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Herri bakoitzak bere arrazoia izan du hautagaitza independentea sortzeko: agintean egondako
alkatearen gobernatzeko moduak haserrea eragin duelako, herriko polarizazioa gainditzeko, ohiko
alderdietan konfiantza falta zegoelako... Halere, gogoeta berak dituzte.

Alderdiz kanpoko herrigintza
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

rtebete barru,
ekainaren erdi
aldera, maiatzeko hauteskundeetan
bozkatutako
Bizkaiko 112 udalak osatuko dira,
eta alkateek kargua hartuko dute.
Alderdi politikoak dagoeneko hasi dira prestatzen. Baita herri hautagaitza independenteak ere. Izan
ere, agintaldi honetan Bizkaian
zortzi alkatetza dituzte, eta beste
hainbat udal gobernutan ere partaide dira. Horietako batzuek datorren eguaztenean Guzan Bermeoko hautagaitzak antolatu
duen mahai inguruan parte hartuko dute —Bermeoko Kafe Antzokian, 18:00etan—. Bizkaiko Hitza-k haiekin hitz egin du: Zalla
Baiko Javier Portillorekin, Balmasedako CLI Tokiko Hautagaitza
Independenteko Txus Osegirekin, Bakio Baiko Alain Gomezekin eta Bermeoko Guzaneko Xabi
Ortuzarrekin. Portillo alkate izan
zen 2011tik 2019ra —gaur egun ez
da zinegotzi—, Osegi alkateorde
da 2019tik, eta Gomez udal gobernuko zinegotzia 2019tik. Guzan ez
da inoiz udal gobernuan egon.

U

Zergatik eta zertarako
sortu zen hautagaitza?
Balmasedako CLI da lau hautagaitzetan zaharrena; 1987an sortu
zuten, Eugenio de Francisco Maizen ekimenez. «Denok genuen
kezka politikoa, baina hark are
gehiago; ez zuen konfiantza handirik alderdi politikoetan, eta uste
zuen hautagaitza independente
bat sortu behar genuela», gogoratu du Osegik. Lehen hauteskundeetan ez zuten lortu zinegotzirik, lau botorengatik.
Beste plataformen kasuan ere,
kezka politikoa izan da abiapuntua, baina herrian izandako gatazkek eman zieten falta zuten
bultzada. Portillok gogoratu du
2011n «ezinegona» zela nagusi
Zallan, udalak izandako jarrerak
sortuta: «Herrian gauza batzuk

1 Guzan. Bermeoko Guzan plata1

egiten ari ziren, eta inork jakin gabe egin ziren. Adibidez, zabortegi
bat egiten ari zirela jakin genuen,
kamioiak ikusten genituelako pasatzen». Haserrea eragin zuten
beste gai batzuk ere izan ziren:
erabiltzen uzten ez zieten zazpi
miloi euroko frontoi berria, industrialde bat egiteko eraitsi beharko ziren etxeak...
Urte hartako hauteskundeetarako beranduegi hasi ziren hautagaitza osatzen. Baina, halako batean, Aralarko kide batek esan
zien jendea falta zutela zerrenda
osatzeko, eta Aralarrek haien egitura utziko ziela hautagaitza independentea osatzeko. Hala aurkeztu ziren, bada, hauteskundeetara: Aralarren izenpean, baina
hautagai guztiak independenteak
zirela. Eta sorpresa hartu zuten:
gehiengo osoa lortu zuten. «Agerian geratu zen herrian zegoen
ezinegona orokorra zela».
2015ean, Zalla Bai izenpean aurkeztu ziren, eta berriro irabazi zuten, gehiengo osoa handituta.
Bakion, egoera antzekoa edo
okerragoa zen 2011n. Bizkaiko Fo-

ru Aldundiak udala erreskatatu
behar izan zuen, hondoa jo baitzuen: «EAJ 30 urtean egon zen
agintean, eta etxebizitzen kudeaketa tamalgarria egin zuten», gogoratu du Gomezek. Dioenez, herria erdibituta zegoen: «Herri erdia baino gehiago EAJkoa zen, eta,
besteak, EH Bildukoak. Ezinikusia zegoen haien artean. Herrian
ez zegoen lekurik hirugarren bide
batentzat. Alderdi politikoetatik
harago, herritik eta apaltasunez,
Bakio aldatu nahi zuen hautagaitza bat behar zen». Uste du M15
mugimenduak ere bultzada
eman ziela, haiei eta orduan sortu
ziren beste hainbat hautagaitza
independenteri.
Bermeon ere EAJren eta EH Bilduren arteko «ezinikusiak» bultzatu zituen Guzanekoak hautagaitza sortzera. Baina, kasu horretan, 2015ean izan zen. «2013an
Bermeo kiebra teknikoan zegoen,
hirigintza arazo batzuengatik. Alderdi batek bestea salatu zuen
[EAJk EA], epaiketak izan ziren,
eta herriak pairatu zituen ondorioak», gogoratu du Ortuzarrek.

Bien bitartean, iruditzen zitzaien
ez zirela konpontzen herriak zituen gabeziak. «Pentsatu genuen
bazela sasoia herria eta herritarrak lehentasun izateko, haien interesak defendatzeko, eta gauzak
beste era batera egiteko».

Hautagaitzak zelan
aldatu du udal politika?
Zallan argi dute plataformak
ekarpena egin duela: «2019tik,
EAJ dago udal gobernuan berriro,
baina orain oso orekatuta daude
indarrak; ez dago gehiengo osorik. Frogatu da gauzak gaizki eginez gero aldaketak egon daitezkeela, eta alderdi tradizionalentzako
alternatibak badaudela», esan du
Zalla Baiko kideak. Ordura arteko
alkatea hogei urtez egon zen agintean, eta, Portilloren ustez, halakoetan «ohitura txar batzuk hartzeko arriskua dago». Pluraltasun hori azpimarratu du Osegik
ere, baina ez soilik udalean: plataforma barruan duten aniztasunari ere oso garrantzitsua iritzi dio.

formaren aurkezpen ekitaldietako
bat, 2015eko maiatzean. GUZAN
2 Zalla Bai. Zallako hautagaitza
Aralarren egiturarekin aurkeztu
zen 2011n, eta 2015ean aurkeztu
ziren Zalla Bai izenarekin. Irudian,
2011ko kanpainan. ZALLA BAI
3 Bakio Bai. Lau urtez oposizioan egon ondoren, 2019tik gobernuan daude, EH Bildurekin. Irudian, 2019ko kanpainan. BAKIO BAI
4 CLI. 2019an, Balmasedako alkatetza lortu zuten, lehenengoz.
Irudian, Aitor Larrinaga alkate kargua hartzen, orduko ekainean. CLI

Ortuzarrek uste du Guzanek
adostasun zabalak ekarri dituela
Bermeoko Udalera: «Gobernuarekin eta oposizioarekin akordioak egin ditugu. Ez dugu ulertzen
aldebakarrez hartzen diren erabakiak, nahiz eta gehiengo osoa
eduki. Lau urte barru beste alderdi bat egongo bada agintean, ez du
zertan gure erabakia jarraitu, ez
badugu harekin adostu». Uste du
kohesio sozialean lagundu dutela.
Bakion ere iritzi bera dute: «Erakutsi dugu politika egiteko beste
modu bat dagoela. Adostasun zabalak lortzea posible dela: bozketak atzeratu ditugu, aurretik
adostea lortu ahal izateko».
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Zer zailtasun ditu?
Balmasedan, urte gehienak oposizioan egin dituzte. «Oso gogorra
da», aitortu du Osegik. Eta udal
gobernuan agintaldi «zaila, arraroa» tokatu zaie: «2019ko ekainean hartu genituen karguak; uztailean, lanean hasi. Abuztuan,
administrazioan ez da lanik egiten, eta, abendura arte, aurreko
gobernuaren aurrekontuekin ibili
ginen. 2020ko martxoan, pandemia iritsi zen, eta diputaziotik austeritatea agindu zitzaigun. Aurten
hasi gara gure programa garatzen.
Ekaitz baten erdian, garairik txarrenean, dena aldatzen ahalegindu direnak gara».
Bakio Baik lehen hauteskundeen ondoren EH Bildu babestea
erabaki zuen, eta ordura arte
agintean egondako EAJk galdu
zuen alkatetza. Gomezek esan du
horrek haserretu egin zituela Ba-
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kio Bairen hautesle batzuk. «Gure boto emaile batzuk EAJren aldekoak dira, beste batzuk EH Bildurenak, baina dezepzionatuta
daude batzuekin eta besteekin.
Beste batzuek ez dute loturarik alderdiekin. EAJren aldekoek ez zuten erabakia ulertu».
Gainera, EH Bildu babestu zuten, baina oposizioan geratu ziren. «Lorpen guztiak EH Bildurenak zirela zirudien». Beraz,
2019an, udal gobernuan sartzea
exijitu zioten EH Bilduri. Izan ere,
Bakio Baiko zinegotziaren arabera, haiek ez dute alderdi tradizionalek duten oinarri sozialik. «Ez
dakigu nortzuk diren gure boto
emaileak, eta zailtasunak ditugu
egiten duguna erakusteko». Gobernuan sartu izana ere kritikatu
diete boto emaile batzuek.
Portilloren esanetan, Zallan
«berehala» konturatu ziren alkatetza lortzea eta boterea izatea
ez direla gauza bera: «Politika as-

ko diputazioaren eta Jaurlaritzaren esku daude. Hainbat aldaketa
edo hobekuntza egin nahi dituzunean, dena da arazo. Eta ikusten
duzu herri batzuetarako dirua dagoela, proiektuak daudela, baina
zurerako, ezer ez».

Badu desabantailarik
independente izateak?
Arestian ere esan du Gomezek:
masa soziala falta dutela sentitzen
dute, edo baldin badute, ez dute
ezagutzen, eta hori desabantaila
da haientzat. Dirurik ere ez dute
aholkulariak eta teknikariak hartzeko. Azken batean, alderdi handi batek ematen duen babesa falta
zaiela sentitzen du. Baina, neurri
berean, abantaila izan daitekeela
ere uste du. «Ez dugu goitik jasotzen dugun agindurik bete behar;
guk bakiotarren aurrean baino ez
ditugu azalpenak eman behar».

Osegik uste du alderdi politikoentzat hautagaitza independenteak «hutsaren hurrengoa» direla, eta «areriotzat» hartzen dituztela. Ez dute ordezkaritzarik ez
Bizkaiko Batzar Nagusietan, ez
Eusko Legebiltzarrean; beraz, ez
dute erabakitzeko ahalmenik gero haien herrietan eragina izango
duten hainbat legeren inguruan.
Berbarako, Udalkuntxa udalak finantzatzeko Bizkaiko foru funtsarekin gertatu zaiena gogoratu
du. Esan du Bizkaiko eta Arabako
hautagaitza independenteak sarri
elkartzen direla —Gipuzkoak, ez,
«politizatuta» daudelako—. Bilera horietatik sortu zen Udalkutxako banaketa sistema hobetzeko aldarrikapena, «bidezkoagoa
bihurtzeko». «Ez ziguten kasurik egin. Orain, haiek esan dute aldatu behar dela, eta horretan dabiltza. Baina ez digute utzi prozesuan parte hartzen». Batzar Nagusietan ez daukate ordezkaritza-

rik, baina esan du Eudelen badutela, eta haren bitartez egin zitekeela gogoeta.

