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oporrak hartuko ditu
abuztuan. Hurrengo
zenbakia, ondorioz,
irailaren 2an
argitaratuko du.
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Txorrotak,
zarratuago

Hainbat jardueratarako ura erabiltzea debekatu dute Bizkaiko inguru batzuetan b Sikateak ohikoak
izango badira, kontsumoa txikitu beharko da b Enpresa batzuetan hasi dira neurriak hartzen 2-3
b
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Ur falta eragin du azken hil hauetako sikateak. Busturialdean
eta Lea-Artibain jarduera batzuetarako erabiltzea debekatu
dute, eta, Busturialdean, edatekoa bermatzeko itsasontziz
ekartzea aztertzen ari dira. Zenbait sektore ekonomikotan,
gutxiago kontsumitzeko neurriak hartzen hasi dira.

Sikateetarako
egokitzen
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

aiatzetik
euri gutxi
egin du
Bizkaian.
Oso lehor
doa uda,
eta toki batzuetan hasita daude
ur falta nabaritzen. Halakoetan
arazoak izaten dituzte Busturialdean eta Lea-Artibain, eta aurten
ez da gutxiago izan: ura modu
arduratsuan kontsumitzeko
eskatu die Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoak. Besteak beste, udalei
agindu die kaleak garbitzen eta
lorategiak ureztatzen urik ez gastatzeko, eta baita herritarrei
debeku batzuk ezartzeko ere.
Udal batzuek gutunak bidali
dituzte etxeetara: galarazi egin
dute igerilekuak betetzea, ortuak
eta lorategiak ureztatzea eta
autoak garbitzea, besteak beste.
Busturialdean egon ez arren
mugakide den herri batean ere,
Arrietan, debeku berak ezarri
ditu udalak. Karrantzan, ura tentuz erabiltzeko gomendatu diete
bizilagunei, euria ganoraz egin
ezean hornidura eten behar izateko arriskua egon daitekeela eta.
Lea-Artibaiko arazoak amaitzeko, ur hargune berrien bila dabil partzuergoa; batzuk topatu
ditu, baina gehiago behar ditu.
Busturialdean, berriz, bestelako
konponbidea topatu du: eskualdea Zadorrako sistemarekin lotu
nahi du, eta, horretarako, Sollubetik Mungiara arteko hodia eraiki nahi du 2025erako. Ure Urre
plataformak txarretsi egin du
proiektu hori; uste du ura tokiantokian kudeatu behar dela, urrunetik «azpiegitura erraldoien»
bidez ekarri beharrean, eta iruditzen zaio Busturialdean behar
beste ur dagoela, arduraz kontsumituz gero. Gernika-Lumon dago
akuiferorik handiena, eskualdea
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urez hornitzen dutenetako bat,
baina alde batzuetan kutsatuta
dago, industriaren isuriengatik.
Ur hori ere aprobetxa daitekeela
uste du plataformak: esaterako,
kaleak garbitzeko, ur edangarria
erabili ordez. Uraren Euskal
Agentzia akuiferoko ur kutsatua
garbitzeko metodo bila dabil.
Bien bitartean, daukatenarekin moldatu beharko dute.
Momentuz, egungo eskasiari
konponbidea emateko, partzuergoa ura itsasontziz eroatea aztertzen ari da. Bizkaitik bertotik eroango litzateke: partzuergoaren
sarerako sarbidea duen kostaldeko tokiren batean beteko lirateke
itsasontziak, eta Bermeora eroango lukete ura, handik eskualdeko hornidura sarearen bidez
zabaltzeko. Itsasontzi batek hirurehun kamioik beste ur eroan
dezake, eta, hala, Busturialdeko
errepideak kamioiz betetzea
saihestu gura du partzuergoak.
Haien ustez, neurri horren bidez,
ez litzateke beharrik egongo zerbitzua eteteko. Baina, hala ere,
debekatuta egongo litzateke ura
zenbait jardueratarako erabiltzea.
Klima aldaketaren ondorioz,
litekeena da datozen urteetan
sikateak eta ur emari txikiak gero
eta sarriago gertatzea. Bizkaia
hornitzen duten urtegi handiak
gaur-gaurkoz maila onean daude
—%72, asteon—, baina horrek ez
du zertan beti hala izan. Horregatik, kontsumoa murriztea ezinbestekoa izango da, Uraren Euskal Agentziaren arabera:
gutxiagorekin bizitzen eta lan
egiten ikasi beharko da. Azken
hamarkadetan, ahalegina egin da
etxeetan, industrian eta nekazaritzan ahalik eta ur gutxiena
baliatzeko. Kontsumo estatistiketan nabaritu da aldea. Espainiako Estatistika Institutuarenak
dira datuak: 1990eko hamarka-

daren hasieran, bizkaitar bakoitzak, batez beste, 175 litro inguru
kontsumitzen zituen egunean;
gaur egun, berriz, 110 litro dira.
Ur gehien industriak erabiltzen
du, eta gehien kontsumitzen
duten enpresak aspaldi zarratu
zituzten; besteak beste, Bizkaiko
Labe Garaiak. Orain lanean
dabiltzanek egokitzapen lanak
egiten dituzte, kontsumoa txikitzeko. Esaterako, Busturialdeko
fabrika nagusietakoa da Maier
kooperatiba: autoentzako piezak
egiten dituzte. Ekoizpen sarean,
hozteko behar dute ura. Gutxiago
kontsumitzeko eta berrerabiltzeko neurriak hartu dituzte, eta
plan bat osatzen dabiltza. Beste
arlo batzuetan ere ari dira lanean.
KONTSERBA FABRIKAK
bbb Lanerako modu berriak

Busturialdean eta Lea-Artibain
garrantzia du kontserba industriak. Ur asko behar dute, arraina
garbitzeko, egosteko eta esterilizatzeko. Ez da erraza gutxiago
kontsumitzea, baina ari dira neurriak hartzen. Bermeoko Serrats
fabrikak 60-65 metro kubiko
kontsumitzen ditu egunero.
Enpresako Ingurumen arduradun Estibaliz Gaubekak azaldu
duenez, esterilizazio prozesuan
ur gutxiago kontsumitzeko sistema bat ezarri dute. «Prozesu
horretan, produktua tenperatura
altuan jartzen da, eta gero hoztu
egin behar da azkar-azkar urarekin. Ur hori bota egiten izan da
orain arte, produktuarekin kontaktuan egoten zelako. Sistema
berriarekin, kontaktu hori
saihesten da, eta ur hori berrerabili egin daiteke». Horrez gainera, ur beroa hozteko sistema bat
ere ezarri dute, ur beroa hoztu eta
hotz bezala erabili ahal izateko.
Esterilizazioan ur kontsumoa
erdira murriztea lortu dute.
Orain, gesala garbitzeko trata-
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rategian euri ura eta lurpeko
putzu batekoa erabiltzen dute
landareak tantaka ureztatzeko. MURUETAKO LORATEGIA
2 Gaztandegia. Errigoitin
Bizgaigane kooperatiban gaztandegian erabiltzen dute ur
gehien, higienea bermatzeko.
AUZHOLAN

3 Kontserbak. Bermeoko
Serrats kontserba fabrikan esterilizazio prozesua aldatu
dute, ur gutxiago kontsumitzeko. Irudian, biltegia. SERRATS

mendu bat probatzen ari dira, ur
zikin gutxiago sortzeko.
Neurri horiek hartu dituzten
bakarrak dira Serrats kontserba
enpresan, baina Gaubekak esan
du guztietan edo gehienetan
dabiltzala aldaketak eta egokitzapenak egiten: «Kostu handia sortzen du uraren, argindarraren eta
gasaren kontsumoak. Ur zikin
asko sortzen dugu, eta hori ere
saihestu behar dugu. Eta ur faltaren kontzientzia ere badugu».
ABELTZAINTZA
bbb Maneiuak eta euri ura
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Bizkaigane abeltzainen kooperatiba Errigoitin dago. 73 hektareatan, ardiak eta behiak hazten
dituzte, esnea eta esnekiak ekoizteko. Endika Garcia kooperatibako kidea larritu egin da partzuergoaren aginduen berri jakitean:
«Ura eteten hasiko balira, arazoak izango genituzke». Izan ere,
abereek derrigor behar dute ura.
Ardiek gutxiago edaten dutela
azaldu du: «Behar duten ur
gehiena belarretik jasotzen dute.
Behiek, ordea, ur asko eskatzen
dute». Hala ere, abeltzaintza
ekologikoa da haiena, eta ez dute
ustiategi intentsiboetan daukaten ur premia bera. Maneiuak
asko aldatu dezake behar duten
ur kantitatea.
Ura behar dute gaztandegian
ere. Higiene neurri zorrotzak bete
behar dituzte; dena behin eta
berriro garbitu. Garbiketa produktuak erabilita ere, ura ezinbestekoa da. Eta ezin dute gutxiago erabili; bestela, higienea
arriskuan ipiniko lukete. «Etikaren aldetik, pentsatzen duzu ahalik eta ur gutxien erabili behar
dugula, baina ohartzen zara ezinezkoa dela».
Garciak esan du beraientzat
zaila dela kontsumoa murriztea.
Are gehiago: bero egiten duenean
eta belardiak lehor daudenean,
ur gehiago edaten diete abereek.
Beraz, eskasia dagoenean behar
izaten dute ur gehien abeltzainek. «Baserrian orain dago behar
handiena. Ortuak, esaterako,
orain ureztatu behar dira, aspaldian ez duelako euririk egin
ganoraz. Gainera, beroagatik
enbata sortzen bada, orain bezala, haizeak erre egiten du dena».

Astekoa
Ur hornidura
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HAMAR MINUTUKO DUTXAN
GASTATUTAKO UR LITROAK
Zenbat ur kontsumitzen den jakitea garrantzitsua da kontzientzia
hartzeko. Hamar minutuko dutxa
batean ehun litro ur gastatzen dira.
Harrikoa egiteko, beste horrenbeste; baina ontzi garbigailuan
nahikoa lirateke 18-50 litro. Hortzak garbitzean ere, aldea dago:
txorrota itxi gabe, 30 litro gastatzen dira, baina nahikoa dira 1,5.

