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2 Astekoa 
Ur hornidura

«haiek exijitutako egoerara ego-
kitzeko». Haraneko ekonomia-
rentzat kaltegarria litzatekeela
ere esan du: «Deloite aholkulari-
tza enpresak ikerketa bat egin
zuen, ur partzuergoan sartzeak
abeltzaintzan izan ditzakeen on-
dorioak ezagutzeko: ustiategien
%70 zarratuko lirateke, uraren
faktura ordaindu ezinik».
Karrantzako EAJk, ostera, ez du

partzuergoan sartzea beste irten-
biderik ikusten. Aitortu du faktura
garestituko litzatekeela, baina
ohartarazi du orain kostuaren az-
pitik ordaintzen dutela ura, eta Eu-
ropako Batasunak derrigortzen
duela balio duen beste ordaintze-
ra. «Prezioa egokitu ezean, isunak
iritsiko dira», ohartarazi du. EAJk
esan du diputazioak abeltzainen-
tzako laguntzak dituela uraren
kostuari aurre egiteko. 

zukeen moduan, Karrantza ere
lagunduko luke». Pedro Barreiro
partzuergoko kudeatzaileak el-
karrizketa bat eman du Radio Bil-
bao irratian, eta esan du partzuer-
goak ez duela kide ez direnei la-
guntzeko obligaziorik, baina es-
katu izan diotenean beti egin due-
la. Haren ustez, partzuergoan
sartzeak konponduko lituzke
urarekin dituzten arazoak. 

Udalak zergatik ez du
sartu nahi partzuergoan?

Karrantzako udal gobernuaren
esanetan, Bilbo Bizkaia Ur Par-
tzuergoan sartzea ez da «bidera-
garria». Alkatearen arabera, sar-
tu ahal izateko, partzuergoak ha-
mar milioi euroko inbertsioa 
eskatu zien, udalerriko sarea

Ibai Maruri Bilbao

K
arrantzan urte-
gi bi dituzte:
Argañedakoa
eta Cerrojakoa.
Haietatik hor-
nitzen dira, bai-

na udako sikateak ia hustu egin di-
tu: edukieraren %13 eta %32 dute
betea, hurrenez hurren. Hilabete-
rako daukate ura. Aspaldi ikusi
zuen udalak arriskua: uztailean,
ura neurriz erabiltzeko eskatu zie-
ten herritarrei, eta, abuztuan, de-
bekatu egin zieten ortuak eta lora-
tegiak ureztatzea, baita igerile-
kuak betetzea eta autoak garbi-
tzea ere. Irailaren 14tik, ura Rama-
les de la Victoriatik (Kantabria,
Espainia) ekartzen hasi dira, ka-
mioien bidez. Raul Palacio alkate-
ak esan du lehenengo Bizkaian
ahalegindu direla laguntza lor-
tzen, baina ez dutela lortu. Bilbo
Bizkaia Ur Partzuergoak ukatu
egin du eurengana jo dutenik. 

Zelan kudeatzen dute
ura Karrantzan?

Karrantzako Udala arduratzen da
uraren kudeaketaz. 2004an, Bilbo
Bizkaia Ur Partzuergoan sartzeko
asmoa agertu zuen orduko udal
gobernuak –EAJ–, baina oraindik
ez dute pauso hori eman, eta, gai-
nera, egungo gobernua —Karran-
tza Zabala— ez da horren aldekoa.
Sartzeko eskaera egin zenean, fo-
ru aldundiak Argañedako eta Ce-
rrojako urtegiak eraiki zituen, 
ondoren partzuergoaren esku uz-
teko. 320.000 metro kuboko edu-
kiera du Cerrojakoak. Argañeda-
koak, 120.000koa; baina eraiki-

tzean egindako akatsak ditu, eta
edukieraren %43 baino ezin da
bete. Horregatik, ahal baino ur
gutxiagorekin hasi ohi dute uda.
Diputazioak egin ditu konponke-
tak, baina, oraingoz, ez dira bale-
koak izan. 

Zenbateko ur premia
izan ohi du Karrantzak?

Bizkaiko herririk handiena da Ka-
rrantza: ia 138 kilometro koadro
ditu. Baina 2.700 bat biztanle bai-
no ez. Haienean behiek kontsu-
mitzen dute ur gehien. Bizkaiko
abelburuen %80 han daude:
12.000 inguru. Behiek ur asko be-
har dutela esan du Palaciok: «Ba-
koitzak ehun bat litro egunero;
bero egiten duenean eta belarra
lehor dagoenean, gehiago». Az-
piegiturak garbitzeko ere ur asko
erabiltzen dute abeltzainek. Alka-
tearen arabera, urtegi biak beteta
egongo balira, eskaera guztiari
erantzuteko gai izango lirateke;
«baita aurtengoaren moduko ur-
te lehorretan ere». Horregatik,
Argañedako urtegia konpontze-
ko eskatu dio aldundiari.

Ur falta ikusita, zer egin
du Karrantzako Udalak?

Karrantzako alkateak azaldu due-
nez, ura faltako zitzaiela ikustean,
«diputazioarekin eta ur partzuer-
goarekin hartu-emanetan» ipini
ziren: «Abuztuaren 16an, par-
tzuergoko batzorde exekutiboko
kide batekin izan nintzen, eta esan
zidan oso zaila izango zela haiek
guri laguntzea. Diputazioak par-
tzuergoari ematen dio uraren ku-

deaketarako laguntza guztia, hark
kideen artean banatzen du, eta ki-
de ez garenontzat ez dago ezer».
112 udaletatik hamahiruk kudea-
tzen dute euren kabuz.

Zer diote erakundeok?

Bizkaiko HitzaBizkaiko Foru Al-
dundiarekin ipini da harremane-
tan, eta hark idatziz erantzun dio.
Iraunkortasuna eta Ingurune Na-
turala Zaintzeko Sailetik esan du-
te Ingurumen Zuzendaritza abuz-
tuaren 16an elkartu zela Palacio-
rekin, hark eskatuta. «Alkateak
esan zuen Ramales de la Victoria-
tik 170.000-200.000 litro ekar-
tzeko akordioa zutela, baina gutxi
izango zela, eta foru aldundiare-
kin ur hornidura akordio bat egin
nahi zuela. Erantzun zitzaion es-
kumen hori ez dela aldundiarena,
eta Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoa-
rekin edo inguruko udalekin ipini
beharko zela harremanetan, es-
kumena haiena delako». 
Foru aldundiaren arabera, ura

Kantabriatik ekartzeak sortutako
kostuekin laguntzeko ere eskatu
zuen alkateak; ezetz erantzun zio-
ten, diputazioak «ezin duelako
eman bere aurrekontuan jasota ez
dagoen diru laguntzarik eta ezin
duelako ordaindu berak jaso ez
duen zerbitzu baten fakturarik».
Aldundiak esan du ur partzuergo-
arekin konponbide baten bila aritu
dela «uda osoan», eta «ahalik eta
lasterren» topatzea espero dutela.
Ur partzuergoak ukatu egin du

alkateak salatutakoa: «Bilbo Biz-
kaia Ur Partzuergoak ez du Ka-
rrantzarako zerbitzuari dagokion
eskaera bakar bat ere jaso. Jaso
izan balu, beste udalekin egingo

R

SERIEA

Sikatea (I) bKarrantza.Ura falta duela eta, Karrantzak laguntza
eskatu du. Esan du Bizkaian ez diotela eman. Ur partzuergoak
ukatu egin du eskaerarik jaso izana. Azkenean, Kantabriatik
ekartzen hasi dira ura, kamioietan: 200.000 litro egunero.

Laguntza,
kanpoan

Kantabriatik urarekin

iritsitako lehen kamoia,

Karrantzan, irailaren 14an.

KARRANTZAKO UDALA
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ko udalak eta diputazioak ur ziki-

nen araztegi bat egiteko akordioa

sinatu zuten 2011n. 2014an, biga-

rrena egitea adostu zuten, diputa-

zioak egindako araztegi bat egun-

goekin lotzeko eta martxan jartze-

ko. «Diputazioak ikusi zuenean

ez ginela partzuergora sartuko,

obrak bertan behera uztea erabaki

zuen. Haren kabuz, akordioa eten

zuen», gogoratu du Palaciok.

Udal gobernuak auzitegietara jo-

tzea erabaki zuen. Joan den uztai-

laren 1ean, EAEko Auzitegi Nagu-

siaren epaia iritsi zen. «Epaiak dio

erakunde arteko akordioek balia-

garri diren epe bat izan behar du-

tela zehaztuta, 2015eko lege baten

arabera, eta, gure kasuan, bi ho-

riek ez zuten. Beraz, bi akordio ho-

riek iraungita daude», azaldu du

alkateak. Beraz, alde horretatik,

Karrantzak ez du zer eginik. 

Baina udalean pozik daude

epaiarekin: «Atea zabalik utzi du

hainbat azpiegituratarako lagun-

tza behar dugunean diputazioa-

ren babes ekonomikoa eskatzeko;

besteak beste, urari lotuta daude-

netan». Orain hori egingo dutela

esan du alkateak, eta diputazioak

ur horniduraren auzia konpon-

tzeko laguntza ekonomikorik

eman gura ez badie, berriro auzi-

tara jotzeko prest daude. 

Zenbateko gastua da
ura kanpotik ekartzea?

Ramales de la Victoriatik egunero

200.000 litro ekartzen ari dira. Le-

horteak jarraituko balu, kopurua

handiagoa litzateke. Kantabriako

Ampuero ere laguntzeko prest da-

go. Kamioi bakoitzak 28.000 litro

garraiatzen ditu. Hala, egunero

ura dakarten sei-zazpi-zortzi ka-

mioi iristen ari dira Karrantzara,

eta hori egunean 2.000 euroko

kostua da udalarentzat. «Ez daki-

gu noiz arte ibili beharko garen ura

ekartzen; beraz, ez dakigu zenbat

ordaindu beharko dugun guztira.