Badago hautagaitzen
arteko elkarlanik?
Bakio Baiko Gomezek aitortu du
euren kasuan elkarlan txikia dagoela. Gaztelugatxen diputazioak
egin nahi zuen aparkalekuaren
aurka elkartu ziren Guzanekin.
Enkarterrikoek, ostera, mankomunitatean dute ordezkaritza,
eta han dute hartu-emana, Portillok kontatu duenez: «Askotan,
ados egoten gara beste hautagaitzekin mankomunitateak izan
behar lituzkeen politikez. Hala
ere, independente izateak ez du
esan nahi denok berdin pentsatu
behar dugunik». Ortuzarrek esan
du haientzat beste hautagaitzak
erreferenteak direla, eta asko
ikasten dutela besteengandik.
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Datorren eguaztenean Bermeon
Bizkaiko hainbat udal hautagaitza independentetako ordezkariek egingo duten mahai inguruan izango da Miriam Ureta Garcia (Getxo, 1987) EHU Euskal
Herriko Unibertsitateko politologoa ere. Gaiari buruzko hainbat
artikulu argitaratu ditu aurretik,
eta maiatzean aurkeztu zuen
doktoretza tesia: Alderdiak-Mugimendua eta sakontze demokratikoa. Kataluniako eta Euskadiko tokiko gobernuak: Decidim Ripollet eta La Voz del
Pueblo kasuak (2017-2022).
Zer dira udal plataforma independenteak?
Independenteak esaten diet, autonomoak direlako udalez gaindiko beste erakunde edo alderdi
batzuekiko. Haientzat udal esparrua da jarduten duten esparru
bakarra; hori da haien nortasunaren ikurra. Formalizazio maila
leunagoa eta malguagoa dute, eta
antolatzeko modua horizontalagoa da, haien egitura soilik udal
mailakoa delako. Horrek abantaila asko ditu, baina baita desabantailak ere. Plataforma independente izenaren azpian oso kasuistika zabala dago; askotariko
errealitateak daude.
Bizkaian hainbat udaletan dute
ordezkaritza, eta batzuetan udal
gobernuan ere badaude. Inguruan ere ohikoa da hori?
Zientzia Politikoetan gutxi aztertzen da gai hori, baina Espainiako
Estatuan ez da ezohiko fenomenoa. Gehien [Hego] Euskal Herrian eta Katalunian aztertu izan
dira. Espainiako sistema politikoak badu berezitasun bat: alderdien eta hauteskunde sistemak
estatu mailan sortzen duen alderdi bitasunak ez du oihartzunik
udal mailan. Tokiko sistema beste
era batean dago diseinatuta, eta
modua ematen du horrelako
hautagaitzak sortu eta ugaritzeko. Datuak oso argiak dira: hautagaitza hauek lortu dituzten ordezkari edo zinegotziak gorako
bidean daude. [Hego] Euskal Herrian, lehen udal hauteskunde
demokratikoetan, 1979an, hautagaitza independente asko sortu
ziren, diktadura bukatu berri,
oraindik alderdien egituraketa
erabat egin gabe zegoelako. Gero,
1991n, beste goraldi bat egon zen,
eta ordutik hazkunde motel bat
dago; batez ere, 2003tik aurrera.
2003tik gaur egunera, Bizkaian,
%50 baino gehiago igo dira hautagaitza hauen hautetsiak. Batzuetan gobernuan daude, gero galdu
egiten dituzte; beste alderdiek dituzten egitura sendoak falta zaiz-
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«2003tik, %50etik gora
igo dira plataformen
hautetsiak Bizkaian»
Miriam Ureta Garcia b Politologoa
2000ko hamarkadatik dagoen faktore askoko krisiak herritar asko udal
politikagintzan jardutera eroan dituela esan du Miriam Uretak. Tokiko
plataformek udal politikaren joko arauak aldatu dituztela iruditzen zaio.
kienez, gorabeheratsuak dira,
baina datuak adierazgarriak dira,
eta erakusten dute irauteko eta
hazteko gaitasuna dutela.
1991 eta 2003a aipatu dituzu
mugarri gisa. Zer gertatu zen?
1991n, La Voz del Pueblo plataforma sortu zen Etxebarrin. Plataforma independenteen kasu paradigmatiko eta adierazgarriena
da. Urte hartako hauteskundeetatik dago agintean. Horrelako
kasu batek laguntzen du inguruan antzeko beste plataforma
batzuk sortzen. 2003an eta
2008an ere bai, ugaritu egin dira,
dimentsio askoko krisiaren ondorioz. Aurretik datorren krisialdi ekonomikoa larritu zen
2008an. Horren ondorioz, beste
atsekabe batzuk sortzen dira; politikagintza zaharrak eragindakoa, esaterako. 2013an, Espainiako Tokiko Administrazioaren

Arrazionalizaziorako eta Iraunkortasunerako Legea onartu zen:
ordura arte zituzten eskumenak
kendu zitzaizkien udal gobernuei; batez ere, hezkuntza, okupazio eta gizarte zerbitzuen alo-

«[Udal plataformek] Ez
dutenez udalaz gaindiko
gaietan jarrerarik
agertzen, askotariko
jendea joaten zaie»
«Udal mailan jarduteak
abantaila asko ditu,
baina, adi berean,
egitura handiago baten
babesa falta zaizu»
rrean. Euskal Herriko politikagintzan ere gertaera garrantzitsu
batzuk egon ziren, 2003ko eta
2011ko udal hauteskundeetan
eragina izan zutenak. Faktore

asko egon ziren, eta guztiek eragin zuten. Horren ondorioz,
herritar batzuek pentsatu zuten
politikan jarduteko esparrua
udalean dagoela, gertukoeneko
erakundea delako, eguneroko
arazoak konpontzeko aukera
ematen dielako.
Tokian tokiko faktoreak ere
egongo dira, ezta?
Noski, aipatutakoak orokorrak
dira. Baina gero Bermeok bere
historia du, Etxebarrik bere historia du, Karrantzak berea... Herrian bizi izandakoek eta herrian
dagoen egoerek ekar lezakete herritar bat bultzatzea herritar plataforma bat sortzera. Nik ez dut
aztertu herri bakoitzean zerk bultzatu dituen plataforma bat sortzera. Pluraltasun politikoaren
isla dira, eta ez ditugu txarto hartu
behar. Ona da belaunaldi berriak
sartzea, karguak berritzea eta po-

litika egiteko ikuspegi ezberdinak
agertzea. Nire ustez, garrantzi
handia dute: udal politikagintzako joko arauak aldatu dituzte.
Zertan da ezberdina plataforma
independente baten politikagintza ohiko alderdiekiko?
Nik uste dut ezberdintasuna definiziotik datorkiela. Udal mailako
hautagaitza bat bazara, hori da
zure eskala. Ez zaude egitura hierarkiko batean, eta zure interes
bakarrak udalerrikoak dira. Joaten dira diputaziora bileretaraeta, noski. Edonola ere, horrek
badu bere desabantaila ere: ez
daukazu babestuko zaituenik.
Batzar Nagusietan ordezkaritzarik ez izateak eragingo die, ezta?
Batez ere, agintean daudenean.
Erabat. Horregatik, Araba, Bizkai
eta Gipuzkoako plataformak
modu federatuan aurkezten ahalegindu ziren 2015eko udal eta
foru hauteskundeetan, Ikune
izenpean, baina azkenean ez zuten egin. Udal mailan jarduteak
abantaila asko ditu, askeago jardun dezakezulako, baina egitura
handiago baten babesa falta
duzu, aldi berean.
Plataforma hauek ohiko alderdien eskema ideologikoetatik
kanpo daude, nolabait, eta,
agian, horrek zaildu egin diezaieke udal politikatik goragoko jauzi hori ematea? Batzar Nagusietan ordezkaritza izateak,
esaterako, udalean hartu beharko ez lituzketen jarrera batzuk
agertzea eta polemikoak izan
daitezkeen gaietan iritzia ematea eska diezaieke.
Plataforma horiek ere euren ideologia dute. Kontuz: nik ez nituzke
urardotuko. Baina egia da gehienetan ez dutela planteatzen estrategia politiko bat udalez gaineko
gaien inguruan. Nolabait, egunerokoaren kudeatzaileak dira, eta,
ez dutenez udalez kanpoko gaietan jarrera ideologikorik agertzen, haiengana askotariko jendea joaten da. Kontua da udal esparrutik kanpo ere eskubide asko
jokoan egoten direla. Estatu, autonomia erkidego edo herrialde
historiko mailako politikek ere
eragin zuzena dute udalerrietan
egin daitekeenean; baldintzatzen
dituzte, eta haiek erabaki horietan parte ez hartzeak baditu ondorioak, noski.
Plataforma hauek badute eraginik udalean dauden gainontzeko alderdien jardunean?
Ez dakit hainbesterako eraginik
duten, ez dut ikertu. Baina egia da
panorama politikoa aldatzen denean denek egokitu behar izaten
dutela errealitate berrira: aliantzak eta itunak beste era batera
egin behar dira ezinbestean.

Iritzia
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Hegaldi-egoeran
adira jendez inguratuta egon arren bakarrik
sentitzen zaren egunak. Plan ugari egin
arren barrenak ezer ez egitea eskatzen dizun egunak. Paso egiteko gogoa duzu. Etzatekoa. Agendan apuntaturiko planei intsumisioa egin eta gauzak etorri
ahala inprobisatzekoa. Zelan
esan. Zure esku balego, garuna
telefono mugikorra legez tratatuko zenuke. Hegaldi-egoeran ipiniko zenuke, gero, barneko marmar batean honakoa ahapeka
esateko: «Pasa dadila denbora
eta fuera guztia. Ahal dudanean
bueltatuko naiz errealitatera,
ahal dela indarberrituta». Ez al

B

zaizue horrelakorik sekula gertatu? Bada, egunotan antzeko samar nabil. Hegaldi-egoera moduko batean. Inguratzen nauten
ospakizun, kontzertu eta bazkariekiko agnostiko. Kontsumitzen
ditudan informazioekiko ateo.
Zail zaidalako molde zaharreko
jainko, erlijio eta enparauak
irensten. Baina hori bezain gaitz
zaidalako mundu berri honetan
jainkotu diren joera batzuk sinesten. Auto elektriko ahalguztidunak salbatuko gaituen biblia hori,
adibidez. Edo osasun sisteman
«kultura aldaketa» behar den
sermoia. Baina, zaude. Guztiarekin, e? Baita bazter guztietan
programaturiko kultur agendak

R
AMILLANPETIK
Ekaitz Herrera
Azkarraga
irentsi behar horrekin ere. Artista
honen azken diskoa entzun behar horrekin. Irakurri beharreko
liburuen zerrenda amaigabea
bukatu behar horrekin. Guztiak
sortzen dit duda, zalantza, apatia.
Gainkarga mentala. Eta, bai. Beharbada, Alaine Agirrek Euskadi
Irratian esan zuen bezala, «petatuta gaude». Exijentziak eta autoexijentziak petatuta.
Zapatuan ospakizun txiki bat
dut auzoan. Aurten 25 urte betetzen dira gure herriko ikastetxe
nagusian Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza eskaintzen hasi zirenetik. Gauza asko aldatu dira
gure promozio urrun hartatik,
baina beste batzuek bere horre-

tan diraute. Umeek eta gazteek,
adibidez. Lehen bezala segitzen
dute: orain futbola, orain pilota,
orain igeriketa, orain ingelesa,
orain pianoa, orain errugbia,
orain klase partikularrak, orain
iseka bat, orain bullying, orain
Instagram, orain modako jantzia,
orain aparatua ahoan, orain El

Umeei eta nerabeei
tarteka
hegaldi-egoeran
egoteko eskubidea
dutela azaldu
beharko zaie, akaso

Juan Luis, Roman eta Manu,
egia jakiteko garaia da
Oier Bilbao, Marijo
Martinez eta
IñigoAlonso
Katu eta Manu Gogoan
ekimeneko kideak

uskal Herriko
gatazka politikoaren testuinguruan milaka giza
eskubideren
urraketak gertatu dira, eta egia, aitortza, justizia
eta erreparazioa zor diegu, salbuespenik gabe. Honetaz guztiaz,
tamalez, zerbait badakigu Busturian. Izan ere, Juan Luis Lekuona
eta Manu Urionabarrenetxea hil
zituztenetik 38 eta 33 urte bete
dira, eta oraindik beraien heriotzen inguruan emandako bertsio
ofizialak bizirik dirau.
1984ko ekainaren 15ean Intxaurrondoko kuarteleko guardia zibilek Hernanin hil zituzten
Agustin Arregi eta Juan Luis Lekuona. Bertsio ofizialaren arabera, Guardia Zibila haiek zeuden
etxebizitzara sartzean, etxeko
gela batean ezkutatuta zeuden
erasotzaileak berehala tiroka hasi
zitzaizkien, eta horrexegatik

E

Guardia Zibila buru-belarri aritu
zen erasotzaileak menderatu
ahal izateko. Egia esan, aurrez
aurre zegoen eraikinean kokatutako frankotiratzaileak tiroka
ordu luzez aritu ostean, dena bukatu zen Mekar granada bat gelaren barrura bota zutenean, izugarrizko leherketa sortuz. Suteak
dena suntsitu zuen; baita haien
heriotzaren inguruko probak ere.
Hernaniko eta Busturiko udal
taldeek eta hainbat sindikatu eta
alderdik Gobernu Zibilak emandako bertsioa zalantzan jarri, eta
gertatutakoa argitzeko ikerketa
sakon bat eskatu zuten.
Heriotza haiek gertatu ziren
egunean bertan, Miarritzen, beste busturiar batek estatu terrorismoaren bortxa pairatu zuen.
GALek bonba-moto bat leherrarazi zuen Roman Orbe eta Tomas
Perezen aurka. Ospitalera eraman zituzten, oso egoera kritikoan. Romanek, zorionez, pairatutako zauri larriak gainditzea lortu
zuen, baina, tamalez, Tomas aste
batzuk geroago hil zen.
1989ko irailaren 17an, berriz,
Intxaurrondoko kuarteleko
guardia zibilek Manu Urionabarrenetxea eta Juan Maria Oiarbide tiroz hil zituzten Irunen, autobideko ordainlekuan. Gertatuta-