Ikusi dute mendiko iturrietatik
ur gutxi irteten dela. Sikatea ohi
baino goizago etorri dela esan du,
eta iruditzen zaio luzarorako
kontua izango dela. Uste du arazoa gero eta larriagoa izango dela,
eta denek neurriak hartu beharko dituztela egoera berrira egokitzeko. Bizkaiganen inbertsio
handia egin zuten pabiloi berriko
teilatua egitearekin batera: euri
ura jasotzeko sistema bat jarri
dute, eta lurpean biltegi handi bat
daukate. Halere, ezin diete animaliei eman edateko; ortua ureztatzeko erabiltzen dute.
BEROTEGIAK
bbb Uraren berrerabilera

Besteak beste, lore eta landareak
saltzen ditu Muruetako Murueta
Lorategiak. Berotegian hazten
dituzte landareak. «Gurean, ura
franko behar dugu beti; bestela,
ezin dugu lanik egin», esan du
Nekane Torrontegik. Uda parte
hau ez da kontsumo handieneko
sasoia normalean, landare gehien
otsailetik ekainera saltzen baitituzte, jendea lorategiak eta balkoiak apaintzen hasten denean.
Hala ere, udan landare gutxiago
eduki arren, egun beroak asko
badira kontsumoa nabarmen
hazten zaiela esan du.
«Guk ez dugu Muruetako urik
erabiltzen ureztatzeko», argitu
du. Ur biltegi bat dute, berotegia
sortu zenetik. Euri ura batzen
dute han, eta lurpeko putzu batetik ere hartzen dute. Ureztatzean
erortzen den ura berriz biltzen
dute biltegian. Ureztatze sistema
monitorizatuta daukatela jakinarazi du. Eguraldiaren eta tenperaturaren arabera, gehiago edo
gutxiago ureztatzen dituzte landareak: egun lainotuetan, egunean bitan ureztatzen dituzte; egun
beroetan, bost aldiz. Tantakako
sistema daukate ezarrita, gainera,
ahalik eta ur gutxien erabiltzeko.
Torrontegik ez du ikusten gutxiago kontsumitzeko modurik.
«Hemen bero egiten du, eta landareek ura franko behar dute».
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Super Mario

R
AMILLANPETIK
Ekaitz Herrera
Azkarraga

z dakit ezaguna zaizuen. Jokoak Super
Mario Odissey du izena. Nintendo bideojoko etxearen deabrukeria horietako bat da. Engantxatzera ailegatzen den gominola bisual eta
jostagarri horietakoa. Bada, kontua da bideo-joko hori zazpi antxumeen ipuina bezalatsu sartu
zaidala etxeko egongelan. Konturatu barik. Otsoak atepetik
oina erakutsi, eta antxume koitaduak atea zabaldu dion era berean. Bikotekideak ekarri du kontsola, badakizue, «tarteka erabiltzeko». Baina, ai ama. Keba.
Azken egunotan ordu dezente
sartu ditut jolasarekin. Aspaldi
izandako nerabe haren antzera

E

jokatu dut berriro. Eta ene bada.
Hikikomori bat izatetik urruti
nabilen arren, hortxe nabil, sofari
ipurdiaren forma emateko ariketa berri batean katramilatuta
atzera ere. Planteamendua nahiko sinplea da: aginte-mandoa eskutan hartuta, jokalariak pertsonaia txapelgorria (iturgin biboteduna; ez Arkautitik irtendakoa)
gidatu behar du bere unibertso
partikularrean barrena. Zeharkatu beharko ditu hodiak, egin beharko die aurre oztopo eta izaki
bitxiei, apur bat pentsatzea eskatzen duten puzzleei. Eta bidaiatuko du hor zehar. Super Marioren
unibertso bitxi horretan. Izotzaren erreinuan orain, Ur-jauzien
erreinuan gero. Barrengorrien

erresuman hasi, eta Hondarraren
erresuman segi gero. Planteamendua betikoa da: iturgin txapelgorriak pertsonaia maltzurrak
bahitutako printzesa erreskatatu
beharko du edozein fairy tale edo
ipuin azukretsutako misioak
gaindituta.
Orain, harrikoa egitean, irudi
hori bera etorri zait gogora. Fairy
garbigarriaren xaboia iturgintzahoditeriatik behera doala ikusita,
akordatu naiz nire misio propio
hau ere bere isurbidera ailegatu
dela: honako hau da Bizkaiko Hitza maitagarri honetan idatziko
dudan azken zutabea. Super Marioren abenturen antzera, amaierara ailegatu da irailetik hona
ekarri nauen bidaia. Ahalegindu

Irudia b Bilbo

naiz gai batzuk eztabaidaren mahai gainera ekartzen; kalean gertatzen dena bestelako perspektiba batekin lantzen; tarteka kritikoa izaten; beste hainbatetan
umore eta ironia dosiak sartzen.
Ahalegindu naiz zuri, irakurle,
ekarpen txiki bat egiten, hausnarketatxoren bat eragiten, irribarre bat ateratzen. Eta zin dagit
niri ere balio izan didala idazketaren muskulua egiteko, buruari

Ahalegindu naiz gai
batzuk eztabaidaren
mahai gainera
ekartzen; kalean
gertatzen dena
bestelako
perspektiba batekin
lantzen
HILBERRIA

G. Larrañaga
‘Mañukorta’.
Bertsokera
baten ikur
Olatz Enzunza Mallona

Tunela eta museoa, Urdaibaira
Martitzenean, Bizkaiko Foru Aldundiak saninazioetako harrera egin zion Bizkaiko gizarteari, Bilboko Foru jauregian —irudian—. Unai Rementeria ahaldun nagusiak esan du ezegonkortasun sasoia dela, baina herrialdearen egoera ekonomikoa ona dela. Hainbat proiektu iragarri ditu. 65 milioi euroko inbertsioa egingo dute Sollubeko tunelak egiten hasteko. Guggenheim Urdaibaira hedatzeko, 40 milioi erabiliko dituela esan du; beste 80
Espainiako Gobernuak ordaintzea hitzartu dute. Martitzenean onartu zuten metroaren 5. linea finantzatzeko
akordioa. Markina-Xemeingo saihesbideko proiektuei «bultzada» emango diete. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Joan den astelehenean hil zen
Gregorio Larrañaga Mandiola bertsolaria (Markina-Xemein, 1943),
78 urte zituela. Mañukorta esaten
zioten, izen bereko baserrian jaio
baitzen, Markina-Xemeingo Larruskain auzoan. Batik bat, 1980ko
hamarkadaren amaieran eta
1990ekoaren hasieran aritu zen
bertsogintzaren gailurrean: urte
haietan Euskal Herriko plazarik
gehien egiten zuten bertsolarien
artean ibili zen.
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bueltak emateko. Bai, Super Marioren abenturak legez, erronkaz
eta gozamenez beteriko abenturak izan dira hilabete hauetako
zutabeak. Eskerrik asko bihotzez
zuri, irakurle. Eta zuei Ibai Maruri eta konpainia, ni aguantatzeagatik eta neure burua aguantatzen laguntzeagatik. Eskerrik
asko pazientziagatik eta konfiantzagatik.
Gainerakoa, badakizue. Kalean
ikusiko dugu elkar. Durangaldean, Amillanpean. Anbotoko tontorrean zein Anboto-k kaleratutako testuetan. Super Marioren
abenturek beti izaten baitituzte
atal berriak, eta Amillanpe honetakoek ere izango dutelako segida. Orain oporretara joateko sasoia da. Super Marioren antzera
txapela buruan ipini (ez txapel
gorria; beltza baino) eta munduko txoko lasairen batean abentura berriak izatekoa. Besarkada
bana hodi eta tutu ikusezinetatik.
Arrivederci!

Nekazaria eta fabrikako langilea
izan zen Mañukorta. Soldaduska
egitera Ferrolera (Galizia) bidali
zuten, eta han bi urte egin ondoren, Ameriketara egin zuen 24 urterekin, osabarekin, artzain. Sei
urte eman zituen han, 1967tik
1973ra bitarte. Handik itzulitakoan
Danobat lantegian hasi zen beharrean, eta Cikautxon gero, 58 urterekin erretiroa hartu zuen arte.
Bertsozaletasuna, baina, amaren aldeko familiagandik jaso
zuen. 1960ko hamarkadan hasi
zen jendaurrean kantari, eta,
hain zuzen, urte hartan egin zuen
lehenengo plaza, Markinan bertan. Edonola ere, 1980ko urteetan
egin zen ezagunago bertso munduan. Bertsogintza molde baten
ordezkari bilakatu zen, eta, bereberea zuen umoreagatik, etorriagatik, erantzutean zuen txinpartagatik eta kantatzean egiten zituen
imintzioengatik egin zen ezagun,
batez ere.
Bertsolaritzatik harago ere
eman zuen zeresana Mañukortak
azken urteetan. Eta 2014an Xabier
Amuriza bertsolariak haren inguruan ateratako liburuaren izenburua da horren erakusle: Mañukorta
bertsonajea. Iazko uztailean, berriz, omenaldia egin zioten Markina-Xemeinen, eta bere ibilbide luzea bertsotan aitortu eta eskertu
zioten bertso eskolako kideek.

Bizkaiko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere
baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitza-k mozteko eskubidea
du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko
Hitza. Uribitarte kalea, 18. 3-C. 48001, Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
bizkaia@hitza.eus.
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diplomazia kontuak diskretuki
egin behar direla, eta Espainiako
Gobernua ari dela lanean. Nik ez
dakit dabilen ala ez; emaitzarik ez
da ikusten. Bost hilabeteko lan diplomatikoaren emaitza gutun
batzuk badira, zer esango dizut...
Ez gara ari eskatzen Pabloren aldeko defentsa lana egitea; hori
egingo du abokatuak. Eskatzen
duguna da eskubideak errespeta-

