaileek

euren txalupetara heltzeko

«erraztasun handiagoa» eduki-

ko dutela esan du udalak. «Se-

gurtasuna handitu eta zerbi-

tzuak ere gehituko zaizkie».

Gainera, ontzi gehiagorentzako

lekua egongo da Lekeition;

pantalan berriek 279 ontzien-

tzarako lekua edukiko dute, eta

gaur egun daudenak baino ho-

gei gehiago izango dira.

Obrek 1.930.852,30 euroko

kostua izango dute, eta EKP

Euskadiko Kirol Portuak era-

kunde publikoak finantzatuko

ditu. Lanen ardura, berriz, Asti-

llerros Amilibia S.L. enpresak

izango du. Udarako bukatuta

izango dituztela espero dute.

6 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 21a Azpiegiturak

Kexatu dira Euskadiko
Kirol Portuak zehaztu
baino zabalagoak diren
ontziak luzeagoen
taldera pasatu dituztela



Natalia Salazar Orbe Sopela

Gero eta gehiago dira etxean txa-

kurrak hartzen dituzten herrita-

rrak. Nabaria da kalean ondoan

animalia daramatenen gorakada.

Ez da irudipen hutsa, datuek ere

hori bera baieztatzen dute. Hala

azaldu du Sopelako Obra, Hiri-

gintza eta Ingurumen zinegotzi

Ignacio Moreno Lopezek: «Biz-

kaiko udalerri gehienetan txaku-

rren populazioa asko hazi da 

azken urteetan. Sopela ez da atze-

an geratu. Guztira, 2.600 txakur

inguru daude erroldaturik he-

rrian, eta 420 katu». Egoera ho-

rren aurrean, txakurrak uhalik

gabe, solte, ibili ahal izateko hiru

eremu egokituko dituzte Sope-

lan. Horrez gain, kaleko katuen

populazioa kontrolatzeko neu-

rriak ere hartuko dituzte.

Herriko txakur jabeek eginda-

ko eskaeretatik abiatuta, udalak

animaliak eduki eta babesteko

ordenantza arautzaile berria

onartu du oraintsu. Irailean kon-

tsulta publiko bat egin zuten egu-

neratu behar ziren puntuei bu-

ruz. Herritarren ekarpenak jaso

zituzten, eta, udalak jakinarazi

duenez, ondokoak dira, funtsean,

ordenantza berriak jaso dituen al-

daketak: katuen kolonien kon-

trola, txakurrentzako aisialdira-

ko guneak mugatzea, animalien

eta herritarren arteko bizikidetza

bultzatzea, eta administrazioan

hizkuntza inklusiboa erabiltzea.

Eskari horietan oinarrituta

egokituko dituzte Sopelako hiru

eremu txakurrentzat. Bat Iturrie-

ta parkean egongo da, frontoia-

ren ondoan; Etxebarri kaleko

parkean jarriko dute beste bat,

eta, hirugarrena, Iberrotan,

ekaitz tankearen ondoan. Dato-

zen asteetan egongo dira hirurak

erabiltzeko prest.

Herrian badago jada txaku-

rrentzako parke bat, Sipiri kale-

an. Sipiri kalekoa agility parke

bat da, eta zirkuitu batez osatuta

dago: pasabideak, slalomak edota

luzera eta altuera jauziak egiteko

elementuak ditu, besteak beste.

Animaliok uhalik gabe ibiltzeko

egokitutako espazioek, ordea,

bestelako asmoa dute.

Orain egokitzen ari diren ere-

muak herriko zenbait berdegune

dira. Txakurrak solte ibili ahal

izateko hesitu egingo dituzte es-

paziook. «Metro bat eta erdiko al-

tueradun hesiak izango dituzte,

txakurrek salto egin ez dezaten.

Sartu eta irtetzeko ate bana izan-

go dute», esan du Moreno zine-

gotziak. Eta sarreran parkeon

erabilera, bizikidetza eta aplika-

zio arauak zehazten dituen infor-

mazioa jasoko dute.

Ordenantza berria EAJren eta

PSE-EEren botoei esker onartu

zuten, behin-behinean. Oposizio-

ko taldeak abstenitu egin ziren.

Orain alegazio epea irekiko da. EH

Bilduk abstentzioa eman zuen,

uste baitu espazioak ez direla he-

situ behar, eta eremuen erabilera

ere ez dela mugatu behar. «Gure-

tzako inportantea da zer-nola uz-

tartzen diren animalien bizimo-

dua eta pertsonen arteko harre-

manak», adierazi du Mikel Tapia

EH Bilduko zinegotziak. Guruzne

Carrasson taldeko zinegotziak

azaldu duenez, «eremu egokia-

goak» daude erabilera mistora-

ko; «ez duguna nahi da eremuok

hesi altuekin ixtea eta soilik ani-

malientzako mugatzea».

Elkarbizitzarako espazioen al-

deko apustua egin dute. Horreta-

rako, txakur-jabeei erantzukizu-

na eskatu die Tapiak: «Txakurrek

jabeen ardurapean eta kontrolpe-

an egon behar dute».

Katuen kontrola
Kaleko katuen populazioa kon-

trolazeko hamahiru etxola jarri-

ko ditu Sopelako Udalak herrian

zehar. Horietan utzi ahalko da 

katuak elikatzeko janaria. More-

no Obra, Hirigintza eta Inguru-

men zinegotziaren esanetan,

«katu kolonia asko gutxi kontro-

latu dira. Kolonia horiek kontro-

lik gabe elikatzeko joera dute 

askok».

Horrez gain, HEU metodoa ere

jarriko dute abian; alegia, katuak

harrapatu, esterilizatu eta itzul-

tzeko metodoa. «Frogatuta dago

HEU metodoa dela aske bizi diren

katu kolonietako populazioa

kontrolatzeko metodo integral

eta etiko bakarra», dio Morenok.

EH Bilduk iuste du erregulazioak

zehaztapena behar duela: besteak

beste, nork eta zer-nola elikatuko

dituen katuak. 

Txakurrak solte ibiltzeko hiru
eremu egokituko dituzte Sopelan
Iturrieta parkean, Etxebarri kaleko parkean eta Iberrotan kokatuko dituzte espazioak, eta
datozen asteetan irekiko dituzte b EH Bildu ez dago ados hiru guneak mugatzearekin

Emakume bat hainbat txakur paseatzean, artxiboko irudi batean. IÑIGO URIZ / FOKU

Sopelan halako kutxak jarriko dituzte katuen koloniak kontrolatzeko. S. UDALA

Guneek metro bat 
eta erdiko altuerako
hesiak izango dituzte,
txakurrek salto egin 
ez dezaten»
Ignacio Moreno Lopez
Sopelako Hirigintza zinegotzia

«Ez duguna nahi da
eremuok hesi altuekin
ixtea eta soilik
animalientzat
mugatzea»
Guruzne Carrasson
Sopelako EH Bilduko zinegotzia

‘‘
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Aspaldion kezka bihurtzen ari den

errealitate batetik abiatuta, Aba-

diñON lehiaketa antolatu dute,

Abadiñon bertan. Hala azaldu du

udalak: «Batetik, antzeman dugu

gazteek euskara gutxi egiten dute-

la haien artean; bestetik, horren-

beste erabiltzen dituzten sare so-

zialetan eta Interneten euskaraz-

ko eduki gutxi kontsumitzen du-

te; are gutxiago euskaraz elikatu».

Egoera hori iraultzen saiatzeko ja-

rri dute martxan AbadiñON lehia-

keta. «Aukera ona izan zitekeela

pentsatu genuen: uste dugu ondo

pasatzen duten bitartean haien

artean euskararen erabilera susta-

tzeko modua izan daitekeela»,

esan du udalak.