Azken urteetan
testigantzak hartzen
aritu gara. Bi ordutik
gorako bideo
elkarrizketa sorta
bat osatu dugu.
Bertan,
gertatutakoaren egia
agerian geratzen da.
Zapatu honetan
Busturian Egiari Zor
fundazioagaz batera
egingo dugun
ekitaldian
eskuragarri
egongo da

koaren inguruko bertsio ofizialak
operazio haren emaitza legitimatzen zuen. Haren arabera, guardia zibilek kamioia geldiarazi zutenean, ibilgailuaren barrualdetik granada bat jaurti zieten.
Hartatik bizirik ateratakoen
bertsioa oso bestelakoa da, ordea:
irailaren 17an, 19:00 inguruan,
Guardia Zibilaren dispositibo
handi bat hedatzen hasi zen ordainlekuan, Irungo herrian bertan, balen aurkako txalekoak
jantzita eta arma luzeak eskuan.
22:00 aldera, bidesariko langileak
lurrera bota ostean, kamioiaren
gainera igo ziren guardia zibil batzuk, haren kargaren kontra tirokatzen hasteko. Tiroketa luzeen
ondoren norbait bizirik geratuz
gero, eskuak gora atera zedila
agindu zuten. Berehala, anbulantzia bat iritsi zen, baina ez zioten
utzi hurbiltzen. Kazetariak iristen hasi ziren, baina debekatu
egin zieten ikusitakoaren berri
ematea. Guardia Zibilak bideoan
grabatu zuen operazio osoa. Non
dago material hori, ordea? Sekretu ofizialen legearen babesean.

%
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Hormiguero, orain late show bat,
orain lotara. Zelan esan. Petatuta
daude. Exijentziak eta autoexijentziak petatuta. Bizimodu petatuak dituzten gurasoen eta irakasleen aginduak betetzen petatuta. Cesar Manzanos Bilbao
soziologoaren aforismo batek dio
hezkuntza haurtzaroa birrintzeko artea dela. Hau da, umeak
guztia jakinda jaiotzen direla, eta
hezkuntza gizartearentzat ona
eta txarra zer den erakusten oinarritzen dela.
Nork daki. Beharbada petatze
hori haurtzarotik landu behar
den zerbait da. Umeei eta nerabeei tarteka hegaldi-egoeran egoteko eskubidea dutela azaldu beharko zaie, akaso. Eta kasu!: ez
naiz horrenbeste maite dituzten
telefonoak hegaldi-egoeran ipintzeaz ari. Bizimodu petatuak ditugunongandik deskonektatzeaz
ari naiz. Guganako hegaldi-egoeran ipintzeaz.

Horrek ezinegona sortzen
digu, eta pentsarazi kasu hauek
argitzeko prozesu bat abiatzea
inoiz baino beharrezkoagoa dela.
Bizirik dauden lekuko horien
kontakizuna aintzat hartu behar
da; memoria bizia gara.
Hori dela eta, azken urteetan
testigantzak hartzen aritu gara.
Bi ordutik gorako bideo-elkarrizketa sorta bat osatu dugu. Bertan,
gertatutakoaren egia agerian geratzen da. Zapatu honetan, Busturian Egiari Zor fundazioagaz
batera egingo dugun ekitaldian
eskuragarri egongo da.
Katu eta Manu Gogoan ekimenetik bestelako dinamika batzuk
ere jarri ditugu martxan. Besteak
beste, erakusketa bat jarriko
dugu ikusgai ekainaren 20tik
30era bitartean Altamirako kultur etxean, garaiko hemeroteka
eta proba materialekin. Bideo elkarrizketak ere bertan ikusi ahalko dira. Horrez gain, sinadura
bilketa abiatu dugu gertatutakoaren egia osoa eta instituzioen inplikazioa eskatzeko.
Busturian azken hamarkada
hauetan indarkeriaz bizitza galdu
duten herritarren memoria ezin
da ahanzturan utzi. Horrexegatik, zapatu honetan zita bat duzu
egiarekin Altamirako plazan,
12:00etan. Guk, gure aldetik, ez
dugu etsiko memoria gordetzeko
lanean, gertatutakoaren egia
osoa eta erreparazioa lortu arte.

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

6

Herri mugimenduak

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko ekainaren 17a

Hamarkadetako lanen geroa
Hari Gorria dinamikak gogora ekarriko ditu bihar azken 85 urteetan Bizkaian egin diren
borrokak, Bilbon b Mobilizatzen jarraitu behar dela erakusteko ere baliatuko dute eguna
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Bizkaia hainbat borroka eta mobilizazioren lekuko izan da hamarkada ugaritan. Bizkaia Hari
Gorria dinamika aurkeztu zuten
duela zenbait hilabete, islatzeko
borroka horiek guztiak ez direla
bakanak izan: azken 85 urteetako
askotariko borrokak hari gorri
batez lotuta irudikatu zituzten orduan. Baita gogora ekarri ere: Matxitxakoko erresistentzia 1936ko
gerran; Gernikako errautsak; Lemoizko antinuklearrak; Euskaldunako langileak; edota abortuak
egitea leporatuta 1976an atxilotu
zituzten Basauriko emakumeak.
Beste batzuen artean, horiek denak oroitu, eta hari gorri horri segida emateko aldarria egingo
duen ospakizuna antolatu du
biharko norbanako ugariz osatutako dinamika horrek berak.
Egun osoko ospakizun ekitaldi
bat prestatu dute, Bilbon.
«Helburua da gogora ekartzea
dena ez zela bukatu altxamendu
faxistarekin eta gerra galduta. Ostean, gai izan ginen lanean jarraitzeko, gizartea eraldatuz mugimendu sozialen bidez. Borroka
mordoa izan ziren. Batzuk irabazi

egin ziren —nuklearren kontrakoa, kasurako—, eta beste batzuk,
berriz, galdu. Urte horietan guztietan egindako lan politiko eta
sozialaren ibilbidea gogoratuko
dugu». Hala laburbildu du Esther
Lopez Bizkaia Hari Gorria dinamikako kideak egitasmoaren eta
biharko ekitaldiaren xedea. Dena
den, argi utzi du oroitzapen ekitaldi bat baino gehiago izango
dela: «Asmoa ez da memoria historikoko ariketa soil bat egitea:
gerra, altxamendua, galdutako
eta sufritutako hura guztia... ez.
Asmoa da aldarrikatzea hura guztia gertatu zen arren gizarte
honek zutik eta borrokan jarraitu
duela».

Gertuko memoria
Jarraipen horren adierazgarri,
denboran gertuago dauden bestelako mobilizazio batzuk ekarri
dituzte gogora. Ezkerraldeko langileen borrokak, arrantzaleen
eskubideen aldeko aldarrikapenak, Erandioko kutsaduraren
aurkako protestak, AHTaren aurkako dinamikak, jai herrikoiak,

konpartsak, gau eskolak, euskaltegiak, hezkuntza sistema propioa eta abarren aipamena egin
dute iraganeko eta gaur egungo
borroken arteko lotura islatzen
duen hari gorriak izan duen

‘‘
Asmoa da aldarrikatzea
hura guztia gertatu zen
arren gizarte honek
zutik eta borrokan
jarraitu zuela»
«Egungo mugimendu
sozialak sortu dira
borrokatzen den herri
honetan ibilbide sakona
dagoelako»
Esther Lopez
Bizkaia Harri Gorria dinamikako kidea

jarraipena erakusteko. «Mobilizazio horiek guztiak gogora ekarri nahi ditugu. Herritarrei esan
nahi diegu borroka horiek gertatu direla. Gaur egun ere jarraitzen
dutela; zutik gaudela, ez ditugula

ahanzten, eta borrokan jarraitu
behar dugula».
Hori guztia «desmobilizaziorako saiakerari» aurre egiteko baliatu nahi dute. «Erakundeak
saiatzen ari dira gure memoria
gertukoenarekin bukatzen; hemen gertatzen diren gauzak gertatuko ez balira bezala jarduten
dira; gaur egun daukagun testuinguru sozial eta politikora iristeko inongo borrokarik gertatu
izan ez balitz legez aritzen dira.
Herritarrei esan nahi diegu borroka horiek gertatu direla, gaur
egun ere jarraitzen dutela, zutik
gaudela, ez dugula ahanzten, eta
borrokan jarraitu behar dugula».

Etorkizunari begira
Izan ere, uste dute oraindik badagoela zer borrokatu hainbat alorretan: «Ekologia, langileen
borroka, emakumeen borroka...
Adierazi nahi duguna da guk
hemen jarraitzen dugula borrokatzen. Hainbat mugimendu
sozial ari dira hainbat esparrutan
lanean, baina ez dira sortu batbatean. Ez gara sortu perretxiko-

OSPAKIZUNA
Bizkaia Harri Gorria dinamikak antolatutako jarduerak goizean hasiko dituzte, Bilbon. Jai giroa eta herri mugimenduen hamarkadetako
lana uztartuko dituzte arratsaldera
arte.
Ekitaldiak
10:15. Bilbon dabil Gabriel Aresti
oroimen ibilbidea, Karmelo Landak eta Xabier Monasteriok gidatuta. Erriberako merkatuaren eskuinaldetik abiatuko da, zubiaren
aldetik.
12:00. Memoriaren gunea, Arriaga plazan: grafitigileak eta Maitane Azurmendi artistaren margolanak aurkituko dituzte hara doazenek. Horrez gain, azken
hamarkadetako aldarrikapenei
buruzko erakusketa eta pegatinak
egongo dira ikusgai.
12:30. Asier Zugadi abeslaria, Memoriaren gunean.
14:00. Trikitilariak Zazpikaleak girotzen ariko dira.
17:30. Ekitaldia eta mobilizazioa.

Bizkaia Hari Gorria dinamikakoak, joan den hilean, Bilbon, biharko ospakizun ekitaldia aurkezten. MARISOL RAMIREZ / FOKU

ak bagina legez. Gaur egungo
mugimendu sozialak edota
borrokak sortu dira borrokatzen
den herri honetan ibilbide sakona dagoelako». Aurrerantzean
ere lekukoari helduko diotela eta
lanean jarraituko dutela esango
dute ozen. «Gaur egun zutik
dirauten mugimendu sozial guztiei esker ona» adierazteko ere
baliatuko dute biharkoa.
Lopezek iragarri du ospakizunak «alaiak eta koloretsuak»
izango direla. «Parte hartzeko
ekitaldiak izango dira, noraino
iritsi garen ikusita poza erakustekoak». Ekitaldi nagusia 17:30ean
izango da: mobilizazioa egingo
dute Areatzatik abiatuta, aldarrikapena eta ospakizuna uztartuta.
Hara joango direnei bereziki
eskaera egin diete «atzo eta gaurko borroken ikurrak izan daitezkeen osagaiak —banderak, kamisetak, pankartak edota afitxak—»
eraman ditzaten.
Antolatzaileek uste dute «balio
handia» duela «nondik gatozen
jakiteak nora goazen jakiteko».
Eta esan dute «harrotasuna»
ematen duela «borroken lurralde honetako partaide izateak».
Harro agertu dira, besteak beste,
«Lemoiz gelditu genuelako, Euskal Herrian bizi eta lan egiten
duen langile kontzientzia sustatu
dugulako, edota euskal kulturaren susperraldian ekarpena egin
dugulako».

Gizartea

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko ekainaren 17a
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%14,3
LANGABEZIA TASA
EZKERRALDEAN
Berri-Otxoak plataformak, Pobreziaren eta Gizarte Ezberdintasunen Inkesta oinarri hartuta, adierazi du Ezkerraldean %14,3 dela langabezia tasa.
Diru sarrerarik gabe. Langabeotatik %69k ez dute jasotzen inolako diru sarrerarik, laguntzarik edo
subsidiorik.

