
BIZKAIKO
HITZA

M
A
R
IS
O
L
 R
A
M

IR
E
Z
 /
 F
O
K
U

Bizkaitik Frantziara itsasoz joango den goi tentsioko argindar kablea aurki hasiko dira eraikitzen
b Proiektuaren aurkakoek salatu dute argindarraren kontsumo neurrigabea sustatzen duela b 2-3

Ereduak eta

ondorioek

kezkatuta

BidesariaBilbotik Gasteizera
egunero AP-68tik doazenek 85 euro

ordainduko dituzte hilean, gehienez 

7BerbetanLaura Etxebarria:
«Guggenheimen ostean, arteekin

erlazionatzeko era zinez aldatu zen»

4
Ostirala 

2022ko maiatzaren 13a
XIII. urtea
537. zenbakia
PREZIOA: 0,50 €

www.bizkaia.hitza.eus
bizkaia@hitza.eus



Ibai Maruri Bilbao Mungia

R
ed Electrica de
España (REE)
eta Reseau de
Transport d’E-
lectricite (RTE)
elkartuta sortu

zuten 2015ean Inelfe enpresa, Ga-
tika eta Cubnezais (Akitania Be-
rria, Frantzia) artean itsaso azpi-
tik goi tentsioko argindar linea
eraikitzeko, eta kezka dago Mun-
gialdean. REEk aurki lortuko ditu
Espainiako Gobernuak eman be-
harreko baimen administratibo-
ak. «2022ko lehen seihilekorako
espero dira», zehaztu du Alvaro
Campos EHUko irakasle eta iker-
tzaileak —Ingeniaritza Termikoko
Doktorea da eta Energia Berrizta-
garrien graduan irakaslea—.
Frantzian oraindik motelago doa
proiektua, Capbreton inguruan
itsas hondoaren egonkortasuna-
rekin arazoak izan zirelako; ibil-
bidea aldatu behar izan dute.
«Hori da salatzen dugun kontue-
tako bat: Europako Batasunak
babesten dituen halako proiek-
tuetan, parte hartzen duten esta-
tuetan proiektua aldi berean ga-
ratu behar da, baina REE bere
kasa ari da, aurrea hartuta». Inte-
res orokorreko egitasmo izenda-
tua du Europako Batasunak. 

Gatikan, Mungian, Jataben eta
Lemoizen «sekulako» eragina
izango duela esan du, baina
proiektua «ezkutuan» manten-
du da ia-ia. «Eskualdean, jende-

ak ez du honen berri, ezta kablea
haien lurretatik igaroko zaien lur
jabeetako askok ere», ohartarazi
du Gatikako Interkonexio Elek-
trikorik Ez plataformako Isusko
Albonigak. Horregatik, mahai in-
gurua egin zuten bart Mungiako
Torrebillela kultur etxean. Hizla-
rietako bat izan zen Campos. Az-
piegiturak inguruan eragingo di-
tuen kalteek kezkatzen dituzte,
baina, aldi berean, ordezkatzen
duen eredua ere txarresten dute.

Iberiar penintsularen eta kon-
tinentearen arteko interkonexioa
handitzea da helburua. Gaur
egun dagoen konexioa bikoiztu-
ko luke, REEren arabera. Campo-
sen esanetan, haiek hasieratik
izan duten susmoa berretsi da az-
ken egunetan: «Proiektua ezagu-
tu genuenean, salatu genuen ho-
nen helburua dela penintsulan
sortzen den gehiegizko energia
berriztagarria Europa iparraldera
eramatea. Konspiranoikoak ga-
rela esan ziguten, argindarra bi
norabideetan garraiatuko dela.
Baina hara orain: Ukrainako ge-
rraren testuinguruan, Pedro San-
chez [Espainiako Gobernuko pre-
sidentea] bera agertu da argi eta
garbi esaten Espainia izango dela
Europa energia berriztagarriz
hornituko duena». 

Zertan datza proiektua?

Goi tentsioko itsaspeko kablea da,
korronte zuzenekoa. 370 kilome-

2 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko maiatzaren 13aAstekoa 

Interkonexioa

Gatika eta Frantziako Cubnezais arteko
itsaspeko goi tentsioko argindar
kableak aurki jasoko ditu baimenak.
Haren aurkako mugimendua sortu da
Mungialdean, eragingo dituen kalteak
eta ordezkatzen duen eredua salatzeko.

Proiektua
eta kablea,
biak doaz
ezkutuan

Gatikako azpiestazio elektrikoa,

joan den asteburuan. 

MARISOL RAMIREZ / FOKU



tro inguru izango da luze; gehie-
nak, itsaspetik. Lehorrean, Gati-
kan eta Cubnezaisen eraikiko di-
ren transformazio estazioetara lu-
zatuko da. Gatikan, badago Le-
moizko zentral nuklearrarentzat
sortu zen azpiestazio elektriko bat.
Haren ondoan, beste bat eraikiko
dute, lauzpabost hektareakoa eta
hogei metro garai izango dena.
Handik Lemoizko zentralaren ere-
mura joango da, han itsasoratze-
ko. Hamar kilometro egingo ditu
lurpetik Gatika eta Lemoiz artean.

Lur jabe horiek badute
proiektuaren berri?

Albonigaren esanetan, askok ez
dute proiektuaren berri. Gatikan
gertatutakoa kontatu du. «Ibilbi-
derik egokiena zein izango den
erabakitzeko, lursailetan laginak
hartzen hasi ziren. Horretarako
badago prozedura bat, baina ez
zuten bete. Legez kanpo ibili dira.
Abisatu gabe sartu ziren lursaile-
tara, edo ahoz abisatuta, kasu ba-
tzuetan hesietako kateak apurtu-
ta». Camposek gaineratu du ka-
blearen inguruko lurrak —zazpi
edo zortzi metro—ezingo direla
beste ezertarako erabili. 

Zenbateko kostua du,
eta zelan ordainduko da?

Hasierako aurrekontua 1.750 mi-
lioi eurokoa zen; 578, Europako
Batasunak emandako laguntza
zuzenak izango dira. Gainontze-
koak argindar fakturaren bidez
ordainduko direla iragarri zen,
Camposek dioenez. «Garai har-
tan esan zuten faktura %3 garesti-
tuko dela. Baina REEren azken

agiri ofizialak dio 600 milioi ho-
riek jada 934 direla, eta oraindik
ez da hornitzaileekin hartu-ema-
nik izan. Kontuan hartuta lehen-
gaiak zenbat garestitu diren, han-
diagoa izango da kostua». 

Zer ondorio izango ditu
proiektuak inguruan?

«Ez dakigu zer ondorio izango di-
tuen, ezaugarri oso zehatzak di-
tuen proiektua delako», esan du
Camposek. Azaldu du horrelako
proiektuak zeharkakoak izaten
direla, biderik laburrena hartuz.
Baina, kasu honetan, Euskal He-
rriko ibai gehienek arroak zarratu-
ko ditu. «Ez dakigu horrek zer on-
dorio izan dezakeen. Eremu mag-
netikoak sortuko dira, eta ez daki-
gu espezie migratzaileengan —izo-
kina, aingira...— zer eragin izango
duen». Mungialdeko herritarrek
osasunean nabaritu dezaketela ere
uste dute. Izan ere, Gatikako le-
hengo azpiestazio elektrikoari,
eraikiko den berria gehituko zaio.
Eta baita hauetatik kilometro bira
eraikiko diren beste bi ere. Azken
horiek ez dute zer ikusirik proiek-
tu honekin. Bi kilometro koadroko
eremuan lau azpiestazio egongo
direla ohartarazi du Camposek.
«Ezagutza falta handia dago, bai-
na OMEk baditu txostenak horre-
lako eremu elektromagnetikoek
osasunean izan ditzaketen ondo-
rioei buruz. Hori argi izan arte, ez
litzateke ezer eraiki behar».

Zer dira beste
azpiestazio bi horiek?

Forestalia enpresa pribatuarenak
dira beste azpiestazio biak. Ho-

riek ere baimenak lortzeko fasean
daude. Zaragoza (Aragoi, Espai-
nia) iparraldean sortuko den
energia berriztagarria askatzeko
lineen parte dira, 400 kilovolte-
koa bata eta 220koa bestea. Cam-
posek ohartarazi du Frantzia-Ga-
tika arteko interkonexio kablea-
ren gisako proiektuek antzeko
beste batzuk erakartzeko gaitasu-
na dutela. Hark erakarrita etorri
da Forestaliaren hau; uste du es-
kualdera gehiago etorriko direla. 

Zer beste proiektu
daude inguruan?

Bizkaitik igarotzen da Gueñes eta
Itsaso (Gipuzkoa) arteko autobide
elektrikoa ere. Galiziatik Katalu-
niara joango den linea elektriko
erraldoi baten parte da. Eraiki-
tzen ari dira dagoeneko. Hurren-
goa Itsasotik Muruartera (Nafa-
rroa) arteko zatia izango da. Iazko
urrian jendaurrean egon zen az-
ken hau, alegazioak aurkezteko.
«Galiziatik Kataluniarako linea
hori gero Frantziarekin lotuko
dute, Pirinioak zeharkatuz: Nafa-
rroan eta Aragoin». Camposen
esanetan, plan estrategiko zabal
baten barruan daude guztiak:
helburua kontinentearekin inter-
konexioa handitzea da. 

Zertarako
interkonexioa?

Iberiar penintsula uharte energe-
tikoa dela esan dute Espainiako
eta Portugalgo gobernuek eta Eu-
ropako Batasunak. «Ez da uhar-
tea; kontinentetik Pirinioek ba-
natzen duten penintsula da, eta
horrek eragin du hemen kontsu-

mi daiteken baino argindar
gehiago ekoiztea. Orain gainpro-
dukzio hori aitzakia modura era-
biltzen dute, interkonexioak sus-
tatzeko». Camposek uste du
zientziak eta teknologiak erreali-
tateak jartzen dituzten muga fisi-
koak errespetatu behar dituztela. 

Egokia da sustatu den
interkonexio eredua?

Camposek argi du ez dela egokia
sustatu den interkonexio eredua.
Europa iparraldean energia be-
rriztagarriak ekoiztea garestiagoa
da, eta herrialde batzuetan trabak
ere jartzen dizkiote. Ostera, hego-
aldeko herrialdeetan merkeagoa
da. Beraz, eredu honekin hegoal-
dean sortutakoa iparraldera eroa-
tea da asmoa. Horrek argindarra
garestituko luke hegoaldean. Izan
ere, Camposen arabera, energia
berriztagarriak ugaritzeak hasie-
ran merkatzea dakar, baina, inter-
konexioen ondorioz, garestitu
egingo da. Batetik, obra bera ingu-
ruan bizi direnek ordaintzen dute-
lako. Bestetik, Europa osoan ar-
gindar hori nahi duten kontsumi-
tzaileak ugaritzean, merkatuaren
legeak garestitu egingo duelako
prezioa. Trantsizio ekologikoa
ezinbestekoa dela esan du, baina
ohartarazi du berriztagarrien alde
ezin daitekeela edozelan egin:
«Berme guztiekin egin behar da;
bestela, sortuko ditugun arazoak
saihestu nahi ditugunak baino
handiagoak izan daitezke».

Zein da alternatiba?

Camposen esanetan, tokian toki-
ko argindar ekoizpenaren alde

egin behar da. Ereduaren oina-
rrian kontsumoak egon behar
duela deritzo. Batetik, neurriz
kontsumitu, eta, bestetik, pre-
miak asetzeko azpiegiturak erai-
ki, eta ez alderantziz; hau da, gero
kontsumoa sortuko duten azpie-
giturak eraiki lehenengo. «Hirie-
tatik hasi behar dugu ikusten zer
ekoitz dezaketen beren beharrak
betetzeko. Autokontsumoa sus-
tatu behar da. Nahikoa ez bada,
joango gara ingurura gehiago sor-
tzera. Lurralde batzuek ekoizteko
gaitasun handiagoa badute, az-
tertuko da nola egin interkone-
xioa, solidaritatea eta herritarren
parte hartzea bermatuz». Mun-
gialdearen helburua bere herrie-
tako beharrizanak asetzea izan
behar dela deritzo. 

Zer harrera izan du
proiektuak?