Natalia Salazar Orbe Bilbo

Joan den otsailaren 28an atxilotu
zuten Pablo Gonzalez kazetaria,
Polonian. Errusiako inteligentzia
zerbitzuen espioi izatea leporatzen diote. Ordutik kartzelan
daukate, eta familiak ezin izan du
hitz egin harekin. Oihana Goiriena (Gernika-Lumo, 1975) bikotekideak esan du harekin berbarik
ezin izatea egin dela okerrena.
Bost hilabete pasatu dira jada
Pablo Gonzalez atxilotu zutenetik. Zer-nola zaudete?
Egunetik egunera aurrera egiten
ari gara. Orain, udan, apur bat
errazagoa egiten da. Jaiak datoz,
eta umeak entretenituago daude:
batean hondartzara, bestean portura... Alde horretatik, azkarrago
doa denbora. Hala ere, galdera
gehiago egiten dituzte, ardura
gehiago dute: «Zergatik ez dugu
berbarik egiten aitagaz? Noiz etorriko da?», galdetzen dute. Eusten ari gara.
Zuek nola izan zenuten atxiloketaren berri, eta nolakoak izan ziren haren berri izan arteko egunak?
Hark eman zidan niri atxiloketaren berri. Telefonoz deitu zidan,
otsailaren 28ko 07:00 aldera, esateko atxilotuta zegoela, Poloniako zerbitzu sekretuen bulegoetan
zegoela eta abokatuari eta bere
amari abisatzeko. Ondo zegoela
esan zidan, kafea ere eman ziotela, baina orduak zeramatzala bertan. Dei haren ostean ez genuen
jakin besterik, Espainiak Polonian duen kontsulak martxoaren
7an lehen bisita egin zion arte.
Ikusi zuen ondo zegoela, tratu
txarrik ez zuela jaso. Orduan ja lo
egin ahal izan genuen.
Zein da azken berria? Zer moduz dago?
Joan den eguenekoa [aurreko asteari aipamen eginez] da azken
berria. Laugarren bisita egin zion
kontsulak orduan. Esan zigun oso
argalduta topatu zuela, baina osasungarri jaten duela eta kirol asko
egiten duela. Azaldu zigun ez dela
kexatzen kartzelako bizimoduagatik, Poloniako sistema judizialagatik baizik, oso astiro doalako.
Esan zion gu guztioz gogoratzen
dela eta eskerrak ematen dituela
laguntza guztiagatik. Batez ere,
osasun aldetik ondo dagoela eta
kontsulak animoz ondo topatu
zuela esan zigun. Izango ditu gorabeherak, noski; itzelak.
Gutun bidez ari zarete harekin?
Komunikatu, txarto. Gutunak
bizpahiru hilabeteko atzerapenagaz heltzen zaizkio. Eta guri harenak ere bi hilabeteko atzerapenagaz heltzen zaizkigu. Gaur [martitzenean] iritsi zaigu beste gutun
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«Gutunak bizpahiru
hileko atzerapenagaz
heltzen zaizkio [Pablo
Gonzalezi], eta guri ere
biko atzerapenagaz»
«Kontsulak martxoaren
7an egin zion lehen
bisitan ikusi zuen ondo
zegoela. Orduan ja lo
egin ahal izan genuen»

MARISOL RAMIREZ / FOKU

«Desesperagarria da;
gainera, ez dakigu
zer etorriko den»
Oihana Goiriena b Pablo Gonzalez kazetariaren emaztea
Poloniak otsailean atxilotu zuen Goirienaren bikotekidea. Emazteak dio
Espainiaren babesa eta komunikazioa falta dituela; kasurako, Kanpo
Harremanetarako ministroak ez ziola deitu Polonian egon ostean.
bat, beste gutun pakete bat. Baina
aspaldikoak dira, maiatz bukaera
eta ekain hasierakoak. Albisteak
ez dira freskoak.
Inkomunikatuta dagoela salatu
izan duzue.
Ofizialki ez, baina praktikan hala
dago. Berba bidezko inkomunikazioa dauka. Gutunak hasieratik
idatzi ahal dizkiogu, eta hark ere
berdin, baina ez digute ematen
baimenik telefonoz berba egiteko
eta bisitatzeko. Beraz, alde horretatik inkomunikazioa ezarria du.
Abokatuak zer esaten dizue prozesuari eta espero daitekeenari
buruz?

Ezin du berbarik egin. Ezin digu
ezer esan. Abokatuak esaten du
berak kasuari buruz informazioa
emanez gero, bera ere kartzelara
eraman dezaketela. Sumarioaren
sekretupean dago kasua.
Joan den astean Bizkaiko Batzar
Nagusiek elkartasuna adierazi
zioten Pablo Gonzalezi, eta erakundeei eskatu zieten haren eskubideen alde agertzeko. Zer
iruditzen zaizu adierazpen hori?
Asko eskertzen da. Beste aurrerapauso bat da. Lehenengo Nafarroako Parlamentuak egin zuen,
gero Eusko Legebiltzarrak eta
orain Bizkaiko Batzar Nagusiek.

Zenbat eta era horretako adierazpen gehiago, hobeto. Ea Espainiako Kongresura heltzen den, eta
antzeko zerbait onartzen duten.
Bizkaiko Batzar Nagusiek Espainiako Gobernuari eskatu diote
Poloniako agintarien aurrean aldarrika dezala Pabloren eskubideak errespetatzeko eta berme
guztiak izango dituen prozedura izan dezan beharrezko izapideak egin ditzala. Egin dezaketen guztia egiten ari al dira?
Nik ez dut ikusten emaitzarik.
Nafarroako Parlamentuan egon
ginenean, bertako alderdi sozialistako bozeramaileak esan zigun

tzea eta Espainiako Gobernuak
Poloniakoari exijitzea han dagoen herritar baten eskubideak
errespetatzeko, besterik ez.
Espainiako Gobernuarekin harremanik izan al duzue?
Ez. Nik harreman bakarra Espainiak Polonian duen kontsulagaz
daukat. Harengandik lortzen dut
bikotekidearen egoeraren berririk zuzenena.
Sumatu al duzue Espainiako Gobernuaren babes faltarik?
Batez ere, babesa, baina komunikazioa ere bai. Alvares ministroa
[Espainiako Kanpo Harremanetarako ministro Jose Manuel Alvares Bueno] Poloniara joan zenean, bertako Kanpo Harremanetarako ministroagaz egon zen,
eta, bueltatu zenean, adierazi
zuen nire bikotekideak eskatu
zuela hau guztia isilpean gordetzeko. Hori ez da egia. Pablok gutunetan esaten duena guztiz kontrakoa da. Kontsularen bitartez
esaten duena ere ez dator bat horrekin. Horiek esan ostean, eskertuko nukeen Alvaresek niri sikiera esatea zer elkarrizketa izan
zuen bertako Kanpo Harremanetarako ministroagaz. Haren
emaztea naiz. Familiari gutxieneko informazio hori ematea badagokio, ezta? Gutxienez, Madrilen
dei baten falta sumatu dut.
Egoera hori latza izango da
zuentzat.
Bai. Batez ere, Pablogaz berbarik
ezin izatea egin. ETAko kide izateagatik preso egon den ezagunen
bat badaukat, eta esan didate telefono deiak arautuak izaten zituztela. Guk bost hilabete daramatzagu halakorik barik. Seigarren
hilabetea hasiko da, eta berdin jarraitzen dugu. Alde horretatik,
desesperagarria da. Gainera, ez
dakigu zer etorriko den.
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Kostuak handituko
dizkietela salatu dute

Garraiolariak, uztailaren 20an,
Bizkaiko Batzar Nagusien
Gernika-Lumoko egoitzan.
MARISOL RAMIREZ / FOKU

Batzar Nagusiek oniritzia eman diote herrialdeko bost errepidetan ibilgailu
astunei bidesaria ezartzeari; garraiolariek eskatu dute autobideak doako egiteko
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Ekainean onartu zuen Bizkaiko
Foru Aldundiak herrialdeko bost
errepidetan ibilgailu astunei —3,5
tona baino gehiago pisatzen dutenei— erabilerarako kanon berria
ezartzeko foru araua, eta, orain,
Bizkaiko Batzar Nagusien oniritzia
jaso du: EAJk eta PSE-EEk babestu
dute, EH Bildu eta Elkarrekin Bizkaia abstenitu egin dira, eta PPk
aurka bozkatu du. Imanol Pradales Azpiegitura eta Lurralde Garapenerako foru diputatuaren arabera, neurri horrek «Europako
Batasunak ezarritako zuzentarauak betetzea» du helburu:
«Erabiltzen duenak ordaindu egin
behar du, eta kutsatzen duenak
ordaindu egin behar du». Gaineratu du bidesari berriari esker
errepide sarea «optimizatuko»
dela, ibilgailu astunen joan-etorriak trafiko gutxi duten foru errepideetan banatuko baitira. Hau da,
uste dute bidesari berriak lagungarriak izango direla kamioiek ordainpeko autobideak erabil ditzaten, besteak beste. Garraiolariek
gogor salatu dute neurria, kostuak
handituko dizkielako, eta jakinarazi dute kamioiek autobideak
erabiltzeko badela modu «eraginkorrago» bat: «Egin dezatela doakoa, eta handik joango gara denok», adierazi du Hiru sindikatuko kide Jon Altunak.
Guztira, 101,7 kilometro izango
dira ordainpekoak kamioilarientzat: A-8 eta BI-10 errepideak,
Basurtutik Hagaraino; N-240
errepidea Barazartik, Urgoititik
Ubideko saihesbidera; N-636
errepidea, Durangotik Kanpazarrera; Txorierriko korridorea (BI30), Erletxe eta Arrontegi artean;
eta BI-625, Basauritik Laudiora
(Araba). Bide horietan free flow
delako sistema ezarriko dute; hau
da, kontrol arkuen bidezko sistema: oztopo fisiko barik eta ibilgailuak gelditu behar barik ordainduko dute, arku horien bitartez.
Bide batzuetan aurten egongo
dira prest, eta gainontzekoetan,

N-240 errepidea, Barazarko mendatean, artxiboko irudi batean. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

datorren urtean, baina datak ez
daude zehaztuta.
Diputazioak oraindik ez du iragarri zenbateko bidesaria izango
duten: beste dekretu batean finkatuko du prezioa. Pradalesek
esana du Europako Batzordeak
kilometroko 25-27 zentimo bitarte kobratzea baimentzen duela,
baina diputazioak ez duela muga
horretara heltzeko asmorik. Edozelan ere, bide horiek erabiltzeagatik ordainduko dena Bilbo hegoaldeko saihesbideagatik ordaintzen dena baino garestiagoa
izango da, bigarren hori lehiakorrago bihurtu gura duelako foru
aldundiak.