Lehiaketa gaur hasiko da, eta

gaur da, era berean, izena emate-

ko azken eguna. 12 eta 16 urte ar-

teko lagunek dute sarean lehiatu-

ko den ginkanan parte hartzeko

aukera. Helburua da «abadiñar

gazteen aisialdia aberastea, eta

baita sare sozialetan eta Interne-

ten euskararen erabilera ludikoa

sustatzea ere». Izena eman nahi

duenak hainbat aukera dauzka:

on.gaztelehia@gmail.comhelbi-

de elektronikora idatzi, 688 76 30

74 telefono zenbakira deitu edota

Instagrameko @abadinogazte-

lehiaeta Facebookeko Abadiñon

Gaztelehia eremuetara jotzea.

Lau proba
Banaka edo gehienez lau lagune-

ko taldetan lehiatu beharko dira

parte hartzaileak, eta lau proba

egin beharko dituzte. Proba ho-

riek Facebook eta Instagram sare

sozialetan jakinaraziko dituzte

antolatzaileek, barikuro —gaur

argitaratuko dute lehenengoa, eta

gainerakoak, urtarrilaren 28an

eta otsailaren 4an eta 11n—. Otsai-

laren 15ean, berriz, martitzenare-

kin, amaituko zaie lehiakideei

probak beteta aurkezteko epea.

Otsailaren 18an, barikuarekin, ja-

kinaraziko dute nortzuek irabazi

duten lehiaketa.

Proba guztiak ludikoak izango

dira, eta 600 euro banatuko dituz-

te saritan. Pertsona edo talde ira-

bazleak 300 euro jasoko ditu; bi-

garren saria 200 eurokoa da. Az-

kenik, parte hartzaile guztien ar-

tean 100 euroko bonu bat zozka-

tuko dute.

Euskaraz landu
Jende gazte asko taldeetan ariko

da lanean, eta euskarazko lanak

aurkeztu beharko dituztenez, 

antolatzaileek uste dute horrek

eragin dezakeela haien artean

euskara gehiago erabiltzean:

«Horretarako balio izatea espero

dugu. Hori da helburua».

Beste herri batzuetan gertatzen

den bezala, Abadiñon ere kezka-

tuta daude gazteen hizkuntza

ohiturei dagokienez. «Euskara-

ren ezagutza maila eta erabilera

datuak ez datoz bat, zoritxarrez.

Denek euskaraz badakite ere, ge-

ro eta gehiago jotzen dute gaztele-

rara», aitortu du udalak.

AbadiñON lehiaketaren asmoa

argia da: herriko gazteen artean

euskararen erabilera sustatzea,

eta Interneten eta sare sozialetan

euskara eskuragarri egitea, uda-

lak azpimarratu duenez. «Horre-

tarako, modu osasuntsu eta sor-

tzailean dibertitzeaz gain, Aba-

diñoko gazteek, gaur egun euska-

rak Interneten presentzia izan de-

zan, dauden tresnak ezagutuko

dituzte, sare sozialen erabilerari

dagokionez». Lehiaketa Matie-

nako institutuko gazteei aurkeztu

diete, zuzenean.

Sarera euskaraz murgiltzen
Abadiñoko Udalak AbadiñON lehiaketa jarri du martxan; 12 eta 16 urte arteko lagunei
zuzenduta dago b Helburua da sare sozialetan eta Interneten euskara sustatzea 

Azkue fundazioak antolatu izan dituen Youtube eskoletako bat, gazteak Interneten euskaraz aritzeko, Derion. AZKUE FUNDAZIOA

Abadiñoko Udalak
antzeman du gazteek
euskarazko eduki gutxi
kontsumitzen dutela
sarean

Gaur da AbadiñON
lehiaketan izena
emateko azken eguna;
gaur bertan 
hasiko dute lehia

Euskara
praktikatzeko
aukerak 

R
Euskaltzaleen Topa-

guneak mintzalagun

edota berbalagunetan par-

te hartzeko deia egin du.

Aurten Mintza poza prakti-

katzeko mezua zabaldu

dute, horren bidez, euska-

raz hitz egiteko norberak di-

tuen mugak hausteko. 

Hainbat herritan daude

mintzapraktika egiteko tal-

deak; besteak beste, haue-

tan: Bermeo, Busturia, Ger-

nika-Lumo, Sopuerta, Ba-

kio, Santurtzi, Trapagaran,

Barakaldo, Bilbo, Basauri,

Sodupe, Ugao, Igorre, Le-

moa, Elorrio, Ermua eta On-

darroan.
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A
ndramari
ikastola-
ren peda-
gogia eral-
datzaileak
ikaslearen
i r t e e r a

profila du helburu: maila bakoi-
tzean ikasleak bereganatu behar
dituen ezagutzak, gaitasunak eta
konpetentziak zehaztuta daude.
Irteera profilaren arabera eraiki
da hezkuntza prozesuaren curri-
culum osoa. Hau guztia errealita-
te bihurtzeko ezinbestekoa da
ikasleek autoestimua eta ongiza-
tea, hau da, adimen emozional
osasuntsua izatea. Gauzak horre-
la, Andramarin Hezkuntza psiko-
logoa eta hezkuntza komunitate-
rako laguntza talde sendoa dituz-
te, ikasketa prozesutik harago ere
pertsona ahalduntzeko (ikasleak,
gurasoak eta irakasleak).

HAZIA PROIEKTUA
Berez erneko den hazia da haurra.
«Hazi hori indartsuago eta ede-
rrago lora dadin, lur egokia, nahi-
koa ur eta behar duen argia eman
beharko dizkiogu. Hazi bakoitza-
ren premiak zaintzea eta asetzea
da guk, maitasunez, egin behar
duguna», Andramari Zornotzako
ikastolako arduradunen hitzetan.
Azken urteotan, Haur Hezkun-

tzarako (0-6 urte) marko pedago-
giko berria eta propioa lantzen
aritu dira buru-belarri, eta Hazia
proiektua sortu dute. Hazia
proiektuan,  haur bakoitzaren be-
rezko gaitasunei hazten lagun-
tzea dute egiteko nagusia, haurra-
ren erritmo biologiko-kognitibo-
ak zainduz eta haren ongizate
emozionalerako giroa bermatuz.
Pertsonaren oinarriak lehen sei
urteetan errotzen direla jakinik,
familiarekin batera lantzen dute
haurraren garapen integrala,
kontuan hartuz umeari bere ini-
ziatibek eragiten diotela bai ikas-
kuntzarako gogoa, bai harrema-
netan sozializatzeko bidea. Ho-
rrela, haurrak kideekin eta hel-
duekin bizitako esperientzien bi-
dez eraikitzen du nortasuna eta

Andramari Zornotzako ikastola

TXIKIAK HANDI EGITEKO HEZKUNTZA
OSOA ANDRAMARI IKASTOLAN
Andramari Zornotzako ikastolak badaki nolako pertsonak hezi nahi dituen. Helburu horiek betetzeko eraiki du
hezkuntza prozesu osoa, eta maila bakoitzean ikasleak bereganatu behar dituen ezagutzak eta konpetentziak zehaztu.

zunera zabalik, bere baitako eta
kanpoko naturaz, egunean-egu-
nean gehiago. «Gazte bakoitzari
sustrai sendoak eta bizitza osora-
ko gorabideak eskaini behar diz-
kiogu guk, prestakuntzaz».
Gaztea bidegile, eta hezitzailea

bidaide. Konpetentzietan oina-
rrituz eta integrazioaren pedago-
giaren bitartez, Andramari ikas-
tolan gaztearen gaitasunei
etorkizunerako oinarri sendoak
ematea dute eginkizun nagusia,
norbanako, bizikide eta izaki
moduan.
Pertsonaren ikasketa ibilbidea

eta lanerako prestakuntza 9-16
urte bitarteko etapa horretan
bideratzen denez, jakintza aka-
demikoaz gain bizitzarako kon-
petentziak eskaintzen dizkie
Andramari Zornotzako ikastolak
ikasleei, integrazioaren pedago-
gian ardaztuta, ikaskuntza koo-
peratiboa erabiliz, gaitasun digi-
talak garatuz eta ebaluazio
hezigarria baliatuz. Heziketa oso
hori, gainera, euskal kulturan
oinarritzen dute.
Andramari Zornotzako ikasto-

lan aurrematrikulatzeko epea za-
balik egongo da urtarrilaren 28ra
arte. 

eta arrazoiketa lantzeko adinean
dago umea, ingurua behatuz eta
ulertzeko nahiz adierazteko tres-
nak eskuratuz. Hori guztia zain-
tzen dute Andramari ikastolan,
umeak bere jakingurari eta espe-
rientziei esker ikasten baitu, gi-
zartean bizitzeko eta sortzen zaiz-
kion arazoei aurre egiteko.