Albonigaren esanetan, Gatikan

haren aurkako mugimendu sen-

doa dago, eta ingurura hedatu

nahi dute. Jataben, iaz egin zuten

atzo Mungian egin zuten bileraren

antzekoa, eta lortu zuten herrita-

rrak mobilizatzea. Kexatu da he-

dabideek kasu txikia egiten diete-

lako: «Proiektu hau ez dago ez

agendan ez arretagunean». Mun-

giako bilerak herri mugimendua

indartzea espero du. Hurrengo,

Lemoizen egiten ahaleginduko di-

ra. Eskualde mailako indar meta-

ketari garrantzia ematen diote.

Zein da erakunde
publikoen jarrera?

Gatikako Udalak proiektua gai-
tzesteko adierazpena onartzea
lortu zuten aspaldi. Iaz, Jatabeko-
ak beste horrenbeste egin zuen.
Mungiakoak asteon eman du eza-
gutzera berea. Hala ere, Campo-
sek uste du gehiago egin dezake-
tela. Berbarako, haren esanetan,
HAPOak erabil ditzakete, trabak
jartzeko. Albonigak salatu du Biz-
kaiko Foru Aldundiak eta Eusko
Jaurlaritzak ez dutela jarrera ir-
morik agertu: «Energiaren esku-
mena Espainiako Gobernuarena
dela esan, eta beste aldera begira-
tzen dute». Arantxa Tapia Eusko
Jaurlaritzako Ekonomiaren Ga-
rapen, Jasangarritasun eta Ingu-
rumen sailburuak egindako adie-
razpen batzuk gaitzetsi ditu:
«Esan zuen onuragarria dela ez
dakit zein proiektutarako, baina
biharamunean zuzendu egin be-
har izan zuen esandakoa». Fores-
taliak Mungian egingo dituen az-
piestazioei dagokienez, Eusko
Jaurlaritza uzkur agertu da.
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Mungiako Udala
proiektuaren
aurka agertu da

R
Aurretik Gatikak eta

Jatabek egin bezala,

Mungiako Udalak ere aho

batez onartutako adieraz-

pen instituzionala ezaguta-

razi du asteon, Gatika-Cub-

nezais kablearen proiektua-

ren aurka. Sustatu beharre-

ko ereduaren aurkakoa dela

uste du: pertsonak ardatz di-

tuzten alternatiba lokalak

bultzatu ordez, kontsumo

geldiezinari erantzuteko az-

piegitura dela gaitzetsi dute. 

Osasunean, ingurumene-

an, Butroi errekako bioaniz-

tasunean eta arlo sozioeko-

nomikoan eragingo dituen

kalteez ohartarazi dute.

Proiektua geldituko ez ba-

litz, berriz, eskatu dute kasu

egiteko udalak dituen zu-

zenketei, berariaz kalteak

txikitzeko eskaturikoei. 

Basordako portua, Lemoizko zentralean, 2020an. Portuaren ezkerreko aldean itsasoratuko dira kableak. PERU AZPILLAGA



Amaia Igartua Aristondo Bilbo

Aitzindaria izan da Bilboko Fun-
dicion aretoa. 35 urte pasako ibil-
bideaz mintzatzean, ideia hori
behin eta berriro iradokitzen dute
Laura Etxebarria zuzendariaren
azalpenek (Basauri, 1957): lehe-
nak izan ziren hiriburuan dantza
garaikidea hauspotzen —Araba,
Bizkai eta Gipuzkoako lehen kon-
painia sortu zuten: Forros—, eta,
oro har, bide-urratzaileak izan
dira gorputzarekin lotutako len-
goaiak esploratzen. Programazio
«arriskutsua» izan dute oinarri
hasieratik, Etxebarriak nabar-
mendu duenez.
Irakasle ikasketak egin zeni-

tuen, eta antzerkian interesatu

zinen aurrena. Nola egin zenuen

jauzi dantzara?

Jatorria hori izan zen: irakaskun-
tzarekin batera, nik antzerkigin-
tzan nuen interesa, eta Basauriko
Antzerki Eskola sortu nuen beste
batzuekin batera. Interesatzen zi-
tzaidan antzerkia kulturaren
ikuspuntutik, baina baita hez-
kuntzaren aldetik ere, neska-
mutilei eskaintzen dielako gaur
egun ez dagoen gauza bat: dra-
matizaziora hurbiltzeko aukera,
istorioak erabili ahal izatea plasti-
karako, literaturarako, geografia-
rako, filosofiarako... Antzerkia-
ren bidez dantza ezagutu nuen;
lana utzi, eta dantza ikastera joan
nintzen Bartzelonara. Han ezagu-
tu nuen Luque [Tagua, Fundicio-
neko programatzailea]. 
Zergatik sortu zenuten Fundi-

cion?

Nazioartean ikusitakoarekin, era-
baki genuen toki bat sortzea, non
gorputza protagonista izango zen.
Bruselan, Alemanian eta Parisen

ikusi genituen dantza garaikidea
babesten zuten lekuak, garai har-
tako antzerkitik aldentzen zirenak:
gorputza zen ardatza, baina hasiak
ziren ikus-entzunezkoekin lan egi-
ten, beste diziplina batzuekin hi-
bridatzen... Eta erabaki genuen an-
tzeko gauza bat egitea Bilbon.
Eta, 1986an, Fundicion sortu ze-

nuten.

Hasieran, Ramon y Cajal kalean
zabaldu genuen, industria eraikin
batean. Klaseak ematen geni-
tuen, eta bat egiten genuen antze-
ko sentsibilitatea zutenekin: ba-
zegoen dantza garaikidea egin
nahi zuen jendea. Lehen leku ho-
rretan galeria bat ipini genuen ar-
tista plastikoentzat; izan ere, garai

hartako antzerkia oso lotuta ze-
goen testuari, baina ezagutu ge-
nuen dantzak erlazio handia zuen
beste arteekin: plastikoekin, bi-
deoarekin, orduko teknologia be-
rriekin. Eraikina galdategia izan-
dakoa zen [gaztelaniaz, fundi-
ción], eta gure ideia zen
askotariko lengoaiak galdatzea
eta uztartzea gorputzarekin, hori

baitzen gure espezialitatea eta
militantzia.
Hibridazioaren ildoari jarraitu

diozue bai hasieran, bai hurren-

go urteetan, ezta?

Bai, erabat. Hasieran, hibridazioa
gehiago lotu genuen ikusizko ar-
tistekin antzerkiarekin baino; an-
tzerkia bat-bateko lotura izan
zen, eraldatuz joan baitzen dan-
tzaren bitartez. Hona etorri gine-
nean [Francisco Macia kalea, 1-3]
egin genuen lotura, 1996an,
oraingo lekua ere teatralagoa de-
lako. Zorua ikusteko modua ema-
ten du [ikusleak agertokiaren
maila baino gorago daude]: hori
oso garrantzitsua da dantza garai-
kidean, lotura duelako kontzeptu

espazialekin, baina baita
pisuarekin ere, erorketa-
rekin... Espazioan mugi-
tzen den gorputz batek
eskaintzen dituen dina-
mika guztiekin.
Mota horretako areto

bakarra zen Bilbon. Ho-

rrek hastapenak zaildu

zituen, ala, kontrara, no-

bedadea izateak lagun-

du zuen?

Biak ala biak. Nobedadea
zenez, kuriositate handia
eragin zuen artistengan
eta publikoaren zati ba-
tengan. Hain zuzen, le-
hen saria eman ziguten,

Ercilla, publikoari joera berriak
erakusteagatik. Inoiz ez dugu
ikuspuntu elitistarik izan, baina
egia da horrelako lengoaietan in-
teresa duen publikoa beti izaten
dela nahiko murriztua. Gainera,
krisialdi ekonomikoan geunden,
gizarte arazoekin, eta hiriak izae-
ra kontserbadorea zuen oraindik.
Eta hurrengo urteetan?

Hiria eraldatu egin da. Komunita-
te artistiko moduan Guggenheim
museoari egin genion oposizioa
gorabehera, horren ondoren
[1997] zinez aldatu zen kulturare-
kin eta arteekin erlazionatzeko
modua, eta turismo eta marketin
kulturalarekin ere bai. Gainera,
krisia konpontzeko, beste dina-
mika kultural batzuk abiatu zi-
ren. Hiria garaikideagoa egiteare-
kin batera, ohikoagoak egin 
ginen. Umil esanda, gure helbu-
ruak bete ziren: 1986tik, hiria ga-
raikideago bihurtzen lagundu
nahi genuen.
Hiria aldatzearekin batera, Fun-

dicionen helburuak edota lan

egiteko moduak beste horren-

beste egin zuen?

Denak eboluzionatzen du, baina
oraindik ere gure misioa aurreko
bera da: sorkuntza garaikidea ba-
bestea. 2010etik aurrera, sorkun-
tza garaikidea ohiko egin zen: za-
baldu ziren Azkuna zentroa,
Campos antzokia, Pabiloi 6,

EHUko Bizkaia aretoa... Aldatu
ziren mapa artistikoa eta eskain-
tza kulturalaren geografia, baina
denek nahi zuten izan garaikide.
Horrek esan nahi du ekarpena
egin dugula hiriaren eskaintza
kulturala aldatzeko. Eragilerik
indartsuena administrazioa da,
baina bidea egin dugu. Orain,
Fundicion aretoak programa ire-
kiagoa eskaintzen du. Lehen, bi-
ziki garrantzitsua zen dantza ga-
raikideari ikusgaitasuna ematea.
Helburua sorkuntza garaikidea

babestea dela diozu. Nola?

Beti egin diogu lekua esperimen-
tazioari, esplorazioari... Horrek
jarraitzen du. Baina guk sustatu
beharrean, artistek eurek dute
dagoeneko asmo eta filosofia
hori. Gu jada laguntzeko gaude.
Egonaldiaren kontzeptuarekin
egiten dugu lan: eskaintzen diegu
lan egiteko tokia, zabalpenean la-
guntzen diegu, estreinaldia anto-
latzen diegu... Laguntza oso ja-
rraitua egitean datza, gerora deitu

«Areto txikiak 
izan dira dantza
garaikidearen
substratua»
Laura Etxebarria b Bilboko Fundicioneko zuzendaria

35 urte baino gehiagoko ibilbidea du egina jada Bilboko
Fundicion aretoak, baina irizpideak beren horretan mantendu
dira: gorputza da aretoko programazioaren ardatza, batez ere.
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Zorua ikustea oso
garrantzitsua da dantza
garaikidean, lotura duelako ere
pisuarekin, erorketarekin...»

«Bilbo eraldatu egin da.
Guggenheim museoaren
ostean [1997], zinez aldatu zen
arteekin erlazionatzeko era»

«Hemengo administrazioak
entzun egiten gaitu, nahiz eta
gero ados ez egon emaitzekin
eta kudeatzeko moduarekin»

‘‘



izan dena Sorkuntzarako prakti-

ka onak. 

Eta publikoari dagokionez?

Helburua bera da: eskaintza ohi-

koak eta gertukoak egitea, sor-

kuntzaz disfrutatzeko aukera

ematea, baita sortzaileekin harre-

man handiagoa izatekoa ere, pu-

blikoak eta sortzaileek bat egiten

duten ikastaroetan, esaterako.

Gorputzak aukera asko eskain-

tzen dizkio banakoari, oso erabil-

garria da maila pertsonalerako,

harremanetarako, adierazteko...

Gorputza da ardatza.

Hori mantentzen saiatu izan gara

beti. Ikusleentzako ikastaroak

antolatu ditugu, eta modu teori-

koagoan jorratu ditugu sorkun-

tza eszenikoarekin zerikusia du-

ten gai guztiak: dramaturgia,

idazketa, zuzendaritza, interpre-

tazioa... Hau da, gure lan egiteko

irizpidea izan da ahalik eta balia-

bide eta estrategia gehien erabil-

tzea ikusleei sorkuntza hurbila-

razteko. Hasieran, konpainia bat

ginen eta sortu egiten genuen, eta

dantzatu nahi zuen jendea batzen

genuen; orain, sentsibilizazioare-

kin gabiltza, artisten eta publiko-

aren artean zubiak sortzen.

Orduan, dantzaren eszenak mo-

mentu oro eskatzen zuenera

egokituz joan zarete?