Egoera, okerrera
Garraiolariek ohartarazi dute
sektorea larri dagoela, eta, lagundu ordez, diputazioak are gehiago
okertuko dituela neurri honekin.
Erregaien prezioaren gorakada
gehien sufritu duten sektoreetako bat da haiena. TransportBilbao
Bilboko Portuko garraiolari auto-

sortzen da», aitortu du. Bilbo hegoaldeko saihesbidea ireki zutenean, ordainpekoa, lehen A-8tik
igarotzen ziren kamioietako asko
Txorierriko lasterbidea hartzen
hasi ziren. «Guk zer gurago autobideetatik joatea baino.
Modu horretan, arinago
eroango genuke gure
zama dagokion lekura.
Guk zer gurago autobideetatik Baina, esaterako, Santurtzitik Gasteizerako bijoatea baino. Baina ezin dugu
egunero 40 euroko gainkostua dea egiteagatik 20 euro
ordaindu behar ditugu
gure gain hartu»
joanean, eta beste hoSanti Sanchez
TransportBilbao elkarteko bozeramailea
rrenbeste bueltan. Ezin
dugu egunero 40 euroko
«Bidesariak are gehiago
gainkostua gure gain
garestituko du produktuen
hartu».
prezioa, eta gizarteari egingo
Sanchezek esan du
dio kalterik handiena»
ezinbestekoa
dela
Jon Altuna
AP-68aren ordainsaria
Hiru sindikatuko kidea
merkatzea eta hobariak
ko errepideetan trafiko gehien ezartzea. Autobide horrek 22 kiduten tarteak arintzeko saioa: lometro ditu Bizkaian, eta diputa«Txorierriko lasterbidean kamioi zioaren eskuetan daude. «Ez du
bat tarteko dela istripu bat gera- batere zentzurik arku batzuk jartzen denean, sekulako arazoa tzeko 50 milioi euroko inbertsioa
nomoen elkarteko bozeramaile
Santi Sanchezen esanetan, egiten
duten bidaia bakoitza %40 eta
%45 artean garestitu zaie urtebetean, gasolioaren prezioagatik.
«Ulergarria» iruditzen zaio doa-

‘‘

egiteak, autobidetik doazenei bidesaria merkatzeak inbertsio
apalagoa eskatzen badu». Bilbo
eta Zaragoza (Aragoi, Espainia)
lotzen ditu errepide horrek; Sanchezen hitzetan, Bizkaiak eta
Arabak ez, baina Nafarroako eta
Errioxako (Espainia) gobernuek
%75eko beherapena egiten diete
kamioilariei.
Altunak salatu du neurri «baztertzailea» dela: «Soilik kamioilarioi eragingo digu; gainontzeko
gidariek ez dute ordaindu beharko». Gaineratu du egongo direla
kamioilari batzuk egunean hainbatetan egin beharko dutenak
ibilbide bera, eta horiei kalte nabarmena egingo dietela. Gipuzkoan gertatutakoa kontatu du,
adibidez: «Beasain eta Bergara
arteko bidesaria 5 eurokoa da garraiolarientzat; badira egunean
joan-etorria hainbatetan egiten
dutenak. Sei bidaia egiten badituzte, egunean 60 euro dira. Hilabetean, hogei egunez lan egiten
badute, 1.200 euro. Dirutza bat

Mugikortasuna

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko uztailaren 29a

7

laxe gertatu zela ekarri dute
gogora.

Zerga gehiago
Arau berriaren helburua garraiolariak are gehiago estutzea dela
salatu dute. «Oso gremio zaharkitua da, eta zailtasunak ditu lanean jarraitzeko», esan dute. Kritikatu dute araudia «zerga berriak sortzeko» modu bat dela,
eta «luze gabe» Bizkaiko auto gidariei ere ezarriko dietela. Uste
dute erabaki horrek ordainpeko
bideak erabiltzera behartzen
duen estrategia bati erantzuten
diola, eta «bidesariaren gainzergarekin» bizkaitar guztiak «odolusten jarraitzeko» helburua dutela. Sinetsita daude garraiolariak
eta auto gidariak bilakatuko dire-

Plataformek salatu dute
aldundiaren helburua
dela bidesariekin
bizkaitar guztiak
«odolusten jarraitzea»

da, eta lehen ez zuten pagatzen».
Bizkaian ere horrelakoak gertatuko direla esan du.

Garraioa, krisian
Hiru sindikatuko kideak gogoratu
du pandemia hasi zenean eta aurten lehengaien falta egon denean
agintariek sarri esan dutela kamioilarien lana ezinbestekoa eta
funtsezkoa dela. «Beharrezkoak
gara gizartearentzat, bai, baina zigortu egiten gaituzte. Zer zentzu
du horrek?». Ez du ulertzen azpiegitura publiko bat erabiltzeagatik ordaindu behar izatea. Erregaiaren garestitzearen harira,
zailtasunak dituzte kostuen handitze hori bezeroari pasatzeko. Bidesariekin ere berdin gertatuko
zaiela uste du Altunak. «Kamioilariak ezin du bere gain hartu diru
kopuru hori. Bezeroari pasatzea
lortuko badu, gero kontsumitzaileak ordaindu beharko du. Horrek are gehiago garestituko du
produktuen prezioa, eta gizarteari
egingo dio kalterik handiena».

Garraio sektorean jokabide
irregularrak egon direla salatu du
Altunak. «Batzuek zegokiena
baino merkeago kobratzen dute
zerbitzua, bezero gehiago erakartzeko. Banaketa enpresa handiak
izaten dira, eta langileen lan baldintzen gain egiten dute. Autonomoek, ordea, ezin dute kostuaren
azpitik kobratu». Salatu du administrazioak ez ikusiarena egin
duela orain arte.
Sektorearen etorkizuna ilun
ikusten du Altunak. Kamioilari
gehienak 45 urtetik gorakoak direla esan du, eta askok 60tik gora
dituzte, gainera. «Gazte batzuk
egon badaude, baina oso gutxi
dira. Baldintza hauetan nork nahi
du garraiolari izan?». Belaunaldi
aldaketa ezinezkoa izango dela
iruditzen zaio. Gainera, haren
esanetan, lan baldintzak okertu
egin zaizkie azken urteetan, hobetu beharrean. Gogoratu du kamioilari falta «larria» dagoela
Europa osoan, eta egoera okertu
egingo dela datozen urteetan.

Kezka dute
bidesariak beste
ibilgailuei ere
ezarriko ote dizkieten
Bidesarien aurkako plataformek uste dute
kamioientzako neurria ibilgailu arin guztietara
zabalduko dutela b Aldundiak ezeztatu egin du
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Bizkaiko Batzar Nagusiek
kamioientzako bidesariak ezarri
dituzte orain arte doakoak ziren
zenbait errepidetan, eta Euskal
Autonomia Erkidegoko bidesarien aurkako plataformek ohar
bateratu bat zabaldu dute erabaki
horren aurka. AP-68 Dohainik,

AP-8 Peajerik Ez eta AP-636 Peajerik Ez plataformek salatu dute
Batzar Nagusiek «beste urrats
bat» egin dutela «beren politika
ultraliberalean». Sinetsita daude
errepide arruntetan «hasieran»
kamioientzat onartutako bidesariak ibilgailu arin guztietara
zabalduko dituztela. «Gipuzkoan A-636 errepidearekin» horre-

la foru aldundiko kutxetarako
diru iturri nagusia, kontuan hartuta «zerga ugari» ordaindu behar dituztela, «batez ere erregaiena». Imanol Pradales Bizkaiko
Azpiegituretako eta Lurralde Garapenerako foru diputatuak iragarri du erabat baztertu dutela
bestelako ibilgailuei bidesaririk
kobratzea.
Plataformek Pradalesi leporatu
diote «etikarik eta arrazoibiderik
ez» izatea. Hain zuzen, salatu dute
«gezurretan» ari dela «arau
proiektu hau Europako zuzentarauaren erantzukizunak betetzeko» iritsi dela esan duenean:
«Oker dagoela jakinda egin du,
Europako Batzordeak ez baitu estatu kiderik behartzen bidesariak
ezartzera. Pradales jaunarentzat
eta haren nagusi Rementeriarentzat, gezurra eta engainua ohiko
argudioak dira zergadunen poltsikoaz abusatzen jarraitzeko».

Kritika oposizioari
Oposizioko taldeei ere kritika
egin diete: «EH Bilduko eta Elkarrekin Bizkaiako batzarkideen jarrerak agerian uzten du gai honetan beharrezkoak diren kolaborazionistak direla, eta ez dutela
alde handirik EAJ eta PSE-EEren
konpartsarekin».
Bidesarien aurkako plataformei ez zaie iruditu nahikoa EH
Bildu eta Elkarrekin Bizkaiaren
eskaera: «Diru laguntzak eta
neurri lausoak aplikatzeko eskatu
dute» garraioko profesionalen
kontrako « beste lapurreta horri»
aurre egiteko. Hain zuzen, esan
dute ez direla gai izan neurri jakinik planteatzeko.
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har duten pertsonen artean desoreka sortzen du», salatu du Alba
Fatuarte zinegotziak. Haren esanetan, udal etxebizitza bat eskuratzeko izena emana duten 10.000
herritarretatik %10ek baino gutxiagok dute 21.000 euro baino
gehiagoko diru sarrera.

Eskatzaileek, besteak
beste, urtean 21.000
eta 39.000 euro arteko
diru sarrerak izan
behar dituzte
EH Bilduk salatu du
Bilboko eskatzaileen
%10 baino gutxiagok
duela 21.000 euro baino
gehiagoko diru sarrera
Fatuartek esan du programak
kaltea eragiten duela lehentasunezko arreta duten kolektiboengan ere. Genero indarkeriaren biktimak, desgaitasunen bat dutenak, familia guraso bakarrak, 35
urtetik beherakoak eta 70etik gorakoak aipatu ditu horien artean.

Hobariak

Bilboko etxeen eta eraikinen ikuspegi orokorra, artxiboko irudi batean. BILBOKO UDALA

Etxea obra jasangarrien truk
Bilboko Udal Etxebizitzak erakundeak obra txikiak behar dituzten 50 etxe eskainiko ditu
alokairuan b Maizterrek aurreratu beharko dute lanotarako dirua b EH Bildu kontra azaldu da
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Masoveria deitzen diote Herrialde
Katalanetan. Hain zuzen, inoren
masian bizi eta etxeari zegozkion
lurrak lantzen zituen nekazariari
esaten diote masover. Trukean,
uztaren zati bat edo ordainen bat
jasotzen zuen. Masoveria-k bestelako kontzeptu bat planteatzen
du: maizterrak mantentze lanak
egingo dizkio ugazabaren etxebizitzari, eta errentan hobari batzuk
lortuko ditu horren truke. Bilboko
Udalak hirira eraman du kontzep-

tua, eta Udal Etxebizitzetako 50
etxe eskainiko ditu sistema horren
bidez. Etxebizitzon parkea handitzeko asmoa dute.
Bilboko Udal Etxebizitzak erakundearen Zuzendaritza Kontseiluak Etxebizitza Komunitario Jasangarria proiektua onartu du.
Egitasmoaren helburua da maizterrek alokatzen dituzten etxebizitzen mantentze lanetan parte hartzea. Mantentze lan horietan energia efizientziaren alorreko hobekuntzak egitea da asmoa. Jon Bilbao Bilboko Udal Etxebizitzak

erakundearen presidenteak egitasmoaren aurkezpenean azaldu
zuenez, egitasmoaren bidez «erabiltzaileen erantzukidetasuna sustatu» nahi dute.