EKIA PROIEKTUA
Lau haizeetara doa gaztetxoa,
ekia lagun, mundura eta etorki-

autonomia, bizitza osorako beha-
rrezko dituen oinarriak eskura-
tzeko. Ikastolak haurrari segurta-
suna bermatzen dion testuingu-
rua eskaintzen dio, bere ahalme-
nak sustatuz ahalik eta gehien ga-
ratu ditzan.

KIMUA PROIEKTUA
Gora datorren kimua da umea.
Lurrarekin, urarekin, argiarekin
eta haizearekin bat eginik eta gai-
nerako kimuekin partekatuz ari

da dagokion lekua egiten. «Kimu
bakoitzaren bizi indarra garatzen
laguntzea da guk, arretaz, egin
behar duguna».
Gora datorren kimua da umea.

Lurrarekin, urarekin, argiarekin
eta haizearekin bat eginik, eta gai-
nerako pertsonaren konpeten-
tziak aldi honetan, 6-9 urte bitar-
teko adinetan garatzen dira, eta
Haur Hezkuntzan hasitako gara-
pen integralari jarraipena ematen
dio ikastetxeak. Izan ere, logika
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Irteera profilaren arabera eraiki da hezkuntza prozesuaren curriculum osoa Andramari ikastolan. ANDRAMARI IKASTOLA

Andramari Zornotza-

ko ikastolari buruzko

informazio gehiago

nahi izanez gero eta

bisita gidatuetarako: 

Andramari Zornotzako ikastolak haurrari segurtasuna bermatzen dion testuingurua eskaintzen dio, bere ahalmenak sustatuz ahalik eta gehien garatu

ditzan. ANDRAMARI IKASTOLA
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Ibai Maruri Bilbao Abadiño

Joan den Gabon zahar gauean,
urtea aldatzeaz gain, bizimodua
ere aldatu zuen Eli Bizkarralego-
rrak (Bilbo, 1955). Erretiroa
hartu, eta 1924tik familiako
negozioa izan den Urkiolako
(Abadiño) Bizkarra jatetxea
zarratu zuen. Aitortu du gogorra
egin zitzaiola. «Mutilari esan
nion ixteko, baina ezetz esan
zidan. ‘Ama, zuk itxi behar duzu’.
Banekien betiko zarratzen
nuela». Harrezkero sentipen
gazi-gozoak izan dituela esan du.
Batetik, tristura sentitzen du,
baina, bestetik, poza ere bai,
semeak, errainak eta bilobak
asko babestu dutelako. Oporreta-
ra ere joan da, bost egun, familia-
rekin. «Itzel» pasatu dutela esan
du. Hirugarren oporrak izan ditu:
umeak txikiak zirenean hartu
zituen lehenengoak, ezkondu
zireneko 25. urteurrenean biga-
rrenak, eta orain azkenak. 
Bizkarra jatetxearen behin beti-

ko agurra da hau?

Norbait etortzen bada negozioa
hartzeko prest, ni pozik. Lagun-
tzeko prest nago, gainera; sukal-
dean ibiltzeko edo behar dutene-
rako. Erakutsiko diet urteotan
guk zelan egin dugun, gura badu-
te. Nik gura dudana da norbaitek
hartzea jatetxea, taberna eta, ahal
bada, ganadua ere bai.
Ahalegindu zarete ez zarratzen?

Bai, baina ez dugu lortu. Etorri
dira, baina esaten dute sasoi txa-
rra dela negozio bat hasteko. Jen-
dea beldurtuta dago. Beste ba-
tzuek esaten dute pena dela hala-
ko leku eder bat zarratuta egotea.
Martxan jartzera ausartuko den
norbait agertzeko zain gaude.
2024an ehun urte beteko lituzke

Bizkarrak. 

Lehenengo, aititarena [Julian Biz-

karralegorra] eta amamarena
[Isabel Etxanobe] izan zen; gero,
gure gurasoena [Marcelo Bizka-
rralegorra eta Gizane Atutxa]; eta,
orain, gurea. [1936ko] Gerra den-
boran hemen egon ziren aitita,
amama eta aita. Gelatxo batean
babesten ziren: han egiten zuten
jan eta guzti. Ospitalea ere izan
zen gerran. Ondoren, amamak
ireki zuen sukaldea, eta aititare-
kin gobernatzen zuen etxea. 
Bertakoak ziren?

Ez, Mañarikoa aitita eta Urkuleta-
koa amama. Aitita Ameriketara
joan zen gazte-gaztetatik. Han ze-
goela pentsatu zuen ezkondu
egin behar zuela. Hango ardura-

dunak esan zion han bazituela
neska ederrak. Baina ez: berak
hemengo batekin ezkondu gura
zuen. Etorri zen hona, eta hemen
ezkondu zen. Gero, mundu gerra
hasi zen, eta hemen geratu behar
izan zuten. Hemengo Urkiolako
Buenos Aires jatetxean hasi ziren
lanean. Aitita oso lasaia zen; ez
zen arazoetan sartzen. Baina ez
zitzaion gustatzen inork esatea
nora joan behar zuen eta zer egin
behar zuen. Behin haserretu zen
ugazabekin, eta utzi zuen hango
lana. Buenos Aires baino gorago
etxea egin zuen, Bizkarra jatetxea

dugun hau. Hasieran, hotela ipini
zuen hemen. Apurka-apurka,
negozioa handitu zuten: taberna
ipini zuten; gero, jatetxea; eta, 
azkenik, korta. Ganadua ipini
zuen: behiak; eta ardiak ere bai. 
Zure gurasoek hartu zieten leku-

koa, eta haiei, zuk, 1992an.

Sei neba-arreba izan ginen gu. Ni-
re neba gazte hil zen, eta aitak
esan zidan nik eroan beharko
nuela negozioa. Nik asko maite
dut lan hau. Beti pozik eta zorion-
tsu ibili naiz. Berdin dit jatetxeko
sukaldean ibili edo ganadua go-
bernatzen. Ostatu txikitxo bat ere
badugu, Burdi-Kurutze, eta oso
pozik. Gainera, orain semeak ja-
rraituko du harekin, eta pozik na-
go, behintzat ostatua zabalik
mantenduko dugulako familian.
Baina orain konturatu naiz urte
hauetan guztietan zer galdu du-
dan. Ni hemendik oso gutxi irten
naiz. Bizitza propio gutxi izan dut
oso; ez naiz niretzat bizi izan. Ni-
retzat dena izan da negozioa au-
rrera ateratzea. Jatetxea zarratu
dugunetik pasatu diren egun gu-
txi hauetan, semearekin, erraina-
rekin eta bilobekin ibili naiz, eta
pentsa dut: «Kontxo, hau dena
galdu dut nik hainbeste urtean».
Ni goizean goiz esnatzen nintzen,
eta ez zegoen etenik: «Hau egin
behar dut, bestea egin behar
dut...». Alde batetik, triste nago,
jatetxea itxita dagoelako. Baina,
bestetik, pozik nago, konturatu
naizelako urteotan ohartu gabe
galdu dudan horretaz disfrutatu
ahal dudala orain.
Damutzen zara?