Egiaz, pautak ezarriz joan gara gu

bezalako beste kolektibo eta era-

kunde batzuekin. Esango nuke

gurea bezalako egiturek proposa-

menak irauli dituztela, jokalekua

aldatu dutelako eta espektatiba

berriak sortu dituztelako artistak

landu zitzaten. Sortzaileentzako

erabilgarriak izan daitezkeen

proposamenei erne gabiltza.

Orain, lengoaiak homogeneo

bihurtu dira, administrazioak ere

bere egin ditu praktika egoki ho-

riek. Beti dago eskakizun bat, ad-

ministrazioa horra egokitzen da,

eta, ondorioz, beste eskakizun

batzuk sortzen dira; orrazten joa-

tea da kontua, egoera hobetzeko.

Publikoarekin ez ezik, adminis-

trazioarekin ere egin duzue lan?

Bai. Izan ere, Fundicion sortu on-

doren, dantzari zegokion epigra-

fea ireki zuten. Eta hortik aurrera

sortu ziren konpainiak Gasteizen

eta Donostian, adibidez. Hemen-

go administrazioak entzun egiten

gaitu, nahiz eta gero emaitzekin

eta kudeaketarekin ados ez egon;

baina elkarrizketa egon daiteke,

eta harreman estua izan dugu.

Administrazioak bere leku pro-

pioak sortu ditu, ez gurearen me-

sedetan; beste aurrekontu batzuk

dituzte.

Nola eragin dizue horrek?

Administrazioarekiko harrema-

na ona izan arren, euren tokiak

badituzte, horietan inbertitu be-

har dute. Azken krisialdia asko

igarri dugu, eta ezin izan dugu or-

dura arteko hazkundea manten-

du, mapa aldatu delako. Beti egon

izan gara publikoaren eta priba-

tuaren arteko lankidetzan mur-

gilduta, baina publikoak beti du

lehentasuna baliabideak bana-

tzeko orduan.

Oraingo egoera horretan, zer

leku dute areto txiki pribatuek?

Gure kasuan, bidea hasieratik ze-

goenez argi, egiteko bera dugu

orain ere: aitzindariarena. Ezber-

dina da 1.200 eserleku dituen

Arriaga antzokiak duen rola eta

osatu dezakeen programazioa.

Fundicionek beti izango du auke-

ra esperimentazio bide horretan

jarraitzeko. Areto txikiak dantza

garaikidearen substratua izan

dira; horiei esker, konpainia as-

kok bizirik iraun ahal izan dute.

Gure egitekoa da oinarria babes-

tea. Administrazio formatuko

toki askok bertan behera utzi zu-

ten programazioa, denetarik egin

nahi zutelako eta, bat-batean, di-

rurik gabe gelditu zirelako; ez ze-

goen oinarririk.

Zer leku dute Dantzaldia, Lekuz

Leku eta halako jaialdiek?

Ehuntzen laguntzen dute: asko-

tariko lekuetan askotariko publi-

koa topatzen ahalbidetzen digu-

te. Dantzaldian, adibidez, jendea

badoa Guggenheimera edo Azku-

na zentrora, leku horiek dagoe-

neko badutelako nortasun jakin

bat, baina horietan pieza ezberdi-

nak aurkitzen dituzte. Lekuz Le-

kun, pieza txikiak antzezten dira

aire zabalean: jendeak topo egiten

du haiekin. Fundicioneko pro-

gramazioa osatzen dute; hemen,

formatu txikiko piezak ditugu,

arriskutsuak.

OSKAR MATXIN EDESA / FOKU
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Ostirala, 2022ko maiatzaren 13a Berbetan 
MOTZEAN 

Aretotik igaro diren artiste-

tatik zein nabarmenduko

zenuke?Asko daude.

1990eko urteetan jende asko-

ren ibilbidea bultzatu genuen,

gerora ezagunak egin dire-

nak. Rodrigo Garcia, Angelica

Liddel, La Ribot... Iratxe Ansari

Espainiako Sari Nazionala

eman diote berriki, eta Da-

mian Muñozi ere eman zioten.

Zein diziplina jorratu nahiko

zenukete? Ez dago egiteke

dagoen zerbait. Baina erne

gaude proposamen berriei.

Adibidez, zirkua ezin dugunez

egin lekuagatik, zirku berria

egin dugu, tokiak ahalbide-

tzen duenaren arabera.

Zein izan ziren Fundicion

sortzeko ereduak? Bruselan

aurkitu genituen aretoak, oro-

korrean. Eta Bartzelonako La

Fabrica, non klaseak ematen

ziren, sortzen zen eta propo-

samen txikiak aurkezten ziren.

35 urte, bi kokaleku. Lehenengo Fundicion aretoa Ramon y Cajal kalean zabaldu zuten, 1986an; bigarrena,

Francisco Macian, 1996an. Biak ala biak Bilbon, Deustun. Irudia 2008koa da: Etxebarria oraingo Fundicionen

aurrean dago. Guggenheim museotik eta Euskalduna jauregitik nahiko gertu dago aretoa.MONIKA DEL VALLE / FOKU
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‘Slut blaming’

S
lut blaming termino
anglosaxoia da, eta,
zoritxarrez, egun
hauetan bere esanahia

oso presente dago bilbotarren
elkarrizketetan. Bilboko lau bizi-
lagun hil dituztela eta ikertzen
ari diren beste lau pertsona hil
direla jakiteak herritarrak hun-
kitu ditu. Baina askori gogoeta
eragin digu albisteak zergatik ez
dituen ireki albistegiak eta egun-
kariak. Ez da egon mobilizazio-
rik, eta erakundeek ez dute
minutu batzuetako isilunerik
egin. Badirudi, emakumeen aur-
kako indarkeria bezalako beste
testuinguru batzuetan bezala,
moralina puntu bat dagoela.
Hori da slut blaming horrekin

definitzen dena: emagalduaren

erruduntasuna bezalako zerbait.
Lehenik eta behin, biktimak
ligatzeko aplikazio bat erabiltzen
zuten homosexualak zirelako,
eta, bigarrenik, badirudi arreta-
tsuki biktima «erruduntzat» jo
nahi dela ezezagun bati etxean
sartzen uzteagatik. Pentsamolde
hori ez da berria. Antzeko zer-
bait pairatu behar izan dute,
halaber, behin erasoa jasan
ondoren bi aldiz biktimizatu
zituzten emakumeek, nola jan-
tzita zeuden eta arrisku egoeran
nola jarri ziren galdetu dietene-
an. Eraso bat eragiten ari balira
bezala, biktimak izan balira
bezala, baina errudunak ere bai.
Horri gehitzen badiogu ligatzeko

aplikazio bat erabiltzeagatik
jasan daitekeen lotsa, biktimak
babesik gabe geratzen dira ger-
tatutakoa salatzeko.
Aplikazio eta sare sozialek, oro

har, anonimotasun eta inpunita-
te sentsazioa sortzen dute, eta
hori funtsezkoa da horrelako
egoeretan. Horri gehitzen bazaio
izenordeak erabiltzen direla liga-
tzeko orduan hautua ezkutatze-
ko, zailagoa da harremanetan
jartzen zaren pertsona identifika-
tzea, erabiltzailea babesgabeta-
sun egoeran utziz.
Beti bezala, denok dugu gerta-

tzen ari denari buruzko iritzia,
eta tertuliakide bihurtzen gara
ezagutzarik gabe. Kontuan izan
behar dugu LGTBI kolektibotik

ahotsak entzuten ari direla segu-
ru sentitzeko eta beraien aldarri-
kapenetan entzuteko eskubidea
exijituz, bestela beti izango baitu-
gu heteronormatibitatetik epai-
tzeko puntu bat.
Sare sozialak eta aplikazioen

bitartez ligatzea eta pertsonek se-
xua izateko dituzten harreman

modu guztiak, adostasun batetik
sortuta badaude, errespetatu be-
har dira. Egun hauetan, sareetan
eta beste foro batzuetan honetaz
asko hitz egiten ari da. Adibidez,
Twitterren gay komunitatetik
sortu diren hausnarketak iraku-
rri ditugu. Bertan, aplikazio ho-
riek seguruak ote diren, noiz-
behinkako sexua bilatzen duena
kritikatzea zilegi ote den eta ezer-
taz ezagutzen ez duzun norbaite-
kin sexua eta intimitatea izatea-
ren kontzeptua bera osasunga-
rria ote den galdetzen da. Nik,
behintzat, behin betiko apustua
egiteko unea dela argi daukat.
Pertsona ezagunen edo ezezagu-
nen arteko harreman seguruak
eta adostuak sortzearen eta se-
xuarekiko errespetuaren hez-
kuntzaren aldeko lana egin be-
harko da. Hau da, erasotzaileak
akabatzeko eta biktimak babes-
teko pausoak eman beharko dira,
eta, horretarako, epaitzeari uztea
ezinbestekoa da.

Pertsona ezagunen
edo ezezagunen

arteko harreman
seguruak eta

adostuak sortzearen
eta sexuarekiko
errespetuaren

hezkuntzaren aldeko
lana egin beharko da

Irudiab Gernika-Lumo

Sei hamarkada ezinduak gizarteratzen 
Bizkaiko adimen urritasuna dutenak eta haien familiak biltzen dituen Gorabide elkarteak 60 urte bete ditu. Ur-

teurrena ospatzeko, Gernika-Lumoko Batzar Etxera joan ziren eguaztenean —irudian—. «4.900 familia erabil-

tzaile, 465 profesional eta 270 boluntario baino gehiagorekin, adimen urritasuna duten pertsonen bizi kalitatea

hobetzen eta pertsona horiek guztiz gizarteratzen laguntzen saiatzen gara», azaldu zion Susana Gorbeña el-

karteko presidenteak Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenteari. BIZKAIKO BATZAR NAGUSIAK

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

%

Sollubeko guduan hildako gudari eta
milizianoak omenduko dituzte etzi

BERMEO bSollubeko guduan hildako hirurehun gudari eta miliziano-
ak omenduko dituzte etzi Bermeoko Mañu auzoko probalekuan egin-
go den ekitaldian (13:00). EAE-ANVren batailoikoak eta Asturiasko bri-
gadetakoak ziren. 1937ko maiatzaren 6tik 14ra borrokatu zen gudua.

300.000 euro «bidegabe» erabili izana
egotzi diote Barakaldoko alkateari

BARAKALDO bElkarrekin Barakaldok salatu du Amaia del Campo Ba-
rakaldoko alkateak 300.000 euro «modu irregularrean eta bidegabe»
erabili dituela. Hain zuzen ere, udal zerbitzu juridikoen egitekoa diren
lanak egiteko abokatu bulego pribatuak kontratatu ditu Del Campok
2019tik hona, Elkarrekin Barakaldoren esanetan.  

Getxo-Bilbo bulebarra egitean Lamiakon
hezegunea leheneratzeko eskatu dute

LEIOA bEkologistak Martxan taldeak ontzat jo du Bizkaiko Foru Al-
dundiak Getxo eta Bilbo artean eraikiko duen bulebarra, «oinezkoen
eta txirrindularien mugikortasuna hobetuko» duelako. Bide batez,
Leioan Lamiakoko hezegunea leheneratzeko eskatu diote, HAPOak
eta lurralde planak jasota duten legez bateragarriak direlako.  

«Usansolok udalerri izateko
eskubidea irabazi du; hasi
zirenetik asko aldatu da
gizartea, eta bideragarritasun
txostenak ere badaude»

Eduardo Andrade
Bizkaiko PPko idazkari nagusia eta batzarkidea
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AP-68 ordainpeko autobidearen
ohiko erabiltzaileek egun ordain-
tzen dutena baino gutxiago or-
dainduko dute hilean urritik au-
rrera, Bizkaiko Foru Aldundiak
asteon iragarri duen diru laguntza
bati esker. Hain zuzen, hilean
errepide hori erabiltzeagatik pa-
gatu daitekeen gehieneko kopu-
rua finkatu dute: AP-68 errepide-
aren Bizkaiko tartea erabiltzen
dutenek 34,55 euro ordainduko
dituzte hilean, gehienez. Arabako
tartea erabiltzen duten bizkaita-
rrek, berriz, gehienez 50,54 euro
xahutuko dituzte. Datorren aste-
an hasiko dituzte diru laguntzen
dekretua onartzeko izapideak. 
Imanol Pradales Azpiegitureta-

ko eta Lurralde Garapeneko foru
diputatuak eguaztenean aurkez-
tu zuen neurri berria, Bilbon.
Azaldu zuen diru laguntzen de-
kretua AP-68an egiten diren
joan-etorriei bakarrik dagokiela,
eta ez duela loturarik izango 
AP-8rako, Bilbo Hegoaldeko

Saihesbiderako eta Artxandako
tuneletarako dagoen gastu mu-
garekin.