Ezkerraldearen aldeko martxa
iragartzeko agerraldi berezia egin
zuten eragileek joan den astean.
Bertan, Ignacio Sanchez Galan
Iberdrolako presidentea, Iñigo
Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Josu Jon Imaz
Repsolen kontseilari delegatua
irudikatu zituzten prentsaurrekoari boikota egiten. «Islatu nahi
genuena zen pairatzen ditugun
pobrezia eta prekaritatea ez direla
zorte kontua. Alegia, badaudela
tartean egoera horiek ez gertatzeko egin beharrekoak betetzen ez
dituzten pertsonak».
Ezkerraldeko zenbait eragile biharko martxa aurkezten, joan den asteko martitzenean, Santurtzin. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

Ezkerralderako etorkizun duina
eskatuko du bihar martxa batek

Biharkoa Ezkerraldean antolatzen duten 29. martxa izateak
protesta horren beharra oraindik
ageriko egiten ote duen galdetuta, bere eskualdeak izan duen
bilakaerari aipamen eginez erantzun du Fernandezek: «Desindustrializazioa gertatu zenetik,
Ezkerraldean beti metatu da
pobrezia. Orain dauzkagun
enpresak hirugarren sektorekoak dira, zerbitzuetakoak, eta egilaguntzei eta euren egoerari ten dituzten kontratuak nahikoa
buruz galdetzera. Panorama prekarioak dira».
Ezkerraldeko industria irudia
larria izan ohi dute».
Hori guztia ikusita, «Ezkerral- aldatu egin dela ekarri du gogora
derako etorkizun duina» eskatu- plataformako kideak, siderurgia
ko dute bihar. Neurri zehatzak eta ontzigintza enpresen lekua
proposatu ditu Fernandezek ara- beste batzuek hartu dutela azalzoari irtenbidea bilatzeko: «Zer- duta: «Babcock zegoen lekuan,
bitzu sozialak indartu beharko orain Amazon dago, eta Naval
zegoen lekuan banaketarako zentro logistiko
bat dago. Egiten diren
kontratuek ere eragiten
dute Ezkerraldeko egoeOrain dauzkagun enpresak
ran». Zerbitzuetara
zerbitzuen sektorekoak dira,
eta egiten dituzten kontratuak bideratutako enpresetako lan baldintzak —
nahikoa prekarioak dira»
Megapark merkataritza
Sheila Fernandez
Berri-Otxoak plataformako kidea
zentroa ere aipatu du—
«prekarioak» direla
lirateke. Etxebizitza publikoak salatu du: «Langileek lan egiten
gehitu edo sortu beharko lirate- dute, baina pobrezia egoeran
ke. Bertoko udalerriek kontuan geratzen dira», esan du Berrihartu behar dituzte Ezkerraldeko Otxoak plataformako kideak.
herrietan dauden egoerak, eta «Garai batetik hona, jende gehiahoriek konpontzeko politikak go dator guregana prekarizatuta
egin behar dituzte».
daudelako».

Eskualdeko hemeretzi eragilek deituta, pobreziaren gorakada salatuko dute, besteak
beste b Esan dute Ezkerraldeko populazioaren %16 «bazterketa egoera larrian» dagoela
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Ezkerraldearen aldeko 29. martxa egingo dute bihar, eskualdean, bertako hainbat eragilek
antolatuta. Etorkizun duin baten
alde lelopean, murrizketa sozialen, gastu militarren eta pobreziaren gorakadaren aurkako
mobilizazioa egingo dute. Antolatzaileek zehaztu dutenez, bizitzaren kostua handitzearen
ondorioak, hilaren amaierara
iristeko zailtasunak eta Ezkerraldeko etxegabetzeak ikusarazteko
helburua du martxak. 12:00etan
aterako da, Sestaoko Kasko plazatik, eta, Portugaletetik igaro
ondoren, Santurtziko Gernika
plazan amaituko dute.
Hemeretzi eragilek babestu
dute manifestazioa: ELA, LAB,
STEILAS, ESK, CGT-LKN eta CNT
sindikatuek; Bizkaia-Ezkerraldea/Meatzaldeko pentsiodunen
mugimenduak; Berri-Otxoak
bazterketaren kontrako eta

gizarte eskubideen aldeko plataformak; Argitan, emakumeentzako Barakaldoko aholkularitza
zentroak; Portugaleteko eta Santurtziko eskubide sozialen bulegoek; Ernaik; Harian sareak;
Ikama erakundeak; Eguzki talde
ekologistak; Ekologistak Martxan
elkarteak; Barakaldo Naturalak;
La Kelo gaztetxeak; Txiribilenea
kulturguneak eta Kakitzat koordinakunde antimilitaristak.

Herritarren zailtasunak
Berri-Otxoak plataformako kide
Sheila Fernandezek azaldu du
Ezkerraldeko herritarrek zailtasun handiak dituztela. Datuak
ere eman ditu. Besteak beste,
Pobreziaren eta Gizarte Ezberdintasunen Inkestaren emaitzak
eskuan, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako «pobreziaren %35» Ezkerraldean dagoela esan du.
«Ezkerraldeko populazioaren
%16 bazterketa larrian dago, eta
%14ri zaila egiten zaio hilaren

bukaerara iristea. Zailtasun serio
samarrak dituzte», ondorioztatu
du.
Salatu du gobernuek hala eta
guztiz ere handitu egin dutela
gastu militarrerako inbertsioa.
Hain zuzen, «[Espainiako] estatuan urtean 22.000 milioi euro
bideratu ohi dira; kopuru horri
beste 6.000 milioi euro gehituko
dizkiote. Eta esan behar da Eusko
Jaurlaritzak industria militarrari
diru laguntzak ematen dizkiola,
urtero ehun milioi euro. Horrek
eragiten du murrizketak egitea
beste politika mota batzuetan:
berdintasunerako politiketan,
etxebizitza politiketan, gutxieneko pentsioen igoeran eta gizarte
zerbitzuetan».
Datu hotzetatik harago, Fernandezek herritarren ahotik
jasotzen dituzten lekukotzen
berri eman du. Izan ere, BerriOtxoak plataformak «bulego
alternatibo» bat dauka Barakaldon. «Jendea etortzen zaigu

Desindustrializazioa
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Arkeologia

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko ekainaren 17a

Oizko Iturzuriganako eta Probazelaiburuko aztarna megalitikoetan berez Pirinio ingurukoak diren hilobi
monumentuak topatu dituzte: harrespil zirkularrak edo baratzeak. Orain arte, oso zurruna zen erritu
hura erabiltzen zen esparruaren muga, eta aurkikuntza honek lausotu egin du. Bihar bisitatu ahalko dira.

Harrespil piriniotarrak Bizkaian
Ibai Maruri BilbaoBerriz

rkeologian zarratuta dauden ate asko
bat-batean zabaldu egiten
direla esan du
Agiri arkeologia elkarteko kide
Juan Carlos Lopez Quintana historialariak. Hori gertatu zaie Oiz
mendian, Mallabia eta Berriz artean. Iturzurigana eta Probazelaiburuko aztarna megalitikoetan
ibili direla, Burdin Aroko cromlech edo harrespil piriniotar bana
topatu dituzte, Joxe Migel Barandiaranek baratze deitu zituenak,
hildakoak errausteko erabiltzen
zirenak. Bihar bisitatu daitezke,
10:30ean hasiko den bisita gidatu
batean. Hara joateko, doako autobusa ipiniko dute Berriztik
(09:00) eta Mallabitik (09:30).
«Ezarrita egon da hilobi monumentu horiek erdialdeko Pirinioetan eta mendebaldekoetan erabiltzen zirela, egungo Andorratik
Oria eta Leitzaran ibaietara artean.
Muga zurrunak izan ditu, baina
apurtzen hasi dira»: horrela azaldu du aurkikuntzaren garrantzia.
Duela hamar urte hasi zen muga
lausotzen, Aralarren halako lau
agertu zirenean. Oizko aurkikuntzak mendebalderago ekarri du,
eta Lopezek uste du gehiago ere
agertu daitezkeela Bizkai aldean.
Zirkulu formako harrespil horietakoa errausketa modu berezia
da, penintsula osoan beste inon
aurkitu ez dena. Berez, gorpuak

A

Oizko Probazelaiburu 1 indusketa gunean, aurretik ezagutzen zuten zista eta orain topatu duten harrespil zirkularra, maiatzean. JUAN CARLOS LOPEZ QUINTANA

errausteko tradizioa Europa erdialdetik ekarri zuten. Baina Pirinioetako zona horretan, modua
egokitu zuten: harrespil horietan
erretzen zituzten gorpuak, eta ez
hobietan erre eta errautsak zeramikazko ontzietan gorde, beste
toki batzuetan egiten zuten legez.
«Talde jakin baten adierazpen
arkeologikoa da. Hainbat adituk
garai bateko baskoien lurraldearekin lotu dute eremu hori»,
azpimarratu du.

‘‘
Esango nuke errito
hauen muina errausketa
baino gehiago,
harrespil zirkularra
bera dela»
Juan Carlos Lopez Quintana
Agiri arkeologia elkarteko kidea

Aralarren topatu ziren lau harrespiletatik bitan hezur erraustuak topatu zituzten. Oizkoetan,
ordea, ez dago haien arrastorik.
Lopezek esan du ohikoa dela.
2005ean, Xabier Peñalver arkeologoak argitaratu zuen Pirinioetako eremu horretan katalogatuta dauden 1.500 harrespiletatik
62tan egin direla indusketa arkeologikoak, eta soilik bostetan aurkitu direla giza hezurrak. Hainbat
azalpen izan ditzake, Lopezen us-

tez. «Zenotafioak izan daitezke,
hau da, norbaiten omenez eraikitzen diren hilobi hutsak; ez zen
errautsik jartzen, edo oso gutxi
jartzen ziren, eta desagertu egin
dira». Beste hipotesi bat ere azaldu du: guztiek ez zituztela gorpuak errausten; batzuek ehorzten jarraitu zutela.
Lopezek uste du hezurrak kontserbatzeko arazoak ere izan daitezkeela. «Arkeologo gehienek
ezetz esaten dute. Oizko lurra oso
azidoa da, eta ehortzitako hezurra
berehala desegiten da; zer esanik
ez monumentu hauek dituzten
3.000 edo 2.500 urteetan. Ostera,
erraustean, tenperatura altuarekin hezurra mineraldu egiten da,
eta kontserbatu. Baina nik nire
zalantzak ditut: oraindik topatu
ez dugun faktoreren bat dago».
Gaur egun, batzuek erraustu egiten dituzte etxekoen gorpuak, eta
beste batzuek, berriz, ehortzi. Orduan ere horrelako zerbait gerta
zitekeela uste du Lopezek. «Pirinioetan bertan, zona honetan ere
tradizioen nahasketa bat dago.
Esango nuke erritu hauen muina
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errausketa baino gehiago harrespil zirkularra bera dela». Galdera
asko erantzun barik dituzte, eta
horrelako aurkikuntzek erantzunak bilatzen eta galdera gehiago
sortzen laguntzen diete.
Horrelako hilobi monumentuak familia baino handiagoa zen
komunitateek erabiltzen zituzten. Bizkaian, ehortzitako hezurrak topatu dituzten dolmen bi
daude: Las Campas de la Chozakoa, Urduñan, eta Errekatxuetako Atxekoa, Gorbeian. Lehenengoan, gutxienez, hamabi norbanakoren hezurrak topatu dira, eta
bigarrenean, 46renak. DNA mitokondrialaren proba egin zieten,
eta, ez batean ez bestean, taldean
ehortzitakoen artean ez zegoen
senidetasunik; bai, ordea, Gorbeian eta Urduñan topatutako
banaren artean.

Jabetza ikurrak
«Lurraldea markatzeko monumentuak dira, beste ezer baino lehen. Dagoeneko abereak zituzten, lurra lantzen zuten, eta lurraldea markatzeko premia
zuten. Horretarako, monumentu
hauek eraikitzen zituzten, eta, ingurua eurena bihurtzeko, arbasoak han lurperatzen zituzten».
Esan du familia bakoitzak berea
izan balu milaka dolmen egongo
liratekeela, eta ez da hala. «Asko
galdu dira, basogintzaren eta laborantzaren ondorioz, baina ez
dira hainbeste izan».
Hain zuzen ere, Iturzuriganan
ustez dolmen zena eta Probazelaiburuko zista babesteko lanak
egitean ohartu dira Irurzuriganakoa dolmena barik harrespil zirkularra zela eta Probazelaiburuko zista ondoan beste baratze bat
zegoela. «Bizkaian hainbat
proiektu arkeologiko ditugu, batez ere Busturialdean eta Gorbeian. Baina, pinuen gaitzaren
ondorioz, hainbat aztarnategi
arriskuan egon daitezke, makina
asko sartu direlako basoetan. Horregatik, haiek garbitu, seinaleztatu eta ibilbideak sortzeko programa bat dugu, eta, besteak beste, Oizen gabiltza». Inguruan
hasiko dituzten beste lan batzuetan antzeko harrespil piriniotar
bat topatu dezaketela uste dute.
Ez dakite halako monumentuak eraikitzen zituen komunitatea zenbatekoa zen. «Badago paleodemografia horretarako, baina Bizkaian topatu ditugun
hezurrekin, gaur-gaurkoz, ditugun teknikekin ezinezkoa da hori
jakitea». Hala ere, uste du Neolitikotik aurrera halako monumentuak eraikitzen zituen populazioa zegoela Bizkaiko haran
guztietan.
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ruzko bibliografia zabala eta hark
idatzitako gutun bat. Beste bi bitrinatan tresna litikoen bilakaera
azaldu dute, Behe Paleolitoan
hasi eta Goi Paleolitora arte. Beste
batean, tokiko faunaren bilduma
egin nahi izan dute. Horretarako,
Muskizko Punta Luceroko aztarnategian topatutakoa erabili
dute. Santimamiñeko kobazuloko (Kortezubi) arte prehistorikoaren erreprodukzioak ere badaude: zaldia eta bisontea.