Ez. Ni oso zoriontsua izan naiz.
Maite dut jatetxe hau, eta gusta-
tzen zaidana egin dut beti. Pozik
nago izan dudan bizitzagatik.
Pentsatzen dut, bai, pena dela
egunotan bizi dudana bizi ez iza-
na lehenago. Hainbeste gauza

galdu dut? Baina orain arte ez naiz
konturatu horretaz. Ez nintzen
konturatzen zer galtzen nuen.
Oso lotuta egon naiz negozioari:
dena ondo joatea, jendea pozik
egotea, nire lana hobetzea egunez
egun... Ez dut ezertaz konturatze-
ko astirik izan. Familiagaz egote-
ko denbora galdu dut? Bai, baina
orain bigarren aukera bat daukat
horretarako. Kandela metxekin
gertatzen da sarri: piztuta egon
da, baina itzaltzen; orain, derre-
pente, indarra hartu du, eta argitu
egin da. Zerbait aukeratzen duzu-
nean, beti galtzen da beste zer-

bait. Aurrerantzean zelan bizi
pentsatu beharko dut, egunak
zertan pasatu. 
Aitak esan zizunean lekukoa

hartu behar zeniela, baietz esan

zenuen. Baina hori zen zure as-

moa? Zer zeneukan zuk pentsa-

tuta etorkizunerako?

Ez dakit nik hori zen nire asmoa.
Aitak esan zidan: «Zuk hartuko
duzu»; eta nik pentsatu gabe
baietz esan nuen. Gure neba hil
egin zen, eta pentsatzen nuen ez
banuen hartzen familiaren nego-
zioa galduko genuela. 8 urterekin
hasi nintzen ni hemen laguntzen.

«Orain arte 
ez naiz konturatu 
zer galdu dudan»
Eli Bizkarralegorra b Abadiñoko Bizkarra jatetxeko ugazaba

Aitita eta amamak martxan jarritako Bizkarra jatetxean (1924)
ibili da Bizkarralegorra 14 urte zituenetik. Erretiroa hartzean
konturatu da bizitza osoa eskaini diola familiako negozioari.

Goizean goiz hasten
nintzen sukaldean.
Presio eltzerik 
ez dut izan: lapikoa 
izan da nire tresna»

«Urkiola ahaztuta 
egon da urte batzuetan. 
Egun libreetan, zenbat
eta etxetik urrunago,
orduan eta hobeto»

‘‘
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Gero, eskolara joan nintzen, 14 ur-

te bete arte. Umetatik, nire bizitza

Bizkarra izan da. Zelan esango

nuen ezetz? Pixkatxo bat beldurra

ere sentitu nuen, baina hartu

nuen. Eta pozik bizi izan naiz.

Zure janariek arrakasta izan 

dute Bizkai osoan. Bazter guz-

tietatik etortzen izan dira hona

jatera. Non ikasi zenuen sukal-

deko lanetan?

Ni ez naiz inora joan ikastera.

Amamarekin eta amatxorekin

ikasi nuen hasieran, eta, gero,

neuk, ekin eta ekin. Nire helburua

izan da egunez egun hobetzea.

Sukaldean ibiltzea ez da liburue-

tan ikasten. Gaur ez hain ondo ir-

ten da, baina bihar, hobeto. Nik

kritikak eskertu ditut beti, hobe-

tzen lagundu didatelako. 

Gaur egun, modan daude slow

foodeta tankerakoak, baina zuk

beti egin duzu hori. 

Nire izaeraren kontrakoa da, oso-

oso urduria eta mugitua naiz eta,

baina niri astiro-astiro kozinatzea

gustatzen zait. Arineketan egiten

baduzu, ez dute zapore bera. Asti-

ro egiten denak beste zapore bat

du. Gainera, gehiago gustatzen

zaizkit horrelako platerak. Guk

babarrunak, lentejak... ez ditugu

behin ere bezperan beratzen ipini.

Goizean goiz hasten gara presta-

tzen, astiro-astiro. Gisatua ere

berdin. Presio eltzerik ez dut se-

kula eduki: lapikoa izan da nire

tresna. Lau eta bost lapiko batera

ipini, eta ni batetik bestera geratu

barik ibili izan naiz, geldi egoteko

asti barik: ni arineketan, baina 

jatekoa astiro-astiro. 

Hasi zinenetik asko aldatu da

negozioa?

Negozioa ez da aldatu; jendea al-

datu gara. Lehen, ezteietako baz-

kari asko ematen genituen. Or-

duan ez zen egoten ez hotelik ez

jatetxerik horretarako. Durangal-

dean, horretarako lekuak izaten

ginen Goiuria, Garai eta Urkiola.

Derrepentean hasi ziren hotelak-

eta horretan; Durangon, edonon.

Orain, eztegu bazkaria, horren

osteko dantzaldia eta dena leku

berean egiten da, eta hori itzela da

ezkontzen direnentzat. Gainera,

Urkiola urte batzuetan ahaztuta

egon da. Jendeak nahiago izan du

kanpora joan. Egun libreak etxe-

tik zenbat eta urrunago, orduan

eta hobeto. Lehen, umetxoak zi-

tuzten nire adinekoak Urkiolara

etortzen ziren familian, egun-pa-

sa. Gero, Pirinioetara-eta joaten

hasi ziren. Zortzi-hamar urte 

inguruan, Urkiola oso triste egon

da, oso hutsik. Orain, pandemia

etortzearekin batera, dena aldatu

da. Justu ni erretiroa hartzea pen-

tsatzen hasi, eta jendea Urkiolara

etortzen hasi da berriro. Hau leku

zoragarria da. Gasteiztik zatoze-

nean, Urkiolako parke naturala

jartzen duen seinalea honantz 

pasatzean, inguruaren berdea ere

aldatu egiten da. Zuhaitzek, be-

lardiek... beste berde bat dute, 

askoz politagoa.

Zure aitita lanean hasi zen Bue-

nos Aires, zuen Bizkarra, Lagu-

netxe, Landejuela... Urkiola gai-

nean jatetxerik ez da falta izan.

Hala da, bai. Pandemia hasi zene-

an zarratu zen Buenos Aires, eta

orain guk, ni jubilatu naizelako.

Hemen bakea dago, eta leku ona

da egun-pasa etorri eta otordu

eder bat egiteko.

Zuek zelan pasatu duzue COVID-

19aren izurria?

Niretzat, lehen hiru hilabeteak

izan ziren gogorrenak. Gero, kon-

ponbide bila hasi ginen. Jendea

ezin bada gura beste mugitu, gu

mugituko gara. Hasi ginen eroa-

teko jatekoa prestatzen, etxeeta-

rako eta enpresetarako. Hainbat

fabrikatara eroan dugu eguneko

menua, eta gero normalago ibil-

tzen hasi ginenean, haiek hasi 

ziren hona etortzen. Bezeroen

erantzuna zoragarria izan da. Nik

egin dut lehenengo neure ahale-

gina, jatekoa haiei eroateko. Eta

gero haiek, eskertzeko eta gustatu

zaielako, hona etorri dira. 

Aititak ipini zuen lehenengo ga-

nadua, eta oraindik baduzue.

Zuek animaliekin jarraitzeko as-

moa duzue, ezta?