Eragin zuzena poltsikoetan
Pradalesek neurria iragartzeko
agerraldian esan zuen gastu
muga horrek eragin nabarmena
izango duela bizkaitarrentzat:
«Neurri horrek eragin zuzena
izango du AP-68 autobidea lane-
rako, ikasketetarako eta abarre-

tarako joan-etorrietan erabiltzen
dutenen poltsikoetan». Zenbate-
ko aurrezpena izan dezaketen ere
zehaztu zuen; adibidez, Gasteizen
lan egin eta Bilbon bizi den batek
[hilean 22 egunetan Gasteizera
doanak] 253 euro ordaintzen ditu
hilean, eta, neurri honekin, 85
euro gastatuko ditu. Kopuru hori
ateratzen da, adibideko gidari ho-
rrek Bizkaiko eta Arabako tarteak
erabiliko dituelako.

Gidariek ohi legez ordaindu be-
harko dute ordainsaria. Hilaren
bukaeran itzuliko die Bizkaiko al-
dundiak dagokien kopurua. Di-
putazioak kalkulatu du urtean
bost milioi euro inguru gastatuko
dituela gastu mugaren araberako
diru laguntzetan. Aurreikusi du
herrialdean bizi diren 18.000 era-
biltzailek baliatuko dituztela la-
guntza horiek.
Diru laguntzok baliatu nahi di-

tuztenek zenbait baldintza bete
behar dituzte. Besteak beste, In-
terbiak sisteman izena eman be-
har dute. Hala ere, AP-8a, Bilbo
Hegoaldeko Saihesbidea eta Ar-
txandako tunelak erabiltzeagatik
gastu muga baliatzeko sisteman
erregistratuta daudenek ez dute
berriro egin behar; automatikoki
sartuko dituzte AP-68rako gastu
mugarako sistema berrian.
Bizkaiko Foru Aldundiak

2020ko urtarrilean jaso zuen Bil-
bo eta Zaragoza (Espainia) lotzen
dituen AP-68 autobidearen titu-
lartasuna. Hala ere, Avasa enpre-
sa pribatuak ustiatzen du 1973an
eraiki zutenez geroztik, eta
2026ko azarora arte ez da bukatu-
ko enpresa horren kontzesioa.

AP-68rako hileko gastu muga
ezarriko dute urritik aurrera 
Bizkaiko tarterako 34,55 euroko muga finkatu dute, eta Arabakorako, berriz, 50,54koa
bBilbotik Gasteizera doazenek hilean gehienez 85 euro ordainduko dituzte neurri horrekin

Imanol Pradales diputatua, joan den eguaztenean, Bilbon, AP-68 errepidea erabiltzen dutenentzako diru laguntzak iragartzeko egin zuen agerraldian. BIZKAIMEDIA
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AP-68 doan izatea
eskatu dute
plataformek

R
AP-68 Dohainik eta AP-8

Peajerik Ez plataformen-

tzako ez da nahikoa Bizkaiko

Foru Aldundiak asteon egin

duen iragarpena AP-68 erabil-

tzaileentzako diru laguntzen

harira. Bilbotik Gasteizera doa-

zenei hilean gehienez 85 euro

kobratuko dizkietela eta, uste

dute «ekarpen txikia» dela «AP-

68 autobidean Avesak ezartzen

duen kanon gehiegizkoa onar

dezaketenentzat, baina herrita-

rren patrika zigortuentzat ozto-

po izaten» jarraituko duela.

Egoera horren aurrean, esan

dutenez, «horietako askok Bi-

625 errepide zaharretik ibiltzera

behartuta jarraituko dute, bizi-

tza arriskuan jarriz». Doakota-

suna nahi dute. 

«Bidesariak zaharkituta dau-

de eta herritarren aurka doaz»,

esan dute. Bi plataformok bo-

rrokan jarraitzeko asmoa ager-

tu dute «mugikortasun seguru

eta eraginkorrerako eskubidea

bidesarien arbitroen mende

egon ez dadin».
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Durangoko EAJk Gaitasun Han-
diko Osasun Zentro bat egiteko
proiektua aurkeztu du. Herrian
bertan, trenbideak libre utzitako
oruberako proposatu dute jeltza-
leek. Oraingoz, komunikabideen
aurrean aurkeztu dute egitas-
moa. Osasun zentro horrez gain,
60.000 metro koadroko lurrotan,
besteak beste, 45.000 metro koa-
droko parke bat eta etxebizitzen-
tzako sei eraikin aurreikusi dituz-
te: sei solairuko babes ofizialeko
etxebizitzentzako eraikin bat eta
etxebizitza libreak egiteko beste
bost eraikin —gehienez, hamar
solairutakoak—.
Mireia Elkoroiribe Durangoko

EAJren bozeramaileak azaldu du
osasun arloan zenbait beharrizan
antzeman dituztela Durangon eta
Durangaldean, eta orube hori de-
la «lekurik onena» behar horiei
erantzuteko. «Pediatria ordute-
gia luzatu behar da, eta larrialdi
zerbitzurik ez daukagu; beraz, la-
rrialdietako zerbitzu indartsu bat
behar dugu». Horrez gain, EAJk
argi du herrian bertan zenbat eta
proba diagnostiko gehiago egite-
ko aukera izan, orduan eta gu-
txiago mugitu beharko direla du-
rangarrak beste ospitale bateko
kanpo kontsultetara joateko. 
«Beste kontu bat da ebakuntza
bat izatea eta ospitaleratu egin be-
har bazaituzte. Horretarako uler-
tzen dugu Galdakaora edo toka-
tzen den lekura joan behar iza-
tea», adierazi du Elkoroiribek.

Ospitale berririk ez
EAJren ustez, ez da behar beste
ospitale bat. «Guk uste dugu ezin
dela egon ospitale bat eskualde
guztietan. Baliabideak murritzak
dira eta efizientziaz jokatu behar
dugu. Aztertzen ari gara Duran-
galdean benetan zer behar dago-
en, eta behar horiei erantzun nahi
diegu. Uste dugu era horretako
zentro batek erantzun ahal diela
beharroi». 
Durangorako proposatzen du-

ten zentroa Osakidetzak Gerni-
kan egin zuenaren oso antzekoa
da. Elkoroiribek esan du «lehen
arreta indartsua, pediatria, la-
rrialdien zerbitzua eta espezialita-

teak eta kanpo kontsultak» izan
behar dituela. «Hala ere, espezia-
litate bat edo beste egon behar den
guk ez dugu esango. [Eusko Jaur-
laritzako] Osasun Sailak egin be-
harko du azterketa sakona».

Proposatu duten zentroak
9.600 metro koadro dauzka eta
beste 2.000 pasa handitzeko au-
kera ere aurreikusi dute. Gaur
egun Durangon dauden bi osasun
zentroen neurriekin egin du alde-
raketa: batak, espezialitateak di-
tuenak, 1.700 metro koadro ditu
eraikita; eta, besteak, Landakon

lehen arreta eskaintzen duen osa-
sun zentroak, 2.700. «Tamaina
bikoiztu egingo genuke, eta efi-
zientzia aldetik ere hobera egingo
genuke: zerbitzuak eraikin bere-
an egonda sinergiak sortzen dira,
eta espazioak ere modu eraginko-
rrago batean erabiltzen dira».
Elkoroiribek esan duenez,

«nahi izanez gero, proiektua be-
rehala jar daiteke martxan. Tra-
mitaziorik ez du behar; beharrez-
ko tramitazio guztiak barne era-
berritzeko plan berezian daude».
Horregatik, EAJk udalari eskatu
dio proiektua Eusko Jaurlaritzara
bidal dezala bideragarria den
baieztatzeko.

Osasun beharren azterketa
Durangaldekoez gain, Gaitasun
Handiko Zentro horrek Lea Arti-
baiko erabiltzaileak ere artatuko
lituzke. «Haientzako ere onura-
garria izango litzateke», azaldu
du Elkoroiribek. «Ez da gauza be-
ra Durangora bakarrik etorri be-

har izatea edo Galdakaoraino edo
Gernikaraino joan behar izatea».
Joan den martxoan, Elkarrekin

Podemos-IU koalizioak akordioa
erdietsi zuen Eusko Legebiltza-
rrean, Durangaldeko osasungin-
tzaren beharrak aztertzeko. Ha-
sieran koalizioak proposatu zuen
ospitale bat egiteko, baina azke-
nean legebiltzarreko talde guztiek
egin zuten egoeraren azterketa-
ren alde, Vox alderdiko haute-
tsiak izan ezik.
Durangaldearen aldarrikapen

historikoa da ospitalearena, Ju-
lian Rios Elkarrekin Podemos-
Herriaren Eskubidea udal taldeko
kideak dioenez: «Durangaldea
eta Lea-Artibai eremua osasun-
gintzaren basamortu bat da»,
esan zuen legebiltzarrean. Koali-
zioak salatu zuen berrogei minu-
tu behar direla Durangotik Guru-
tzetako larrialdi pediatrikoetara
iristeko, hurbilago dauden Usan-
soloko ospitalean eta Gernika-
Lumon ez dagoelako halakorik.

Durangoko EAJk Gaitasun
Handiko Zentro bat nahi du herrian
Trenbideak libre utzitako orubean egin nahi dute zentroa b Lehen arreta, pediatria,
larrialdien zerbitzua, espezialitateak eta kanpo kontsultak izatea aurreikusi dute proiektuan

Durangoko EAJko kideak, maiatzaren 4an, Gaitasun Handiko Zentroaren proiektua aurkezteko herrian egin zuten prentsaurrekoan. ANBOTO
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Proiektua berehala jar
daiteke martxan.
Beharrezko tramitazioak
barne eraberritzeko plan
berezian daude»
Mireia Elkoroiribe
Durangoko EAJren bozeramailea

‘‘

Elorrioko Udalak

osasun zerbitzu

hobea eskatu du 

R
Elorrioko Udalak osa-

sun zentroko zerbi-

tzuak hobetzeko eskatu dio

Eusko Jaurlaritzari. Hain zu-

zen, pediatria eta emagin

zerbitzua egunero eskain-

tzeko eta ginekologia zerbi-

tzua astean birritan emate-

ko eskaria egin dio. 

Udalak haserrea agertu

du lehen mailako arretako

zerbitzuen egoerarekin, eta

gutuna bidali dio Jaurlari-

tzari. Adierazi diote azken

urteetan Elorrioko osasun

zentroko zenbait zerbitzu-

ren kalitateak «okerrera»

egin duela, «pediatriakoak

eta ginekologiakoak bere-

ziki. Ginekologia desagertu

egin da, eta pediatriari da-

gokionez, ordezkapenik ez

egoteak eta profesionalak

beste osasun zentro ba-

tzuekin partekatzeak zerbi-

tzu prekarioa ekarri dute»,

ohartarazi du udalak. 

Horrek guztiak herrita-

rren artean «kezka handia»

sortu duela gaineratu du

udalak. Idoia Buruaga Elo-

rrioko alkateak adierazi du

«kalitatezko» zerbitzu publi-

koa behar dutela. Bestalde,

Durangoko anbulatorioan

elorriarrei eskaintzen diz-

kieten zerbitzuetan atzera-

pausoa egon dela ere deito-

ratu du.
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GOI-MAILAKO ZIKLOAK

• Metal-Eraikuntzak

• Web Aplikazioen Garapena

• Mekatronika Industriala

ERDI-MAILAKO ZIKLOAK

• Merkataritza Jarduerak

• Erizaintzako Zaintza Osagarriak 

• Mantentze-lan Elektromekanikoa

• Soldadura eta Galdaragintza

• Mikroinformatika-sistemak eta Sareak
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A ESKAINTZA PARTZIALA

• Erizaintzako Zaintza Osagarriak 

• Soldadura eta Galdaragintza

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

•  Langile langabeei eta landunei

zuzendutako ikastaroak

Javi West Larrañaga

Asteburuan, hormigoizko egitura

bat egin zuten Getxoko Arriguna-

ga hondartzan, eta, astelehenean,

Auzokideok taldeak salatu egin

zuen, Espainiako Kosta Legea

urratu duelakoan. Hamarkadak

daramatza udako txosna batek

han, baina, oraingoan, taldeak

deitoratu du egitura handitu eta

hondartza hormigoiz bete duela.