Katillotxuko dolmena

Plentziako erakusketaren inaugurazioa, maiatzean. Edestiaurrekoak eta museokoak, dolmenaren bueltan. EDESTIAURRE

Behe Paleolitotik aurrerako 70 aztarnategi inguru daude Uribe Kostan.
Haietan topatutako aberastasuna erakusketa batean bildu dute. Urtea
bukatu arte egongo da ikusgai, Plentziako Plasentia de Butron museoan.

Eskualdea aztarnategi
Ia-ia paradisua zen inguru hau
haientzat». Hala ere, denak ez ziantauri itsasoko ertz ren inguruan geratzen. Barrikako
osoan, Uribe Kosta da silexarekin egindako tresnak toaire zabaleko aztarna- patu dituzte Arabako lautadan,
tegi
arkeologiko Asturiasen (Espainia), eta baita
gehien duen lekua. 40 urteko ibil- Frantzian ere, besteak beste. Libidean, nik neuk 70 topatu ditut, banoren esanetan, «altxor preeta egon daitekeenaren parte txi- ziatua» zen ordukoentzat, eta heki bat baino ez da hori», oharta- men hartuta eurekin eroaten zurazi du Edestiarrure arkeologia ten beste toki batzuetara ere.
Horrela, bada, Behe Paleolitoelkarteko Iñaki Libanok. Inguruko herrien urbanizazio lanetan tik hona, Bizkaiko kostaldeko inasko galdu dela ere nabarmendu guru horretan gizakiak bizi izan
du. Aberastasun hori guztia era- dira. Libanok eta haren kideek tokusketa batean bildu dute Plen- patu duten aztarnategirik zahatziako Plasentia de Butron muse- rrena Sopelako Moreagakoa da,
oan. Urtea bukatu arte egongo da duela 400.000 bat urtekoa. Plentzian ondu duten erakusketan biikusgai.
trina bat eskaini diote.
Baita eskualdekoen artean garrantzia duten beste aztarnategi biri ere.
Bata Barrikako AranAiztoak, aizkorak eta beste
baltza da: 1998an aurkitu
tresnak egiteko lehengairik
zuen Libanok berak; Joonena hemen zeukaten:
seba Riosek gidatu ziKurtziamendiko suharria»
tuen ikerketak, eta han
Iñaki Libano
Edestiaurre arkeologia elkarteko kidea
ibili ziren lanean Edestiaurrekoak, 2013tik
Libanoren esanetan, arrazoi 2019ra bitartean. Neandertalen
nagusi bat dago hori hala izateko: kanpalekua izan zen, duela
Kurtziamendiko (Barrika) silexa 100.000-80.000 urte. Bitrina baedo suharria: «Aiztoak, aizkorak tean nabarmendu duten hirugaeta bestelako tresnak egiteko le- rren aztarnategia Landaluze da,
hengairik onena hemen zeuka- Sopelan: «Material asko topatu
ten. Horrez gainera, toki parega- dugu han; besteak beste, jatekoa
bea zen bizitzeko haientzat: ehiza prestatzeko erabiltzen zituzten
ugaria zuten, eta itsasoan eta errekuntza parrillak eta erretako
erreketan arrantzatu zezaketen. hareharriak».
I.Maruri Bilbao Plentzia

K

‘‘

Guztira, hamabi bitrina daude
erakusketan aztarnategiei eta arkeologiari buruzkoak. Lehenengoa, berbarako, Joxe Miel Barandiarani omenaldia egiteko aprobetxatu dute; han ipini dute,
besteak beste, ikertzaileari bu-

Plentziako erakusketako elementurik deigarriena eta ikusgarriena Bermeoko Katillotxuko
dolmenaren erreprodukzioa da:
area artean dagoen eskeleto bat
ikus daiteke. Inguruan, halako
hilobi monumentuetan erabili
ohi diren ostilamenduak daude.
Tamaina errealean dago egina;
hau da, 2,5 metro da luze, eta 1,3
zabal. Aurretik, Urdulizen ere
egon da ikusgai, han egindako
jardunaldi batzuen aitzakian.
Plasentia de Butron museoaren
beheko solairua osorik bete dute
dolmenaren erreprodukzioarekin eta hamabi bitrinekin. «Oro
har, itsasoari eskainitako museo
bat da, baina eskatu ziguten eskualdeko arkeologiari eskainitako erakusketa bat ontzeko. Nik
ere banuen ideia hori buruan
bueltaka. Arrakasta lortu dugula
esan daiteke: hilabete eskasean
mila bisitaritik gora izan ditu».
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Krisiak indarberritutakoak
Aldundiak ikerketa bat finantzatu du jakiteko zer jarrera duten gizonek berdintasunari buruz
b Ondorioztatu dute feminismoak eta aitatasunak berdinzaletasuna hauspotzen dutela
Amaia Igartua Aristondo Bilbo

Maskulinitate «krisi» bat dago,
gizonezkoei sentipen «negatiboak» eragiten dizkiona: feminismoarekin lotura duten horiei, badakitelako arazo bat dutela; besteei, berdintasun lege eta
ekimenek errezeloa pizten dietelako. Ondorio hori atera du Ritxar
Bacete antropologoak zuzendutako taldeak Maskulinitateak eta
berdintasuna Bizkaian ikerketan. Joan den asteko ostegunean
aurkeztu zuten emaitzak jasotzen
dituen liburua, Bilbon, eta datu
esanguratsu bat nabarmendu
zuen Bacetek: «Bukaerako txostenean, beldurra da gehien agertzen den hitza».
Bizkaiko Foru Aldundiko
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta
Berdintasuna Sustatzeko Sailak
finantzatu du lana, eta Images
genero berdintasunaren aldeko
nazioarteko proiektuaren
barruan egin dute ikerketa, Promundo eta Center For Research
on Women erakundeek sustatutakoa.
Metodologia kualitatiboa erabili dute, eta 128 lagunek parte
hartu dute guztira, bi fasetan. Lehenengoan, ispilu motako elkarrizketa sakonak egin zizkieten
33 laguni —22 gizoni eta 11 emakumeri—. Berdintasuna nolabait
landutako pertsonak hautatu zituzten, askotariko jatorri, ideologia, sexu orientazio, kultura eta
adinetakoak; horien artean, sei
politikari. Bigarrenean, eztabaida
taldeak antolatu zituzten: 95 pertsona bildu ziren denera —58 gizon eta 37 emakume—. Eztabaidetarako ere ezaugarri aniztasuna
bilatu zuten, baina, kasu horretan, ez zuten zertan feminismoarekin loturarik izan. Areago, eremu «oso maskulinizatuetara» jo
zuten: hala nola ertzainek eta
suhiltzaileek parte hartu zuten
foro horietan.
Balioez, kezkez, eta feminismoaren, zaintza lanen eta emakumeen kontrako indarkeriaren
inguruko jokabideaz itaundu zieten parte hartzaileei, besteak beste, eta jarrera berdinzaleak hauspotu eta oztopatu ditzaketen aldagaiak identifikatu dituzte
erantzunetatik abiatuta. Feminismoa izan dute irizpide ekinbidean, eta hura aipatzen dute iker-

lariek ondorioetan ere: «Gizon
askorentzat, mugimendu feminista ezagutzea lagunen, bikotekidearen edo militantzia sozial
eta politikoaren bidez funtsezkoa
izan da ikasitako rolak eta pribilegioak zalantzan jartzeko», argitalpenean adierazi dutenez.
PERTZEPZIOA

Baceteren esanetan, ikerketako
gizon eta emakumeek ezberdin
antzematen dute egoera, eta hala
gertatu da «ia aldagai guztietan».
Esaterako, andreek uste dute berdintasunaren aldeko gizonen kopurua «%2koa edo %3koa» baino
ez dela; gizonei, berriz, iruditzen
zaie euretako erdiak direla berdinzaleak. Zaintza lanei dagokienez ere, gizonek uste baino behar
gutxiago hartzen dute beren gain.
Halaber, gizonen artean ezberdintasunak antzeman dituzte
ikerlariek: lehen taldekoek, «ideologizatuek», badakite «arazo
bat» dutela; desberdintasunak
daude berdintasunean hezi direnen eta ez direnen diskurtsoen
artean; lehenengoek gehiago bat

egiten dute emakumeek esandakoekin.
AITATASUNA

Baceteren arabera, berdintasunaren alde agertzea ez ezik, helburutzat hartu behar da gizonek
hori erdiesteko ekintzak egitea
ere. Alde horretatik, ikerketan
ondorioztatu dute aitatasuna badela «aukera» bat aldaketa «sakonagoak, errealagoak eta iraunkorragoak» lortzeko. Bat etorri
dira horretan gizonak eta emakumeak. «Oinarri emozionaleko aldaketa bat denez, gizonaren identitate indibidualean eragin handiagoa du eremu ideologikoko
aldaketek baino», Bacetek ondorioztatu duenez.
KUADRILLA

Berdintasunarekiko atxikimendua duten gizon batzuek bestelako jarrera izaten dute gizonek
osatutako lagun taldeetan, eta joera hori bereziki nabarmentzen
da Whatsapp taldeetan, Bacetek
azaldu duenez: «Gune horietan,
gizon batzuek erresistentziak eli-

katu eta garatu ditzakete berdintasunari dagokionez». Eremuok
ahotan izan dituzte ikerketako gizon askok, eta aipatu dute, orobat, ez dietela aurre egiten lagunen ateraldi matxistei, baztertuko dituzten beldur direlako;
kuadrillarekin daudenean ere antzera jokatzen dutela aitortu dute.
Ikerlariek berdinzaletasuna oztopatzen duten elementutzat jo dituzte talde horiek.
GAZTEAK

Maskulinitateez aritzean, gazteei
erreparatu beharra azpimarratu
du Bacetek, horien artean «neomatxismoa» agertzen ari baita,
ikertzailearen ustez. «Sare sozialetan, berdintasunaren kontrako
diskurtsoa garatzen ari dira eragile sozial eta politiko batzuk, baita
ezagutza ere, nahiz eta oinarri enpirikorik ez izan». Hala, eskuin
muturreko diskurtsoek talka egiten dute berdinzaletasunarekin.
LANA

Zaintza lanak banatzearen garrantziaz mintzatu da Bacete, eta

1.200 laguneko
landa lana
maskulinitateaz

R

Maskulinitateak eta
berdintasuna Bizkaian ikerketaren lehen zatia da azterketa kualitatiboa, baina beste parte bat
ere izango du: landa lana.
Ritxar Bacete ikertzaile buruaren arabera, bigarren behar hori bukatu dute, orobat. Guztira, 1.200 lagun
elkarrizketatu dituzte —zortziehun gizon eta laurehun
andre—, landa eremukoak
eta hirietakoak, 18 eta 74
urte bitartekoak.
150 aldagai inguru hartu
dituzte kontuan. Besteak
beste, iritzia eskatu diete
sexu salerosketari, genero
indarkeriari eta berdintasun
legeei buruz.

Imageseko beste ikerketa batzuetan ikusitakoaz oroitu da. «Harreman zuzena dago: gizonak
zenbat eta gehiago inplikatu zaintzan, orduan eta txikiagoa da
emaztearen eta haurren kontra
erabiltzen duten indarkeria».
Andreen lan merkaturako jauzia
positibotzat jo dute ikerlariek,
orobat, eta uste dute emakumeak
gizonak baino gehiago irabazteak
ere horien jarrera hobetu dezakeela. «Zalantzan jarri da baliabideen hornitzaile bakarra gizona izateko beharra, zeina maskulinitate
hegemonikoaren oinarri nagusietako bat baita».