Udalaren aurrekontua lau milioi

eurokoa da, baina han ez dago ho-

rretarako dirurik gordeta. Ez daki-

gu nola moldatuko garen ordain-

tzeko», kezkatu da alkatea.

Ez da horrelako egoera batean

dauden lehen aldia. 2019an, Ma-

tienzo auzoko iturburu batetik ura

hartu, eta Argañedako putzuak

hornitzen dituen ur biltegietara

eroan zuten, kamioiekin. Horrela

saihestu zituzten ur mozketak.

Erabaki hori 50.000 euroko gas-

tua izan zen udalarentzat. Saiatu

ziren faktura diputazioari pasa-

tzen, baina alferrik. Orduan sinatu

zuten protokoloa Ramales de la

Victoriarekin, hurrengo eskasian

ura handik ekarri ahal izateko.Argañedako urtegia, Karrantzan, joan den domekan. ARITZ LOIOLA / FOKU

Partzuergoaren arabera, uda-

lak kide egiteko asmoz joaten

zaizkienean, herriak ur horni-

kuntzan eta saneamenduan duen

egoera aztertzen dute. «Sartzeko

hitzarmenaren baldintzak udala-

ren eta partzuergoaren artean

adosten dira». Partzuergoak esan

du duela urte batzuk egin ziola

Karrantzari tarifa proposamena:

«Progresiboa da, kontsumoaren

araberakoa. Horrela, herritarrek

kontsumitzen dutenaren arabera

ordainduko lukete, eta ez abel-

tzain baten moduan, gaur egun

gertatzen den bezala».

Zer gertatzen da 
araztegiekin?

Ur partzuergora sartzeko asmo-

tan zebiltzala, Karrantzako ordu-
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I. Maruri Bilbao Bilbo

N
ahiz eta uda astro-

nomikoak goizal-

dean eman dion

lekukoa udazke-

nari, meteorologi-

koa abuztuaren 31n bukatu zen.

Izan ere, estatistiketarako-eta,

adituei errazagoa zaie hilabete

osoak hartzea, eta ekaineko, uz-

taileko eta abuztuko datuak era-

biltzen dituzte. Horrela egiten du-

te urtaro guztiekin. 2022ko uda

meteorologikoa «oso lehorra»

izan da, Euskalmeteko arduradun

Jose Antonio Arandaren esane-

tan. Bizkaiko eskualde batzuetan,

egin ohi duen euriaren erdia ingu-

ru bota du. Hiriburuko datuak di-

ra, Euskalmetenak: metro koa-

droko 76,1 litro baino ez dira neur-

tu hiru hilabeteotan; horietatik

4,2, uztailekoak. Ekainean, egin

ohi duen prezipitazioaren %50 eta

%90 artean bota zuen, zonaren

arabera. Uztailean, %20tik behe-

ra; erdialdeko eskualdeetan, %10

ere ez. Abuztuan, oro har, erdia

neurtu da. Gainera, tenperaturak

ere ezohikoak izan dira: XXI.

mendeko bigarren udarik beroe-

na da igarotakoa, 2003koaren

atzetik. Euskalmeteko arduradun

Arandak adierazi du bien arteko

aldea ez dela handia izan: hiru ha-

marrenekoa baino ez. Alerta go-

rria ere ezarri behar izan dute be-

roaldiagatik.

Euskal Herrian, neguan itsaso-

tik datozen depresioek ekartzen

dute euria. Udan, ostera, litekee-

na den arren depresioren bat edo

beste etortzea, Arandak esan du

normalean ekaitzek eragiten di-

tuztela prezipitazioak. Aurten,

egon egon dira, baina

urriak izan dira. Norma-

lean gertatzen ez den

egoera bat sortu da at-

mosferan: «Udan, anti-

zikloia Europa gainean

egon da, eta depresio gu-

neak Portugal mende-

baldean geratu dira luza-

roan, geldi. Ez da ohikoa.

Ondorioz, hegoaldeko

isuria izan dugu. Gurean, egoera

horrekin, tenperaturak izugarri

igotzen dira», azaldu du Aran-

dak. Depresio horietako batzuk

izan dute hezetasunik; etorri den

azkenak, esaterako, Danielleura-

kanaren hondarrek sortu dute-

nak. «Baina penintsula osoa ze-

harkatuta iritsi dira gurera, bide-

an topatu dituzten mendigunee-

tan euria utzita. Penintsula bero

dago. Eta, goi ordokitik gure itsas

mailara jaistean, gehiago berotu

dira. Egoera horretan, ez dute 

euririk ekartzen». Ohartarazi du

ekaitzetarako ez dela nahikoa 

beroa; beste baldintza batzuk ere

bete behar dira, eta aurten, oro

har, ez da halakorik izan. Dena

den, izan dira salbuespenak, eta

egoera ez da bera eskualde eta ibai

arro guztietan. 

Lurra lehor, urtegiak beteta
Euri faltak, tenperatura altuek eta

hego haize zakarrak sikatea ekarri

dute. Baina ez erabatekoa. Aran-

dak esan du zaila dela sikatea defi-

nitzen. Ortuetan eta larreetan,

badago: belardi batek hiruzpalau

metroko sakoneran ditu sus-

traiak; bizpahiru egunean euririk

egiten ez badu, bero handia bada-

go eta haizeak gogor jotzen badu,

dagoeneko lehortzen hasten da.

Arbolek sustrai sakonagoak di-

tuzte, eta egun gehiago behar dute

ur falta nabaritzeko. Azalekoak

diren iturburuak ere aste gutxian

lehor daitezke; sakonagoak, pare

bat hilabetean. «Karrantzan eta

Busturialdean ur harguneak aza-

lekoak dira, eta horregatik sikatu

dira». Bizkaia urez hornitzen du-

ten Zadorrako sistemako urte-

giak, ostera, egoera onean daude:

edukieraren %59 beteta. «Ne-

guan eta udaberrian, euria gogo-

tik egin zien. Ondo betetzen badi-

ra, bizpahiru urterako ur horni-

dura bermatua duzu».

Espero du udazkenean egoera

irauliko dela. Datozen egunetan

euria egingo du, baina asko be-

harko da. «Nahikoa litzateke pare

bat astean ganoraz egingo balu».

Metro koadroko ehun bat litro be-

harko lirateke erreken emaria

ohikora itzultzeko. Lehengo lurra

ondo busti beharko da, eroriko di-

ren lehen berrogei litroak hark

edango baititu. Basoek 150 litro

behar dituzte. «Aspaldian izan

dugun lehorterik handienean,

1989-1990 urteetakoan, honela

geratu zen: apirilak baino ez ziren

izan hezeak, eta 1990ekoak urte-

giak berriz betetzen lagundu

zuen, eta ur faltaren arazoa kon-

pondu». Aemet Espainiako me-

teorologia agentziaren arabera,

udazkenean «ohiko kopurue-

tan» egingo du euria Bizkaian.

Ezohiko egoera bat sortu da atmosferan
uda honetan: depresio guneak Portugal
mendebaldean egon dira luzaroan geldi.
Horrek eragin du Bizkaian ohi baino 
bero handiagoa eta euri gutxiago egitea.

Egin ohi duen
euriaren erdia

Ardiak, bazkarako belarrik gabeko Arrietako larre lehor batean, joan den asteburuan. LEIRE MARURI BILBAO
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Ekainean, egin ohi duen
euriaren %50 eta %90 artean
bota zuen; uztailean, %20tik
behera; abuztuan, erdia baino ez

Euria «ganoraz» egingo balu
pare bat astean, nahikoa
litzateke: ehun bat litro behar
dira ibaien emaria normaltzeko

UDAKO PREZIPITAZIOAK  

KARRANTZA MUNGIA ARRIGORRIAGA ABADIÑO       GAUTEGIZ ARTEAGA
2021 2022 2021 2022 2021      2022              2021  2022                        2021 2022

Ekaina 107,7 62,6 111,1 46,8 99,2 51,3 119,3 68,9 85,7 47,4

Uztaila 29,1 11,7 43,5 0,4 27,4 6,6 48,3 8,3 31,1 8,2

Abuztua 24,3 42,6 12,5 30,1 19,3 39,4 23,8 64,3 21,9 20,1

Guztira 161,1 116,9 167,1 77,3 145,9 97,3 191,4 141,5 138,7 75,7

* Neurria: litroak metro koadroko. Iturria: Euskalmet.

Gaur zortzi: Busturialdera ura

itsasontziz, hornidura bermatzeko.

79
ZENBAT LITRO BILDU DIREN
LOIUKO AIREPORTUAN UDAN
Aemet Espainiako meteorologia

agentziak 79 litro metro koadroko

bildu ditu udako hiru hilabeteetan

Loiuko aireportuan. Batez beste-

koa 180 litro izaten da. 1949tik bil-

dutako euri kopururik txikiena da:

54 litro izan ziren orduko hartan.  
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Bilboren bestelako
balantzea

A urten ere, ikasturte
hasierarekin batera,
Hiribilduaren Egoe-
raren Osoko Bilkura

egin da Bilboko Udalean, eginda-
ko lana aztertu eta datozen hila-
beteetarako lan ildoak proposa-
tzeko. Alkateak auzoen garran-
tzia azpimarratu du, eta bat gatoz
iritzi horrekin, baina oso gutxitan
entzuten dira gauzatu beharreko
ekimenak proiektatzerakoan.
Adibide argia dira Basurtun Me-
dikuntza Fakultatea sortzea edo
Deustuko Done Petri plaza berre-
raikitzea. Horien azken proiek-
tuek ez dituzte ideiak biltzeko
prozesuan edo «prozesu parte-
hartzailean» parte hartu zuten
pertsonen proposamenak jaso.