«Orain dela astebete, txosnaren

kudeaketa duenak eremua handi-

tu du, 30 bat metro koadrotik lau-

rogeira», adierazi du taldeko Iñigo

Elortegi kideak. Hormigoizko bi

plataforma egin dituzte bertan; le-

hen, bat zegoen. 

Azaldu duenez, 1980ko hamar-

kadatik egon da txosna bat han,

baina oso bestelakoa zen hasieran.

«Egurrezko piloteen gainean ze-

goen zurezko etxola bat zen, eta

burdinazko mahai batzuk zeuz-

kan harean ainguratuta», esan du

Elortegik. Bainu denboraldia

amaitu eta gero, kamioi batekin

batzen zuten, eta harea bakarrik

geratzen zen leku horretan.

1990eko hamarkadan, porlanez-

ko zapata batzuk sartu zituzten

txosnaren oinarrian, baina orain-

goan «guztiz hormigoitu» dute.

Gainera, Auzokideok taldeak

ohartarazi duenez, hondartzan

hormigoi partikulak daude. Elor-

tegiren aburuz, kontua ez da lehen

30 metro zituela eta orain lauro-

gei, baizik eta legez kanpo dagoe-

la, debekatuta baitago hondartzan

edo itsasertzetik ehun metrora

elementu finkoak eraikitzea, Kos-

ta Legearen arabera; «izan hogei,

hamar edo bost metro koadro».  

Taldekidearen arabera, hon-

dartza Bilboko Portuarena izan

arren Getxoko Udalari dagokio

eraikuntza lanen baimenak ema-

tea, eta horrelako handiagotze la-

nak egiteko ingurumen txoste-

nak egin behar dira. «Edonola

ere, arduragabekeria egon da.

Baimena eman badie, prebarika-

ziotik hurbil dago, eta ez badie

eman, obra gelditu behar zuten,

eta egiten ari zenari zehapen es-

pediente bat zabaldu». 

«Sentsibilitate falta»
Auzokideok taldeko ekintzaile

horrek uste du gertatutakoak

erakusten duela zein den udala-

ren ingurumen politika, baita

«oportunismoa», «utzikeria»,

«sentsibilitate falta» eta «axola-

gabekeria» ere. «Ingurumen on-

darea zaindu beharrean, hormi-

goia lehenesten dute».

Auzokideok taldeak ez du alder-

di politikoekin berba egin orain-

dik, baina salaketa ipini zuen Ge-

txoko Udaltzaingoan, astelehene-

an, eta fiskaltzarengana jotzeko

asmoa du, ingurumenaren delitu-

rik egon den azter dezan. Izan ere,

salatu dute egitura eraikitzean

hondartzan porlan partikula ugari

bota zirela, eta inguruan harri

handiak eta hormigoi zatiak utzi

dituztela. «Kosta Legea urratzeaz

gain, natura inbaditu dute, eta in-

gurumenaren aurkako delitu bat

egin», gehitu du Elortegik. 

Legez kanpokoa izatekotan,

azaldu du eremua berreskuratzea

«korapilatsua» dela, «kutsatuta-

ko» harea atera eta berria ipini be-

har delako. Gainera, gogora ekarri

du Arrigunaga izatez harri txikien

hondartza dela, eta harea 1990eko

hamarkadan eroan zela, Bakioko

hondartzatik. Mareen ondorioz,

urtero galtzen du hondarra. 

Elortegiren iritziz, arkitektura

naturarekin osatzeko tekniken

alde egin behar da eskualdean,

«gaur egungo ingeniaritzak ahal-

bidetzen duelako mota horretako

txosnak harean ipintzea hormi-

goi barik». Ekintzaileak azaldu

du badakiela jende askok begi

onez ikusten duela txosna hori

han, eta, modu horretan, «hor-

migoi apur bat baino ez» dela:

«Arazoa da hau onartzen badugu

gero beste hainbat gauza onartu-

ko dituztela». 

Getxoko Arrigunagan hormigoizko
egitura bat egin dutela salatu dute
Auzokideok taldeak salaketa ipini du, eta uste du Espainiako Kosta Legearen aurka egin dela

Hormigoizko egitura, Getxoko Arrigunaga hondartzan. Joan den asteburuan egin zuten. ARITZ LOIOLA / FOKU

[Espainiako] Kosta
Legea urratzeaz gain,
natura inbaditu dute, 
eta ingurumenaren
aurkako delitu bat egin»
Iñigo Elortegi
Getxoko Auzokideok taldeko kidea

‘‘
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

P
andemiak zein bes-

te faktore batzuek

eraginda, Orozkon,

Bizkaiko beste

hainbat herritan

bezala, nabaritu dute umeek gaz-

telerara jotzen dutela euren lagu-

nekin dituzten harremanetan.

Datuen arabera, Orozko udalerri

euskalduna da: biztanleen

%70,92 euskaraz hitz egiteko gai

dira, eta 2017an sartu zen Uema

Udalerri Euskaldunen Manko-

munitatean. Hala ere, erabilera ez

da datuok markatzen duten bes-

tekoa. Hizkuntza ohitura horie-

tan gurasoek, helduek, duten ze-

resanaz eta eraginaz jakitun,

Orozkoaldia ariketa jarri dute

martxan, euskararen erabilera

sustatzeko. Euskaraldiaren an-

tzeko egitasmo bat da, baina

Orozkoko gurasoen artean egiten

ari dira. 

Joan den asteko barikuan hasi

zuten ariketa, eta hilaren 21era bi-

tarte egingo dute. Olatz Esgueva

Landaluze Orozkoko Guraso Eus-

kaltzaleen Batzordeko kideak

azaldu du helduen hizkuntza ohi-

turek garrantzia handia dutela:

«Gurasoen arteko harremanetan

euskara gehiago erabiltzea da

helburua. Izan ere, nahiz eta guk

umeei esan euskaraz egiteko,

haiek ikusten duten eredua da

gurasoon artean gazteleraz egiten

dugula». Joera orokorra gaztele-

rara jotzea dela kontatu du: «Bes-

teak euskara dakiela dakigunean,

gutako batzuek egiten dugu eus-

karaz, baina beste batzuek euska-

raz dakitela ez dakigunean, gaz-

teleraz egiten dugu lehen berba.

Horrek eragiten du beste guztiok

azkenean gaztelerara jotzea,

nahiz eta euskara erabiltzen duen

lagun talde bat ere egon. Beraz,

umea etortzen denean harekin

euskaraz egin arren, hark ikusten

duena da gure artean gazteleraz

ari garela. ‘Orduan guk zergatik

ez?’, pentsatuko dute».

Euskaraldiaren eragina
Hortik abiatuta, eta Euskaraldiak

izan zuen eragina ikusita, hainbat

gurasok erabaki zuten Orozkoal-

dia bide eraginkorra izan zitekee-

la euskararen erabilera sustatze-

ko. «Nik, esaterako, ikusi nuen

zein gurasorekin hitz egin deza-

kedan euskaraz, eta horiekin

aldatu nituen hizkuntza ohitu-

rak», adierazi du Esguevak

azken Euskaraldian izandako

esperientziaren harira. «Hori

Orozkon eginda gurasoen artean,

agian abiapuntua ezar genezake

hizkuntza ohiturak aldatzeko».

Orozkoaldian hiru rol desber-

din hartzeko aukera eskaini dute:

hazi, euskararik jakin gabe hiz-

kuntza horrekiko jarrera positi-

boa dutenentzako eta berba

batzuk euskaraz egiteko; hezi,

euskaraz egiteko zailtasunak eta

lotsa dituztenentzako, eta bizi,

euskaraz dakitenak eta beste

guztien erreferenteak izango

direnak.

Orozkoaldia hasi aurretik,

eskolan ere landu zuten egitas-

moa. «Galdetegi bat bidali

genuen umeek gurasoekin etxe-

an erantzuteko: non egiten duten

euskara gehiago, norekin, zerga-

tik... Etxean galdetu, eta horri

buruz hausnartzea zen helbu-

rua». 

Gurasoen aldetik erantzun

«ona» izan dutela azaldu du

Esguevak. «Aurreikusi genuena

baino jende gehiagok eman du

izena. Orain ea emaitzaren bat

ikusten dugun. Behin-

tzat, saiatzen ari gara».

Hainbat jarduera
Joan den astean egitas-

moaren berri emateko

hainbat jarduera egin zi-

tuzten. Besteak beste,

izena emateko azken

eguna izan zen joan den

barikuan, eta txapak eta

informazioa banatzen ibili ziren

Zubiaur plazan. Domekan, be-

rriz, Zubiaur, barrendik ezagutu

ibilbide gidatua egin zuten, Felix

Mugurutza ikerlariarekin batera.

«Zubiaur ezagutzeko eta euska-

raz egiteko elkartu ginen». Eran-

tzunarekin pozik azaldu da, gai-

nera: «Jendea animatu da. 28 la-

gun elkartu ginen, umeak eta

gurasoak zenbatuta. 28 pertsona

mugitu ditugu. Oso pozik gaude;

positiboa izan da».

Esguevak esan du parte hartze

horrek herritarrak euskararen

erabilerarekin kezkatuta daudela

erakusten duela. «Parte hartzen

dugunok argi dugu antolatu ditu-

gun jarduera horietan behintzat

euskaraz hitz egin behar dugula.

Betebehar bat da. Gure arnasgu-

ne txikiak dira jarduerok».

Orozkoaldia bukatu aurretik,

beste bi jarduera antolatu dituzte.

«Horien bidez euskaraz egiteko

jarduerak egiteko aukera ere

ematen dugu, gutxienez». Bihar,

Orozkoko Museoak antolatu ohi

duen Mari bila jarduerarekin bat

egingo du egitasmoak. «Taldeka

egiten den jarduera bat da. Proba

batzuk planteatzen dituzte, eta

erantzunak aurkitu behar dira

kalean. Zubiaur eta Orozkoko

historia ezagutzeko jarduera bat

da», kontatu du. 

Maiatzaren 21ean emango

diote bukaera egitasmoari.

Zubiaur plazan elkartuko dira

Orozkoaldiarekin bat egin duten

guztiak. Arratsaldeko ordu bie-

tan tuper bazkaria egingo dute,

eta lauretan, bingo musikatua.

Orozkoko Guraso Euskaltzaleen Batzordeak Orozkoaldia antolatu du. Jardueraren
helburua da gurasoak euren artean euskaraz aritzeak eragina izatea seme-alabengan.

Gurasoak seme-alaben eredu

Orozkoko Guraso Euskaltzaleen Batzordekoak, joan den barikuan, Orozkoaldiari buruzko txapak eta informazioa banatzen. JAIZKI FONTANEDA / FOKU
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ROLAK 

Hiru konpromiso edo rol mota

hartzeko aukera eman du

maiatzaren 6tik 21era bitarte-

an Orozkon antolatu duten

Orozkoaldiak: hazi, hezieta

bizi rolak darabiltzate euskara-

ren erabilera sustatzea helbu-

ru duen ariketa horretan. 

‘Hazi’

Euskaraz ez dakitenak.Eus-

karaz ez dakitenek edo oso

gutxi dakitenek hartu dute

hazi rola. Euskararen erabile-

raren aldeko jarrera positiboa

bultzatzea dute helburu. Gura-

so guztiekin agurtzeko euska-

razko berba, esamolde edo

esaldi laburrak erabiliko dituz-

te; besteak beste, egun on,

arratsalde on, gero arte, bihar

arte, zer moduz zaude?eta

ondo pasa.

‘Hezi’

Euskaraz zailtasunak dituz-

tenak.Euskaraz nahiko ondo

moldatzen diren baina zailta-

sunak dituzten gurasoek hartu

dute hezi. Guraso guztiekin

euskaraz hasi behar dituzte el-

karrizketak. Euskaraz erantzu-

ten dietenekin euskaraz jarrai-

tuko dute, ahal duten neurrian.

‘Bizi’

Euskaraz ondo dakitenak.

Euskaraz ondo dakiten gura-

soen rola da bizi. Guraso guz-

tiekin hasiko dituzte elkarriz-

ketak euskaraz. Ulertzen dute-

nekin euskaraz jarraituko

dute, baita haiek gazteleraz

erantzuten badute ere.