Baldintzak
Programan, konponketa lan txikiak behar dituzten etxebizitzak
eskainiko dizkiete Etxebiden
izena emanda dauden eskatzaileei. Erabiltzaile horiek etxebizitza
bat esleitzeko prozesua azkartzeko aukera izango dute bide horretatik. Betiere, obren kostua aurre-

ratzeko konpromisoa hartu
beharko dute. Horrez gain, beste
baldintza batzuk bete beharko
dituzte: Bilbon gutxienez hiru urte
erroldatuta daramatzaten bizilagunak izan beharko dira, eta 55
urtetik behera izan behar dituzte.
Bestalde, urtean 21.000 eta 39.000
euro arteko diru sarrerak izan
behar dituzte.
EH Bilduk esan du programa
horrek sakondu egiten dituela herritarren arteko desberdintasunak, eta esleipen sistema perbertitzen duela. «Bilbon etxebizitza be-

Maizterrek etxebizitzetan egin beharreko obretarako inbertsioaren
ordainean, Bilboko Udal Etxebizitzak erakundeak errenten zenbatekoaren %80 barkatuko die,
gehienez, lehenengo bi urteetan.
Hain zuzen, lehen urtean %50 barkatuko diete, eta bigarrenean, berriz, obren zenbatekoa proportzionalki banatuta, alokairuaren
zenbatekoaren %80ra iritsi artekoa barkatuko diete.
Alokairuen zenbatekoak ere zehaztu dituzte: hilean 450 euro ordaindu beharko dituzte logela bakarreko etxebizitza alokatzen dutenek —bizilagun bakarrarentzat
edo birentzat—; 500 euro logela biko etxebizitzen truke —gehienez,
hiru lagunentzat— eta 550 euro,
berriz, hiru logela dituztenentzat —
gehienez, lau lagunentzat—. Programak aurreikusi du zazpi urteko
kontratuak egingo dituztela; kontratuak luzatzeko aukera egongo
da.
Datorren urteko lehen hiruhilekoan jarriko dute martxan. Hasieran 50 etxebizitzako parkea aurreikusi dute, baina aurrera begira
zabaltzeko asmoa dute.
Erakundeak atal bat sortuko du
bere webgunean programari buruzko informazioarekin eta materialei eta berritze lanetan gremioei
eska dakizkiekeen berme jasangarriei buruzko informazioarekin.
Horrez gain, aukera eskainiko dute jasangarritasunari eta energia
efizientziari buruzko sentsibilizazio eta prestakuntza jardueretan
parte hartzeko.

Animaliak
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Zezen plaza ipiniko dute Durangoko sanfaustoetan,
bi urteko etenaldiaren ostean. Herriko hiru gaztek aurkeztu
zuten eskaera, eta joan den astean onartu zen. Durangaldea
Antiespezista udalaren erabakiaren kontra agertu da.

Zezenen itzulera
gazi-gozoa Durangora
Javi West Larrañaga

i urteko geldialdiaren ostean, zezen
plaza ipiniko dute
Durangoko sanfaustoetan. Herriko
eta eskualdeko hiru gaztek egin
zuten eskaera, Euskal Zezenzaleen Elkartearen laguntzarekin, eta
udalbatzak joan den astean onartu zuen diru sail bat horretarako:
2019an erabilitako diru kopuru
bera.
Eskualdeko Anboto atariak argitaratu duenez, errekorteak,
errekorte eskolak eta poney saioak egingo dituzte plazan. «Ohiko
bigantxarik ez da izango», adie-

B

razi zieten gazteek hedabide horri. Gainera, plazari «beste erabilera batzuk» ematea proposatu
zuten; hala nola, herri kirolak eta
ganadu azoka bat. Zezen plaza
Tabira inguruan ipintzea erabaki
dute, oraingoz.
Zezenena ohitura urtetsua da
Durangon, mendeetakoa, baina
iragarritako itzulera ez da denen
gustukoa izan. Durangaldea Antiespezistako Gorka Unzalu kideak «harrituta» hartu du albistea.
«Bagenekien sokamuturra egongo dela, nahiz eta nahiko isilean
egin duten dena aurten. Zezen
plazarena, berriz, azken momentuko gauza izan da», azaldu du
Unzaluk.

Gazte bat errekortean, Durangon, artxiboko irudi batean. DURANGOKO TURISMO BULEGOA

Durangaldea Antiespezistako
kidea animaliak «objektu» moduan erabiltzearen aurka agertu
da, eta sufritu egiten dutela azpimarratu du: «Nola ez dute sufrituko? Beren eremutik kanpo
daude, familiarengandik eta ezagutzen dituzten lekuetatik urrun,
estresatuta eta beldurtuta».
Hala ere, Unzalurentzat, sufrimendua ez da gakoa, baizik eta
erabilera bera, eta «euren nahien
aurka» usatzea: «Ez da onargarria animaliak erabiltzea gu dibertitzeko».
Unzalu oso kritiko agertu da
Durangoko Udalarekin, eta adierazi du harritu egin dela gobernua
aldatu den arren «berdin» jarrai-

9

ikuspegitik. «Tradizioa askotan
errepikatu den gauza bat da; ez
dauka zertan ona edo txarra
izan», adierazi du. «Historian
pila bat tradizio onartezin egon
dira, eta kendu egin dira». Onartzen du sokamuturrak «arrakasta handia» daukala herrian, baina
argudiatu du ez dakitela zenbatekoa den, ez delako inoiz zenbatu
zenbat durangar joaten diren
saioak ikustera. Aldekoek erabilSokamuturra ere, bizirik
Sokamutur saio gutxi geratzen tzen duten argudio bakarra «tradira Bizkaian, eta ezagunenak dizioa» dela uste du. «Hori eta
Durangokoa eta Otxandiokoa Durangoko zer bat dela, oso errodira. Soka luze batekin lotuta ero- tuta dagoela. Ez daukate beste araten dute behia, zezena edo bi- gudiorik».
gantxa kaleetan. «Bataren eta
Udalarekin berba egitean, Unbestearen atzetik egiten du [ani- zaluk azaldu du sinadura bilketa
maliak], beldurraren eraginez. bat egiteko aukera proposatu dieHorrela dibertitzen da jendea, tela, galdeketa bat egiteko herrian.
Bozkatu dezaketen biztanleen %10ek sinatu beDurangaldea Antiespezistak
Durangoko udalaren erabakia harko lukete eskaera. Argudio tranpatia da angaitzetsi du, eta «ausardia
politikoa» eskatu die alderdiei tiespezistarentzat: «Sokamuturra eta zezen plabeste norbait zirikatuz eta umilia- za jartzea erabaki politiko bat izan
tuz», salatu du ekintzaile anties- da, alderdi politikoek hartutako
pezistak. Haren ustez, jendeak erabaki politiko bat. Eta kentzeko
errazago ikusiko luke ez dela herritarrei galdetu behar zaie?».
onargarria txakur bat ipiniko ba- Ez dute alboratzen 2023ari begira
lute gauza bera egiten. «Espezis- sinadurak batzea, baina «ausarmoa oso barneratuta daukagu».
dia politikoa» eskatu diote udal
Ohitura zaharra izateak ez dio gobernuari, eta «baloiak ez botazilegitasunik ematen, Unzaluren tzeko kanpora».

tzen duelako egoerak. 2019an, EH
Bilduk eta Herriaren Eskubideak
udal gobernuan jartzea lortu zuten, ia 40 urtez EAJ egon ostean.
«Teorian, ezkertiarrak eta aurrerakoiak dira, baina ez dakit non
dagoen progresista hitz hori animalien kasuan. Berdin-berdin jarraitzen dute, EAJk animaliekin
egiten zuena egiten».
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EGUNEZ EGUNEKOA
Friki saioak izenburupean, bost
bertso saio antolatu ditu Lokatz
Loreak taldeak, Bizkaian. Abuztutik irailera bitarte egingo dira saio
horiek guztiak, eta Janire Arrizabalaga, Araitz Katarain eta Izaro
Bilbao arituko dira gai jartzaile lanetan.
Bost saioak

Araitz Katarain, Janire Arrizabalaga eta Izaro Bilbao bertsolariak, Lokatz Loreak taldeko kideak. BIZKAIKO HITZA

Bertso munduan gune berriak sortzeko asmoz sortu dute Lokatz Loreak. Izaro Bilbaok,
Araitz Katarainek eta Janire Arrizabalagak osatzen dute, eta prest dute lehen egitasmoa.

Sorkuntzaren lokatzetan
Olatz Enzunza Mallona

halduntze Bertso
Eskola Feministan eta Bizkaiko
Bertso Munduko
Emakumeen I.
Topaketan erdi brometan hasi
zena, egia bilakatu dute Araitz
Katarain, Izaro Bilbao eta Janire
Arrizabalaga bertsolariek. Euren
sormenari bide emateko, Lokatz
Loreak taldea sortu dute, eta,
horrekin batera, euren lehenengo proiektua ere aurkeztu dute:
abuztuaren 13tik irailaren 17ra
bitarte, bost saio tematikoz osatutako bertso zirkuitu bat egingo
dute herrialdean.
Beharrizan batetik abiatu zen
proiektua, Janire Arrizabalaga
sormen taldeko kideak azaldu
duenez: «Bertso munduratze
prozesuan lekuz kanpo sentitu
izan gara batzuetan, eta, horri
konponbidea emateko, gune seguru bat sortu nahi izan dugu guretzat, eta baita gu bezala dauden
pertsona horientzat ere».
Friki saioak deiturikoa izango
da sormen taldeak antolatutako
lehen egitasmoa. Zornotzako
gaztetxean abiatuko da, abuztua-

A

ren 13an, eta Harry Potterren inguruko bertso saioa izango da.
«Nerea Ibarzabalek Bizkaiko
Bertsolari Txapelketako finalean
botatako agurraren ondoren, Leire Vargasek Twitterren idatzi
zuen Harry Potterren inguruko
bertso trama bat egin behar zela.
Hala hasi ginen proiektuaren inguruan bueltaka», azaldu du
Arrizabalagak. Hari horretatik
tiraka, beste hainbat gai etorri
zaizkie burura taldeko hiru kideei, baina denak egitea ez da posible izan azkenean: «Ideia batzuk
aurrerago lantzeko gorde ditugu,
badaezpada».
Zornotzako saioaz gainera, beste lau hitzordu egingo dituzte irailaren 17ra bitarte: abuztuaren
27an, Bertso Fashion Week,
Deustuko gaztetxean; irailaren
3an, Meme saioa, Portugaleteko
Sastraka gaztetxean; irailaren
10ean, Denbora makina bertsoz
saioa, Lekeitioko gaztetxean; eta,
azkenik, irailaren 17an emango
diote amaiera bertso zirkuituari,
Gernika-Lumoko Astran, Bertsos-kopoa saioarekin.
Guztira, askotariko adin eta
profiletako 21 bertsolarik parte
hartuko dute saio horietan guz-

tietan. Horien aukeraketa gaien
arabera egin dute: «Bertsolari bakoitzaren gustuen arabera osatu
ditugu taldeak. Gai bakoitzera
ondoen egokitzen diren bertsolariak aukeratu ditugu, nahiz eta
batzuek kalean geratu behar izan
duten. Pena bat da».
Gai jartzaile lanetan Katarain,
Bilbao eta Arrizabalaga ariko dira.

