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Abusu ikastolak antolatuta, 
Bilbon egingo dute bihar Ibilaldia, 

‘Erro, harri, har’ lelopean.
Musika, dantza eta tailerrak
izango dira egun osoan.
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Larunbata, 2022ko maiatzaren 28a

Egitaraua b 2-3

Adin guztientzako
egitarau «oparoa»
ondu dute biharko

Elkarrizketa b 6-7

Joseba Barandiaran Abusu
ikastolako lehendakaria: 
«Ibilaldia pizgarri bat da»

Erreportajea b 4

Euskal kultura eta
ikastolak ardatz
izango ditu jaiak Testuak: Jone Bastida
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Ibilaldia Abusun

Egun osoan

P

MIRAFLORES BOLUETA

1 Ikastola

2 Erro

3 Harri

4 Har

1 Ikastola 2 Erro 3 Harri 4 Har

Erronka
Ipuin kontalaria
Imanol Ituiño magoa
Yogurinha
Aiko

Ibilaldian zehar: Ein go kantan ta dantzan, zanpantzarrak, erronka... Herri bazkaria ikastolan

10:30-11:45
12:00-13:00
13:30-14:30
15:00-16:00
16:30-18:00

Abusuko abesbatza
Bokabits
Afrika Bibang
Txapito Guzman eta 
Ibarrako Langostinuek
Disko txantxa
Go!azen

10:45-11:15
11:30-12:30
13:00-13:45
14:15-15:15

15:30-16:30
17:00-18:00

Bolintxu dantza taldea
Etorkizuna Musikatan
Herri kirolak
Kai Nakai
Itziarren Semeak
Oxabi

11:00-11:30
12:00-12:30
13:00-13:45
14:00-15:00
15:30-16:30
17:00-18:00

Dantza tailerra eta 
Musta tanbor tailerra
Garilak 26
Modus Operandi
STR
DJ Bull

11:15-12:30

12:30-13:30
14:00-15:00
15:30-16:30
17:00-18:00

Ollargan tren geltokia

Ollargan
parkea

Montefuerte
parkea

AP-8

Ibaieder
parkea

1
2

3

4

Puzgarriak, zirku tailerra Euskaltel 
txirrindularitza pista

Eroski tailerra, suhiltzaileak, 
herri kirolen tailerra, etorkizuna tailerra 

Zurezko jolasak, 
aurpegiak margotzeko tailerra 

Bilb
oko

 its
as

ad
arraAbusu

ikastola
Erro

Harri

Har

Ikastolako kideen arabera,
adin guztientzako egitaraua ondu
dute, ohiko formatuan. Ibilbide-
ak 4,2 kilometro izango ditu, eta
lau gunetan banatuta egongo da:
Ikastola, Erro, Harri eta Har. Sei-
garrenez egingo da Bilbon, eta
hirugarrenez antolatu du Abusu
ikastolak. Aurretik, 1994an eta
2001ean prestatu zuten. Adierazi
dutenez, «herritarra, parekidea
eta parte hartzailea» den egita-

rau «oparo» bat landu dute:
«Auzoko dantza talde eta abes-
batzatik, musika talde ezagun eta
handietaraino».

Musika estilo ezberdinak bildu-
ko dira. Itziarren Semeak, Afrika
Bibang, STR, Modus Operandi eta
Kai Nakai izango dira eguneko
kontzertuetako batzuk, eta Aiko,
Bolintxu Dantza Taldea eta Disko
Txantxa dantzaren arloko ikuski-
zun eta tailerrak. Umeentzat
ipuin kontalaria, magoa, puzga-
rriak eta zirku tailerra ere egongo
dira, besteak beste. Arratsaldean
Go!azen ere izango da.

Erronka ere egingo dute, 14 eta
16 urte bitartekoei zuzendutako
proba sorta. Eta azpimarra egin
dute horretan: «Guretzat, ikasto-
lentzat, oso garrantzitsua den jar-
duera bat da. Ikasleek ginkana
moduko txapelketa batean parte
hartuko dute, adiskidetasun lehia
batean, eta hainbat ekintza egin-
go dituzte». 

«Gaztetxoen inplikazioa»
bilatu nahi izan dute. Zunbeltz
Fullaondo Abusu ikastolako
zuzendariaren esanetan, kezka
sortu zien nerabeek egun duten
aisialdi ereduak, eta ahalegina
egin dute haiek parte hartze akti-
boa izateko agendan. Taldeka
gainditu beharreko probak egin-
go dituzte ibilbidean zehar. 