Antolatu ditugun jardueretan
behintzat euskaraz hitz egin
behar dugu. Gure arnasgune
txikiak dira jarduerok»
Olatz Esgueva Landaluze
Orozkoko Guraso Euskaltzaleen Batzordeko kidea

‘‘



Emakume talde bat dantzan, Sestaoko Las Llanas futbol zelaian, 2019ko maiatzaren 19an, Dantzari Egunean. BIZKAIKO DANTZARIEN BILTZARRA

Amaia Igartua Aristondo Bilbo

2020an jada prestatuta zeukaten

40. Bizkaiko Dantzari Eguna, bai-

na orduko hartan birtualki baino

ezin izan zuten ospatu. Hurrengo

urtean, neurriek jaia aurrez aurre

egiten utz zezaketelako itxarope-

na izan zuten, baina, azkenean,

pantaila bidez lotu ziren dantza-

riak ostera ere. Horiek horrela,

«Dantzari Egunik luzeena» izan

da 40.a, Bizkaiko Dantzarien Bil-

tzarreko presidente Jose Mari

Oiarzabalen arabera, baina ata-

rian da jada: lurraldeko hamaika

bazterretako 64 talde batuko dira

etzi, Zamudion; guztira, 3.500

dantzari ariko dira.

10:00etan hasiko da festa. Dan-

tzariak Bidekoetxe parkean bil-

duko dira, eta, 10:30ean, Txinbo

kaletik abiatuko dira kalejiran,

Gazituaga futbol zelairaino. Han

izango da ekitaldi nagusia, asko-

tariko euskal dantzak erakutsiko

baitituzte. Luhartz taldearen

erromeriak itxiko du ospakizuna,

Agirre Lehendakariaren plazan,

16:30etik hasita. Dantzarien Bil-

tzarrarekin batera, Zamudioko

Hiru Bat dantza taldeak eta hango

udalak antolatu dute jaia, eta Biz-

kaiko Foru Aldundiaren, Noticias

Taldearen eta BBKren laguntza

izan du.

Etziko egunaren izaera «bere-

zia» azpimarratu zuen Oiarzaba-

lek asteazkenean, Dantzari Egu-

naren aurkezpenean, Bilboko Re-

kalde aretoan. Lehorteagatik ez

ezik, ospakizunak oro har duen

esanguragatik jo zuen garrantzi-

tsu zuzendariak. «Erakusten

dugu urtean zehar Bizkaiko tal-

deek zelako beharra egin duten

dantza tradizionalaren alde».

Izan ere, «dantza taldeek gizarte

oso lan inportantea egiten dute»,

Oiarzabalen irudiko. Hala, aurrez

aurre egitea «beharrezkoa» zela

adierazi zuen.

Euskal dantzaren geroa
Oiarzabalen hitzetan, Dantzari

Eguna «proba» bat ere izango da,

ikusteko zein den dantza taldeen

egoera. Azken bi urteetan, pan-

demiaren ondorioek taldeetako

kideak kezkatu dituzte, jendea

gal zezaketelako, besteak beste.

Hain zuzen, iazko maiatzean na-

baria zen eragin negatiboa, Itzu-

baltzetako Zasi Eskola dantza tal-

deko kide Aitor Bravo Encinasek

Bizkaiko Hitza-ri adierazi zionez:

gaitu ostera ere kalean, suspertu

egingo garela».

Urtebeteren ondoren, oraindik

ez dute argi pandemiak zer-nola-

ko arrastoa utziko duen, baina,

Oiarzabalen hitzei erreparatuta,

hasieran pentsatu baino leunagoa

izango dela dirudi. «Beldurra ge-

nuen, uste genuelako okerrera jo-

ango zela. Bi urteko geldialdia

egon da, eta, hala ere, taldeak

martxan daude berriro. Gutxi go-

rabehera, egoera lehengora ari da

itzultzen». Etziko parte hartzea

iruditzen zaio joera horren era-

kusle, 72 bat talde batzen baitzi-

ren pandemia aurreko Dantzari

Egunetan; aurten, 64.

Pandemia hasi zenetiko lehen
Dantzari Eguna, etzi Zamudion
2019koa izan zen aurrez aurre antolatutako azkena, eta azken bi urteetakoak birtualki
ospatu dituzte b Bizkaiko 64 taldek hartuko dute parte, eta 3.500 dantzari batuko dira

«Bi urteko geldialdia
egon da, eta, hala ere,
taldeak martxan daude
berriro. Lehengora 
itzultzen ari da egoera»
Jose Mari Oiarzabal
Bizkaiko Dantzarien Biltzarreko burua

EKITALDIAK 

Bizkaiko Dantzari Egunaren 40. ur-

teurrenerako, jarduera hauek an-

tolatu dituzte Zamudion.

10:00

Taldeekin batzarra.Bidekoetxe

parkean. 

10:30

Kalejira.Txinbo kalean hasiko da. 

11:30. Dantza taldeen ekitaldia

Dantzari dantza.Agintariena, zor-

tzinangoa, ezpata joko txikiak, ba-

nangoa, binangoa, ezpata joko

nagusia, launangoa, makil jokoa

eta txotxongiloa.

Gipuzkoako dantzak.Agurra,

makil txiki eta zinta dantza.

Dantzari ertainak eta txikiak.

Txulalai, zazpi jauziak, zapatain

dantza eta Baztango esku dantza.

Ibarzabal-Arku dantza.

Eltziegoko dantzak.Correcalles,

la danza, cuatro calles, crbol eta

jota.

Gorulariak.Domingiloa eta arku

dantza.

Dantzari ertainak eta txikiak.

Marianak, Grabo eta Larraburu.

Kaxarranka.

Larrain dantza.

16:30

Erromeria.Luhartz taldearekin,

Agirre Lehendakariaren plazan.

«Kolpea latza da, jendea galtzen

ari gara. Ikusten da gure entse-

guetara jende gutxiago datorre-

la». Hala ere, itxaropentsu agertu

zen. «Pentsatzen dut etenaldia

izango dela; jendeak ikusten ba-
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Erdi Aroko azoka

Maria Ortega Zubiate

Gaur gauean, gauerdiko kan-

paiek jotzean, erlojuak atzera

egingo du Balmasedan, aurrera

egin beharrean. Atzera, bai urte

mordoa egin ere: ia zazpiehun

urte egingo du salto iraganera;

XIV. mendera, zehazki. Izan ere,

maiatzeko bigarren asteburuak

badakar egun berezia, salto erral-

doia, herrira: Erdi Aroko azoka

egiten dute urtero Balmasedan.

Aurten, herriaren historian ga-

rrantzia handia duen garaia iru-

dikatuko dute: txakolinaren

ekoizpena indartu zenekoa. Gaur

egun  ere eragin zuzena izan duen

garaia, hain zuzen, oraindik ere

txakolinaren ekoizpenak garran-

tzi handia baitu herrian. 

Bizkaian dagoen herririk antzi-

nakoena da Balmaseda, eta histo-

ria eta ondarea ere horrelakoak

ditu. «Iaz, ikerketa arkeologiko-

ak egin genituen, eta Bizkaiko

gaztelurik antzinakoenaren

arrastoak aurkitu zituzten he-

men», azaldu du Ander Rivero

Balmasedako Udaleko Kultura

zinegotziak. XII. mendean sortu

zuten herria, 1999an izan baitzen

bere 800. urteurrena, eta aitzakia

hori izan zen, hain zuzen ere,

egun herriko ospakizunik ga-

rrantzitsuenetariko bati hasiera

eman ziona. Orduantxe sortu zen

lehen Erdi Aroko azoka. Badira

jada 23 urte, eta, orduko hartan,

bestela ezin, herriaren sorrera

izan zuten gogoan. «1999an 800.

urteurrena izan zen, eta orduan

egin zen lehen aldiz azoka. Or-

duan, hiribilduaren sorreraren

errepresentazioa izan zen. Nik

gogoan ez badut ere, orduan 10

bat urte izango bainituen, badakit

sekulako arrakasta izan zuela»,

esan du Riverok. 

Lehen aldi hartatik, Erdi Aroko

zenbait garai antzeztu dituzte ur-

teroko ospakizunotan: errege-

erregina katolikoen aginduz ju-

duak Balmasedatik kanporatu zi-

tuztenekoa, izurriteak eta beste.

Izan ere, antzeztea da asteburu

honetan egiten dutena. Herriko

jende ugarik hartzen du parte. Ri-

verok bostehun eta seiehun ingu-

ru lagun izatea aurreikusi du. 

Erdi Aroko arropak jantzita

ateratzen dira kalera; kaleak ere

horrela egoten dira jarrita, baita

etxeetako balkoiak ere. Herri oso-

ak egiten du iraganera buelta, eta

herriaren egiturak berak horreta-

rako bidea ematen duela dio zine-

gotziak: «Balmaseda oso Erdi

Aroko herria da. Orduantxe jaio

zen, eta igartzen da. Horregatik,

kaleak oso aproposak dira mota

honetako merkatu bat egiteko».

Aurtengoak, beste urteetakoek

bezala, postu ugari ekarriko ditu

herrira: berrehunetik gora bisita-

tu ahalko dituzte herritarrek zein

bertara joandakoek. «Postu be-

rriak izango dira aurten. Kopu-

rua berrehunetik gorakoa da: ho-

rietatik 125, salmenta postuak

dira, baina artisau postuak eta

haurren txokoak ere badaude.

Eta, horrez gain, musika egongo

da egun osoan kaleetan barrena,

eta formatu handiko ikuskizu-

nak», azaldu du Riverok. 

Formatu handiko ikuskizunez

zehaztu du piroteknia erakustal-

diak eta eraikinetako fatxadetan

egindako bideo proiekzioak

izango direla; azken horiek

berriak izango dira aurten. Ikus-

kizun horietako zenbait bertako

artisten esku egongo badira ere,

jaialdiak apustu egin du nazioar-

teko artistak ere ekartzeko:

«Jende asko etortzen da herrial-

de askotatik; Herrialde Katalane-

tatik, Frantziatik, Italiatik eta

beste. Oso kultura plurala da

Balmaseda,
Erdi Arotik
gaur egunera
Erdi Aroko azoka egingo dute
asteburuan, urtero legez b Txakolinaren
ekoizpena izango aurtengo gaia; gaur
egun ere garrantzia du negozioak

Musikariak, Balmasedako iazko Erdi Aroko azokan. BALMASEDAKO UDALA

Herritarrak Balmasedako Erdi Aroko

arropak jantzita, iazko antzezpenean.

BALMASEDAKO UDALA
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Erdi Aroko azoka

azoka». Hala ere, Ruiverok argi

du aurtengo aldiak ekarriko duen

berrikuntzarik handiena: «Berriz

ospatzeko gogoa da garrantzi-

tsuena, pandemiak zerbait lapur-

tu badigu, gauzak ospatu ahal

izatea izan baita. Horregatik,

nobedadea da merkatua bueltan

dagoela, eta berriro normaltasu-

na ospatuko dugula».

Herriaren izaera
Balmasedan antolatzen duten

azokak 23 urteko historia du, eta

ospe handia lortu du, ez soilik Biz-

kaian, baita Euskal Herrian eta

hortik kanpora ere. «Herri asko-

tan egiten dira mota honetako

merkatuak, baina jendeari asko

gustatzen zaio Balmasedakoa,

esentzia duelako eta erreferentea

delako». Kanpora begira duen

fama ere badu herritarrei begira,

ikusi besterik ez baitago urteroko

parte hartzaileen kopurua. Baina

horren parte hartze handiak badu

zerikusia, ez soilik merkatuare-

kin berarekin, baita herriaren iza-

erarekin ere. 

Izan ere, herrian joera handia

dute mota horretako ospakizune-

tan parte hartzeko. Herriko gune

osoa kontuan hartzen duen jaia

izaki, ezinezkoa da hura saihes-

tea, eta herriaren erantzuna, oro

har, oso positiboa izan da, zinego-

tziak dioenez. «Balmaseda bere-

zia da. Herriko mota honetako

egitasmoetan jende askok parte

hartzen du. Oraintxe izan da Aste

Santua, eta orduan ere egin dugu

antzeko ospakizunik. Laurehun-

bostehun lagun inguruk hartu

dute parte», dio Riverok.