Gure haragia dena beti etxekoa

izan da. Orain behi batzuekin eta

ardi batzuekin geratu gara, den-

bora pasatzeko eta gure belardiak

garbi edukitzeko. Belardi asko

dugu, eta lan handia da belarra

mozten hastea. Gazta ere egiten

izan dugu. Udaberritik abuztura,

etxeko ardien esnearekin eginda-

ko gatzatua eskaintzen genuen,

eta jende asko etortzen zen jatera.

Orain etxerako egingo dugu.

Jatetxea eta etxea errentan

eman edo saltzea lortuko baze-

nute, beste nonbaitera joan be-

harko zenuke bizitzera? Hori ere

gogorra izango da, ezta?

Senarra Elorriokoa da, eta han ba-

dugu beste etxe bat. Arazorik ez

dugu, baina tristura itzela eman-

go dit, bai. Kostatu egingo zait

hainbeste urteren ondoren Ur-

kiolatik kanpo bizi behar izatea.

Behintzat, ostatuari esker, lotura

bizi mantenduko dugu.

MONIKA DEL VALLE / FOKU
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Erakusketa

Amaia Igartua Aristondo 

Agertoki batean dago kokatuta,
kolore zuri, urdin eta horidun soi-
neko dotore batekin jantzita. Idu-
neko oparo bat du lepoan, eta orri
mardul bat eskuetan. Hain justu,
azken elementu hori da beste
dena baino deigarriagoa, kasik;
bai esanguratsuagoa, behintzat:
Portugaleteren hiri gutuna da, ze-
hazki. Hura irakurtzen ari da Ma-
ria Diaz Harokoa, hiribildua sor-
tzen, atzean zaldun bat duela eta
inguruetan, harrigarriki, udale-
rriaren historiako beste une edo
toki nabarmenenak. 1322. urtea
da, baina orobat da XIX. mendea-
ren bukaera, eraikitzen ari diren
Bizkaiko Zubiak iradokitzen due-
nez; baita 2007a ere, Bilboko 
metroa heldu berri delako.
Portugalete sortu zenetik 700

urte beteko dira 2022an, eta efe-
meridea ospatzeko ekintza mor-
doa antolatu dituzte udalak eta
bertoko hainbat elkartek; horie-
tako bat da hiribilduaren historia
laburbiltzen duen erakusketa,
playmobil piezekin egindakoa
(100.000 inguru erabili dituzte,
guztira): Portugalete eta playmo-

bil. Itsas-hiriaren 700 urteak.
Rialia industria museoan bisitatu
ahal izango da otsailaren 18ra bi-
tarte, laugarren solairuan. Eusko-
play elkarteak ondu eta muntatu
ditu dioramak, eta museoak in-
formazio osagarria paratu du
haien oinean, testuinguru histo-
rikoa osatzen duten 32 panel 
ingurutan; halaber, bisita gida-
tuak eskaintzen dituzte.
Clickderitze playmobilko pan-

pinei, eta horien zaleek osatzen
dute Euskoplay; museoak enkar-
gatu izan die pieza horiekin egin-
dako erakusketak aurretik, eta
Portugaleteren zazpi mendeak
ospatzeko ere balio zezaketela otu
zitzaien. «Luis Fernandezek egi-
ten zituen erakusketa horiek, bai-
na egiteari utzi dio. Hark jarri gin-
tuen harremanetan museokoe-
kin», azaldu du Roberto Diaz

Euskoplay elkarteko presidente-
ak. Udalerriko unerik eta ele-
menturik garrantzitsuenen ze-
rrenda bat aurkeztu zieten muse-
okoei, haiek beste batzuekin
biribildu zuten aukeraketa, eta
lanari ekin zioten, iazko apiril-
maiatzean. Azaroan bukatu, eta
abenduan ireki zuten erakusketa.
Guztira, hamabost lagun ingu-

ruk hartu dute parte proiektuan.
Diorama batzuk pertsona baka-
rrak ondu ditu, eta beste batzuk
talde lanaren emaitza izan dira;
badaude muntaketarako lagun-
tza eskaini dutenak, baita piezak
utzi dizkietenak ere. Eta, behar

artistikoaz gain, dokumentazio
lan sakona egin dutela dio Diazek:
Internet ezinbestekoa izan zaie,
eta, batik bat, El Mareómetroblo-
ga, El Abra fundazioarena; herri-
ko artxiboko arduradun baten la-
guntza ere izan dute.
«Oso zaila da denaz hitz egin

ahal izatea», Diazen iritziz, areto-
aren 80 metro koadroek mugatu
baitute asmoa. «Esanguratsuena
islatu dugu, eta dokumentazioak
lagundu digu ahalik eta identifi-
kagarriena izan dadin». Dioenez,
Playmobilek gai asko ditu, izan
ditzakeen mugak gorabehera, eta
click-ak erraz egokitu daitezke.
«Horretarako, behar dira piezak
desmuntatu, uztartu botadun
hanka batzuk enbor zehatz bate-
kin, bibotedunak edo bizardu-

nak, ilehoriak... Elkarrengandik
bereizteko, ez daitezen denak
berdinak izan».

Ibilbide historikoa
Lau eremutan antolatu dute era-
kusketa, eta bosgarren diorama
txikiago bat kokatu dute aretoa-
ren erdigunean. Diaz arduratu da
hasierako garaiei dagokienaz,
gazte portugaletetar batekin ba-
tera: hiribilduaren sorrera, Sala-
zar dorrea eta Isabel I.a Gaztelako
erreginaren bisita biltzen ditu,
besteak beste. Eraikitzen ari diren
eliza bat ere ikus daiteke, hori es-
katu baitzuen Diaz Harokoak hiri

gutunean, Aner Mentxa-
ka museoko arduradu-
nak azaldu duenez. Baita
txakolinaren ekoizpena-
rekin lotutako irudiak
ere, jarduera ekonomiko
garrantzitsua izan bai-
tzen XIII., XIV. eta XV.
mendeetan.
Bigarren dioramak

XVIII. eta XIX. mendeak
ditu hizpide, arduradu-
nak dioenez. Esaterako,
gerra karlistak eta itsasa-
darreko merkataritza
ageri dira. «Ikusten da
nola sartzen ziren itsa-

sontziak ibaian gora kargatzera
eta deskargatzera, nola gertatzen
ziren istripuak, nola errazten zu-
ten itsas garraioa armadoreek...».
Hirugarrena ere XIX. mendean

murgiltzen da. Burdinazko dikea
ikus daiteke, eta, barrurago, egun
desagertuta dagoen hondartza.
«Garai batean, Portugalete bur-
gesiaren feudo txiki bat izan
zen», dio Mentxakak. Itsasada-
rraren ertzean, berriz, antzeman
daiteke artean eraikitzen hasia
baino ez zuten elementu bat: Biz-
kaiko Zubia.
Hura inguratzen, eraikin anda-

na bat, xehe islatu dituztenak,
Diazek dioenez. «Bizkaiko Zu-
biaren dioraman etxe asko daude,
eta buelta asko eman behar izan
zaio inguruaren antza izan zezan:

hotelak, etxebizitzak, portua, pa-
seoa, elementu horiek kokatzeko
modua...». Laugarren dioraman,
argiago ikusten da hondartza.