Era berean, Garapen Jasanga-
rrirako Helburuak (GJH) lortzeko
udal ekintzei buruz hitz egin du:
haren arabera, proiektatutakoak
baino gehiago egin dira. Hori ho-
rrela, harrigarria da Sader bezala-
ko enpresa kutsatzaileak man-
tentzea eta Artxandan zabortegi
berriak baimentzea; baita ZAS
(saturazio akustikoko eremua)
ekimena bertan behera uztea ere,
auzotarrak kutsadura akustikoa-
ren ondorioak jasaten jarraitzera
beharuz. Aldi berean, gure auzo-
etan espazio publikoa ekimen
pribatuen orerako okupatzen ja-
rraitzen da, ostalaritza berresku-
ratzeko aitzakiarekin, aisialdi
mota guztietarako eta hiritar oro-
ren gozamenerako izan beharko

litzatekeen espazioa murriztuz.
Orain, GJHk hainbeste aipatuak
izatea ulertzen da, jakin badaki-
gulako, prentsan azaldu den be-
zala, Bilbon egongo dela NBEren
egoitza GJHk garatzeko. GJHk
laudagarriak dira, baina, tokian-
tokian, herritarrek neurri zeha-
tzak zehaztea eta lurreratzea es-
pero dute, ez aipamen lausoak,
ezta egoitza fisikoak ere, helburu
horiek aipatzen dituzten arazo
larriekiko benetako konpromi-
sorik hartu gabe.

Inklusioaren erronka ere ez da
gainditu: herren geratu da inber-
tsiorik egin ez delako. Oraindik
ere, ehunka pertsonak igarotzen
dute gaua gure kaleetan, eta ez
dute modu duinean egiten. Mal-

guak eta errealistak ez diren bal-
dintzak ezartzen zaizkie lagun-
tzak jasotzeko, inklusiorako au-
kera zailduz.

Bestalde, mugikortasunaren
astea zalaparta handiz ospatu da.
Orduko 30 kilometroko muga
urrats ona izan da, kutsadura
murriztu eta oinezkoen eta bizi-
kletan ibiltzen direnen segurta-
suna hobetzen baititu. Baina ga-
rraio publikoa hobetzeko urra-
tsak egitea falta zaigu: 1997tik
egiteko dagoena Bilbobusen be-
rrantolaketa; Olabeagari zerbi-
tzurik ematen ez dion tranbiaren
linea; metroaren 4. linea abia-
tzea; Renfek dituen arazoak kon-
pontzea. Modu berean, tarifen
murrizteak herritarrak lasaituko
dituela egia den arren, duela urte
batzuk hainbat kolektibok aur-
keztu zuen Liburu Zuria ezartze-
ko ordua da; txartel bakarraren
ezartzea proposatzen du, esatera-
ko. Kezkagarria da energia au-
rrezteaz hitz egitea, eta, aldi bere-

an, beroari aurre egiteko herrita-
rrak El Corte Inglesera bidaltzea,
publikoak diren udaltegiak itxita
zeuden bitartean. Gabonetan
gehiegi argiztatutako Bilbo ikusi-
ko al dugu?

Kezkagarria da, halaber, lanki-
detzaz hitz egitean, lankidetza
publiko-pribatua aipatzea, asko-
tan sektore pribatuari mesede
egiten diola dirudien termino
hori zertan datzan argitu gabe.
Urrats garrantzitsuak egin dira,
baina oraindik gainditu gabeko
irakasgaiak daude: hala nola
emakumeen etxea sortzea, toki-
ko merkataritzari zuzeneko la-
guntzak ematea, Auzotarrok el-
kartearekin auzoetako jaiak ho-
betzeko lankidetza estuagoa
izatea, eta Bilbo hobetzeko ekar-
penak egin diezazkieketen hiriko
beste eragile batzuen parte har-
tzea sustatzea. Alkateak entzute
aktiborako konpromisoa hartu
du. Auzo mugimenduak, seguru,
erronka horri eutsiko dio.

Irudia b Bilbo

Zortzigarren liga irabazi du Urdaibaik
Domekan bukatu zen gizonezkoen arraun denboraldia, Portugaleten. Lau urteren ondoren, Urdaibaik irabazi
du berriz ere Eusko Label liga; Bermeoko taldearen zortzigarrena da. Bizkaiko eta Euskadiko traineru txapelke-
tak ere irabazi dituzte. Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundiak harrera egin zien  martitzenean, Bilboko Foru jaure-
gian—irudian—. Lekittarra-k hurrengo denboraldian ere Eusko Label ligan izatea lortu du. BFA

Bizkaiko Hitza-k irakurleen es-
kutitzak plazaratzen ditu. Ez di-
tuzte 1.400 karaktere baino
gehiago izan behar, tarteak bar-
ne, eta Bizkaiko Hitza-k mozte-
ko eskubidea du. Helbide hone-
tara bidali behar dira, izen-abize-
nak eta herria adierazita: Bizkaiko
Hitza. Uribitarte, 18. 3-C. 48001,
Bilbo. Eskutitzak Internet bidez
bidaltzeko: bizkaia@hitza.eus

%

Elixabete Etxanobe,
ahaldungai nagusia
EAJn
BILBO bBizkaiko EAJk urriaren
4an hasiko du udal eta foru hau-
teskundeetarako hautagaiak
aukeratzeko prozesua, baina
dagoeneko iragarri du nortzuk
proposatuko dituen ahalgun-
gai nagusi eta Batzar Nagusie-
tako presidentzarako hautagai
izendatzeko: Elixabete Etxano-
be Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako di-
putatua eta Ana Otadui Batzar
Nagusietako burua.

Atzo eman zuen izenen berri,
eta herenegun jakin zen Unai
Rementeria ahaldun nagusiak
alderdiari esan ziola 2015ean
hartutako konpromisoa beteko
duela: bere lehen inbestidura
saioan iragarri zuen «soilik
agintaldi bi» egingo zituela. 

Iurretako
prebarikazio
salaketa, artxibatua
IURRETA bBizkaiko Probintzia
Auzitegiak Iurretako alkate ohi
Iñaki Totorikaguenaren aurkako
auzia artxibatu egin du, ez duela-
ko «prebarikaziorik eta irregu-
lartasunik» topatu. 2020an, or-
duko udal idazkari Irma Domin-
gorenak Totorikaguena alkatea-
ren aurkako salaketa ipini zuen.
Domingorenak esan zuen salake-
tagatik idazkari postutik kendu
zutela, eta parte sartu zuen epai-
tegian, laneko jazarpenagatik.

Bizkaia dorreko
ekintzailetza
zentroa, martxan
BILBObBilboko Plaza Biribileko
Bizkaia dorreko BAT ekintzaile-
tza zentroa inauguratu zuten as-
telehenean. Guztira, zortzi solai-
ru izango ditu, eta lehen laurak
martxan daude jada. Eremuaren
%80 dago beteta: 69 enpresa eta
start-updabiltza beharrean. Bes-
te lau solairuetarako plana prest
du diputazioak.



Javi West Larrañaga Barakaldo

Barakaldoko Berri Otxoa taldeak
30 urte bete ditu aurten. 25 dara-
matzate gizarte eskubideei bu-
ruzko informazio bulego alterna-
tiboarekin, eta oraintsu aurkeztu
dute urteko balantzea. Sheila Fer-
nandez kideak (Barakaldo, 1990)
gogorarazi du euren lan guztia
boluntarioa dela, eta ez dutela
inolako diru laguntzarik jasotzen
erakundeetatik. 
Zer funtzio bete ditu urte haue-

tan Berri Otxoaren informazio

bulego alternatiboak?

XX. mende amaierako desindus-
trializazioa dela eta, arazo larriak
sortu ziren Ezkerraldean. Jende
askok lana eta diru sarrerak galdu
zituen, eta horrekin batera etorri
ziren etxebizitza arazoak. Hori
ikusita, saiatu ginen bulego bat
sortzen jendeari laguntzeko eta
ikusteko salatzen zituzten egoera
horien konponbidea zein zen.
Oraintsu egin duzue urteko ba-

lantzea: 918 familiak jo dute

zuengana. Zelako pertsonak

dira?

Gehienak lan prekarioa duten
pertsonak dira. Azken finean, ba-
dirudi diskurtso bat dagoela «pa-
gatxoa» jasotzen duen jendearen
inguruan; esaten denez, laguntza
jaso eta lanik egin nahi ez dutenak
omen dira. Ikusten ari garena da
gero eta jende gehiago etortzen
dela guregana, eta lan prekarioa
duten pertsonak direla. Lanean
ari diren pertsona askok ezin dute
bizitza duina eduki, ezin dutelako
alokairu bat ordaindu, hipoteka
bat eskuratu edo eguneroko bizi-
tzari aurre egin.
Arazo horiek dituztenek legez-

ko ekonomian edo beltzean egi-

ten dute lan?

Denetarik dago. Kasu paradig-
matiko bat: bazegoen pertsona
bat diru sarrerak bermatzeko
errenta eskuratzen ari zena. Ego-
era horretan, lan eskaintzak badi-
tuzu, hartu egin behar dituzu.
Pertsona horri deitu zioten musi-
ka festibal batean lan egiteko, eta,
nahiz eta lan egin, soldata osaga-
rria hartu behar izan zuen. Ikus-
ten genuen ordu pila bat sartzen
zituela eta bere soldata miseriaz-
koa zela. Asko dira zurian, lan
kontratu batekin, lan eginda ere
egoera horretan daudenak.
Gutxieneko soldatarekin ezin

da bizitza duina eduki?

Zaila da esatea. Nahiz eta gutxie-
neko soldata kobratu, aurkitzen
duguna da jende askori deitzen
diotela lanaldi zatitua edo orduko
kontratuak egiteko. Orduan,
nahiz eta gutxieneko soldatara lo-
tuta egon, ordu batzuk egiten ba-
dituzu, ez zara heltzen.

Zer adin tarteko jendea da?