Aurtengo aldian ere, pandemia

osteko lehena izaki, espero dute

erantzun zabal eta jendetsua jaso-

tzea. Are gehiago, aukeratutako

gaiak ere bultza lezake ospakizu-

nera hurbiltzea. Izan ere, txakoli-

naren ekoizpena herrian indartu

zenetik zazpiehun urtera, orain-

dik garrantzi handiko jardun

ekonomikoa da, bai herrian bai

eskualdean.

Gaur egun ere
Balmaseda, Enkarterriren biho-

tzean, txakolindegiz betetako

herria da; zortzi bat ekoizle daude

herrian, enpresa txikietan. «Txa-

kolinak geroz eta garrantzi han-

diagoa du Balmasedan. Txakoli-

naren kultura handia dago. Ez

soilik herrian, baita Enkarterri

osoan ere. Txakolinaren jatorria

dira, horixe erakutsi du ikerketa

batek», dio Kultura zinegotziak.

Hori horrela, antzeztuko duten

garaiak, hein batean, egungo ego-

erara heltzeko bidea erakutsiko

du. 

Kale antzerkian, beraz, txakoli-

naren ekoizpena orokortzen hasi

zen garaia izango du hizpide, Bal-

masedako ekonomiak gora egin

zuenean. «Ez daukagu urte ze-

hatz bat, txakolinaren ekoizpena

urte askoan izan zelako, baina

XIII. eta XIV. mendeetan dago ko-

katuta. Jada herria oparoa bilaka-

tzen hasi zen, hasi zen txakolina

ekoizten eta hori erregulatzeko

arauak jartzen», azaldu du Rive-

rok. Arau horietako zenbait era-

kutsiko dituzte, bitxiak baitira:

«Esaterako, jendea derrigortuta

zegoen txakolina kontsumitzera;

ezin zen ardoa edan, herritik kan-

po joan behar zuten horretarako.

Erregulatu egin zuten kontsu-

moa, eta txakolina kontsumitze-

ra derrigortu zituzten, ekoizpena

erabili ahal izateko». 

Horrez gain, gerora begira,

badute asmoa txakolinaren eta

herriaren antzinatasunaren arte-

ko lotura indartzen jarraitzeko,

beste jarduera batzuekin. Izan

ere, Riverok arestian aipatutako

gazteluaren arrastoen inguruan

txakolindegiak jarri nahi dituzte:

«Lehen aipatutako gazteluaren

arrastoen muinean, badago

proiektu bat mendi magalean

txakolindegiak jartzeko eta era-

kusteko nolakoa izan zen gazte-

lua Erdi Aroan».

«Herri askotan 
egiten dira mota
honetako merkatuak, 
baina Balmasedakoak
esentzia dauka»

«Txakolinak geroz eta
garrantzi handiagoa du
Balmasedan;
txakolinaren kultura
handia dago»
Ander Rivero
Balmasedako Kultura zinegotzia

ERDI AROKO AZOKA

BALMASEDAN

Bihar

11:00. Inaugurazio pregoia,

San Severino plazan.

12:00. Txakolina Balmasedan

herri antzezpena, San Severi-

no plazan.

13:00. Ipuin kontalaria euska-

raz, Horkasitas jauregian:

Amalurra.

13:40. Kalejira musikala Acri-

beira taldearekin, San Severi-

no plazan.

17:40. Ekialdeko musika eta

dantzak El Laff konpainiaren

eskutik, San Juan plazan.

19:20. Txotxongiloak euska-

raz: Zalduna izan nahi zuen

printzesa, TiraTaFloja konpai-

niarekin, Horkasitas 

jauregian.

20:00. Tierra de campesinos

ikuskizuna, Cordel konpainia-

rekin, San Severino txokoan.

22:15. Formatu handiko ikus-

kizuna: Goraldia, Izar Blue eta

Cia del Foc konpainien esku-

tik.

Etzi

11:30. Erdi Aroko eskrima

ikuskizuna, Calatrava konpai-

niarekin, Horkasitas 

jauregian.

12:00. Bisita gidatua herrian,

euskaraz, Alboan konpainia-

rekin, San Severino plazatik

abiatuta.

13:30. Los druidas ikuskizuna,

Malatitisch konpainiarekin,

San Severino txokoan.

18:10. Pertsonaia fantastiko-

ak, Entract konpainiaren esku-

tik, San Severino plazan.

20:30. Sorgin zozketa, TiraTa-

Floja konpainiarekin, San Juan

plazan.

22:15. Udala erretzea, Cia del

Foc konpainiaren eskutik, San

Severino plazan.



MUSIKA

BARAKALDOBad Religion, Suici-

dal Tendencies, Millencolin, Pulley

eta Blowfuse.

bGaur, 17:00etan, BECen.

BARAKALDODeCarneyHueso.

bBihar, 20:00etan, antzokian.

BARAKALDONacho’s Dick eta

Básico.

bBihar, 21:30ean, Mendigon.

BARAKALDOShawn Mendes.

b Igandean, 20:30ean, BECen.

BERMEO Irula, Duro eta Piedras

Negras.

bGaur, 21:00etan, Kafe Antzokian.

BERMEOOcchi Di Farfall.

bBihar, 20:30ean, Beleza

Malandran.

BILBOBad Religion, Suicidal Ten-

dencies, Millencolin eta Blowfuse.

bGaur, 18:00etan, Bizkaia Arenan.

BILBOLamiak.

bGaur, 19:00etan, Fnacen.

BILBODúo Sokaire.

bGaur, 19:00etan, Bertendona

institutuan.

BILBOEuskadiko Orkestra.

bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOKaos Urbano.

bGaur, 20:00etan, Stage Liven.

BILBOBilborock aretoaren 25. ur-

teurrena: musika produkzioko tai-

lerraren 25. urteurreneko azken

gala.

bGaur, 20:00etan, 

Bilborocken.

BILBOEva Sierra.

bGaur, 20:30ean, Biran.

BILBOFlavio.

bGaur, 20:30ean, Cotton cluben.

BILBOPape eta Presidente Indio.

bGaur, 20:30ean, Muellen.

BILBOD-RockA2.

bGaur, 20:30ean, Shaken.

BILBOMasters of Rock XL 

Festival (Tributes): Metallica, Que-

en, Guns N’ Roses, AC/DC, Iron

Maiden.

bGaur, 21:30ean, Kafe Antzokian.

BILBOLa M.O.D.A.

bGaur, 22:00etan, Santana 27n.

BILBO Jon Maia.

bBihar, 18:00etan, 

Camposen.

BILBODecarneyhueso, Korrontzi

eta Ede.

bBihar, 20:00etan, Camposen.

BILBOSofia eta Escorpio.

bBihar, 20:00etan, Muellen.

BILBOSaratoga.

bBihar, 20:30ean, Stage Liven.

BILBOTurbofuckers.

bBihar, 20:30ean, Shaken.

BILBORata Negra.

bBihar, 21:00etan, 

Nave 9n.

BILBODelenda Est eta Alma Cul-

ter.

bBihar, 21:00etan, Azkenan.

BILBOEl Drogas.

bBihar, 21:00etan, Santana 27n.

BILBOFoyone.

bBihar, 22:00etan, Santana 27n.

BILBO+Dmaná.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOMichy & The Buzz.

b Igandean, 13:00etan, 

Gueriaen.

BILBOSangre de Murciélago eta

Jonathan Hutlen.

b Igandean, 19:00etan, Hika

Ateneon.

BILBOTubular Tribute (Mike Old-

field Tribute Show).

b Igandean, 19:30ean, Kafe

Antzokian.

BILBOCiudad Jara.

b Igandean, 19:30ean, BBK

aretoan.

BILBOGospel Bilbao.

b Igandean, 20:00etan,

Camposen.

BILBORochy RD.

b Igandean, 22:30ean, Santana

27n.

BILBOGrande Royale.

bAstelehenean, 20:30ean, La

Nuben.

BILBOTobias Meinhart.

bAsteartean, 19:30ean, 

Arriagan.

BILBOTommy and The Commies.

bAsteazkenean, 20:30ean,

Shaken.

BILBOBilbao Orkestra Sinfoni-

koa.

bOstegunean, 19:30ean,

Euskaldunan.

BILBOPignoise.

bOstegunean, 20:00etan,

Santana 27n.

BILBOLords of the Sound. Música

por la paz.

bOstegunean, 20:00etan,

Camposen.

BILBOAmaia Santamaria eta Jon

Moma.

bOstegunean, 20:00etan, Biran.

BILBOEmlan.

bOstegunean, 21:00etan,

Azkenan.

BILBOMarlon.

bOstegunean, 21:30ean, Kafe

Antzokian.

BILBOLeiti Sene.

bOstegunean, 21:30ean, Santana

27n.

GERNIKA-LUMOHabi eta Etxe-

kalte.

b Igandean, 18:00etan, Astran.

GETXOOlatz Salvador.

bBihar, 19:30ean, Muxikebarrin.

GETXOGrande Royal eta Negra-

calavera.

b Igandean, 18:00etan, 

La Olan.

IURRETA4Kote.
bBihar, 18:00etan, Amezketan.

IURRETAKSKA.
bBihar, 18:00etan, Abadetxean.

LEMOALemoakustik Fest.
bBihar, egun osoan, herrigunean.

MAÑARIAUrbasa. Hutsun txala-

parta taldea.

bBihar, 20:00etan, plazan.

MAÑARIAAnje Duhalde.
b Igandean, 12:00etan, plazan.

MUNGIARovelver.
bBihar, 20:00etan, Olalden.

MUNGIACrazy World.

bBihar, 22:00etan, Zubikoan.

ONDARROAMara Kantautore,
RPG Siete eta Etsaiakeroak.

bBihar, 20:00etan, gaztetxean.

PORTUGALETEEsne Beltza &
Amak eta Zigor DZ.

bBihar, 21:30ean, Merkatuan.

SANTURTZI Ismael Serrano.
bGaur, 20:30ean, Serantesen.

ZORNOTZA Joseba Tapia.
bBihar, 20:00etan, Zornotza

aretoan.

Bilbo b Bertsolaritza

Bertsoek loratuko dute Bilboko udaberria
Urtero legez, Santutxuko bertso eskolak eta Bilboko Udalak elkarlanean antolatu dituzte Udaberriko Bertso Saioak. Bihar izango da lehenengo

saioa, 13:00etan, Santutxuko Karmelo plazan. Oihana Bartra —irudian, iaz, Galdakaon—, Amets Arzallus, Uxue Alberdi eta Unai Iturriaga ariko dira

kantuan. Hurrengo saioak datozen hiru larunbatetan izango dira, Karmelo plazan bertan eta Deustuko San Pedro plazan. GORKA RUBIO / FOKU
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ANTZERKIA

BARAKALDODéjà vu. Manolo Al-

cantara konpainia.

bGaur, 20:00etan, antzokian.

BASAURIAlderray. Tartean Tea-

troa.

bGaur, 20:30ean, Socialen.

BASAURIThe Primitals. Yllana &

Primital Bros.

bBihar, 20:00etan, Socialen.

BILBOAquel lugar de nuestra in-

fancia. Nerea Elizalde, Sandra

Martin, Kepa Alesso, Ana Otsoa

San Juan, Albar Zirarda, Ana Gar-

cia.

bHilaren 29ra arte, ostiral (20:00),

larunbat (20:00) eta igandeetan

(19:00), Pabiloi 6n.

BILBOCon la poli en los tacones.

El musidrag. Josepote Rodriguez,

Adrian M. Parejo, La Plexy, Pedro

Castro.

bGaur, 20:30ean, 

Camposen.

BILBOTecnócrata.

bBihar eta etzi, 19:00etan,

Fundicionen.

BILBOCurvy. Eva Cabezas.

bBihar, 21:00etan, Camposen.

BILBOMundos para... lelos. Oscar

Terol.

bBihar, 21:30ean, 

Camposen.

BILBONacional Berlanga. Scarta-

ris.

b Igandean, 19:30ean, Camposen.

DURANGOAma. Edertasun latza.

Marie de Jongh konpainia.

bBihar, 19:00etan, 

San Agustinen.

DURANGOAmua. Artedrama.

bOstegunean, 19:00etan, San

Agustinen.

ERMUALos Hermanos Machado.

Teatro del Temple.

bGaur, 20:30ean, antzokian.