«Beti ahazten dugun lana da antolakuntzarena, eta, proiektu
honi esker, bertso munduko antolatzaileek egiten duten lan ikaragarriaz jabetzeko aukera izan
dugu», aitortu du Arrizabalagak.
Zehazki, finantzaketa lortzeko
orduan izan dituzte zailtasunik
handienak, eta, horri irtenbidea
emate aldera, oihalezko poltsak
jarri dituzte salgai. Horrez gainera, hiru euro
ordaindu beharko da sarrera saio bakoitzaren
Gune seguru bat sortu nahi izan hasieran. Prozesu osoan,
baina, bestelako gorabedugu guretzat, eta baita gu
hera batzuk ere izan dibezala dauden pertsona
tuzte; besteak beste, tohorientzat ere»
kien kudeaketari dagoJanire Arrizabalaga
Lokatz Loreak taldeko kidea
kiona.
Oro har, prozesu guztia «oso esperientzia
«Esperientzia berri bat izango da
hirurontzat. Orain arte, gutako aberasgarria» izan da hiru berinor ez da ibili gai jartzaile lane- tsolarientzat, eta bertso zirkuitua
tan, eta gogoz hartu dugu erron- hasteko atzera kontaketa egiten
ka», kontatu du Arrizabalagak. ari dira dagoeneko. «Gure
Duela bi hilabete inguru hasi zi- buruan horren berezia dena,
ren gaiak prestatzeko lanetan: errealitatean ikusteko irrikan
«Prozesu konplexua bezain go- gaude».
Bertsolaritza oinarri nagusia
zagarria izan da, eta oraindik ere
izan arren, «haratago» joango
bueltaka gabiltza».
Zailtasunik handienak, baina, den zerbait izango dela aurreratu
antolakuntzarekin izan dituzte. du Arrizabalagak: «Ikus-entzu-

‘‘

Abuztuak 13. Harry Potter saioa,
Zornotzako gaztetxean. Bertsolariak: Jone Larrinaga, Maddi Agirre,
Nerea Ibarzabal eta Leire Vargas.
Abuztuak 27. Bertso Fashion
Week, Deustuko gaztetxean. Bertsolariak: Enare Muniategi, Ibai Lekuona, Aitor Etxebarriazarraga eta
Josune Aramendi.
Irailak 3. Meme saioa, Portugaleteko Sastraka gaztetxean. Bertsolariak: Ixone Asategi, Koldo Gezuraga, Haizea Arana, Asier Alcedo
eta Miren Amuriza.
Irailak 10. Denbora makina bertsoz, Lekeitioko gaztetxean. Bertsolariak: Iruri Altzerreka, Joanes
Illarregi, Joar Garate eta Xabat Galletebeitia.
Irailak 17. Bertsos-kopoa, GernikaLumoko Astra gunean. Bertsolariak: Onintza Enbeita, Irune Basagoti, Nagore Beitia eta Aner
Euzkitze.

nezkoek indar handia izango
dute, eta gaiak aurkezteko orduan proiektore bat erabiliko
dugu. Oso bisuala izango da».
Mozorroak eta osagarriak ere
prest dituzte jadanik.

Frikismotik haratago
Duela gutxi ezagutu zuten elkar
Lokatz Loreak taldeko hiru partaideek. «Izarok eta biok Ahalduntze Bertso Eskola Feministan
ezagutu genuen elkar, eta Bizkaiko emakume bertsolarien topaketa talde hau sortzeko giltzarria
izan da», nabarmendu du Arrizabalagak.
Partaide bakoitzak zerbait berezia eskaintzen dio taldeari: Bilbaok ilustrazioak egiten ditu; Katarainek, musika, eta Arrizabalaga ikus-entzunezkoak ikasten ari
da. «Elkarren artean nahiko desberdinak gara, eta horrek egiten
du berezi taldea. Gure arteko
kontrastea izan da taldeak ondo
funtzionatzeko arrazoia».
Abuztuan abiatuko den bertso
zirkuituaz aparte, hiru kideek
argi dute aurrera begira proiektu
gehiago sortu nahi dituztela elkarlanean. Betiere, bertsolaritza
ardatz hartuta: «Ideia asko ditugu buruan, baina oraindik ezin
dugu ezer aurreratu».
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Shemekia Copeland abeslaria. Igandean eskainiko du kontzertua, 19:00etan, Bilboko Areatzako eszenatokian. BILBAO BLUES FESTIVAL

Bluesa, guztien eskura
Gaur hasi eta igandera bitarte, Bilbao Blues Festival jaialdia egingo dute Bilbon,
lehenengoz b Askotariko egitaraua prestatu dute, eta herritarrak blues generora
hurbiltzea izango da asmo nagusia b Bob Stroger musikariak aitortza jasoko du
Olatz Enzunza Mallona

Blues doinuek hartuko dute Bilbo
asteburuan. Gaur hasi eta igandera bitarte, Bilbao Blues Festival
jaialdia egingo dute lehenengo
aldiz, hiribilduan, eta, antolatzaileen hitzetan, luzaro irauteko
etorri da. «Izarrez betetako kartel» gisa definitu du egitaraua
Carlos Malles jaialdiaren zuzendariak, eta bluesa ezagutzen ez
duten horiengana hurbiltzea
izango da xede nagusia. Guztira,
hamabost kontzertu antolatu
dituzte Areatzan, doan, baina
hiriko beste bazter batzuetara ere
hedatuko da jaialdia, formatu txikiko emanaldi akustikoen bitar-

tez. Bob Stroger abeslari eta baxu
jotzaileak bere ibilbidearen aitortza jasoko du.
Antolatzaileen hitzetan, helburu bikoitza du Bilboko Blues jaialdiaren lehenengo aldi honek:
zaleei Europako biretan parte
hartu ohi ez duten artistez gozatzeko aukera ematea, batetik; eta,
ondo ezagutzen ez dutenei beste
musika estilo batzuk antzemateko aukera ematea, bestetik.
«Jendeak bluesa ezagutzea
nahi dugu; mundu guztiari gustatzen zaio blues kontzertu bat,
generoaren ohiko kontsumitzailea izan ez arren», dio Mallesek.
Askotariko egitaraua prestatu
dute hiru eguneko jaialdirako:

«Jendeari blues generoaren
barruan dauden estilo guztiak
helarazi nahi dizkiogu». Besteak
beste, blues klasikoa, Chicagoko
bluesa eta blues rocka. Hala ere,
bluesaz gainera, beste estilo
batzuetako musika ere egongo
da entzungai Bilboko kaleetan:
«Boogie woogie, swing, rock
and roll eta flamenko ukituez
gozatu ahal izango da, besteak
beste».

Musikaz haratago
Mallesen arabera, «oso berezia»
izango da asteburua: «Benetan
mereziko du: musika paregabez
beteko dugu hiribildua, errepertorio bikainarekin eta doako kon-

Stroger. Besteak beste, Ottis
Rush, Jimmy Rogers, Willie Mabon eta Snooky Pryor taldeetakoa. 1990eko hamarkadan bere
talde propioa zuzentzen hasi zen,
eta, gerora, mundu osoan zehar
eman ditu kontzertuak. Bihar
iluntzean eskainiko du kontzertua Strogerrek, Chicago Blues All
Stars taldearekin ariko da zuzenean, 20:30ean.
Strogerrekin batera, Ronnie
Baker Brooks, Dana Fuchs, Fantastic Negrito, Alejo Stivel, Shemekia Copeland, Wax & Boogie
feat Drew Davies, Noa & The Hell
Drinkers, Blues Triumvirate, Fla-

tzertu eta jarduerekin». Hiri gisa,
apustu kulturala «oso garrantzitsua» dela nabarmendu dute, eta
mundu mailan ezagutzera emateko baliatu nahi dute
aukera: musika mota Askotariko egitaraua prestatu
horren «nazioarteko dute hiru eguneko jaialdirako;
erreferentzia» bilakatu bluesaz gainera, beste estilo
nahi dute Bizkaiko hiri- batzutako musika egongo da
burua.
Bob Stroger baxu jo- Areatzara ez ezik, Zazpikaleetara
tzaile eta abeslariak jaso- ere iritsiko dira blues doinuak
ko du Bilbao Blues Festi- igande eguerdian: Granujas
val Saria, eta haren bitar- taldeak kalejira bat egingo du
tez, musika munduan
egindako ibilbideari aitortza mingo Tours, Micky & The Buzz
egingo diote. XX. mendeko biga- eta Travellin’ Brothers taldeek
rren erdialdeko talderik garran- parte hartuko dute jaialdiaren letzitsuenetako partaide izan zen hen aldian. Baina, horrez gainera,

EGUNEZ EGUN
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Gaurtik domekara egingo da
Bilboko lehen blues jaialdia.
Gaur, barikua
11:00. Kontzertu pedagogikoak, Guggenheim museoan.
19:00. Micky & The Buzz, Areatzan.
20:30. Ronnie Baker Brooks,
Areatzan.
22:15. Dana Fuchs, Areatzan.
Bihar, zapatua
11:00. Dibak eta borrokalariak: emakumea bluesaren historian hitzaldia, Guggenheim
museoan.
12:30. Flamingo Tours, Areatzako kioskoan.
14:00. Blues Triumvirate, Areatzako kioskoan.
19:00. Noa & The Hell Drinkers, Areatzako eszenatokian.
20:30. Chicago All Stars, Areatzako eszenatokian.
22:15. Alejo Stivel, Areatzan.
Etzi, domeka