Antzinakoa eta modernoa
Portugaleteko usadio, ogibide,
giro eta eraikuntza klasikoen bil-
duma bat eskaintzen du erakus-
ketak, baina, halaber, garraiobi-
deen garapena ere islatzen da dio-

rametan. Askotariko itsasontziek
betetzen dute itsasadarra; horie-
tako baten bat hondoratu egin da
arrezifeak edo hareazko barra jo
ondoren; trena heldu da udalerri-
ra aretoko beste bazter batean, eta
metroa ere iruditu zaie mugarri
hiribilduaren historian.
Hain justu, bosgarren diorama

erabili dute metroaren Portuga-
leteko geltokia irudikatzeko. Gai-

Zazpi mende
areto bakarrean
Euskoplay elkartekoek Portugaleteko mugarri historikoak
irudikatu dituzte, playmobil piezak erabilita b Bilduma
bertako Rialia museoan ikusi ahalko da, otsailaren 18ra arte

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 21a

Oso zaila da denaz hitz egitea.
Esanguratsuena islatu dugu,
eta dokumentazioak lagundu
digu identifikagarri izan dadin»
Roberto Diaz
Euskoplay elkarteko presidentea

«Diorametan ikusten da nola
sartzen diren itsasontziak
ibaian gora kargatzera eta
deskargatzera, istripuak...»
Aner Mentxaka
Portugaleteko Rialia museoko arduraduna

‘‘
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2
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gutuna. Hori horrela, ekainaren

10etik 12ra bitarteko asteburuan

ekintza asko egongo dira efemeri-

dea gogoratzeko. «Prestatzen ari

dira harrera antzeztu bat, irudi-

katzeko asmoz Maria Diaz Haro-

koa heldu zenekoa hiribilduko al-

kateari hiri gutuna emateko», dio

Freijok. Halaber, dantza, musika,

ikuskizunak, su artifizialak, an-

tzerkia, Erdi Aroko azoka, danbo-

rrada eta bandokideen gerraren

desfilea egingo dituzte.

Edonola ere, ekaineko gainon-

tzeko asteetan ere ez dira faltako

ekitaldiak. Antzinako itsason-

tzien jaialdia ere egingo dute, eta,

besteak beste, ontzi zaharrak bil-

duko dituzte itsasadarrean, Elka-

no fundazioaren eta Albaolaren

laguntzarekin. Orobat, erakuske-

tak eta itsas azoka izango dira 

asteburu berean. «Portugaletek

berreskuratu dezan marinel his-

toriarekin, itsasadarrarekin eta

itsasoarekin duen lotura».

Txakolinarekin izandako ha-

rremana ere nabarmenduko dute

ekainean, edariari eskainitako

jaialdi batekin. XIII., XIV. eta XV.

mendeetan asko ekoizten zuten.

«Jarrillerosdeitzen digute, taber-

netan txakolina zerbitzatzen zu-

ten edukiontziengatik».

Antzerkia, musika, dantza
eta azokak, hiribilduaren
historia luzea ospatzeko
Apiril edo maiatzetik aurrera, ekintza asko egongo dira Portugaleteren
700 urteen harira b Fundatzaileari egindako harrera antzeztuko dute

4

5

1Atzera begira.XIX. mende bu-

kaerako Portugalete playmobil

piezekin eginda, Rialia museoan.

2Gerra karlistak.Gatazkak ere

agertzen dituzte dioramek.

3Ogibideak.Emakume portu-

galetetar bat txitei jaten ematen.

4Eraldaketa.Portugaleteko an-

tzinako paisaia.

5 Itsasoaren garrantzia.Bi la-

gun itsasadarrean arrantzan.

IRUDIAK: ARITZ LOIOLA/ FOKU

nontzekoak baino nabarmen txi-

kiagoa da, eta lepo dagoen eremu

bat agertzen du, bagoiek eta 

ikusle andana batek betetako

tokia. «Metroaren diorama

landu duen kideak kalkatu egin

ditu dantzariek inaugurazio egu-

nean zeramatzaten jantziak»,

Diazen hitzetan. Xehetasunak,

baina baita interpretaziorako tar-

teak ere.

A. Igartua Aristondo

Rialiako museoan dagoen era-

kusketaz gain, Portugalete eta

Playmobil. Itsas-hiriaren 700 ur-

teak, Portugaleteko Udalak eta

bertoko hainbat elkarte eta bizila-

gunek egitarau oparoa osatu dute

hiribilduaren 700. urteurrena os-

patzeko. Antzezlanak, hitzaldiak,

musika, desfileak, estropadak...

eta beste ekintza asko egongo dira

2022ko apiril-maiatzetik aben-

dura bitartean —osasun egoerak

atzeratzea eragin du—.

Programazioa taxutzeko Por-

tugalete 700 kontseilua sortu

dute, propio: bertan udaleko tal-

de politiko denak daude ordezka-

tuta, baita udalerriko elkarte asko

ere, kulturalak eta sozialak zein

kirol, hezkuntza eta gazteen el-

karteak. Horrez gain, herritarren

parte hartzea ere eskatu dute: 120

lagunek eman zuten izena, eta

horiek lantalde ezberdinak osatu

eta egitaraurako proposamenak

aurkeztu zituzten kontseiluko

osoko bilkuran.

Duela hiru urte, Bizkaiko Zu-

biaren 125. urteurrenaren harira,

herri antzerki bat sortu zuten ber-

toko zenbait antzerki konpai-

niak. Aurten ere beste horrenbes-

te egingo dute, Estibaliz Freije

Rueda Kultura zinegotziak azal-

du duenez. «Zuberoako pastora-

letan oinarritzen dira, baina gure

eskualdeko idiosinkrasiara ego-

kituta. Seguruenik, abenduan

egingo dute». Dantzari konpai-

nia bat ere sortuko dute, eta Por-

tugaleteko dantza galdu batzuk

berreskuratuko dituzte. Batean

zein bestean, edozein bizilagunek

eman dezake izena.

Era berean, Aitor Calleja artista

nafarrari bi panpina eskatu diz-

kiote erraldoien konpartsarako:

Maria Diaz Harokoarena —iaz

aurkeztu zuten— eta Lope Garcia

de Salazar historialariarena. Hi-

tzaldi historikoak ere antolatuko

dituzte urte osorako.

Ekaina, ekintzaz lepo
1322ko ekainaren 11n sinatu

omen zuten Portugaleteko hiri



MUSIKA

BILBOBilboko Orkestra Sinfoni-

koa.

bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOHabi eta Dekot.

bGaur, 20:00etan, Muellen.

BILBOFer Zapa.

bGaur, 20:30ean, Zawpen.

BILBOBenito Kamellas.

bGaur, 21:00etan, Azkenan.

BILBOHavana 537.

bGaur, 21:00etan, Zawpen.

BILBOKream, TPMS (Kehis, Isma,

Zane) eta Korpe.

bBihar, 20:00etan, Santana 27n.

BILBODeimocracy, Elizabeltz eta

Uckaia.

bBihar, 20:30ean, Bilborocken.

BILBO Jabi Izurieta.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBORazkin eta Javi Robles.

bBihar, 21:00etan, Azkenan.

BILBOBilboko Udal Musika Ban-

da.

b Igandean, 12:00etan,

Euskaldunan.

BILBOAlma y Gustav Mahler.

bAsteartean, 19:30ean, Arriagan.

BILBO Jamie Perrett.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Abokatuen Kolegioan.

BILBOAinara Legardon eta Marja

Ahti.

bOstegunean, 19:00etan,

Alondegian.

BILBOMachtel / Krause Quartet.

bOstegunean, 20:00etan, Conde

Duque hotelean.

BILBOOihan.

bOstegunean, 20:30ean, Biran.

DURANGOAnder Erzilla.

bOstegunean, 19:00etan, San

Agustinen.

GERNIKA-LUMOSeda eta Havoc.

bBihar, 21:30ean, Iparragirren.

GERNIKA-LUMOHabi eta Etxe-

kalte.

b Igandean, 19:00etan, 

Astran.

GETXO Jazz Fusion. Jose Urrejola

Bilbao, Eloy Urrejola Bilbao, Juan-

fran Moyano.

bBihar, 19:30ean, 

Andres Isasin.

LEIOAEl Drogas.

bGaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

MUNGIAEl Drogas.

b Igandean, 19:30ean, Olalden.