Gure datuen arabera, gehienak 
—%37— 45 eta 65 urte bitartekoak
dira, eta 30 eta 45 urte bitartekoak
%30 dira. Ikusten dugu bizitzaren
epe aktiboan datozela gehienak,
baina pentsiodunak ere etortzen
zaizkigu. Suposatzen dugu 22 eta
30 urte bitartean ez direla asko
etortzen emantzipaziorako auke-
ra oso gutxi dauzkatelako. 
Zergatik uste duzue gehienak 45

eta 65 urte bitartekoak direla?

Ezkerraldean, industria enpresa
handiak izateari utzi —La Naval,
Altos Hornos—, eta gure ekono-
mia zerbitzu sektorean oinarritu
dugu. Diru sarrerak eta egonkor-
tasuna asko murriztu dira.
Zuengana jo dutenen kopuruak

gora egin du. Baduzue gaitasu-

nik eskaera horiei erantzuteko?

Hainbeste jenderekin zaila egiten
zaigu eskaera guztiei luze gabe
erantzutea, baina astelehenero
zabalik daukagu bulegoa, eta

arreta presentziala ematen dugu,
telefono bidezko arretaz eta arre-
ta telematikoaz gain. Aste batetik
bestera erantzuteko gai gara. 
Lanbideren «praktika txarrak»

salatu dituzue. Zeintzuk dira

praktika horiek?

Adibidez, pertsona batzuei gertatu
zaie diru sarrerak bermatzeko
errenta eskatu ostean epe labur
baterako lan egiten hasi direla.
Hori komunikatu egin behar zaio
Lanbideri, eta etxea aldatzen ba-

duzu ere bai. Badago jendea ko-
munikazio horiek modu egokian
egin izan dituena eta dirua jaso-
tzen jarraitu izan duena. Orduan,
eurek uste zuten egoera normala
zela, eta, hilabeteak edo urteak pa-
satuta, bat-batean Lanbidek esan
die hartutako dirua ez zutela hartu
behar, eta orain kendu egingo die-
la. Larria da diru askorik ez duen
jendeari esatea 5.000 euro zor di-

tuela. Orain, askoz gehiago, pre-
zioak igo direlako inflazioarekin
eta pandemiarekin. Antsietatea
eta urduritasuna sortzen die.
Eta ikusi duzue behin eta berriz

gertatzen dela hori?

Bai. Kanpaina bat egin dugu, eta
alegazio eredu bat sortu dugu jen-
deak bulegoan aurkezteko, izu-
garria izan da eta. Legeak esaten
du erakundeek lau urteko epea
daukatela eman behar ez zuten
diru hori itzultzeko eskatzeko, eta
kasu batzuetan Lanbidek hamar
edo hamabost urtera eskatu die.
Baina, nahiz eta lau urte horien
epe barruan egon, jendeari arazo
larriak sortzen dizkiote; are
gehiago adingabeak daudenean
familian. Arartekoarengana jo
genuen, eta erantzun zigun esa-
nez Estrasburgoko Giza Eskubi-
deen Europako Auzitegiak eba-
tzita zeukala praktika horiek ez
direla egokiak, pertsonek fede
onez uste dutelako diru hori eure-
na dela. Eurek ez dute jakin behar
zenbat diru den eta zenbat ez; ho-
rretarako dago administrazioa.
Administrazioari arreta gehiago
eskatzen diogu.
Pentsiodunek ere jotzen dute

zuengana. Zer motako laguntza

eskatzen dute?

Bai, %26 dira. Alde batetik, gure-
gana etortzen dira diru laguntza-
ren bat jasotzeko zer dokumenta-
zio behar duten galdetzera. Beste-
tik, ikusi izan dugu pertsona ba-
tzuei gizarte diru laguntzak ukatu
izan dizkietela esanez dokumen-
turen bat falta zaiela, baina ez zein.
Horren aurrean ez dute jakiten zer
egin, eta gugana jotzen dute. Ba-
tzuetan, bost hilabete itxaroten
egon eta gero laguntza eskatzen
digute. Nola liteke gizarte larrial-
dietarako laguntza bat eskatu eta
bost hilabetera ematea?

«Lanean ari den
jende askok ezin du
bizitza duina eduki»

Sheila Fernandez b Berri Otxoak-eko kidea

Ezkerraldeko gizarte eta etxebizitza arazoak salatzeaz gain, konponbidea
ematen saiatzen da Berri Otxoak taldea. Langileen arteko prekaritateaz
ohartarazi du Fernandezek: gero eta gehiagok eskatzen diete laguntza.

ARITZ LOIOLA / FOKU

«Ikusten ari garena da
gero eta jende gehiago
etortzen dela guregana,
eta lan prekarioa duten
pertsonak direla»

«Nola liteke gizarte
larrialdietarako
laguntza bat eskatu 
eta bost hilabetera
ematea?»
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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Duela zazpi urte ospatu zuen Bil-

boko Artxandako funikularrak

mendeurrena. Martxan hasi ze-

netik hainbat egokitze lan egin

dizkiote, baina orain birmoldake-

ta sakonena egingo diote, «XXI.

menderako funikular bihurtze-

ko». Bilboko Udalak Artxanda

suspertzeko plana du esku arte-

an. Hari esker, gora igoko den

jendea «nabarmen» ugarituko

dela espero dute: urte gutxiren

buruan, kopurua bikoiztu egingo

dela aurreikusi dute. 2019koa da

egungo marka: milioi bat bidaia-

rik erabili zuten orduko hartan.

Horregatik, gorakada horri aurre

egiteko egokitzea da lanon asmo-

etako bat. Besteak beste, bagoiak

berrituko dituzte, eta, gaur egun,

orduero 70 bidaiari garraiatzeko

gaitasuna badu, aurrerantzean

120 garraiatu ahalko ditu. 

Europako Mugikortasun Astea-

ren testuinguruan, Nora Abete Bil-

boko Mugikortasun eta Iraunkor-

tasun zinegotziak proiektuen xe-

hetasunak eman ditu. Europako

Batasuneko Next Generation fun-

tsetik 1,7 milioi euro erabiliko di-

tuzte birmoldaketa finantzatzeko.

Lau proiektu diseinatu ditu uda-

lak, eta horietako bat da bagoiak

berritzekoa. Hala ere, bidaiari ko-

purua handitzea ez da lortuko soi-

lik azpiegituraren edukiera alda-

tuta. Bidaien maiztasuna ere han-

dituko da, aldi berean. Bide batez,

azpiegituraren segurtasuna indar-

tzen ere lagunduko dute bagoi be-

rriek, kontrol eta aginte sistema

berriekin. 3,4 milioi euro erabiliko

dira bagoiak erosteko; horietatik

470.000 euro Europako funtseta-

koak izango dira. 

Era berean, goiko geltokia goi-

tik behera berrituko dute. «Itxu-

ra erakargarriagoa izango du, eta

bat egingo duArtxanda mendia-

ren inguruan egiten diren jardue-

rekin», azaldu du zinegotziak.

Eraikineko eremu publikoa eral-

datu egingo dute, «garraio beha-

rrizan berriak beteko dituen gel-

toki moderno eta funtzionala lor-

tzeko». Horrez gainera, geltokia

operatiboki ere hobetu nahi dute,

txartelak balioztatzeko ateak eta

makinak, itxarongelak eta abar

jarrita. Eta komenentziako den-

dentzako eta merchandising-eko

gauzen saltokietarako guneak ere

ipiniko dituzte. Goiko geltokiko

lan horiek datorren urtean hastea

da Bilboko Udalaren asmoa.

Iraunkortasuna ere helburu
Beheko geltokian, nagusian, lora-

tegi bertikal bat sortuko dute

kanpoko aldeko horman. Zinego-

tziaren arabera, horri esker, Cas-

taños eta Matiko lotuko dira 

landaredia naturalaren bitartez,

Castañosko eremu berdea handi-

tuko dute, eta, ondorioz, Funiku-

larraren plazaren itxura hobetu-

ko da eta biodibertsitatea ugaritu-

ko. «Proiektua ez da bakarrik

estetikoa: airearen kalitatea ho-

betuko du, giroko tenperatura

jaitsiko du, eta barruko eta kan-

poko ingurune zarata gutxituko

du;. Horri guztiari esker, areagotu

egingo da ongizate sentsazioa eta

herritarren arteko elkarrekin-

tza», adierazi du Abetek.

Laugarren proiektua energiari

lotuta dago, eta hark ere izango

du eragina ongizatean. Plaka fo-

tovoltaikoak jarriko dituzte funi-

kularraren ondoko patinaje pis-

taren teilatuan, eta frenatze ener-

gia aprobetxatzeko sistema

martxan ipini dute dagoeneko.

Neurri horiekin azpiegiturak bere

energia beharrak beteko ditu, eta

soberakinak argindar sarera igo-

rriko ditu. Funikularrak energia

kontsumoaren %20 eta %25 arte-

an gutxitu du aurten, frenatze sis-

temarekin. Urte bukaeran, behin

eguzki planak ipintzen direnean,

energia kontsumoaren %50 baino

gehiago aurreztuko dute. 

«XXI. menderako funikularra»

Artxandako funikularra birmoldatuko du Bilboko Udalak, lau proiekturekin b Besteak
beste, bagoi berriak jarriko ditu, goiko geltokia berrituko du eta energia kontsumoa apaldu

Bilboko Artxandako funikularra, artxiboko irudian. BILBOKO UDALA

Artxanda biziberritzeko
planarekin urte gutxian
bidaiariak bikoiztea
espero dute; 2019an
milioi bat izan ziren
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Badator Txapelketa Nagusia

U
rriaren 8an du Euskal Herriko
Txapelketa Nagusiko lehen
saioa Onintza Enbeita Magure-
gik (Muxika, 1979), Donostian.