Ritxar Bacete eta Teresa Laespada foru diputatua, joan den asteko ostegunean, Bilboko Berreginen Museoan egin zen aurkezpenean. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Pandemiaren
eragina ez da
amaitu: Caritasek
12.569 bizkaitar
artatu zituen iaz
Gizartea «urratuta» dagoela adierazi dute
erakundeko ordezkariek: pertsona gehiago
daude bazterketa larrian b Guztira, 14,5
milioi euro inbertitu zituzten 2021ean
Amaia Igartua Aristondo

Pandemia apalduz doala dirudien arren, arrasto luzea uzten
ari da; batez ere, lehendik egoera
prekarioan bizi ziren horiengan.
«Biztanle guztiei ez diete berdin
eragiten krisi sozialen ondorioek», Bizkaiko Caritasko zuzendari Carlos Bargosen arabera.
Erakundeak iazko urteko txostena aurkeztu zuen asteazkenean,
Bilbon, eta esaldi horrekin laburbildu zituen Bargosek azterketaren emaitzak. Orotara, 12.569
pertsonari eman zien arta Caritasek Bizkaian, eta horietatik ia
4.000k lehen aldiz jo dute erakundearengana. 2020an baino
gutxiago izan badira ere —13.096
izan ziren orduko hartan—,
gizartea «urratuta» dagoela
ohartarazi du zuzendariak: izurriaren aurretik baino pertsona
gehiago daude bazterketa
larrian. Guztira, 14,5 milioi euro
inbertitu zituzten iaz, 230
proiektutan.
Laguntza jaso dutenen ezaugarriak aletu zituzten. Aldagaietako
bat bakardadea da: artatu zituzten bizkaitarren %30 bakarrik

karrekoak ziren, eta askok zuten
emakume bat buru.
Adinekoen artean ere, sexu aldagaia oso nabarmena da: artatu
zituzten 393 lagunetik, %77 andrazkoak ziren. Beste horrenbeste enplegua lortzeko zailtasunak
dituztenen artean: behar duina
lortzeko lagundu zituzten 2.367
pertsonetatik %65 emakumeak
ziren.
Orobat, gizarteratzea oztopatzen duten beste faktore batzuk
ere antzeman ditu Caritasek: besteak beste, migratzaileek euren
egoera administratiboa erregulatu dezaten dauden trabak, arrakala digitala, eta zaintzeko edo
zainduak izateko ezintasunak.
Boluntarioei dagokienez, baikor eta eskertuta agertu ziren: iaz,
aurreko urtean baino 234 lagun
gehiago batu ziren erakundera;
guztira 2.036 dira Bizkaian.

Usteak «aldatu beharra»

Gizarte bazterketaren inguruko
usteei ere erreparatu die Telletxeak aurkezpenean, irudia
«aldatu behar» dela adierazi
baitzuen. Haren irudiko, askotan
soilik pobreziarekin lotzen da
bazterketa, baina askotarikoak dira aldagaiak.
Adinekoen artean, sexu
«Arazo larri eta askoren
aldagaia oso nabarmena da:
batuketaren ondorio da.
artatu zituzten 393 lagunetik,
Gerta dakieke adineko%77 emakumezkoak ziren
ei, seme-alaben kargubizi ziren, eta %21, guraso baka- dun diren senideei, atzerritarrei,
rreko etxeetan. Era berean, baz- kalteberak diren gazte eta hauterketak «emakume aurpegia» rrei, edo osasun eta hezkuntza
duela azpimarratu du Ana Sofi zerbitzuetara sartzea zail duteTelletxea Bizkaiko Caritaseko nei».
Errealitate Sozialaren Behatokiko
Laguntzaren garrantziaz ere
arduradunak, eta askotan adin- mintzatu da Bizkaiko Caritasen
gabeak egoten dira harekin bate- behatokiko arduraduna. «Erreara; izan ere, adingabeak zituzten litatea haien kontra dago. Gizar5.906 familiari eman zitzaien la- teak bazterkeria sortzen duten diguntza, horietatik %45 guraso ba- namikak ditu».

Bizkaiko Caritaseko Ana Sofi Telletxea eta Carlos Bargos, herenegun, Bilbon . BIZKAIKO CARITAS

16 urtetik gorako bizkaitar
guztien %2, Gurutze Gorrian
Javi West Larrañaga Bilbo

Urte «arraroa» izan zen iazkoa
Bizkaiko Gurutze Gorriarentzat,
Victor Gutierrez presidentearen
arabera. «Uste genuen normaltasun berria izango genuela txertoei
esker, baina ikusi genuen normaltasun hori ez zela hain normala izan». Urteko balantzea
egin zuten pasa den astean Bilbon, eta 2021eko emaitzei buruzko xehetasunak eman zituzten.
Guillermo Vazquez de Pablo Bizkaiko koordinatzailearen berbetan, Bizkaiko Gurutze Gorriaren
boluntario kopurua «harro»
egoteko arrazoia da. Zehaztu dutenez, 2.648 boluntario aktibo
dauzkate, maiztasun egonkor batekin parte hartzen dutenak, eta
9.822 noizbehinka egiten dutenak. Denak kontuan hartuta, kalkulatu dute Bizkaiko 16 urtetik
gorako biztanleen %1,99 direla
elkartearen boluntario. 2021ean
109.674 ordu egin zituzten boluntarioek osotara.
Guztira, 24.697 pertsona artatu
zituen Bizkaiko Gurutze Gorriak,

iaz. Ia %60 emakumezkoak ziren;
horietatik %57, Bizkaitik kanpo
jaiotakoak. Artatutako emakume
guztietatik %77k 24 eta 54 urte artean zeuzkaten, eta seme-alabak
ardurapean. «Hori da zaurgarritasunaren aurpegia», azaldu du
Vazquezek. 14.606 emakumeri
eman diete laguntza osotara. Batzuei lanbide planetan parte hartzen lagundu diete, beste batzuei
asilo eskaera egiten. Asko —
5.465— muturreko zaurgarritasun egoeran bizi ziren.
Pandemiak «erronka berriak»
eman zizkiela adierazi du Gutierrezek. «Arrasto ikusgarriak eta
ikusezinak utzi zituen, eta arrakalak zabaldu; batez ere, osasungintzan, gizartean, ekonomian
eta hezkuntza eremuan». Azaldu
duenez, Gurutze Gorriak arreta
ipini behar izan zuen bakardadean, gizarte bakartzean, ongizate
emozionalean, enplegu galeran
eta «pertsona askoren bazterketa
digitalean».
Gurutze Gorriak Entzuten Zaitu programa abiarazi zuten horietako arazoei aurre egiteko. 73 per-

tsonak erabili zuten telefono zerbitzua, eta, Vazquezen arabera,
hasieran pandemiaren ondorio
psikologikoak arintzeko bazen
ere, hainbat pertsona artatu zituzten bakardadeari aurre egiten
laguntzeko.

Boluntarioak sarean
Boluntarioen adina batez beste 43
urtekoa den arren, arduradunek
zenbakia esplikatu dute. Arloaren
arabera asko aldatzen da boluntarioen profila. «Erakundeari fidelak diren pertsona heldu asko»
dauzkatela adierazi du Vazquezek, «oso maiz» parte hartzen
dutenak. Gazteek, ordea, boluntario lana beste modu batera ulertzen dutela esan du: «Moldatu
egin behar izan genuen boluntario lan egiteko modua egungo gizartera, nahi zuen jendeak aukera
izan zezan solidario izateko gure
erakundearekin». Horregatik
abiatu zituzten beste proiektu batzuk, eta boluntario gazteek online lagun dezakete hala nahiz gero. Umeei etxeko lanak egiten laguntzen diete batzuek, adibidez.
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12 Proposamena
Gau Zuria

Gau Zuriak argiz jantziko ditu gaur eta bihar Bilboko
eraikinik eta lekurik enblematikoenak, hiribilduaren
sorreraren 722. urteurrena oroitzeko. 28 jarduera
prestatu dituzte, eta horietako bi ibiltariak izango
dira. Ikuskizun guztiak doakoak izango dira.

Distira
berreskuratuko
du hiriak

Arriaga antzokia. Bilboko
Arriaga, esfera argitsuek eta
argiaren proiekzioek morez
jantzita, 2018ko Gau Zurian.
BILBAO 700 FUNDAZIOA

Olatz Enzunza Mallona

lasiko bihurtu
da Gau Zuria
Bilbon. Hiribilduaren urtebetetzea ospatzeko —eguaztenean izan da—, argiz janzten dira
Bizkaiko hiriburuko kaleak, plazak, museoak eta elizak. Eta, aurten, beste behin, argia eta mugimendua izango ditu ardatz urtebetetze festak. Pandemia garaiko
murrizketak alde batera utzita,

K

ohiko formatua izango du jaialdiak: 19:30ean emango diete hasiera ekitaldiei, eta 00:30era bitarte iraungo dute. Guztira, 28
ikuskizun emango dituzte gaur
eta bihar artean, doan.
Bilbok 722 urte bete ditu aurten, eta hori da jaialdiaren bidez
gogora ekarri nahi dutena. Diego
Lopez Harokoa Bizkaiko jaunak
1300eko ekainaren 15ean sinatu
zuen Bilbo hiribildu bihurtzeko
gutuna, eta hiriak urtero ospatzen du urteurren berezi hori:
argiek janzten dituzte hiriko erai-

‘‘
Urteurrena gogo, ilusio
eta emozio handiz bizi
dugu, eta bilbotarrek
hiriaz gozatzeko aukera
izatea nahi dugu»
Begoña Escribano
Bilboko Gau Zuria jaialdiaren zuzendaria

kinik ospetsuenak, eta kaleak
ekitaldiz betetzen dira. Azken
finean, Bilboz gozatzea da helburu nagusia, Begoña Escribano
Gau Zuria jaialdiaren zuzendariaren esanetan: «Urteurrena gogo,
ilusio eta emozio handiz bizi
dugu, eta bilbotar guztiek hiriaz
gozatzeko aukera izatea nahi
dugu».
Gaur arratsaldean emango diete hasiera ekitaldiei. Aurreko aldiekin alderatuta, aurreratu egin
dute ekitaldien hasiera ordua,
baina asmo jakin batekin egin

dute aldaketa, Escribanok esan
duenez: «Gau Zuriaren ordutegia
aurreratu dugu; hala, familia osoak izango du ekitaldi berezi horiez
gozatzeko aukera, txikienetatik
hasi eta adinez nagusi diren horietaraino».
Zehazki, 26 lekutan gogoratuko dute hiribilduaren urteurrena.
Besteak beste, Arriaga plazan,
Areatzako pasealekuan, Gas plazan, Deustuko zubian, Euskalduna jauregian eta Itsasmuseumen.
Askotarikoak izango dira programaturiko ikuskizunak, eta ekital-

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko ekainaren 17a

Proposamena 13
Gau Zuria
GAU ZURIA

GIZAKUNDE ELIZA

13

Bóvedas celestes instalazio digital
sortzailea egongo da Gizakunde
Elizan. Miguel Chevalierrek diseinatu du, eta elizako gangen gainean proiektatuko dute. Alegiazko zeru bat irudikatuko dute instalazio sortzailearen bitartez, eta
publikoak kolorez betetako sare
bat ikusiko du. Ikuslea lekuz aldatzearekin batera, sare hori ere
aldatuz joango da, eta, hala, etengabe berritzen ari den forma askotako unibertso bat sortuko da.