GALDAKAOAltsasu. La Dramáti-

ca Errante.

b Igandean, 19:00etan, kultur

etxean.

LEIOALeioako Kaleko Artisten
Azoka.

bOstegunetik hilaren 22ra arte,

herrigunean.

MAÑARIALegea gara gu. Barsan-

ti konpainia.

bGaur, 18:30ean, 

plazan.

PORTUGALETEOh-pera. Zirko

Txosko.

b Igandean, 19:00etan, San Roke

plazan.

SESTAODesfasando. David Caiña

eta Idoia Bilbao.

bGaur, 19:30ean, Musika 

Eskolan.

ZALLAComikazes. Bakarrizketa.

lñaki Urrutia, Juan Solo, Don Mau-

ro, Karim eta Richard Salamanca.

bBihar, 20:00etan, 

zine antzokian.

ZORNOTZA (El) bion(m)bo(a). Ar-

tez Hobe.

bGaur, 20:00etan, Zornotza

aretoan.

BERTSOLARITZA

ARRIGORRIAGABertso pilota.
Eneko Abasolo, Erika Lagoma.

bGaur, 20:00etan, Santa Isabel

frontoian.

BASAURIEz da kasualitateaber-

tso saio musikatua. Oihana Bartra,

Ane Labaka, Alaia Martin, Jone

Uria. Protagonistak: Ixak Arruti,

Gari Otamendi. Gai jartzailea: Mai-

te Berriozabal.

bGaur, 18:30ean, 

Marienean.

BERANGOAlpistegiahaurrentza-

ko bertso antzerkia. Eneko Arrate

Sololuze, Aissa Intxausti.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BILBOUdaberriko Bertso Saioak.

Uxue Alberdi, Amets Arzallus,

Oihana Bartra, Unai Iturriaga.

bBihar, 13:00etan, Karmelo

plazan.

PORTUGALETEBalkoitik balkoira

bertso saioa. Aitor Arrutia, Ion Ba-

rrocal, Jon Martinez Beaskoetxea,

Ander Uzelai.

bBihar, 13:30ean, merkatuan.

ZALLABertso saioa. Miren Arte-
txe, Beñat Gaztelumendi, Nerea

Ibarzabal, Sebastian Lizaso.

bGaur, 19:00etan, zine antzokian.

DANTZA

BERRIZArima. Amaia Elizaran.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

BILBOArima zimeldua. Izaro

Urrestarazu eta Maider Mulone.

bGaur, 19:00etan, 

Zawpen.

BILBOGhost Animal Future. Lu

Chieregati.

bAstelehenean, 10:00etan,

Fundicionen.

ELORRIOSu(i)rrealismo. Circle of

Trust & Logela.

bGaur, 20:00etan, Arriolan.

GERNIKA-LUMOLOF Ladies On

Fight. Eva Guerrero.

bGaur, 19:00etan, Lizeon.

GETXOTómbola. Compañía X.

bBihar, 20:00etan, Utopian.

GETXO Izar Gayo.

b Igandean, 19:00etan, Utopian.

ZAMUDIOBizkaiko Dantzarien

Eguna.

b Igandean, herrigunean.

HAUR JARDUERA

BASAURIMusikaren bidaia. Ipuin

kontalari musikatua.

bAsteazkenean, 17:30ean,

Taberna Nagusian.

BERANGOHairaren alpistegia.

Eneko Arrate Sololuze eta Aissa

Intxausti.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BILBOAllegro Vivace. Abao Txiki.

bBihar 18:00etan, igandean

12:00etan eta 18:00etan.

BILBOEzetz asmatu!. Ipuin konta-

keta. Alberto Bargos.

bBihar, 12:00etan, Deustoko

liburutegian.

MAÑARIAAmeli eta Xirrikituen

jostunak. Ipuin kontaketa.

bAsteazkenean, 18:00etan, kultur

etxean.

SOPELACris, pequeña valiente. El

espejo negro.

b Igandean, 18:00etan, kultur

etxean.

HITZALDIAK

ARANTZAZULas conexiones en-

tre violencia sexual, pornografía y

prostitución: propuestas éticas

para vivir una sexualidad saluda-

ble. Amelia Tiganus.

bGaur, 19:00etan, 

kulturgunean.

IKASTAROAK

BERMEOGorputz adierazpena.

Eneritz Artetxe.

bBihar 17:00etan, igandean

11:00etan, Arrantzaleen Museoan.

ELORRIOMarrazketa.

bHilaren 30era arte, 

kultur etxean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BILBOBilboko Zinemaldi Fantasti-

koa.

bBihar arte, hiriko hainbat 

tokitan.

BESTELAKOAK

BILBOMagia topaketak. Superpo-

deres Inútiles. Chavini.

bGaur, 19:00etan, 

Otxarkoagan.

DURANGOGure Zirkua.

b Igandera arte, Otamotzena

parkean.

IGORREMatraka Culinary Cente-
rren ikuskizuna.

bGaur, 18:00etan, Lasarte

aretoan.

PORTUGALETEhe Fall of Atlantis,
Ouk eta Withredd.

bGaur, 21:30ean, Grooven.

ZORNOTZAEta tira eta tunba.

Amorebietako Konbenioaren 150.

urteurrena dela-eta antolatutako

ikuskizuna.

bBihar, 20:00etan, Zornotza

aretoan.

Basauri bAntzerkia

Narrazioen narrazio bat
Itxuraz independenteak diren kontakizunez osatuta dago Tartean konpainiaren Alderray obra. Istorio kontalari bat

da protagonista, eta ofizioa ikasteko gogoz den andre bat du alboan. Patxo Telleriak zuzendu du; aktoreak, Mikel

Martinez eta Sandra Fernandez. Basauriko Socialen izango dira gaur. Irudian, otsailean, Bilbon. O. MATXIN EDESA / FOKU.
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BARAKALDOKO 

HISTORIA ETA 

INGURUMENA

INTERPRETATZEKO

ZENTROA 

Helbidea.Anbia kalea, z/g. Erre-

katxoko eskolak. Barakaldo. 

Ordutegia. Martitzenetik dome-

kara, 11:30etik 15:00etara. 

Sarrera.Doakoa.

Kontaktua.94-497 13 90 eta cih-

ma.barakaldo@gmail.com. 

Web orria. Ezagutubarakaldo.ba-

rakaldo.eus. 

Ibai Maruri Bilbao Barakaldo

G
aur egun, oraindik

ere, Barakaldo in-

dustriarekin lo-

tzen den hiri bat

da. Baina udalerri-

ko Historia eta Ingurumena Inter-

pretatzeko Zentroko Iratxe Gan-

dariasek esan du beste arlo asko

dituela erakusteko eta nabar-

mentzeko. Horretan egiten dute

ahalegina eurenean. CIHMA gaz-

telaniazko siglekin batera, Luis

Choya Almaraz ere zentroaren

izenaren parte da. Barakaldoko

Udaleko Hezkuntza teknikaria

izan zen proiektua martxan jarri

zuena. «Lehen Hezkuntzako sei-

garren mailakoekin hasi zen, eta

gero DBHko lehen mailakoetara

zabaldu zuen. Hasieran udalaren

hezkuntza programa izan zena

gaur egungo interpretazio zentro

bihurtu da». 23 urte igaro dira or-

dutik. Errekatxoko eskola zaha-

rraren eraikinean dute egoitza.

Gaur egun, Barakaldo ezagutu

gura duten barakaldarren eta biz-

kaitarren bisitak jasotzen dituzte.

Solairu bi ditu. Behekoan aldi

baterako erakusketak antolatzen

dituzte, eta lehenengoan iraun-

korra dute. Bigarren hori egoki-

tzen ari dira orain, eta ekainerako

prest izango dutela esan du Gan-

dariasek. «Barakaldok hainbat

esparrutan izan duen bilakaera

kontatzen dugu: lehen doku-

mentuak, Erdi Aroko herria, in-

dustrializazio garaia, aurrea eta

ondorena, eta baita gaur egungoa

ere». Horretarako, ikus-entzu-

nezkoak, panelak, agiriak eta ma-

ketak erabiltzen dituzte, besteak

beste. Hiru elementu azpimarra-

tu ditu. Palacios izeneko baserria-

ren maketa da bat: Juan Castaños

Beistegi Espainiako itsas armada-

ko almirantearen sortetxea izan

zen; 55 urte bete zituenetik hil zen

arte, han bizi izan zen, gainera.

«Halako baserri ederrek zer 

elementu dituzten ezagutzeko

balio du maketak. Gainera, esko-

letako umeei desmuntatzen uz-

ten diegu».

Burtzeñako Mesedetako orde-

naren komentuko erreten zati bat

ere ikusgai dago. XV. mendean

sortu zuen Fernan Perez Aiarakoa

Aiarako jaunak. Gaur egun eliza

txiki bat da zutik dirauen bakarra.

Baina Gandariasek esan du bere

garaian botere gune oso garran-

tzitsua izan zela.

Nabarmendu duen hirugarren

elementua Sefanitro fabrikaren

maketa da. «Zelakoa izan zen

ezagutzeko dugun aukera baka-

rra argazki zaharra eta maketa

hau ikustea da. Hemen ikus dai-

teke zer egiten zuten langileek.

Hura egon zen lekuan orube hu-

tsa dago gaur egun. Geratzen den

bakarra itsasadarrean dagoen za-

matokia da». 

Beheko soiairuko aldi baterako

erakusketetan Ezkerraldearekin

lotutako gaiak lantzen

dituzte. Orain Memoria

izeneko bat dute, Rafa

Canterarena. Metalgin-

tzako langile ohia da. Pa-

blo Picassoren Gernika

koadroa eta langileen

borroka erabili ditu abia-

puntu. Ikusgai dauden

koadro eta eskulturak

txapaz egin eta azidoz

tratatu dira, testura desberdinak

topatu nahian. Ekainaren 13ra

arte egongo da ikusgai. 

Aurretik, ekainaren 4an, Gere-

zien jaia ospatuko dute. 1960an

gereziondo piloa landatu ziren

auzoan. Industrializazioaren on-

dorioz, auzokide asko herrigune-

ra joan ziren lanera, eta landako

lana bertan behera utzi zuten. Ge-

reziondo asko galdu dira, baina

oraindik ere badaude, eta orain da

haiek loratuta ikusteko garaia.

«Oso fama ona zuten. Iratzez ba-

tzen ziren, eta astoz eroaten ziren

Bilbora gozotegietara; gingak egi-

teko, esaterako». 

Barakaldon barrena
Horrez, gainera, bestelako altxo-

rra ere baditu Barakaldok ezkuta-

tua, eta horiek erakusteko bisita

gidatuak antolatzen dituzte urte

osoan, gaika antolatuta: historia,

ondarea, meatzaritza, ingurume-

na, zamatokiak, arkitektura eta

Ramon Rubial lorategi botanikoa

ezagutzekoa. Errakatxon bertan,

berbarako, burdinola asko egoten

zirela esan du Gandariasek. Gaur

egun Urdandegietakoaren aztar-

nak baino ez daude ikusteko mo-

duan, eta hara joaten dira. Santa

Agedara ere bai, Erdi Aroko kal-

tzada ezagutzera.   

Orain, maiatzean, Errekatxoko

meatze ustiategietara joango dira

etzi eta hilaren 22an. Ekainean,

berriz, Santa Agedako eta Larra-

zabalgo auzo eskolak bisitatuko

dituzte, besteak beste. Uztailean,

inguruko aberastasun naturala

ezagutzeko aukera egongo da.

Horietan parte hartzeko, izena

eman behar da aurretik. 

Barakaldoko Historia eta Ingurumena
Interpretatzeko Zentroa eskolako umeei
euren hiria ezagutarazteko hezkuntza
programatik sortu zen. Bisita gidatuak eta
jarduerak ere antolatzen dituzte.

Barakaldoren
alde ezkutuak

Sefanitro fabrikaren maketa, Barakaldoko Historia eta Ingurumena Interpretatzeko Zentroan. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Rafa Canteraren Memoria erakusketa, Barakaldoko Historia eta Ingurumena Interpretatzeko Zentroan. M. RAMIREZ / FOKU

Ekainaren 4an Gereziaren
Eguna ospatuko dute,  garai
batean Errekatxo auzoan izan
zuten garrantzia gogoratzeko

Interpretazio zentroko
erakusketa iraunkorra
egokitzen ari dira, eta
ekainerako prest egongo da