Elkarlanean prestatutako jaia
izan da, askotariko eragileekin
antolatua. «Eta nola ez, jai jasan-
garri bat». Auzoa, hiria, ondare
kulturalak eta naturagunea zain-
tzeko konpromisoa adierazi dute.
Jai parekide baten aldeko apustua
ere egin dute, nahiz eta esan,
egungo testuinguruan, «gezu-
rra» litzatekeela hala izango dela
ziurtatzea. «Zoritxarrez, lan 
handia daukagu hezkuntzatik 

B
ihar egingo dute
Ibilaldia Bilbo-
ko eta Arrigo-
rriagako Abusu
auzoan, herri
h a n d i e n e k o

ikastola txikien martxa. Bizkaiko
ikastolen aldeko jaia da, euskara-
tik eta euskaraz gozatzeko festa,
eta, pandemiak eragindako
mugak gaindituta, gogotsu eutsi
diote aldiari. Abusu ikastolak
antolatu du. «Pozik gaude berri-
ro kaleak, parkeak, mendiak jen-
dez beteko ditugulako, euskara-

ren alde eta ikastolen alde», azpi-
marratu du Josune Bañales Ibilal-
dia elkarteko lehendakariak.
Ikastolen proiektuei sostengua
ematearekin batera, beraz, eus-
karari eta euskal kulturari bul-
tzada emateko aukera ere izango
da. Erro, harri, har lelopean osatu
dute jaia. 

Pandemiaren ostean Bilbon
egindako lehenengo jai erraldoi
gisa definitu dute, eta euskaltzale
guztiei dei egin diete bihar Abu-
sun elkartzeko, «euskararen
alde, euskaraz gozatzeko».

Antolatzaileek bihar
Abusun biltzeko deia
egin die euskaltzaleei,
«euskararen alde,
euskaraz gozatzeko»

Egitarauan  ‘Erronka’
nabarmendu dute , 14
eta 16 urte bitartekoei
zuzendutako 
proba sorta

Bilboko Abusu ikastolak prestatu du aurten Ibilaldia; bi urte eta gero, ohiko moduan
egingo dute. Egitarau «herritarra, parekidea eta parte hartzailea» osatu dute.

Jai giroan, ikastolen alde
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eta eragile desberdinetatik. 

Baina eraso sexistarik onartuko ez

duen jai bat prestatu dugu». For-

makuntza jasoko du hainbat bo-

luntariok osatutako talde batek,

eta egunean zehar erasoak prebe-

nitzeko zaintza lana egingo dute.

Garraio publikoa
Bihar, Abusun, jendetza biltzea

espero da, eta ahal bada garraio

publikoa erabiltzeko eskaera 

egin dute antolatzaileek,

«denentzako errazagoa eta ero-

soagoa izan dadin». Metroak,

Euskotren Tranbiak, Renfek eta

Bilbobusek bidia bereziak antola-

tu dituzte. 

Hala, euskaltzaleak elkartzeko

enkontrua izango da. Mezu argia

bota dute: «Gure abestiak dioen

moduan, mingainetan daukagu

guk geroa; beraz, etor zaitezte

euskaraz gozatzera».

Gazteak Lekeitioko Ibilaldian. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Txistulariak Lekeitioko kaleak girotzen, 2019ko Ibilaldian. MONIKA DEL VALLE / FOKU



I
bilaldiak aukera ematen

du  Bizkaiko ikastolen

hezkuntza proiektuak

ezagutzera eman eta

erronka berrientzako

baliabideak eskuratzeko, eta aur-

ten, Abusu ikastolari egokitu zaio

jaia prestatzea. 1977an sortutako

guraso kooperatiba bat da, eta bi

bider antolatu du Ibilaldia orain

arte, 1994an eta 2001ean. Hiruga-

rren aldia izango du aurtengoa,

beraz. Gaur egun, 700 ikasletik

gora dauzka Abusu ikastolak, eta

500 familiak eta 60 langile ingu-

ruk osatzen dute kooperatiba

elkartea; proiektu pedagogikoa

berritzen ari dira oraintxe. Hala,

Erro, harri, har lelopean atondu

dute gaurko festa. Hiru errotarrik

osatzen dute logoa: «Errota izan-

dako lekuan gaudelako, eta gure

lelo jolastiak ere hiru hitz dituela-

ko». 

Badu azalpena leloak ere. Adie-

razi dutenez, komunitateko

hainbaten artean erabakitakoa

izan da, eta gauza asko esan nahi

ditu. Erro, «sustraiak zaintzen»

ari direlako, errota izandako

tokian proiektua «errotu

asmoz». Harri, «harria bezain

gogor jardungo dutelako» eus-

kararen eta ikastolen alde, nahiz

eta egoera samurrena ez izan. Eta

har, «harrera herria» izan nahi

dutelako, «herrian zein kanpoan

jaiotakoei zabalik», eta berdinta-

suna ere helburu dutelako:

«Hezkuntza inklusiboa eta uni-

bertsala, finean».