Badaki «oso maila altua» egoten dela;
«zorionez», esan du. Bere buruari «muga
batzuk» ikusi arren, parte
hartzeko «gogoa» badu.
«Presioa» sentitzen du:

«Galtzeko asko daukagu.
Beti pentsatzen dugu beste-
ek gugandik zer espero
duten, eta saiatzen gara hori
ematen. Ez txapelketagatik
bakarrik. Orokorrean urte
asko daramatzagunok
mundu honetan, presioa daukagu». Biz-
kaiko txapeldunaren tituluak (2018) ere
ematen dio pisu hori. 2018an eskuratu
zuen Bizkaiko txapela. «Norbere burua-
renganako segurtasuna ematen du».
Hala ere, uste du lehiaketara lehen aldiz
doazenak joango direla lasaien: «Nik beti

ARITZ LOIOLA / FOKU

L
ehenengoz lehiatuko da Aitor
Bizkarra Ruiz (Abadiño, 1996)
Euskal Herriko Bertsolari Txa-
pelketa Nagusian. «Urduritasun

berezirik» ez duela adierazi du: «Lehen
aldiz noanez, ez daukat ezer galtzeko.
Dena daukat irabazteko».
Bere helburua finalaurreko-
etara iristea da. Eta bere bu-
ruari jarri dion erronka
«bertsotan ganoraz egitea»
da. Hain zuzen ere, kezkarik
handiena sortzen diona ho-
rixe da: «Fundamentuzko
ezer egin gabe bueltatzea Li-
zarratik [Nafarroa]». Bertan
egingo du lehen saioa, urriaren 9an. 
Gainerako txapelketetarako egin ohi di-

tuen prestaketa lanak egiten ari da Bizka-
rra ere: «Betiko moduan, bertsotarako ge-
ratu, ahal dela aktualitatearen gainean
egon, egunkariak irakurri eta gutxi gehia-
go». Ez du uste ariketa zehatzen batean

moldatzen denik hoberen. «Esan izan 
didate bakarka egiten dudala hoberen,
baina ez dut uste horrela denik. Egunaren
arabera izaten da».
Haren ustez, aurten Euskal Herriko

txapela nork jantziko duen asmatzen
saiatzea baino «askoz kiniela interesga-
rriagoa da nor pasa daitekeen finalera.
Aurten, derrigorrez egongo dira izen be-
rriak, aspaldiko partez». Bizkarra ausartu
da finalista baten izena ematen: Nerea
Ibarzabal. «Hura da nahikoa hautagai ar-
gia finalera pasatzeko. Hala ere, izen berri
bi egongo dira finalean», ekarri du gogo-
ra. Ibarzabalekin batera nor ikusten duen
iragartzera ez da animatu: «Badaude ber-
tsolari batzuk hor ibil daitezkeenak, baina
ez naiz ausartzen esaten».

Txapeldun argirik ez
Txapela janzteko izenen artean Maialen
Lujanbiorena bolo-bolo badabil ere, Biz-

karrak ez du ikusten horren
argi: «Nire ustez, ez dabil
2017an sortu zuen zirrara eta
harridura maila berean. Ba-
liteke orduan bezain ondo
ibiltzea, baina ja ez dauka or-
duan eragin zuen ezusteko
faktore hura». 
Haren esanetan, «bistakoa

izan zen 2017an aldaketa
kualitatibo bat» egon zela Lujanbiorengan,
«eta irabazi egin zuen». Aurten ez zaio iru-
ditzen hura «hainbesteko eraginik sor-
tzen» ari denik plazan ere. Gainera, uste du
kontuan izan behar dela Lujanbiok finale-
an bertan hasiko duela bere lehia: «Eta hori
handicapbat da bertsolari batentzako».

GORKA RUBIO / FOKU

«Lehen aldiz
noanez
[Txapelketa
Nagusira], ez
daukat ezer
galtzeko. Dena
daukat
irabazteko»

Onintza

Enbeita

«Urte asko
daramatzagun
bertsolariok
presioa
daukagu»

esaten dut txapelketara freskoen doaze-
nak direla lehenengo biderrez doazenak.
Nahiz eta askotan lehenengo biderrez ez
dakizun oso ondo energiak non gastatu
eta non aurreztu behar dituzun, ez dauka-
zu galtzeko ezer».
Oraindik ez du erabaki bere azken Txa-

pelketa Nagusia izango den. Batetik, esan
du gerta litekeela azkena izatea Bizkaiko
Txapelketan sailkatzea ez lortzeagatik.
«Bestetik, gogoa izan behar da hemendik
lau urtera berriro parte hartzeko. Ez dau-
kat ezer argi eta ez daukat ezer erabakita,
baina, behin adin batera iritsita, zalantzak
hor daude», aitortu du.

Ohiko prestaketa lanak
Prestaketa lanak betiko antzean egiten ari
da: «Astero elkartzen gara; gure entrena-
mendua egiten dugu. Eta nik nire etxeko
lanak egiten ditut. Bakoitzak badu bere
metodoa. Ezer berezirik ez. Betikoa».

Txapela nork eskura deza-
keen pentsatzen jarrita, na-
barmendu du «Maialen Lu-
janbioren nagusitasuna pla-
zan». Haren ustez, «txapela
berriro irabazteko aukera
asko ditu».
Finala Iruñera eramatea

«oso ondo» iruditu zaio.
«Sinisten badugu Euskal

Herria zazpi lurraldek osatzen dugula eta
Iruñea dela hiriburu historikoa, logikoa
da». Gainera, debeku askorengatik eus-
karaz bizitzeko arazo gehiago dituen ere-
mua izanik, besteek «konfort eremutik
atera» behar dutela esan du. «Oso albiste
inportantea da finala Iruñean izatea».

«Ez daukat
erabakita
[txapelketara
berriz aurkeztu
ala ez], baina,
behin adin batera
iritsita, zalantzak
hor daude»

Aitor 

Bizkarra

«Ibarzabal da
nahikoa
hautagai argia
finalera
pasatzeko»
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Bihar egingo dute Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko lehen saioa, Getxon. 42 bertsolari
ariko dira txapelketan; hamar, bizkaitarrak dira. Euretako laurekin hitz egin du ‘Bizkaiko Hitza’-k.
Gehienek Maialen Lujanbio ikusten dute txapeldun, baina zalantzarik duenik ere bada. b Natalia Salazar Orbe

T
xapelketako lehen saioan kan-
tatuko du Oihana Bartra Arena-
sek (Bilbo, 1984), bihar, Getxon.
Bizkaitar bakarra izango da

biharkoan. Lehenengo kanporaketa iza-
nik, «bat-batean», oraindik giroan sartu
gabe, iritsiko zaion sentipe-
narekin zegoen. Hala ere,
adierazi du «asko» poztu ze-
la jakitean Getxon kantatu-
ko zuela: «Publiko friendly
[lagunkoi] bat irudikatzen
lagundu dit. Txapelketatik
kanpo ere aspalditik ezagu-
tzen dugun bertsozale biz-
kaitar hori ikusten dut. Eta
pentsatu dut, ‘hauek ezagutzen gaituzte,
nahi dute guk ondo egitea’, eta horrek la-
gundu dit lasaiago hartzen».
Egokitu zaizkion kantukideekin ere

gustura dago. Ez ditu ikusten lehiakide
moduan: «Ez daukadanez txapela irabaz-
teko edo finalera heltzeko esperantzarik,

pentsatzen ari naiz ea lortzen dugun txa-
pelketa txukun bat egitea».
Gusturen aritu ohi den ariketa edo ber-

tso ereduei buruz galdetuta, esan du «txi-
kiko neurriak» gustatzen zaizkiola
gehien. Horrez gain, adierazi du «nahiz
eta txapelketarako nahiko ariketa arris-
kutsua» izan, «asko» gustatzen zaiola
«puntu erantzunen ariketa».

Bertso kideekin kantuan
Txapelketarako prestaketa lanei dagokie-
nez, trebatzeko Bizkaiko txapelketetan
batu ohi direnak batu direla azaldu du.
«Kantuan aritzen gara, batez ere. Txapel-
ketako ariketak elkarri ipini eta kantatzen
ditugu. Gero etxean ere koadernoan lan
pixka bat egiten ari naiz. Ez naiz ari ikara-
garri prestatzen, baina ari gara, bai». Pres-
taketa lan horien alde ona azpimarratu du:
«Zure kantukideekin denbora gehiago
pasatu eta konpartitzeko aukera ematen

du. Horrek ere badauka bere
alde ona».
Txapela nork jantziko

duen ez daki. Horren ordez,
ilusio bat duela adierazi du:
aurten txapela emakume
batek janztea gustatuko li-
tzaioke. «Eta emakume
gehiago izango dituen final
bat entzutea. Orain arte

Maialenek [Lujanbio] bakarrik lortu du 
finalera iristea. Aurreko txapelketan, fina-
laurrekoetara arte emakume asko ikusten
ziren, baina finalak erakutsi zuen oraindik
hemen muga batzuk daudela. Aurten
kristalezko sabai hori apurtzeko aukerak
daude».

GORKA RUBIO / FOKU

U
rduri dago Gorka Pagonaba-
rraga Agorria (Durango, 2000).
Lehenengo aldia du Euskal He-
rriko Bertsolari Txapelketa Na-

gusian. «Iaz [Bizkaiko] txapelketa ona
atera zitzaidan, eta heldu nintzen maila
polit batera. Orain, maila
horri eutsi nahi diot, baina
ea gai izango ote naizen.
Badauzkat nerbioak,
bai», aitortu du.
Badu esperientzia. Iaz-

ko Bizkaiko Txapelketan
finalista izan zen, eta es-
kolarteko txapelduna ere
izan zen 2018an, Bizkaian
eta Euskal Herrian. Hala ere, badaki Txa-
pelketa Nagusiak «ikusmin handia» sor-
tzen duela: «Euskal Herriko Olinpiar Jo-
koak dira; lau urtean behin egiten dira, eta
foku asko edukitzen ditu gainean». Alde
horretatik, saioa «desberdintxo» hartze-
ko modukoa dela aitortu du, nahiz eta ez

duten «aparteko ezer» egin behar. «Bes-
te edozein saiotan bezala, dakigunetik ofi-
zioetan eta bakarka ahalik eta hoberen
egitea izango da».