Bob Stroger abeslaria eta baxu jotzailea. BILBAO BLUES FESTIVAL

bestelako jarduera batzuk ere
prestatu dituzte.
Gaur, esaterako, kontzertu pedagogikoa eskainiko dute Guggenheim museoan, 11:00etan.
Haurrentzako emanaldia izango
da, eta bluesa belaunaldi berrietara hurbiltzea izango da asmoa.
Diablues eta Bluezifer bikoteak
parte hartuko du ikuskizunean,
Nagore Sanz kontrabaxu jotzailearekin eta Oihan Vega aurkezlearekin.
Bestalde, han bertan, Dibak eta
borrokalariak: emakumea bluesaren historian hitzaldia emango
du Manuel Lopez Poy kazetari eta

idazleak bihar, 19:00etan. Bluesaren munduan zeresana izan duten emakumeak izango ditu hizpide Lopezek. Besteren artean,
Ma Rainey, Bessie Smith, Mamie
Smith, Ethel Waters, Memphis
Minnie, Gladys Bentley eta Ida
Cox. Era berean, emakume afroamerikarrei omenaldia egingo
zaie. Kontakizunarekin batera,
zuzeneko musika ere entzun ahal
izango da hitzaldiak irauten duen
bitartean.
Areatzara ez ezik, Zazpikaleetara ere iritsiko dira blues doinuak igande eguerdian: New
Orleans hiriko (AEB) estiloarekin,

11:30. Boogie Woogie dantza
klaseak publiko guztientzat,
Areatzako kioskoan.
12:00. Granujas a todo ritmo
Dixieland, Alde Zaharrean.
12:30. Wax & Boogie, Areatzako kioskoan.
14:00. Chicago All Stars, Areatzako kioskoan.
19:00. Shemekia Copeland,
Areatzako eszenatokian.
20:45. Fantastic Negrito, Areatzako eszenatokian.
22:30. Travellin’ Brothers, Areatzako eszenatokian.

dixie band Granujas taldeak kalejira bat egingo du hiriko kalerik
zaharrenetan barrena. Musika
talde ibiltaria da Granujas, eta,
musikaz gainera, txotxongilo
erraldoiak ere izango dituzte.

Micky & The Buzz taldea. Gaur emango du kontzertua, 19:00etan, Areatzako eszenatokian. BILBAO BLUES FESTIVAL

ALAIN SANTXO

«Sendo dago
bluesa Euskal
Herrian»
Alain Santxo b Saxofoi jotzailea
Travelling’ Brothers taldeko kidea da Alain
Santxo. Domekan Bilboko Areatzan izango dira,
‘Coming Home’ lan berria aurkezten. Haien
ibilbideko hamargarren diskoa da.

O. Enzunza Mallona

Hogei urte beteko ditu datorren
urtean Travellin’ Brothers taldeak. Urteurren «berezia» izango
dela nabarmendu du Alain Santxo taldeko saxofoi jotzaileak, eta
zaleekin ospatzeko asmoa dute.
Domekan Bilboko Areatzan izango dira, Coming Home euren lan
berria aurkezten.
Bilboko Blues Festival jaialdian
izango da Travellin’ Brothers,
etzi. Zer eskainiko duzue?
Disko berriko abestiak aurkezteaz gain, hainbat sorpresa prestatu
ditugu. Zerbait berezia eskainiko
dugu, eta hainbat gonbidatu igoko dira gurekin taula gainera.
Disko berriak badu berezitasunik aurrekoekin alderatuta?
Garai zail batean jaio da lan berria, eta nik uste dut hori nabari
dela diskoa entzutean. Hasieran,
konposatzeko gogorik ere ez geneukan, baina edozein lekutatik
indarrak atera, eta emaitza ona
lortu dugu. Gauza asko azaleratu
nahi izan ditugu, eta, garai txarretan bizitzen egon arren, zoriontasunez eta alaitasunez blaitzen
saiatu gara.

Zuen hamargarren lana da. Nolako bilakaera izan du taldeak
sorreratik gaur egunera?
Taldekideon artean hobeto ulertzen dugu elkar eta horrek asko
erraztu ditu gauzak. Estiloari dagokionez, berriz, gero eta estilo
gehiago jorratzen joan gara: jazza,
soula... Horrek asko aberastu du
taldea. Hala ere, bidean egindako
lagunek markatu dute benetan
taldearen estiloa.

«[Lan berrian] Gauza asko
azaleratu nahi izan ditugu,
eta, garai txarretan bizi
arren, alaitasunez
blaitzen saiatu gara»
Datorren urtean hogei urte beteko dituzue. Zerbait berezia egiteko asmoa duzue?
Ideia asko ditugu buruan bueltaka, baina oraindik ezin dugu askorik aurreratu. Oso berezia izango da guztiontzat.
Behar bezalako oihartzuna du
bluesak Euskal Herrian?
Egia da bluesak ez duela zale askorik, baina sendo dago: gustatzen zaionari, benetan gustatzen
zaio. Harrapatu egiten du.
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Bermeo b Antzerkia

BAKIO Brian Aching Trío.
b Ostegunean, 22:00etan,

Txobornen.
BERMEO Ligula taldea. Oboe eta

organo kontzertua.
b Bihar, 20:30ean, San Frantzisko
elizan.
BILBO Micky & The Buzz, Ronnie

Baker Brooks eta Dana Fuchs.
b Gaur, 19:00etan,
Areatzan.
BILBO Los de Siempre.
b Gaur, 19:30ean, San Ignazioko

Boite tabernan.
BILBO TOC, Rat eta Zinger.
b Gaur, 23:00etan, San Ignazioko

Levante plazan.
BILBO Flamingo Tours eta Blues

Trimvirate.
b Bihar, 12:30ean, Areatzan.
BILBO Noa & the Hell Drinkers,

Chicago All Stars eta Raimundo
Amador.
b Bihar, 19:00etan,
Areatzan.
BILBO Sabinari tributoa.
b Bihar, 19:00etan, San Ignazioko

Boite tabernan.
BILBO Edu Basterra.
b Bihar, 20:00etan, San Ignazioko

Distantziari eta gorrotoei aurre egiteko topaketa
Urteetan elkar ikusi gabe egon diren aita-seme batzuk ditu protagonista Bidearen amaieran Hortzmuga antzerki taldearen ikuskizunak. Alzheimerra
du aitak, eta drag queen ibilbide profesionala egin du semeak. Ordura arte, distantziak, gorrotoak eta gaitzespenek markatu dute haien arteko harremana. Emozioetan sakondu eta gogoeta egitea proposatzen du Bermeoko Goiko plazan gaur 20:00etan taularatuko duten lanak. HORTZMUGA

Panpa tabernan.
BILBO The Cowboy.

GETXO Zuriketan Beltz eta Ziztada

b Bihar, 23:00etan, Algortako

LEMOA Galazota, Pakean

GARAI Gazteen bertso saioa. Iruri

b Bihar, 20:30ean, San Ignazioko

& El Txef_A.
b Gaur, 16:00etan eta 23:00etan,
Algortako San Nikolas
plazan.

Kasino plazan.

Utzi Arte eta Akerbeltz
Erromeria.
b Gaur, 23:00etan,
herrigunean.

Altzerreka, Oihana Arana, Sarai
Robles, Ander Sarriugarte. Gai jartzailea: Ander Elorriaga.
b Gaur, 20:00etan, plazan.

Miño tabernan.
BILBO Critical Sound System.

GETXO Labana eta Nealta Folla.
b Bihar, 23:00etan, Algortako San

Nikolas plazan.

b Bihar, 23:00etan, San Ignazioko

ANTZERKIA

Levante plazan.

GETXO William eta La

BILBO Wax & Boogie eta Chicago

Tokokera.
b Gaur, 21:00etan eta 23:00etan,
Algortako Ameztin.

b Igandean, 00:30ean, Algortako

BERMEO Bidearen amaieran.

txosnetan.

Hortzmuga Teatroa.
b Gaur, 20:00etan, Goiko plazan.

GETXO Txekoslobako eta Celes-

GETXO Ainara Ortega.

te.
b Gaur, 20:00etan, Algortako La
Cadenan.

b Igandean, 19:00etan, Igeretxe
hotelean.

All Stars.
b Igandean, 12:30ean, Areatzan.
BILBO Shemekia Copeland, Fan-

tastic Negrito eta Travellin’ Brothers.
b Igandean, 19:00etan,
Areatzan.

GETXO Umami.

b Igandean, 20:30ean, Zampa
Dylanen.

txosnetan.

Ameztin.

co.
b Ostegunean, 22:00etan,
Itzubaltzetako txosnetan.

b Gaur, 22:30ean, Udaletxe

GETXO Tagufi Band, Ugerda eta

GORLIZ Oreka Quartet.

plazan.

DJ Pezón.
b Bihar, 21:30ean, Algortako
txosnetan.

b Igandean, 20:00etan,

Andra Maria sortzez Garbia
elizan.

GETXO New York Ska Jazz Es-

GORLIZ Er Duende.

semble.

b Ostegunean, 21:00etan, Xurruten.

GETXO La Mara.
b Bihar, 21:00etan, Algortako

ETXEBARRI Balkam Bomba Xplo-

b Igandean, 20:00etan, Santa Ana

GETXO Bertso jaialdia. Uxue Al-

plazan.

Imanol Arias.
b Gaur, 20:00etan, Muxikebarrin.

berdi, Unai Iturriaga, Paule Ixiar
Loizaga, Josu Sanjurjo. Gai jartzailea: Jon Amezaga.
b Bihar, 13:00etan, Algortako
Kasino plazan.

PLENTZIA Victoria Moon y la ma-

GETXO Bertso saioa. Etxahun Le-

leta de las olvidadas.
b Bihar, 19:30ean, kultur etxean.

kue, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi, Jone Uria Albizuri. Gai jartzailea:
Maider Barañano.
b Igandean, 13:00etan, Algortako
Kasino plazan.

GETXO Muerte de un viajante.

sivodka.

GERNIKA-LUMO Mattias Harma-

an. Organoa.
b Igandean, 20:00etan, Andra
Maria elizan.

Beñat Gaztelumendi, Imanol Uria,
Ekhiñe Zapiain Arlegi. Gai jartzaileak: Beñat Vidal.
b Gaur, 13:00etan, Algortako
Kasino plazan.

GETXO Travellin’ Brothers eta Tal-

piens. David Vento.
b Bihar, 22:30ean, plazan.

GETXO Bertso jaialdia. June Diaz,

DURANGO Akabo!. BarSanti.

GETXO Golden Wood.
b Gaur, 22:00etan, Algortako

ELORRIO De Neanderthal a Sa-

GETXO Malakias.