Lelotik abiatuta, Ibilaldian

landu nahi dituzten hainbat hel-

buru ere zehaztu dituzte, Bilbon

pandemia ostean egingo den

lehen jai handia izango dela jaki-

tun. Hots, «pandemia osteko»

lehen Ibilaldi «handi» eta «nor-

malizatua». 

Euskara oinarri hartuta, eus-

kalduntasuna, euskal kultura eta

ikastola ardatz izango dituen jaia

izango da biharkoa. Horrez 

gainera, herritarra izango da, lan-

kidetzan osatutakoa, eta hezkun-

tza komunitate osoak esku har-

tuz egindakoa. Hezkuntza

sisteman ekinbide berriak susta-

tzeko ere baliatu nahi dute, eta

funtsezkotzat jo dute izandako

elkarlana.

Bestalde, azpimarratu dute

«gaztetxoen eta nerabeen jarrera

parte hartzailea eta hezitzailea»

bultzatu nahi dutela, haiei tokia

emanda eta parte hartze aktiboa

bilatuta. 

Gisa horretako helburuez gain,

badira identifikatutako zehar le-

rroak ere: hala nola euskara eta

haren sustapena bultzatzea, pare-

kidetasuna eta hezkidetza, sexu

eta generoari lotutako rolak gain-

ditzea, jasangarritasuna, ikastola

komunitatea osoaren parte har-

tzea edota inklusioa. Modu horre-

tara, jai jasangarriaren eta pareki-

dearen alde egin dute. 

Abestia
Onintza Enbeita bertsolari muxi-

karrak sortu du aurtengo Ibilal-

diaren kanta, eta, adierazi dute-

nez, leloa abiapuntutzat hartuta,

Abusu ikastolaren eredu koope-

ratiboa, euskal kultura eta balio

sozialak «islatu» ditu: «Abestia-

ren letrak iragana, oraina eta

etorkizuna uztartzen ditu». Hala

dio errepikak: «Erro, harri, har/

Abusutik mundura/ ikastolatik

kalera, bizi eizu euskara/ Ibilal-

dia/ ez harritu, erro gara/ mingai-

nean daukagu guk geroa».

Revolta Permanent eta STRko

Iker Villak, La Basuk eta Afrika

Bibangek abestu dute kanta.

Bideoklipean, berriz, «euskal

hezkuntza eredu kooperatiboa»

goraipatu nahi izan dute ikasleei

eta gurasoei protagonismoa ema-

nez: «Abusu ikastolaren izaera

eta nortasuna islatu nahi izan

ditugu».

Bilboko Abusu ikastolak antolatu du aurtengo Ibilaldia jaia, ‘Erro, harri har’ lelopean.
Logoak hiru errotarri adierazten ditu, ikastola «errota izandako lekuan» dagoelako.

Ibilaldia: erro, harri, har

Ibilaldiaren aurkezpeneko irudi bat, Bilbon. ARITZ LOIOLA / FOKU

Euskara oinarri hartuta,
euskalduntasuna,
euskal kultura eta
ikastola ardatz izango
dituen jaia izango da

Abestiak Abusu
ikastolaren eredu
kooperatiboa, euskal
kultura eta balio
sozialak «islatu» ditu
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Bilboko Abusu ikastolak antolatu

du aurtengo Ibilaldia jaia, eta, Jo-

seba Barandiaran lehendakariak

aitortu duenez, eguna gerturatu

ahala urduritasun zantzuak su-

matzen hasiak dira. Urtean zehar

prestaketa lanetan murgilduta

ibili ondoren, bihar hasiko da fes-

ta. 

Bihar egingo da Ibilaldia. Gogo-

tsu zaudete?

Bai. Guri pandemia aurretik agin-

du ziguten Ibilaldia. Orduan, no-

labait, Ibilaldi ezberdin bat-edo

egiteko saiakera egin nahi ge-

nuen. Gero pandemia etorri zen,

eta helburua bilakatu zen Ibilaldi

normal bat egitea lortzea. Garai

bateko Ibilaldi bat errepikatzea

lorpen bat bezala ikusten da. 

Zeintzuk dira helburuak?

Maila ezberdinetan daude. Gure

proiektua gizarteratzen jarraitu

nahi dugu; azkenean, auzo bate-

an txertatuta gaude, eta ez da Bil-

boko auzo ezagunena. Gure

proiektua ezagutaraztea eta eus-

karari bere garrantzia ematea da

asmoa. Orain dela urte batzuk

eraikin berri bat ere egin genuen,

eta horren zorrari buelta emateko

modua ere bada. Eta pixka bat ak-

tibatzea; eskola komunitateko

gurasoak, ikasleak, irakasleak...

Pizgarri bat da. 

Nola uztartzen dira Ibilaldia an-

tolatzeko lanak eta ikasturtea-

ren martxa?

Ba, dezenteko nekez. Eta batez

ere, irakasleen bultzada handi ba-

tekin, baita gurasoen inplikazioa

handituta ere.