Etzi du lehen saioa
Lehen saioa etzi tokatuko zaio, Arrrasaten
(Gipuzkoa). Uste du «interesgarria» izan-
go dela: «Bakoitza bere etxekoa da kartel
horretan». Pagonabarragarekin batera
ariko dira Iñaki Apalategi, Joanes Illarregi,
Miren Amuriza, Saioa Alkaiza eta Xabier
Silveira. Miren Amuriza ikusten du indar-
tsu: «Euskal Herrikoan oso saio onak
egindakoa da. Esango nuke aurten ere era-
kutsiko duela beretik». Bestalde, «Xabier
Silveira ikusmin handia sortzen duen ber-
tsolaria» dela adierazi du; «baina inork
ezin du esan zer mailatan ikusiko dugun»,
esan du. Haren esanetan, «denei komeni
zaie saio polita ateratzea eta puntuz altu 
joango den saio bat izatea, gero aukerak

izateko sailkapenean aurre-
ra egiteko».
Pagonabarragari kontura-

tzerako etorri zaio gainera
txapelketa. Abuztuan kosta-
tu egin zaio beste bertsolari
batzuekin elkartu eta bertso
lanketa egitea. Hala ere, egin
du lanketa apur bat: «Ohiko
moduan batzen gara bertso

eskolan, eta gero norbere etxeko lana ere
badago: ideiak, errimak eta lantzen».
Txapeldun nor ikusten duen galdetuta,

«zalantzarik barik, denen ahotan dabilen
hautagai nagusia Maialen Lujanbio» dela
esan du. «Maialenek bere onena ematen
badu, hura ikusten dut txapeldun».

ANDONI CANELLADA / FOKU

«Nahiz eta
txapelketarako
nahiko ariketa
arriskutsua izan,
asko gustatzen
zait puntu-
erantzunen
ariketa»

«Euskal Herriko
Olinpiar Jokoak
dira; lau urtean
behin egiten dira,
eta foku asko
edukitzen ditu
gainean
txapelketak»

Oihana
Bartra

«Emakume
gehiago
dituen final
bat entzun
nahiko nuke»

Gorka
Pagonabarraga

«Denei
komeni zaie
puntuz altu
joango den saio
bat izatea»
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Natalia Salazar Orbe Balmaseda

XIX. mendearen amaieran eraiki
zuten Balmaseda eta La Robla
(Leon, Espainia) lotzen dituen
trenbidea. Bertan lan egiten zuten
beharginek hotz handia pasatzen
zuten neguan, eta, bidaia luze
haietan behar bezalako otorduak
egiteko nahiak bultzatuta, putxe-
ren sukaldaritza sistema burura-
tu zitzaien. Trenak mugiarazteko

ikatza baliatuta, otorduak presta-
tu eta tren barruko giroa epeltze-
ko balio zuten lapiko berezi haiek.
Behar bati erantzuteko sortu zen
ohitura hura lehiaketara eraman
zuten 1971n. Txapelketak iaz bete
zuen 50. urteurrena ospatzeko
lehiaketa berezia antolatu dute
biharko: «Nolabaiteko Txapel-
dunen Liga bat», azaldu du Jokin
Salaberri Balmasedako putxeren
kofradiako kideak.

«Putxera sukaldaririk one-
nak» elkartuko dituzte bihar,
Horcasitas jauregian. Salaberrik
esan duenez, 30 sukaldari batuko
dituzte, denak txapelketaren 
bateko irabazleak izandakoak:
«Balmasedakoak, Bakion egin
ohi den Bizkaiko txapelketakoak;
Loiun lehiatzen den Euskal Herri-
ko txapelketakoak, eta bestelako
lehiaketa ospetsuetako txapel-
dun izandakoak».

25 epaile ariko dira sukaldari
horien lana puntuatzen. Lan ho-
rretarako ere ez dituzte aukeratu
edonolako adituak. Michelin 
izarrak dituzten zenbait jatetxe-
tako sukaldariak ariko dira, bes-
teak beste.
Jardunaldiak lehiaketa gastro-

nomiko bat baino askoz gehiago
izango dira. «Helburua da jende-
ak ulertzea zer diren putxerak.
Omenaldia ere egin nahi diegu
lehiakideei eta lehiaketei eurei»,
adierazi du. «Gurera datozen bi-
sitariei erakutsi nahi diegu zer
den putxera lehiaketa bat; zer-
nola kozinatzen duten putxera
sukaldariek». Horretarako bisita
gidatuak antolatu dituzte. «Ho-
rietan, Balmasedako ondarea 
—historikoa zein monumentala—
aztertuko dugu. Horcasitas jaure-
gian sartuko dira, bertan egingo
baitira jarduera guztiak».

Goiza biribiltzeko, kofradiak
bere ibilbidean aurkitu dituen
eragileen lana ere erakutsiko du.
Besteak beste, Jakitea izeneko el-
kartea eramango dute herrira: Gi-
puzkoan sukaldaritza tradiziona-
la sustatzeko sortu duten proiek-
tua da. «Lumagorriak erreko
dituzte brasetan; izokina moztu-
ko dute; basatxerrien urdaiazpi-
koa ere bai; ostrak ere egongo
dira. Jai gastronomiko bat presta-
tu dugu», esan du Salaberrik. Ho-
rrez gain, zanpantzarrak, trikiti-
lariak eta jai giroa izango dira.
Arratsaldean lehiaketako sari

banaketa egingo dute. Eta aitor-
tza egingo diete Osakidetzari,
«pandemian egin duen lanaga-
tik», eta EiTBri, «bere 50. urteu-
rrena delako». Horrez gain, pu-
txera lehiaketetan aritu izandako
96 urteko emakume bat ere
omenduko dute. Hura ere kozi-
natzen ariko da. 

Lehiaketen garrantzia
XX. mendearen hasierara arte
erabili zituzten putxerak, kozina-
tzeko. «Gero, argindarra, gasa eta
bestelakoak iritsi ziren trenetara,

eta putxerak ez zituzten behar 
janaria prestatzeko. Ondorioz,
Europa osoan galdu egin ziren,
hemen izan ezik». Salaberriren
esanetan, txapelketei esker iraun
dute gaur egunera arte: «Kultu-
ralki gure DNAn sartu dira. Txa-
pelketei esker mantendu dira 
putxerak».
1971n ekin zioten Balmasedan

putxera lehiaketei. Ordutik 50
urte pasatu direla ospatuko dute
biharko jarduerekin, Putxera Su-
kaldari Nagusiarekin. Hala ere,
datorren hilean egingo dute 50.
putxera lehiaketa, urriaren 23an,
San Severino egunean, ohi bezala.
«50. aldi hori 2020an ospatu be-
har zen. Ez genuen orduan egin,
pandemiaren ondorioz; ezta iaz
ere. Aurten egingo dugu; hori
izango da 50. aldia. Hala ere, 50.
urteurrenarekin ekitaldi berezi
bat egin nahi genuen». Hori da
bihar egingo dutena.
Biharko lehiaketa eta bestelako

jarduerak antolatu dituen putxe-
ren kofradia askoz gazteagoa da.
«2017an hasi ginen lanean. Jaio gi-
nen, batez ere, Balmasedan eta En-
karterrin, oro har, baina baita bes-
te hainbat txokotan ere, hainbat
eragile zeudelako putxerekin lotu-
ta, eta ez zelako ezer denak dina-
mizatu edo lotzen zituena. Baziren
sukaldariak, putxerak artisau eran
egiten zituztenak, liburuak idaz-
ten zituzten historialariak... Ho-
riek guztiak loturarik gabe zebil-
tzan, ordea». Duela bospasei urte
kofradia sortu eta gero, putxeren
garrantzia azpimarratzeko ekital-
diak egiten hasi ziren.
Gaur egun berrehun kofradek

osatzen dute kofradia. Enkarte-
rrikoak eta Bizkaiko beste eremu
batzuetakoak dira gehienak. Bai-
ta Espainiako Estatukoak ere.
Emakumezkoak eta gizonezkoak
daude, eta, kide nagusiez gain,
gazteak ere badituzte.

Puntako sukaldariak
Balmasedako putxeren
mende erdia ospatzeko
Putxera lehiaketa egingo dute bihar Balmasedan b Hainbat putxera
lehiaketa irabazi dituzten sukaldarien arteko lehia izango da b Bisita
gidatuak eta festa giroa ere iragarri dituzte antolatzaileek

Goi-goiko irudian, Balmasedako 2006ko putxera lehiaketarako lehiakideak. Bestean, putxerak epaien zain, 2011n. FOKU

Artzentalesko
putxeren kofradiak
11 urte bete ditu

R
Artzentalesko Putxera-

ren Kofradia, Artzentales-

ko Geltokia egitasmoak 11. ur-

teurrena ospatuko du bihar, Za-

llan. Herriko plazan egingo

duten herri bazkariaren barruan

egingo dute ospakizun ekital-

dia. Antolatzaileek azaldu dute

egitasmoa «aitzindaria» izan

dela putxerei gorazarre egiten.