Unibertsitate etorbidea

ARRIAGA PLAZA

Arriaga plaza eguzki lorez beteko
da Gau Zurian. Tamaina ugaritako 69 eguzki lore jarriko dituzte
Arriaga antzokiaren parean, eta
argia eta kolorea emango diote
guneari.
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12 Souvenir
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21 43º latitud norte
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Bilbo betidanik izan da merkantziak trukatzeko eta garraiatzeko
portua. Urte luzez, hainbat pertsona eta ideia aurrera eta atzera
ibili dira leku berean, eta Bilboko
Tomo Estudio kolektiboak horixe
islatu nahi izan du BI // 722-345
proiektuaren bitartez. Bideo interaktibo bat da emaitza, eta hiria
sortu zenetik gaur egun arte izan
duen bilakaera demografikoa
proiektatuko dute hartan.
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tengo aldirako. Hauek dira proposamen horietako batzuk:

2

15 Alteración

23 Luz de salón eta un resplandor geométrico

16 Labeko atea

24 Blossom

ITURRIA: BILBOKO UDALA

CAMPO VOLANTIN
PASEALEKUA

Zirkuko mailua ekitaldiaren bitartez, mailu bihurtuko da Albia
eraikinaren fatxada. Itsasadarraren beste aldean egongo da mailua
kolpatzeko gailua, Campo Volantin pasealekuan, eta, esku hartze
interaktibo baten bitartez, jendeak parte hartzeko aukera izango
du; proiekzio baten laguntzaz jasoko dute pisua bertaratutakoek.
ABANDOIBARREKO
LORATEGIA

di horietako bi, gainera, ibiltariak
izango dira: hiriko hainbat txokotatik bueltaka ibiliko dira.
Bi eguneko jaialdiaren ondoren, etzi amaituko dira Bilboren
urteurrena gogoratzeko ekitaldiak: 10:30ean, Diego Lopez Harokoari lore eskaintza herritarra
egingo diote Plaza Biribileko monumentuan. Ondoren, erromeria
egingo dute.
Antolatzaileen hitzetan, programazio «zabala, interesgarria,
doakoa eta irisgarria» prestatu
dute Bilboko Gau Zuriaren aur-

Abandoibarreko Abandoko Errepublika parkea marigorringoz
beteko da datozen egunetan.
Etxeko txikienek gozatzeko ikuskizuna izango da.
CASILDA ITURRIZAR PARKEA

Casilda Iturrizar parkea da aurtengo kokaleku nagusietako bat.
Luz de salónikuskizunaren bitartez, parke osoa argituko du zortzi
metroko altuera eta diametroa
daukan lanpara handi batek. Horrez gainera, Un resplandor geométrico lana ere ikusi ahal izango
da. Geometriaren eta naturaren
arteko harremana islatuko du
elementu horrek, eta ikuslearen

pertzepzioan eragitea izango da
helburu nagusia.
GAS PLAZA

Zentzumen guztiak martxan jarriko dira Olorama ikuskizunaren bitartez. Esperimentatzea da
asmo nagusia, eta ikuslea usaimenezko paisaia batean murgilduko da. Denbora ulertzeko moduari buruzko hainbat usain, memoria eta sentsazio nahastuko
dira ikuskizun bakarrean.
ZABALGUNE PLAZA

Iluntasunean argitzen diren koloretako balizak jarriko dituzte Zabalgune plazan, El Barabil ikuskizunean. Hitz egitea, geldialdi
bat egitea, behatzea edota hausnartzea izango dira, besteak beste, ikuskizunaren xedeak.
BIZKAIA ARETOA

Bi kontu ikusi ahal izango dira
Bizkaia Aretoan. Bata, Axular
aretoan egongo da ikusgai, eta
bestea, berriz, Etxepare aretoan.
Gorriz margotutako zuhaitz bat
izango da Alteración obraren ardatz, eta zuhaitz hori bihotzaren
taupaden erritmoan argituko da.

Labeko atea obrak, berriz, ahaztutako mundu batera eramango
du ikuslea. Zentzumenen bidezko bidaia bat izango da, eta garai
batean Euskal Herrian zeresana
izan zuten sutegietako langileei
omenaldia egin nahi diete lan horrekin.

Ibarrola. Guernica; Ibilbideak
bilduma; Arrue anaiak Parisen;
Arnasa, 2020; Agerikoaren eta
ikusezinaren artean. Azterketa,
kontserbazioa eta zaharberritzea museoan; eta Milton Glaserren Kartelak.
AZKUNA ZENTROA

ITSASMUSEUM

Julio Verneren eleberrian bezala,
munduko itsaso eta ozeano sakonetako misterioak argitzeko
aukera emango du Veinte mil
leguas ikuskizunak. Argiz betetako instalazio interaktibo bat izango da, eta parte hartzaileek hartan murgiltzeko aukera izango
dute.
ARTE EDERREN MUSEOA

Hainbat tamainatako 120 loretik
gora jarriko dituzte Arte Ederren
Museoko sarreran. Egunez, paperezko loreak dirudite, moztu eta
tolestu daitezkeenak. Gauez, ordea, atmosfera eraldatu egiten da,
eta lore guztiak kolore biziz argiztatzen dira. Horrez gainera, Bilboko Arte Ederren museoko erakusketak bisitatzeko aukera
egongo da, 22:00etatik 00:00ra:

Azkuna zentroak ere ateak zabalduko ditu Gau Zurian, 20:00etatik 00:00ra. Honako erakusketak
ikusteko aukera izango dute bisitariek: Ahots bat Erausorentzat.
Trans garai baterako epilogoa;
Arkitektura goiztiarrak; Memoria de forma; eta Scientia.
PROPOSAMEN IBILTARIAK

Aurten, lehenengoz, bi proposamen ibiltari egongo dira Gau Zurian. Kolorezko jendea, batetik:
koloretako izakiek giza irudiaren
ustezko askatasuna goraipatuko
dute; pertsona bakoitza kolore
bat izango da, eta horietako bakoitzak bizitzeko molde jakin bat
islatuko du. Eta, bestetik, Trance
entre calles: Elements konpainiako dantzariek dantza urbanoz beteko dituzte Bilboko kale eta plazak.
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Bilbo b Antzerkia

BILBO Bilboko Udal Musika Ban-

da eta Bilboko Udal Txistulari Banda.
b Gaur, 19:00etan, Areatzan.
BILBO Miss Caffeina.
b Gaur, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBO Pop-rock 25 urte. Bizkaiko

Ingeniarien Korua.
b Gaur, 20:00etan, Camposen.
BILBO Dopleaganger, Ertzbako,

Leun Dura, eta Oyarzabal/ Urzion/
Vega trio.
b Gaur, 20:00etan, Muellen.
BILBO Marta Soto.
b Gaur, 20:30ean, Cotton cluben.

BILBO Eztandap eta Blanco y en

Botella.
b Gaur, 20:30ean, Shaken.
BILBO Pinguistar.
b Gaur, 20:30ean, Areatzan.

BILBO Aphonnic.
b Gaur, 21:00etan, Azkenan.

BILBO Xamanak, Olatz Salvador

eta Mikel Urdangarin.
b Gaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

Plaza abordatuko dute piratak errekrutatzeko asmoz
Denbora luzea egin dute itsas zabalean galduta, eta orain tripulazioa berritzeko asmoz lurreratuko dira piratoiak; alegia, pirata alaiak. Deabrukeriak
konpainia herriz herri ari da lan horretan, Plaza abordaia ikuskizunarekin. Bihar, Bilboko La Floresta parkean lurreratuko dira, 18:00etan. Bertan aurkitzen dituzten haur eta heldu alaienak eta jostagarrienak euren taldera batzen saiatuko dira; hainbat proba jarriko dizkiete. DEABRUKERIAK

BILBO Melendi.
BILBO El Pacto Rock Band.

b Bihar, 20:00etan, Ereaga

PORTUGALETE Sabes Muy Bien.

b Bihar 21:00etan, etzi 19:00etan,

b Igandean, 13:00etan, Geurian.

hondartza aurrean.

b Bihar, 19:30ean, La Perdizen.

Euskaldunan.

koa.
b Bihar, 20:00etan eta 23:00etan,
Guggenheimen.

BILBO Paw Mora, Paliaq, McEn-

LEIOA The Van, Loreleei Green eta

PORTUGALETE Celtian.

BILBO Plaza abordaia!!!. Deabru-

roe eta La Topadora.
b Asteartean, 16:00etan, Fnacen.

Afrika Bibang.
b Bihar, 18:00etan, Mendibile
jauregian.

b Bihar, 20:30ean, Grooven.

ZALLA Serafin Zubiri, Mikel Her-

keriak.
b Bihar, 18:00etan, La Floresta
parkean.

BILBO Dub Fever.

BILBO Dying Fetus eta Ingested.

b Bihar, 00:00etan, Santana 27n.

b Asteartean, 19:30ean, Santana

LEIOA Travellin’ Brothers Big

zog eta Azkoaga Musika Banda.
b Bihar, 20:00etan, antzokian.

BILBO Mambo Bingo. Ganso &

27n.

Band.
b Bihar, 21:00etan, Kultur
Leioan.

b Gaur, 22:00etan, Bilbo Arenan.

BILBO Bilboko Orkestra Sinfoni-

BILBO Antuxuna ta Patx.
b Bihar, 20:00etan, Araneko

BILBO Afrika Bibang.

plazan.

b Asteartean, 19:30ean, Biran.

BILBO El Jose.

BILBO Eneritz Furyak.

b Igandean, 13:00etan, Mendibile

b Bihar, 20:30ean, Stage Liven.

b Asteartean, 20:00etan, Kafe

jauregian.

LEIOA Swingtronics.

ZORNOTZA Zornotzako Musika

Banda eta Zubiaur musika eskola.
b Bihar, 20:00etan, Zornotza
aretoan.

b Bihar, 21:00etan, Santana 27n.

BILBO Tom Kessler.
b Ostegunean, 20:00etan, BJCn.

BILBO Sebastian Yatra.
b Bihar, 21:00etan, Bilbao Arenan.

BILBO Muerdo.

BILBO Jordana.
b Bihar, 21:30ean, Shaken.

parkean.
BASAURI Oh-Pera. Zirko Txosko.

Beats.
b Ostegunean, 00:30ean,
Aldapabarrenan.

b Bihar, 13:00etan, Arizko

BILBO Hasta que la muerte nos se-

dorretxean.

pare.
b Igandean, 20:30ean, Camposen.

b Ostegunean, 21:30ean, Kafe

MUSKIZ Lorelei Green eta Nahi ta

Antzokian.
EA Josu Bergara.

Ez.
b Ostegunean, 21:00etan,
herrigunean.

b Ostegunean, 19:00etan,
Eskolondoan.

ONDARROA Baserriko Ollaxkue

BILBO Patax.

GERNIKA-LUMO Rodeo eta Ka-

b Bihar, 22:00etan, Kafe
Antzokian.

tez.
b Bihar, 17:00etan,
Astran.

BILBO Brighton 64.
b Igandean, 13:00etan, Crazy

GETXO Doctor Deseo eta Anita

Horsen.

Parker.

b Bihar, 19:00etan, La Floresta

LEIOA Mojinos Escozios eta Boca

BILBO Sei Urte eta Birkit.

b Bihar, 21:30ean, Azkenan.

BILBO Tik Tak. Imaginaciones

Nai.

ANTZERKIA

Antzokian.
BILBO Meinstein.

Cia.
b Bihar, 19:00etan, Buiako
udaltegian.

Labien.
b Gaur, 19:00etan, Sokoa
tabernan.
ONDARROA Herdoil eta Etxekal-

te.
b Bihar, 20:00etan, Portuko
Ranpin.

BILBO Miguel Hernandez, que estás en los cielos. Alfonso Diez, Irene Bau, Unai Izquierdo, Yeray Vazquez.
b Ostiralean eta larunbatean,
20:00etan, eta igandean,
12:00etan, Pabiloi 6n.
BILBO Las putas amas (de casa).

Patricia Sornosa eta Patricia Espejo.
b Gaur, 20:30ean, Camposen.
BILBO One-man show. Carlos La-

tre.

BILBO To those born later 3. Jessi-

ca Hoffmann eta Richard Dufty.
b Astelehenean, 19:00etan, BBK
aretoan.
BILBO ¡Qué buen día!. Maite Ge-

bara.
b Asteartean, 19:00etan, Indautxu
plazan.
BILBO Tiempos de Cabaret y

Cambalache. Gurutze Beitia.
b Asteartean eta asteazkenean,
19:30etan, Arriagan.
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BILBO Neomak eta Sara Azurza.
b Asteartean, 20:45etan, Kafe
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Getxo b Dantza

DURANGO Durango, 1937ko mar-

txoaren 31, bonbardaketa.
b Irailaren 25era arte, Kurutzesantu
museoan.

Antzokian.
BILBO Kattalinen bidaia. Panpotx

DURANGO Picassotik Barcelóra.

elkartea.
b Ostegunean, 18:00etan,
Peñascaleko udaltegian.

23 artistaren 35 obra.
b Uztailaren 3ra arte, Arte eta
Historia Museoan.

BILBO 17 veces. Faemino y CansaPORTUGALETE Vizcainos en la

do.
b Ekainaren 26ra arte, 20:00etan,
Camposen.

primera vuelta al mundo (15191522).
b Ekainaren 26ra arte, Rialian.

ERMUA Folie a deux (sueños de

psiquiátrico). Binahi Academy.
b Bihar, 20:30ean, kultur etxean.

SANTURTZI Euskal mendizaleta-

sunaren historia.
b Ekainaren 30era arte, dorretxean.

GERNIKA-LUMO Piraten istorio

bat. Erre produkzioak.

ZORNOTZA Amaigabeko bideak.

b Ostegunean, 18:00etan, San

Jose Javier Lacalle Laka artistaren
marrazki eta eskulturak.
b Uztailaren 1era arte, San Migel
kaleko lonjan.