Jaiaren antolaketak zuen arteko

harremanak sendotzeko eta in-

dartzeko ere balio du?

Bai. Azkenean, guraso, irakasle

eta ikasleen inplikazioa asko han-

ditu da. Ohiz kanpoko energia eta

konpromiso bat eskatzen du. Eta

hori eragile guztien artean gerta-

tu da. Saiatu gara, ahal zen heine-

an, ekitaldiak egin eta Ibilaldi

normal bat izaten berriz. 

Komentatu duzu pizgarria izan-

go dela. Ibilaldiko etekinak, ze-

hazki, zertarako erabili nahi di-

tuzue?

Gure proiektu pedagogikoa gara-

tzen jarraitzeko, horrek eskatzen

dituen inbertsioekin. Eta ban-

kuekin dugun zorra murrizteko.

Gero, egia da gure auzoa oso bere-

zia dela. Bilbo barruan dago, bai-

na Arrigorriaga da zati batean. Eta

auzo bat da, auzo bizitza handia

duena, etorkin proportzio handia

duen eremu bat, eta ekonomiko-

ki ez dena Bilboko gune aberatse-

na. Hori guztia kontuan hartuta,

barneko beka sistema bat dugu,

behar handiena duten familiei la-

gundu ahal izateko. Eta fisikoki

ere, azpiegitura aldetik, gurean

ikastola oso ingurune berde eta

natural batean kokatuta dago,

baina oso mugatua da. Orduan,

baditugu zenbait baldintzatzaile,

gure premia agian handiagoa iza-

tea eragiten dutenak. Eta gure

proiektu hori aurrera ateratzeko

eskakizun berezia eskatzen dute-

nak. 

Hirugarren aldiz antolatuko du

Ibilaldia Abusuko ikastolak.

Egoera asko aldatu da?

Erabat. Gizartea aldatu da, aldatu

da ikastola, eta baita ingurunea

ere. 60 haur ingururekin abiatu

zen ikastola, familia eta irakasle

gutxi-gutxi batzuen erabakime-

nez, eta haizea kontra zuela.

Azken hamar urteetan bikoizke-

ta prozesu bat egon da, eta horrek

eraman gaitu eraikin bakarra 

izateari utzi eraikin berri bat 

izatera. Eta, gainera, patio estali

bat. Agian edozein ikastolatan

oinarrizko gauza bat dena 

gurean orain dela oso gutxi lortu

dugu.

1977. urtean guraso talde txiki

batek sortu zuen Abusu ikastola;

ordutik handituz joan da, ezta?

Bai. Eta uste dut 94koa inflexio

puntu bat izan zela. Bereziki az-

ken bost-hamar urteetako lana

ikaragarrizkoa izan da. 

Ibilaldiaren helburua ere bada

ikastolen hezkuntza-proiektua

ezagutaraztea. Zein da zuena?

Oso enfokatuta dago proiektue-

tan egindako hezkuntzan, eta

konpetentzietan oinarritua dago.

Pandemia aurreko asmoa zen

klase ezberdinak nahastea, pare-

tarik gabeko guneak egitea, eta

proiektu batez ere propioak, be-

reziak eta gurera eginak lantzea.

Hori zen gure ilusioa, jakinda

gure errealitatera egokitu behar

dugula, soziolinguistikoki eta so-

zioekonomikoki, agian, beste

eremu batzuk baino ahulagoak

garelako. 

Euskara oinarri duzue?

Bai. Kontziente gara non gauden.

Zein den euskararen egoera Bil-

bon eta Abusun, eta alde horreta-

tik, funtzionamendu aldetik eta,

ziurrenik auzoko eragile euskal-

dunenak gara. Hori arduraz har-

tzen dugu, eta pozez markatu.

Esan dezakegu auzoko erreferen-

te euskaldun bat garela, eta

horretaz oso harro gaude. Eta iza-

ten jarraitu nahi dugu. 

Zeintzuk dira etorkizunera begi-

rako erronkak?

Nagusia, baina hezkuntza sektore

guztiarena, batetik, demografia

da. Haurren gutxitze horri nola

aurre egin. Bestetik, aniztasuna,

eta horretara nola egokitu. Eta

gero, hau ere hezkuntza guztia-

ren alorretik, gaur egungo beha-

rrei egokituta nola lortu kalitatez-

ko hezkuntza bat. 

«Auzoko erreferente
euskaldun bat gara»

Joseba Barandiaran b Abusu ikastolako lehendakaria

Bihar egingo da Ibilaldia, Abusun, eta gogotsu daude antolatzaileak.
Ikastolaren proiektu pedagogikoa garatzen jarraitu nahi dute, eta
etekinak eraikin berriak sortutako zorrak kitatzeko ere erabiliko dituzte.

JOSEBA BARANDIARAN
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