BERTSOLARITZA
GALDAKAO Bertso saioa. Igor

Elortza, Arkaitz Estiballes, Oihana
Iguaran. Gai jartzailea: Iñaki Beitia.
b Igandean, 19:00etan, Tximelarre
auzoko plazan.

GETXO Bertso jira. Nerea Ibarza-

bal, Unai Mendiburu.
b Ostegunean, 21:00etan,
Itzubaltzetako txosnetatik hasita.
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MUNGIA Bertso saioa. Ibon Larra-

zabal, Asier Legarreta, Garikoitz
Sarriugarte.
b Bihar, 13:00etan, Trobika auzoan.

Ea b Erakusketa

b Irailaren 25era arte, Kurutzesantu
museoan.

DURANGO Georgia OKeeffe’. Ma-

ria Herreros.
b Abuztuaren 28ra arte, Arte eta
Historia museoan.

DANTZA
BILBO Ondalan erraldoien kon-

partsa.
b Bihar, 11:30ean, San
Ignazion.

EA Kartoia, papera, guraizeak. Pe-

ERAKUSKETAK

GERNIKA-LUMO Gernikarte 2022.

llo Ulazia Ibarzabal.
b Igandera arte, kultur etxean.

Urdaibi eskualdeko 27 artista.
b Irailaren 15era arte, kultur etxean.

ABADIÑO Mendien gardena.

Eñaut Aiartzaguena Bravoren
akuarelak.
b Abuztuaren 31ra arte,
Urkiolako Parke Naturaleko
parketxean.

GERNIKA-LUMO Ondarea berbe-

tan.
b Abuztuaren 10era arte, Euskal
Herria museoan.

BAKIO Bakioko margozaleak.

GORLIZ Josu Romañaren pintu-

b Urriaren 2ra arte, txakolingunean.

rak.
b Abuztuaren 5era arte, udal
erakusketa aretoan.

BAKIO Ate itxia. Imanol Bueno

Bernaolaren argazkiak.
b Astelehenera arte,
udaletxean.

LEKEITIO Udako arte erakusketa.
b Abuztuaren 21era arte, Eskolape

aretoan.
BERMEO Izaro. Natura eta historia.
b Martxoaren 26ra arte,

Arrantzaleen Museoan.
BILBO Bilboko Jesuitak Indautxu

ikastetxearen mendeurrena.
b Asteazkenera arte, Ondare
aretoan.
BILBO Jean Dubuffet: ospakizun

bizia.
b Abuztuaren 21era arte,
Guggenheimen.
BILBO Ahots bat Erausorentzat.

Trans garai baterako epilogoa. Cabello / Carceller.
b Irailaren 25era arte, Azkuna
zentroan.

‘Kartoia, papera eta guraizeak’ aretoan

MUNDAKA Enrike Zubia.

Pello Ulazia Ibarzabal artistak ondutako Kartoia, papera eta guraizeak erakusketa ikusteko aukera dago domekara arte Eako Eskolondo kultur etxean. Gaur 18:00etatik 20:00etara bisitatu ahalko da, eta bihar eta etzi, berriz, 11:00etatik 13:00etara. Irudian, erakusketako obra batzuk, joan den astean. ALEX URIARTE ATXIKALLENDE / HITZA

PORTUGALETE Portugalete en

b Igandera arte, kultur etxean.

imágenes. Argazkiak.
b Irailaren rra arte, herrigunean.

b Urtarrilaren 31ra arte, Batzar

b Urriaren 30era arte, Azkuna

BILBO 30 emakume ahaztezin.

ZORNOTZA Gaurko Euskal Eskul-

Nagusietako erakusketa aretoan.

zentroan.

b Abuztuaren 31ra arte, Erriberako

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

merkatuan.
BILBO Valcarcel Medina. Arquitec-

BILBO Artearen bidez ikasten.

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

b Abuztuaren 31ra arte
Guggenheimen.

BILBO Inpresionistak.

BILBO The Otolith Group: O Hori-

BILBO Analogías: Arte vas.

b Abuztuaren 7ra arte, Lamera

zon.
b Urriaren 9ra arte, Guggenheimen.

b Irailaren 18ra arte, BBVAren

parkean.

erakusketa aretoan.

BILBO Barnekiak / Entrañas. Usu-

BILBO Euskal Herriko Erdi Aroko

ne Bravo eta Clara Moreno.
b Gaur arte, Arte galerian.

Gazteluak: lurraldearen zaindariak
eta boterearen irudiak.
b Urtarrilaren 15era arte, Bizkaiko
Arkeologi Museoan.

BILBO Daniel Zuloaga (1852-1921).

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

BILBO Motion. Autos, art, architec-

BESTELAKOAK

b Irailaren 6ra arte, Euskaldunan.

BERMEO Liburu Azoka.

ture.
b Irailaren 18ra arte,
Guggenheimen.

BILBO Serra/Seurat. Marrazkiak.

Guggenheimen.

BILBO Bilboko erraldoiak.

BILBO Lantegietako emakumeak.

BILBO Memoria de forma. Antonio

Kadagua haraneko 11 fabrika.

Fernandezen artelanak.

b Irailaren 11ra arte, Mariaren
Bihotzaren plazako
aztarnategian.

b Irailaren 6ra arte,

DURANGO Durango, 1937ko mar-

txoaren 31, bonbardaketa.

BILBO Bilbao izan. Iturralde auzoa
ezagutzeko ekitaldia.
b Bihar arte, Iturralden.

@
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MARIERROTA MUSEOA

MUSEORA

Helbidea. Likoa auzoa, Lekeitio.
Ordutegia. 10:00etatik 14:00etara dago irekita asteburuetan eta
Aste Santuan.
Sarrera. Sarrera doakoa da.
Bisita gidatuak. Bi bisita gidatu
mota eskaintzen dituzte: bata, Marierrota interpretazio zentroan;
bestea, Lea ibaiaren inguruetan.
Kontaktua. 946-84 40 17 eta
turismo@lekeitio.eus.
Web orria. Lekeitioturismo.eus.

Lekeitioko Marierrota interpretazio zentroa eta Lea ibaia, artxiboko irudi batean. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Lekeitioko Marierrota da itsas indarrarekin dabilen errota bakarrenetakoa. XVI.
mendekoa da. 1980ko hamarkadan, berreraiki eta interpretazio zentro bihurtu zuten.

Mareak gora egiten duenean
Iraia Vieira Gil

rrota gehienek haizeak eraginda funtzionatzen dute. Haizearen indarrak mugiarazi egiten ditu
errotaren hegalak, eta horrek bete
beharreko funtzioari ekiten dio:
garia txikitu, egurra moztu edota
ura ponpatu. Lekeitioko Marierrotaren kasuan, baina, mareak
dira errota mugiaraztearen arduradun. «Marea igotzen denean,
urak martxan jartzen du errota»,
azaldu du Marijo Esteo Lekeitioko
turismo bulegoko arduradunak.
Itsas indarrarekin dabilen errota
bakarrenetakoa da.
Marierrota Lea ibaiaren bokalean dago kokatuta, Lekeitiotik
Mendexarako bidean, Isuntza eta
Karraspio hondartzen artean.
1550. urtean eraiki zuten, lehorketak kontrolatzeko helburuarekin. Ordea, 1980ko hamarkadan
errota bota egin zuten, eta azpiegitura originaletik geratzen den
gauza bakarra dikea da. Duela
urte batzuk, Lekeitioko Udalak
eta Lea Artibai Garapen Agentziak errota berreraikitzeari ekin

E

zioten, eta originalaren erreplika
egin zuten, lau errotarrirekin.
Harrezkero, Marierrota interpretazio zentro bihurtu zuten. «Interpretazio zentroa da dinamikoagoa delako; museoak estatikoagoak dira», esan du Esteok.
Hain zuzen ere, Marierrota interpretazio zentroan, errota originalaren funtzionamendua zelakoa zen ikus dezake bisitariak:
esaterako, kristalezko zoruari es-

Kristalezko zoruari
esker, urak
harriaren errotazioa
nola egiten duen
ikus dezake bisitariak
Marierrota
bisitatzeaz gainera,
bisita gidatuetan Lea
ibaiko biodibertsitatea
ezagutarazten dute
ker, urak harriaren errotazioa nola eragiten duen. Mareak gora egiten zuenean, harlangaitzezko dikea urez betetzen zen, eta, mareak behera egin ahala, ur hori bera
askatuz zihoan. Ura askatzean jartzen zen ehotzeko makina mar-

Lekeitioko Marierrota interpretazio zentroa. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

txan. Euskal Herriko kostan oso
marea errota gutxi izan dira; errota guztien %3 baino ez: Baionatik
hasi eta Barakaldoraino, hemeretzi udalerritan egon ziren marea
errotak XVI. eta XVIII. mendeen
artean. Errotatik gertu, Mendexan
bertan, harrobi bat ere badago,
eta uste dute hango harriarekin
egin zituztela errotarriak.
Esteok adierazi duenez, errotan
lan egitea «aski astuna» zen baserritarrentzat. Errotak berak eskatzen duen esfortzu fisikoaz gainera, errotan ehotakoa «pisatu,
kobratu eta eman» behar zien
baserritarrak herritarrei.

Azalpenak eta bideoak
Bisitak parte bi ditu. «Gida batek
errotaren funtzionamendua nolakoa den azaltzen die bisitariei, eta,
ondoren, bideo bi jartzen dizkiegu». Bisita gidatuetan erakusten
den lehenengo bideoa errotaren
azalpena da; bigarren bideoak Lea
ibaian dagoen biodibertsitatearen
inguruko azalpena ematen du. Are
gehiago, Lekeitioko turismo bulegoak Lea ibaiaren inguruak ezagutzeko bisita gidatuak ere eskaintzen ditu, Marierrotarako bisita gidatuekin batera. Izan ere, ibaiaren
biodibertsitatea anitza da oso.
Esteok adierazi duenez, Marierrota 10:00etatik 14:00etara dago
zabalik, baina uztaileko eta abuztuko asteburuetan eta Aste Santuan egin daitezke soilik bisitak.
Urte barruan ez dute ekintza askorik antolatzen. Urri, azaro eta
abendu aldera, taloa egiten ikasteko tailerrak eskaintzen dituzte
interpretazio zentroan bertan.
Berreraiki zutenetik, Lekeitioko ikurretako bat da mareen bidez funtzionatzen duen errota
hori. Mota horretako errota bakarrenetakoa izanik, izugarrizko
balioa du herriarentzat. «Marierrota interpretazio zentroa da,
eta, gainera, tradizioan baloratzeko dugun baliabide historikoa.
1550. urtean eraiki zuten, bai, baina jakin egin behar dugu hor
dagoela».