Biharko ekitaldian Artzentales,

Berriz, Bilbo, Zalla, Laudio (Ara-

ba) eta Zangozatik (Nafarroa)

iritsiko diren parte hartzaileak

espero dituzte.
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Helburua da jendeak
ulertzea zer diren
putxerak. Omenaldia
ere egin nahi diegu
lehiakideei»

«Kulturalki gure 
DNAn sartu dira.
Txapelketei esker
mantendu dira
putxerak»
Jokin Salaberri
Balmasedako putxeren kofradiako kidea

‘‘



Javi West Larrañaga

B
elar, sasi, asun eta
bestelako landare-
dia asko dago ingu-
ruan. Soilgunean,
arkeologoak, lane-

an. Eta azpian, gotorleku karlista
bat. Orain dela ia aste bi hasi ziren
lanekin Gorka Martin Etxebarria
EHUko Arkeologia eta Historia
Garaikideko ikertzailea eta haren
taldea Basauriko Oilarganeko go-
torleku karlista azaleratzeko.
«Interes handiko aurkikuntza»
da, ikertzaileen arabera, Bizkaian
oraindik dagoen gotorleku karlis-
ta bakarrenetakoa delako, eta,
gainera, lurrez eta zoltanez egin-
da dagoelako. Horiexek dira forti-

fikazio kalteberenak, euriak eta
haizeak errazen hondatzen ditue-
lako, baina askotan erabili zituz-
ten antzeko eraikuntzak kanpai-
netan, erraz eta arin eraiki zitez-
keelako. «Gainera, batzuetan
askoz eraginkorragoak ziren, lu-
rrak artilleria jaurtiketak hobeto
jasaten dituelako», adierazi du
Martinek.
2016tik daroa ikertzaileak az-

ken gerra karlistan zehar (1872-
1876) Bilbo inguruan erabili ziren
fortifikazioen inbentarioa egiten.
Basauriko Oilarganekoa naturak
ezkutatuta zegoen, baina sasoiko
kartografia historikoaren lagun-
tzarekin lortu dute orain gotorle-
kua aurkitzea. Martinen arabera,
ohikoa da hori Euskal Herrian eta

Iberiar penintsularen iparralde-
an: «Hori da dauzkagun arazoe-
tako bat, kasu askotan landare-
diak benetako altxor arkeologi-
koak ezkutatzen dituela».
Bazegoen Oilarganeko gotorle-

kuari buruzko dokumentazio
historikoa. «Gutxi», Martinen
berbetan, «eta, batez ere, libera-
lek egindakoa». Sasoiko doku-
mentu batzuek fortifikazioa
«nahiko ondo» deskribatzen zu-
ten, interesa zeukatelako etsaiak
zer zeukan jakiteko. Horrela jakin
dute forma poligonalekoa zela,
eta berrehun gizon eduki zituela
barruan. Gainera, artilleria eta
morteroak ipini zituzten gotorle-
kuan bertan, liberalen menpe ze-
goen Bilbo bonbardatzeko.

Dozenaka pieza bildu dituzte,
oraingoz, baina gehien-gehienak
1936ko gerrakoak dira. Hori ere
ohikoa da, bando biek berrerabili
zituztelako hamarkada batzuk 
lehenago egindako fortifikazioak.
Aurkitutako pieza gehienak bala
zorroak dira, eta badago artilleria
elementu pare bat ere. Martinek
azaldu duenez, geruza batzuk 
beherago aurkituko dituzte az-
ken gerra karlistako elementu
gehiago.

Lur azpiko jakintza
Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
laguntza batekin ari dira induske-
ta egiten. Martinek aintzat hartu
du gatazka karlisten ar-
keologian azken hamar-
kadan egondako «piz-
kundea», eta azaldu du
orain dela hamar urte ia
ez zegoela. «Pozgarria da
ikustea jendea kontura-
tzen ari dela ondare ga-
rrantzitsua dela, batez
ere Euskal Herriako his-
toria hurbilean». 
Ehunka kronika eta historia li-

buru idatzi dira azken gerra kar-
listari buruz; gerraren faseak,
protagonistak, porrotak eta ga-
raipenak gauza jakina dira. Arke-
ologiak bestelako informazioa es-
kaintzen die ikertzaileei. «Gauza
materialek testuetan ez dagoen
informazioa ematen digute; ba-

dakigu zeintzuk izan ziren batai-
lak, zenbat hildako egon ziren eta
nortzuk ziren jeneralak, baina ez
dakigu zelakoa zen soldadu baten
egunerokoa».
Hainbat adibide ditu Gorka

Martinek. Lizarrako (Nafarroa)
gotorleku batean kontserba latak
aurkitu zituzten, eta hegaluze ba-
ten bizkarrezurra. «Horrek era-
kusten digu sasoi hartan jada ba-
zeudela kontserba industriaren
hastapenak, batez ere armadaren
hornikuntzara bideratuta», ze-
haztu du adituak. «Ondorioztatu
daiteke estatu boteretsu baten
gaitasun logistikoa dagoela hor,
eta lehen ez zegoela». Balmase-

dan, ostera, Remington motako
bala zorro bat izan zen aurkikun-
tzarik interesgarriena, erretzeko
pipa bat edo txilibitu bat bihurtu
zutelako, «lubaki artearen» era-
kusgarri. Arkeologoek denbora
beharko dute oraindik Basaurin
denborak ezkutatutakoa azalera-
tzeko.

Azken gerra karlistan eraikitako gotorleku bat aurkitu du
EHUko arkeologo talde batek Oilarganen, Basaurin. Bizkaian
kontserbatzen den bakarrenetakoa da, eta sasoiko mapen eta
dokumentazio historikoaren laguntzaz aurkitu dute.

Karlistak guduan nola
bizi ziren jakiteko

Indusketak azken gerra karlistako Oilaganeko aztarnategian, Basaurin, joan den astelehenean. FOKU

Badakigu zeintzuk izan ziren
batailak eta nortzuk ziren
jeneralak, baina ez dakigu
soldadu baten egunerokoa»
Gorka Martin Etxebarria
Arkeologoa

‘‘
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12 Proposamena 
Sopela Kosta Fest

Amaia Igartua Aristondo 

Badago musika, baina ez baka-
rrik; badaude kirol ekintzak, bai-
na ez da kirol egitasmo bat huts-
hutsean; eta inguratuta dago na-
tura aberatsaz, baina paisaia ez da
erakargarri bakarra. Musika, ki-
rola eta natura batzen ditu Sopela
Kosta Fest jaialdiak, eta hiru er-
tzok «ahalik eta parekatuen» uz-
tartzea da festibalaren helburua,
lantaldeko kide Asier Bil-
baoren arabera. Hark
dioenez, musikarekin
lotu ohi dira jaialdiak,
baina harago doa Sopela-
koa. Askotariko ekintzak
bilduko ditu gaur hasi eta
etzi arte.
Urtero berrikuntzak

gehitzen ahalegintzen
direla esan du Bilbaok,
baina zutabe bertsuetan
bermatuta, betiere. Oroz
gain, doakoa izan dadila.
Baita askotarikoa ere: ki-
rol diziplina asko eskain-
tzen dituzte, eta baliabide natura-
lek aise girotzen dituzte ekintzak:
hondartzak, labarrak, burdin he-
sia eta are flyscha ere topatuko
dute joango direnek. Era berean,
ugariak dira doinuak. «Musika-
ren aldetik ere ahalik eta eklekti-
koenak izaten ahalegintzen
gara», azaldu du Bilbaok. «Baina
ardatz batzuk finkatuta dauzka-
gu hasieratik: talde euskaldunak
izatea; Uribe Kostakoak edo ingu-
rukoak; eta emakumeak egon
daitezela lekurik garrantzitsue-
tan». Irizpide horiek betetzen 
dituzte karteleko musikari eta
talde gehienek.
Jatabeko Sua taldea igoko da

Udaletxeko plazako oholtzara
aurrena, gaur, 20:00etan. Talde
gazteak —2018an sortu zen— doi-

nu elektronikoak uztartzen ditu
1990eko urteetako indie rockare-
kin eta post punkarekin. Rock
punka jorratzen duen Vulk talde-
ak hartuko die lekukoa, 21:00eta-
tik aurrera. Eta Akatz ariko da on-
doren: askotariko estiloak nahas-
ten dituzte, baina, batik bat,
reggae eta ska estiloak jotzen di-
tuzte. Kerobiaren rock musika-
ren txanda izango da 23:15ean,
eta Mafaldak itxiko du lehen egu-

neko kontzertu eskaintza: Valen-
tziako (Herrialde Katalanak) tal-
deak ska, reggae, funk eta hard-
core estiloak biltzen ditu.
J Martinaren popa eta elektro-

nika entzungo dira bihar Sopelan,
20:00etan, Udaletxeko plazan,
halaber. Swing estiloa gailentzen
da Anita Parker taldearen lane-
tan, eta 21:00etan ekingo diote
kontzertuari. The Lizards taulara-
tuko da ondoren, 22:00etan, Bar-
tzelonako punk rock hirukotea.
Estilo jakinik ez, baina helburu
argia badu Nativa taldeak: kon-
tzientzia sortzea. Horretan ibiliko
dira 23:15etik aurrera. Eta,
00:45ean hasita, Chica Sobresal-
tok girotuko du jaialdia pop rock
doinuekin, orobat. Etzi, habane-
rekin bukatuko da aurtengo aldi-

ko musika eskaintza: 13:00etan,
Udaletxeko plazan, Balandra tal-
deak emango du kontzertua.
Musikaz gain, kirol ekintza

ugari antolatu dituzte, bai txapel-
ketak, bai tailerrak. Gaur,
17:00etatik aurrera, surf egokitu-
ko ikastaroa emango du Peña
Txuri surf eskolak, mugikortasun
urriko pertsonentzat, Arriatera
hondartzan. Gainera, asteburuan
Drop Indoor barruko skate pista
inauguratuko dute, eta festibala-
ren barruan antolatuko dituzte
lehen ekintzak, gaur eta etzi. Eta,
bihar, hiri kirolak egongo dira
Iturrieta parkean, 11:00etatik
14:00era bitartean: kalistenia,
slacklineeta parkour tailerrak.
Lehia ere ez da faltako: bihar eta

etzi, kirol probak izango dira

Musikaz
haragoko
jaialdia
Musika, kirola eta natura biltzen ditu
Sopela Kosta Festek b Surf, kalistenia,
parkour eta ‘slackline’ tailerrak antolatu
dituzte b Gaurtik etzi arte egingo dute

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko irailaren 23a
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Jaialdiaren ardatzak hauek
dira: talde euskaldunak izatea,
Uribe Kostakoak, eta andreek
leku garrantzitsua edukitzea»

«Euskal Herriko Surf
Federazioak egutegia aldatu
zuen txapelketa nagusiak
jaialdiaren inguruan egiteko»
Asier Bilbao
Sopela Kosta Fest jaialdiko lan taldeko kidea

‘‘



13Proposamena 
Sopela Kosta Fest

Arriatera eta Barinatxe hondar-
tzetan. Surfa izango da nagusi, eta
hainbat adinetako eta modalita-
tetako kirolarientzako norgehia-
gokak antolatu dituzte; horiez
gain, piraguak ere lehiatuko dira.