PORTUGALETETeething, Svdes-

tada eta Knives.

bGaur, 20:00etan, Grooven.

PORTUGALETEDrunken Buddha

eta Ruta 8.

bBihar, 21:00etan, Grooven.

SANTURTZI Julia Medina.

bBihar, 20:30ean, Serantesen.

ANTZERKIA

ARRIGORRIAGASexberdinak.

Tanttaka Teatroa.

bGaur, 19:00etan, Euskaldun

Berrian.

BARAKALDOZuhaitzak landa-

tzen zituen gizona. Teatro Goraka-

da.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BASAURIEl hombre almohada.

Belen Cuesta, Ricardo Gomez,

Juan Codina, Manuela Paso.

bBihar, 20:00etan, Socialen.

BILBOLuces de bohemia.

bUrtarrilaren 30era arte, Pabiloi 6n.

Ostiral eta larunbatetan,

20:00etan; igandeetan, 19:00etan.

BILBOCinco horas con Mario.

Lola Herrera.

b Igandera arte, Camposen. Gaur

eta bihar 20:00etan, eta igandean

19:00etan.

BILBOPassagers. Les 7 Doigts.

b Igandera arte, Arriagan. Gaur

19:30ean, eta bihar eta igandean

19:00etan.

BILBOLa clemenza di Tito. Abao-

Olbe. Lausannako opera.

bBihartik urtarrilaren 31ra arte,

Euskaldunan. Bihar 19:00etan, eta

24an, 26an, 28an eta 31n 19:30ean.

BILBOLazaro. 

bBihar eta etzi, 19:00etan,

Fundicionen.

BILBOTiempo al tiempo. Sara Es-

cudero.

bBihar, 20:30ean, Camposen.

BILBOPeter Pan: hasta siempre

jamás. 29 Producciones.

bOstegunean, 19:00etan, San

Frantziskoko udaltegian.

BILBOTarara. Hika Teatroa.

bOstegunean, 19:30ean, Arriagan.

ERANDIOGu primer!. Ramon Agi-

rre, Inazio Tolosa, Nerea Gorriti.

b Igandean, 19:00etan, kultur

etxean.

ERMUAShakespeare en Berlin. Ar-

den.

bGaur, 20:30ean, antzokian.

GALDAKAOAltsasu. La Dramáti-

ca Errante.

b Igandean, 19:00etan, kultur

etxean.

GALDAKAOSexberdinak. Tantta-

ka Teatroa.

bOstegunean, 20:00etan, kultur

etxean.

GETXOFake. Trampantojo.

bBihar, 19:30ean, Musikebarrin.

GETXOYo... En un banco verde.

b Igandean, 19:00etan, Utopian.

SANTURTZISemea pixka bat mo-

telago dabil soilik. Tanttaka Tea-

troa.

bOstegunean, 20:30ean,

Serantesen.

BERTSOLARITZA

ZEANURIBertso saioa. Amets Ar-

zallus, Sustrai Colina, Nerea Ibar-

zabal, Unai Iturriaga, Maialen Lu-

janbio eta Jon Maia.

b Igandean, 18:00etan, 

frontoian.

DANTZA

BILBORussian Classical Ballet.

bOstegunean, 16:00etan eta

20:00etan, Euskaldunan.

GETXOAbrazo. Nerea Martinez.

b Igandean, 19:00etan,

Muxikebarrin.

ERAKUSKETAK

BARAKALDOVerbena. Zuriñe

Amoroso, Raquel del Val, Marcos

Castanedo, Sara Perez eta Amara

Toledo.

bUrtarrilaren 31ra arte,

erakusketetarako udal aretoan.

BASAURIAbstrakzio poetikoa kar-

toi gainean. Manuel Morenoren

margolanak.

bUrtarrilaren 28ra arte, kultur

etxean.

Bilbo b Dantza

Beltxargen mugimendu erromantiko eta ederrak 
Erromantizismoz eta edertasunez gainezka, Beltxargen aintziradantza klasikoaren errepertorioko koreografiarik ikusgarriena da, dantzariek pertso-

naiak interpretatzeko behar duten trebetasun eta gaitasun tekniko handiagatik. Russian Classical Ballet konpainia Bilbon da Txaikovskiren eta Rei-

singerren lan horrekin, Camposen. Ikusi ez dutenek Euskaldunan izango dute beste aukera bat, eguenean. Irudian, 2020an, Londresen. RCB
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OHARRA.Eusko Jaurlaritzak

hartu dituen neurrien ondorioz,

hainbat kultur ekitaldi bertan

behera geratuko dira. Horrega-

tik, ekitaldi batera joan aurretik

ziurtatu egingo ote den.



BILBOAlice Neel: people come

first.

b Igandera arte, Guggenheimen.

BILBODiskomania.

bApirilaren 25era arte, Berreginen

Museoan.

BILBOAgustin Ibarrolaren Gerni-

kahorma irudia.

bMartxoaren 27ra arte, Arte

Ederren Museoan.

BILBOEmakumeak abstrakziogi-

le.

bOtsailaren 27ra arte,

Guggenheimen.

BILBO Idoia Monton.

bOtsailaren 27ra arte, Rekalde

aretoan.

BILBOArrue anaiak Parisen.

bMartxoaren 27ra arte, Arte

Ederren Museoan.

BILBOUrtzi Urkixo.

b Igandera arte, Rekalde aretoan.

BILBO Jaime Lafitaren marrazkiak.

bOtsailaren 18ra arte, Yimbo

Sotan.

BILBOSemillas raras.

bGaur arte, Bilbo Arten.

BILBOAho batez II: Lagom. Bea-

triz Olabarrieta.

bOtsailaren 18ra arte, Okela

sormen gunean.

BILBOPastora Foley. Claudia Re-

beca Lorenzo, Marion Cruza Le

Bihan, Monica Planes eta Nadia

Barkate.

bMartxoaren 15era arte, Artiatx

espazioan.

BILBOErre sua izan arte. Liben

Svaart.

bOtsailaren 18ra arte, Bilbo Arten,

astegunetan.

BILBO Izaskun Araluzea Itza.

bMartxoaren 27ra arte, Rekalde

aretoan.

DERIOUkiyotao metodoa. Alberto

Palomera.

bOtsailaren 13ra arte, Kultur

Birikan.

DURANGOMari Puri Herrerorekin

berbetan. Museoko bildumako

grabatuak.

bOtsailaren 10era arte, Arte eta

Historia Museoan.

DURANGOAntagonia. Itziar Bas-

tarrika eta June Baonza.

bUrtarrilaren 31ra arte, Artekan.

GERNIKA-LUMOHemingway eta

Euskal Herria.

bUrtarrilaren 30era arte, Euskal

Herria Museoan.

LEIOA In natura. Ane Undurraga.

bOtsailaren 13ra arte, Kultur

Leioan.

HAUR JARDUERA

BERANGONoa uy, uy, uy!. Panta

Rhei.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BERRIZZuhaitzak landatzen zi-

tuen gizona. Teatro Gorakada.

bGaur, 17:00etan, kultur 

etxean.

BILBOFuenteovejuna. Títeres, Sol

y Tierra.

bGaur, 20:00etan, 

BBK aretoan.

BILBOThe smartest giant in town

ipuin kontaketa.

bBihar, 11:30ean, Deustuko

liburutegian.

BILBOKontu konta kantaldia ipuin

kontaketa.

bBihar, 12:00etan, Begoñako

liburutegian.

BILBOLove theatre ipuin kontake-

ta.

bAsteazkenean, 18:00etan, Iralako

liburutegian.

BILBOUrpekakariak ipuin konta-

keta.

bOstegunean, 18:00etan,

Ibaialdeko liburutegian.

DURANGOGanbara doinuak.