Juan Ibarra plazan.
GETXO Mikra. Berdinki.
b Gaur, 20:00etan, Santa Eugenia

plazan.

ZORNOTZA Gaurko Euskal Eskul-

LEIOA El dilema del jamón. Guru-

tura. Veinte, hogei, vingt.
b Urriaren 26ra arte, Zelaietan.

tze Beitia, Txemi Parra.
b Gaur, 20:30ean, Kultur Leioan.
MUNITIBAR AMAraun. Oihana

Iguaran eta Amaiur Luluaga.
b Gaur, 19:00etan, plazan.

Gora eta behera dantzan, ‘Geure(r)a’
Harrobi Dantza Bertikala konpainiak Geure(r)a dantza ikuskizuna eskainiko du domekan, 22:30ean, Getxoko
Muxikebarriren fatxadan. Naturaren, poesiaren, dantzaren eta bideo mapping-aren arteko elkarrizketa uztartzen du bi dantzarik osatuko duten koreografiak. Ikuskizuna doan ikusi ahalko da. SOMOS TUTTI

ZALDIBAR Nao now nau.
b Gaur, 18:00etan, plazan.

ZEBERIO Basaki, Elizabeltz,

4 villains eta Rat-Zinger.
b Bihar, 12:00etan, plazan.

BERTSOLARITZA
BILBO Bertso saioa. Aner Euzki-

tze, German Urteaga Garmendia.
b Gaur, 19:00etan,
Euskaltzaindiaren balkoian.
GETXO Bertso saioa. Alaia Martin,

Jone Uria Albizuri.
b Bihar, 19:00etan, Getxophoton.

BILBO Beti Jai Alai.

BILBO Arnasa. Maider Lopez.

b Ostegunean, 20:00etan,

b Ekainaren 26ra arte, Arte Ederren

BERRIZ Lesbianismoa eta bise-

Basurtuko geltokian.

Museoan.

xualitatea, badute zerikusirik nirekin?. Udane Herfer.
b Astelehenean, 18:00etan, kultur
etxean.

DANTZA
BILBO Deustuko folklore taldeak.

BILBO Motion. Autos, art, architec-

BILBO Serenity suite. Matxalen Bil-

b Ostegunean, 20:30ean, San

bao.
b Bihar, 19:30ean, BBK
aretoan.

Pedro plazan.

ture.
b Irailaren 18ra arte,
Guggenheimen.

Marienbad.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Euskadi eta Nafarroako
Arkitektoen Elkargoan.

partsa.
b Ostegunean, 18:00etan,
Deustuko Erriberan.

plazan.
GETXO Geure(r)a. Harrobi Dantza

Bertikala.
b Igandean, 22:30ean,
Muxikebarrin.

Festa. Ardatza: grafitia.
b Bihar, 11:00etan, herrigunean.
BILBO Bilboko Udal Musika Ban-

BILBO Valcarcel Medina. Arquitec-

da eta Aiko dantza taldea.
b Ostegunean, 18:00etan,
Areatzan.

mua kolektiboa.
b Bihar, 18:30ean, frontoi aurrean.

BILBO Daniel Zuloaga (1852-1921).

b Ekainaren 26ra arte, hainbat

Zeramista.
b Azaroaren 20ra arte, Arte Ederren
Museoan.

tokitan.

PLENTZIA Amoria & Dolore. Elka-

ma Povera.
b Ostegunean, 19:00etan,
Fundicionen.

no, lehen mundubira. Kresala.
b Bihar, 20:00etan, plazan.

GETXO Getxophoto.

LEZAMA Gure Zirkua.
b Uztailaren 3ra arte, asteburuetan

BILBO Serra/Seurat. Marrazkiak.
b Irailaren 6ra arte, Guggenheimen.

BILBO Dye Dye. Ertza, Asier Zaba-

leta.

BILBO Bilboko Jesuitak Indautxu

BILBO Memoria de forma. Antonio

b Ostegunean, 19:00etan,

ikastetxearen mendeurrena.
b Abuztuaren 3ra arte, Ondare
aretoan.

Fernandezen artelanak.
b Urriaren 30era arte, Azkuna
zentroan.

BILBO Jean Dubuffet: ospakizun

BILBO Detrás hay nada. Amaya

bizia.
b Abuztuaren 21era arte,
Guggenheimen.

Suberbiolaren margoak.
b Uztailaren 8ra arte,
Bilbo Arten.

BILBO La medida que nos ha de

dividir. Diego Pazo eta Lucia Burgete.
b Ostegunean, 19:30ean,
Guggenheimen.

BASAURI XI. Basauriko Urban

MARKINA-XEMEIN GenEroa. Ki-

ERAKUSKETAK

Etxebarriazarraga.

BILBO Lantegietako emakumeak.
Kadagua haraneko 11 fabrika.
b Urtarrilaren 31ra arte, Batzar
Nagusietako erakusketa aretoan.

turas prematuras.
b Irailaren 18ra arte, Azkuna
zentroan.

BILBO Movimiento continuo’. For-

Guggenheimen.

BESTELAKOAK

BILBO Gaztedi taldea.
b Ostegunean, 21:00etan, Karmelo

BILBO Rosa eta L’Année dernièr à

BILBO Ondalan erraldoien kon-

ONDARROA Uxue Alberdi, Aitor

memoria.Angel Ituarte gudari bermeotarraren ibilbidea. Iñaki Goiogana.
b Gaur, 19:00etan, Arrantzaleen
Museoan.

auzoan.

teko Bertsolari Txapelketa. Maddi
Agirre, June Aiestaran, Haira Aizpurua, Beñat Astiz, Izaro Bilbao,
June Diaz, Aetz Etxart, Daia Harluxet, Danel Herrarte, Irantzu Idoate,
Eki Mateorena, Jon Mendiluze.
b Bihar, 11:30ean, Kepa
Arroitajauregi frontoian.

Gazteen Sariketa. Eneko Aldana,
Bittor Altube, Maider Altuna, Ibai
Amillategi, Joanes Illarregi, Maddi
Ane Txoperena.
b Igandean, 18:00etan, udal
frontoian.

BERMEO Matxitxako bataila eta

b Igandean, 13:30etan, Gorozika

IURRETA Euskal Herriko Eskolar-

MENDATA II. Argi Baltza Bertsolari

HITZALDIAK

(emanaldi bat ostiralean eta bina
larunbatean eta igandean),
herrigunean.
PLENTZIA Elkano Itsas Herria.
b Asteazkenera arte, herrigunean.

@
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Rober Garai eta Alber Palomera artisten
eskutik, Ereño museoa ireki dute izen
bereko herrian. 2017an Garandape
harrobian sortu zuten instalazioari lotuta
osatutako proiektua da.

MUSEORA

Nortasunaren
biltegi
Natalia Salazar Orbe Bilbo

E

likagaiak animaliengandik urrun eta hezetasunetik babestuta mantentzeko eraikuntzak
dira
garaiak. Izenak berak adierazten
duen legez, leku garai batean kokatzen zituzten, lau zutaberen
gainean, gosea asetzeko asmotan
zeuden arratoiak eta bestelako
karrakaskariak biltegi horretan
sartzea eragozteko. Ereñon badute horietako bat: Garaixe garaia.
Egitura eraberritu egin dute, eta
edukia, beste horrenbeste. Ereñoko historia, kultura, nortasuna
eta horri lotutako artea babestu,
zaindu eta ezagutarazteko egiteko berriak hartu ditu orain garai
horrek. Herriaren nortasun elementua den marmol gorria du ardatz. Hala ere, herriaren ondarea,
musika, geologia eta mistikotasuna ere badira haren zutabeak.
Bertan zabaldu dute Ereñoko
museoa. Eta Artea eta Natura
Ereño Behatokia izeneko obra
artistikoaren interpretazio zentroa da.
Joan den maiatzean ireki zituen
ateak museoak, Rober Garai eta
Alber Palomera artisten eskutik.

Horrez gain, land art edo ingurumen artea ere oso gustuko du, eta
hainbat esku hartze egin ditu natur eremuetan. Ildo horri jarraituta, Alber Palomera margolari
eta Arte Ederretako irakaslearekin batera Artea eta Natura Ereño
Behatokia sortu zuen, 2017an.
Garandape harrobian osatu zuten
behatokiaren proiektu haren barruan edo haren luzapen gisa osatu dute orain museoa.

Ereño museoa. Ereñoko Garaixe garaiaren barruan kokatuta dago

ALEX URIARTE / BUSTURIALDEKO HITZA

Sormen materialak, eskura

Harrobian sortutako instalazioa
egiteko artistek erabili zituzten
materialak, agiriak eta erremintak aurkituko ditu bisitariak museoan. Elementu horiek guztiak
ez daude bitrinetan sartuta, gainera. Izan ere, museoaren sustatzaileen helburua da hara doazenek bertako elementuak ukitu
eta sentitzeko aukera izan dezaten, betiere kalterik eragin gabe.
Marmola, herria bera eta haren
ondarea ardatz dituen museoa da
Ereñokoa. Eta marmol gorri haitz
bat jarri dute bistan. Leku esanguratsua du material horrek. Izan
ere, erromatarren garaiaz geroztik ustiatu duten harrobitik ateratzen zuten haitz gorri hori mundu
zabaleko eraikin ezagunetan aurki daiteke. Besteak beste,
Helburua da Ereñoko museora New York, Argentina
doazenek bertako elementuak edota Vatikanoko eraikinetan topa daiteke; baita
ukitu eta sentitzeko aukera
Bilboko Arriaga antzoizan dezatela
kian eta Gautegiz-ArteaBisita norberak bere kabuz
gako gazteluan ere.
egiteko pentsatuta dago.
Gezurra badirudi ere,
Ikus-entzunezko azalpenak
harrobi hura itsaso aztopatuko ditu bisitariak bidean pian zegoen duela 150
milioi urte. Beraz, haitz
Eraikina Ereñoko Udalarena da, horiek koral, molusku eta itsas
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren organismoz osatuta daude. Dena
babesarekin ondu dute proiek- den, kolore gorria sedimentuak
zikintzen zituen burdin oxido batua.
Garai museografia eta eszeno- tek eman zien. Itsasoak lurrok
grafia zaletua da, eta ibilbide lu- hartzen zituen garai hartarako bizea egin du ilustrazioaren, komi- sita proposatzen du harrobiko
kien eta irudi grafikoen alorrean. instalazioak.

Ereño museoaren barruan ikus daitezkeen piezetako bat. ALEX URIARTE / BUSTURIALDEKO HITZA

Museoa bera guneetan banatuta dago. Gune horietako batean
Ereñoko historia eta etnografia
landu dituzte. Herriko Amaia Aldamizetxebarriak utzitako familia argazkiei esker osatu dute bilduma. Herriaren eta herritarren
egunerokotasuna islatzen dute
irudiok, eta langileak harrobian
lanean ere erakusten dituzte.

Omenaldia Kepa Junkerari
Beste gune «berezi» bat gorde
dute Kepa Junkerarentzat eta haren musikarentzat. Artistek azaldu dutenez, euren «inspirazio
iturri nagusietako bat izan da
beti», eta omenaldi bat egin diote. Musikariari buruzko informazioa jaso dute bertan. Museoaren

aurkezpen egunean haren doinuek busti zuten garaiaren barrualdea. Bi artistek eurek arrezifez egindako txalapartaren ondoan parez pare kokatuta, erritmoa
eman zioten Junkeraren Bihar
arte kantari.
Hirugarren guneak kutsu espirituala dauka. Bertan, minerala
eta mistikotasuna lotzen dituen
otoitz gune bat sortu dute. Belauniko jartzeko aulki bat ere egokitu dute. Azkenik, irakurtzeko
txoko batekin bukatuko du bisita
bisitariak. Proiektu osoan erabilitako bibliografia edonoren esku
jartzeko asmoz egokitu dute irakurtzeko gunea.
Izan ere, bisita norberak bere
kabuz egiteko pentsatuta dago.

Ikus-entzunezko azalpenak aurkituko ditu bisitariak bidean, eta,
garaiaren barruko elementuak
aztertuta, Ereñoko historian
murgilduko da.

EREÑO MUSEOA
Helbidea. Elexalde auzoan, udaletxearen ondoan, Ereñon.
Ordutegia. Astelehenetik barikura, 08:00etatik 15:00etara.
Sarrera. Doan sartuko dira bisitariak, baina sarrera txartela eskuratzeko agiriren bat utzi behar da
udaletxean.
Kontaktua. 946-25 46 21.
Web orria. Sintoniaarrecifal/ereño-museoa.