Markeliñe.

b Igandean, 18:00etan, San

Agustinen.

ELORRIOPinocchio: eldarniozko

istorioa. Teatro Gorakada.

b Igandean, 17:00etan, 

Arriolan.

GERNIKA-LUMOArtejolasa ilus-

trazio tailerra. Marimar Agirre.

bGaur, 18:00etan, 

liburutegian.

SESTAOPerez Sagutxoa. Glu Glu.

bBihar, 18:30ean, musika 

eskolan.

IKASTAROAK

BASAURIFobiak eta fibiak. Kultu-
ra erotiko berri bat sortuz. 

AnitzEra Desira Tailerrak, astelehe-

netan.

bOtsailaren 24ra arte, 18:00etan,

Marienean.

BASAURIPoesia soziala.
bMartxoaren 28ra arte, Marienean,

astelehenetan.

SOPELAMusika, argazkilaritza,

dantza eta zinema tailerrak.

bMaiatzaren 31ra arte, kultur

etxean.

BESTELAKOAK

ABADIÑO80 Amandrehelduen-

tzako ipuin kontaketa. Dorleta

Kortazar.

bGaur, 19:00etan, 

kultur etxean.

PORTUGALETEMagia eta bentri-

lokiaren ikuskizuna.

b Igandean, 19:00etan, 

Nuestra Señora del Carmen

eskolan.

Arrigorriaga b Antzerkia

Sexu bizipenez konplexu barik
Nico —Telmo Irureta— garun paralisia duen kazetari bat da; Ana —Aitziber Garmendia—, berriz, kontraesanetan

itota dabilen gozoki saltzailea. Sexberdinak lanean, bizipen afektibo-sexualak kontatuko dituzte, pertsona bakoi-

tzak bere beldur eta ilusioak dituela erakusteko. Gaur taularatuko dute, Arrigorriagan, 19:00etan.  TANTTAKA
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K
orta, beheko sua,

eta pasagune eta

gela txikiak. Bizi-

leku hutsa eta la-

nerako gunea. Ho-

rixe ziren baserriak Arratiako bi-

zilagunentzat XIX. mendean.

Aurrez aurre, Bilboko etxebizitza

bat, Belle époque sasoia gogora-

razten duena. Bizilekua, bizitzeko

leku gisa ez ezik, erlaxatzeko eta

atseden hartzeko eremu gisa ere

ulertuta. Biak barne hartzen ditu

Antzasti Euskaldunon Etxea mu-

seoak, Diman. Herriko baserri bat

dute edukiontzi bi etxebizitzok.

Bizitza tradizionala eta moderni-

tateak eragindako aldaketak isla-

tzen ditu proiektuak.

Elena eta Cristina Amezaga

ahizpek osatu dute etxeotako bil-

duma, garaiko benetako piezak

biltzen dituena. Familiak gordeta

zeuzkan elementuekin jantzi di-

tuzte Arratiako baserri bat eta Bil-

bon Arriaga ondoan dagoen etxe-

bizitza bat zehatz-mehatz irudi-

katzen dituzten guneak. XIX.

mendetik XX. mendera arteko bi-

zimodua nolakoa zen eta etxebi-

zitza zer-nola ulertzen zuten ikusi

ahalko dute bisitariek.

Aro modernoak ekarri zituen

aldaketak islatu dituzte. Garapen

zientifikoak zientzia modernoari

ateak zabaldu ostean, iraultza iri-

tsi zen Euskal Herrira ere. Moder-

nitateak kontzeptuak aldatuko

ditu: hain zuzen, eragina izan

zuen denbora, espazioa eta bizi-

modua ulertzeko eta bizitzeko

moduetan. Eta Arratiako tran-

biak lotu zituen bi mundu horiek.

Horixe dute hari eroalea Arratia-

ko baserriak eta Bilboko Arriaga

inguruko etxebizitzak. Handik,

Arriaga paretik, ateratzen baitzen

Arratiarako tranbia.

Bi ikuspegi; bizimodua eta lana

ulertzeko eta lantzeko bi modu.

Baserria produkziorako lekua

zen, lanerako. Bilboko etxebizi-

tzak, berriz, bizitoki moduan era-

kusten du etxea, ez lanerako ere-

mu gisa. «Etxebizitza hauetan,

lan egiteko leku bakarra sukaldea

zen». Hala azaldu diote museoko

arduradunek Bizkaiko Hitza-ri.

Garai hartan, etxea «oso gauza

handia» zen baserritar batentzat.

«Ez da eraikina bakarrik. Soroa,

animaliak, tresnak... Horiek de-

nak etxearen kontzeptuaren ba-

rrukoak dira». Lana eta bizimo-

dua, biak uztartzen zituen base-

rriak. Ez zegoen bereizketarik

bataren eta bestearen artean.

Etxebizitzak funtzionalak ziren.

«Garrantzitsuena lana aurrera

ateratzea zen», azaldu dute gida-

riek. Guneek ere hori iradokitzen

dute. Etxebizitza funtzioa bete-

tzen zuen gunea oso txikia zen

eraikinarekin konparatuta.

Industrializazioak ikuspegi

hori aldatu egingo du. Horixe isla-

tzen du Bilboko etxebizitzak: bes-

telako eredu bat. Atseden hartze-

ko eremu bat erakusten du; goza-

tzekoa eta apaingarriekin jantzia:

lanparak, koadroak, margotuta-

ko papera, ispiluak eta bestelako

elementuak.

Soinekoek ere erakusten dute

bestelako bizimodu hori. Denen

artean, 1881eko ezkontza soineko

beltz bat nabarmentzen da An-

tzastiren bilduman. Zeta natura-

lezko soinekoa da, gerruntze eta

guzti. Antzasti etxeko arduradu-

nen birramonarena zen.

Hiritik baserrira
Bizimodu aldaketa hori hiriburu-

tik baserri girora ere pasatuko

zen denborarekin. Hasieran, bur-

gesiak heldu zion bizitzeko era

hari. Apurka, guneak egokitu

zituzten beste eremuetan ere, eta

baserrietan ere hasi ziren gaur

egungo bizimodura gehiago hur-

biltzen.

Tradizioa eta modernitatea.

Biak aurrez aurre jartzen ditu mu-

seoak. Emakumeak protagonismo

handia du hartan. Izan ere, etxea

oinarri du museoak, eta, garai har-

tan, emakumeek presentzia han-

dia zuten etxean. 

Lekua ezagutu nahi dutenek

ordua eskatu behar dute.

Antzasti Euskaldunon Etxea museoa Diman dago, eta XIX. mendeko Arratiako
baserriko bizimodua eta Bilboko etxebizitza batekoa erakusten ditu, aurrez aurre.

Jauzia XIX. mendeko Bizkaira

XIX. eta XX. mendeen arteko Bilboko etxebizitza baten barrualdea eta garaiko elementuak, Dimako Antzasti Euskaldunon Etxean. MONIKA DEL VALLE / FOKU

XIX. mendeko Arratiako baserri giroa, Dimako Antzasti museoan. M. D. V. /FOKU

Dimako museokoek
azaldu dute baserria
lanerako lekua zela 
eta Bilboko etxea,
berriz, bizitokia baino ez 

ANTZASTI ETXEA 

Helbidea. Artaun auzoa, Dima. 

Ordutegia. Bisita egiteko ordua

eskatu behar da. 

Sarrera. Bisita gidatua, zazpi euro;

6 eta 11 urte arteko umeentzat, lau

euro. Hortik beherakoak, doan sar

daitezke. Horrez gain, bisitak otor-

duekin osatzeko aukera ere bada-

go.

Kontaktua. 657-70 42 07 edo 628-

32 22 75; info@antzasti.eus. 

Web orria. Antzasti.eus. 