Zortzi urteko ubera
2014an sortu zuten Sopela Kosta
Fest. «Asmoa zen udari bukaera
ematea diziplina askotako jaialdi
batekin, nahastuko zituena natu-
ra, musika eta kirola; batez ere,
surfa». Zortzi urteko ibilbideari
begiratuta, Bilbaok balorazio
«positiboa» egin du. Adibide bat
jarri du horren erakusle: «Euskal
Herriko Surf Federazioak egute-
gia aldatu zuen txapelketa nagu-
siak Kosta Festen inguruan sar-
tzeko». Iaz, Europako kayak txa-

A. Igartua Aristondo

Akatz taldeak 30 urte bete ditu
aurten, eta Sopela Kosta Festen
ere ospatuko dituzte: Udaletxeko
plazan ariko dira gaur, 22:00eta-
tik aurrera. Ibilbide osoari errepa-
soa egin, eta disko berriko zenbait
kantu joko dituzte bertan, Borja
Goñi (Bilbo, 1983) kideak azaldu
duenez. Goñi 2015etik aurrera da
Akatzeko kide.
Zein da Akatzen estiloa?

Askotarikoa da. Reggaea da abia-
puntua, baina zipriztintzen dugu
soularekin, jazzarekin, New Orle-
ansko [AEB] musikarekin...
Gehienbat, beltzek egiten zuten
musika jotzen dugu.
Taldeak hasieratik izan zuen

argi lerro hori?

Hasieratik, ez. Lagun talde batek
sortu zuen; Akatz hasi zen denbo-
ra pasatzeko jarduera bat bezala,
kideek Bakion ematen zituztela-
ko udak. Euria egiten zuenean
edo olaturik ez zegoenean, musi-
ka tresnak jotzen zituzten. Eta
gero denbora gehiago eskaintzen
hasi zitzaizkien tresnei, surf oho-
lari baino. Hasieran, rock and ro-
lla egiten zuten. Baina taldearen
nortasunean pentsatzen hasi zi-
renean, argi izan zuten reggaea
hautatuko zutela. Ikusi zuten
Euskal Herrian bazegoela hutsu-
ne bat. Reggae kontzertuetara jo-

aten ziren, eta Bilboko Massive
musika dendan Jamaikakoek egi-
ten zuten reggaea ezagutu zuten,
roots deritzona [sustraiak]. Hori
egin nahi zutela erabaki zuten. 
Gaur egun, zein da reggaearen

egoera Euskal Herrian?

Uste dut hutsune goxoa dagoela
Euskal Herriko reggaearen mun-
duan. Ez da eszena masibo bat,
baina nahikoa da gauzak aurrera
eramateko. Antolatzen bada kon-
tzertu bat, badakizu gutxienez
ehun pertsona joango direla. Eta
horrek laguntzen du. Uste dut ez
dela masiboa izango inoiz, baina
mantenduko da, behintzat.
Iaz disko berria atera zenuten:

Yuyu (Brixton Records). Zer be-

rezitasun ditu?

Aurreko diskoekin konparatuta,
honetan zerbait pertsonalagoa
egin dugu. Ez gara lerratu hain-
beste reggae estilora: irekiagoak
izan gara beste soinu batzuk espe-
rimentatzeko.
Zer espero duzue gaurko kon-

tzertuaz?

Orain arteko harrera izatea. Festi-
baletan jotzea gustatzen zaigu,
prestatzen dugulako errepertorio
berezi bat abesti ezagunekin. Sar-
tuko ditugu disko berriko hiru-
lau kanta ere, oso harrera ona iza-
ten ari direlako. Akatzen 30 urteei
errepasoa egingo diegu.

«Euskal Herrian reggaea
ez da masiboa izango,
baina mantenduko da»

Borja Goñi b Akatz musika taldeko kidea

Reggaean oinarrituta, baina askotariko estiloetara jotzen duena: horrela
definitu du Goñik Akatz taldearen nortasuna. Sopela Kosta Festen joko
dute gaur, eta taldearen 30 urteen errepasoa egingo dute oholtzan.

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko irailaren 23a

pelketa egin zuten jaialdiaren 
barruan, eta haren izena eman
zioten.
Bestalde, egitaraua bera bezain

askotarikoak izaten dira bertara-
tzen direnen profilak. «Jaialdiak
era guztietako ikusleak erakar-
tzen ditu. Batzuek parte hartze
pasiboagoa dute, ikustera baino
ez dira etortzen. Badaude beste
batzuk ekintzak egitera datoze-
nak, edo kirolariak». Baina siner-
giak sortzen dira parte hartzaile-
en artean, haren irudiko. Esatera-
ko, nahiz eta txapelketak
hondartzetan antolatu, horiei lo-
tutako bestelako ekintzak herri-
gunean egiten dira; sari banaketa,
kasurako. Musika jomugan di-
tuztenetatik asko bestelako jar-
dueretara joaten dira,  asteburu
osoa igarotzen baitute Sopelan.
Eta familientzat ere denbora-pasa
aproposa da, Asier Bilbaoren hi-
tzei erreparatuta, umeentzako
ekintza batzuk baitaude goizez,
eta kontzertuak ez baitira oso be-
randu izaten.

1 Emakumeak lehen lerroan.

Andreak postu garrantzitsuetan

dituzten taldeak jotzen dute Sope-

lako jaialdian, batik bat. Irudian,

Anita Parker; bihar emango dute

kontzertua, 21:00etan, Udaletxeko

plazan.

2 J Martina.Larrabetzuko talde-

ak bihar joko du, 20:00etan, Uda-

letxeko plazan.

3 Gertuko taldeak.Festibalaren

kartela Uribe Kosta eta inguruko

taldeekin osatzen dute, gehien-

bat. Jatabekoa da Sua. Gaur ariko

dira, 20:00etan.

4 Euskal Herritik at.Bartzelona-

koa da The Lizards taldea. Bihar

emango dute kontzertua Udale-

txeko plazan, 22:00etan.

ARGAZKIAK: SOPELA KOSTA FEST

Egitaraua irakurtzeko,

jo webgune honetara:

Sopelakostafest.com

@

Akatz taldearen irudi bat. Eskuinetik lehena da Borja Goñi. AKATZ



MUSIKA

BARAKALDOBecky G, LIT killah,

Cauty eta EIX.

bGaur, 19:00etan, BECen.

BARAKALDOLos Roñas eta Des-

kuadre.

bGaur, 20:00etan, Extremadura

kaleko plazan.

BARAKALDOHiriko Soinuak: fi-

nala.

bBihar, 18:30ean, San Bizente

plazan.

BARAKALDOHamlet.

bBihar, 21:00etan, Mendigon.

BARAKALDOBlues de Luxe eta

Lindane.

b Igandean, 12:30ean, El Regato

plazan.

BASAURIKaotiko eta Erromeria.

bBihar, 23:00etan, Pinceles

parkean.

BILBOBilboko Udal Musika Ban-

da. Argi eta iluntasun-espazioak.

bGaur, 19:00etan, Azkuna

zentroan.

BILBOSuma 0 eta Huts.

bGaur, 19:45ean, Shaken.

BILBOValdo eta Silitia.

bGaur, 20:00etan, Bilborocken.

BILBOPajaro en acustico.

bGaur, 21:00etan, Geurian.

BILBOSohn eta Liam Mour.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOPM Warson.

bGaur, 22:00etan, Crazy Horsen.

BILBOAlexander Abreu Havana

D’Primera.

bGaur, 22:30ean, Santana 27n.

BILBO 7Kale.

bGaur, 23:00etan, Uribarrin.

BILBOSum 41 eta Simple Plan.

bBihar, 18:30ean, Bilbo Arenan.

BILBOOLBE Opera Lagunen Bil-

boko Elkartearen Opera.

bBihar, 19:00etan, Euskaldunan.

BILBOSindicato Vertical, Pro-

grom eta Bilintx.

bBihar, 19:30ean, Muellen.

BILBOAntuxuna ta Patx.

bBihar, 20:00etan, Masustegi

plazan.

BILBOThe Binilos.

bBihar, 20:00etan, Uretamendiko

plazan.

BILBOGussie Prento, Rapha Pico,

Bassherri eta Bomb Bass Hifi.

bBihar, 20:30ean, 

Santana 27n.

BILBOPaula Mattheus.

bBihar, 21:30ean, Kafe Antzokian.

BILBOKing Sapo.

bBihar, 22:00etan, Azkenan.

BILBODistorsion eta The Birra’s

Terror.

bBihar, 22:00etan, Zornotzako

gaztetxean.

BILBOKristonak eta Liher.

bBihar, 23:30ean, Uribarrin.

BILBOLeonardo Alonso.

b Igandean, 13:00etan, Altamirako

frontoian.

BILBO Imperio celta.

b Igandean, 20:00etan,

Camposen.

BILBOFrancisco Escuderoren 3.

sinfonia. Guggenheim museoaren

25. urteurrena.

b Igandean, 20:00etan,

Guggenheimen.

BILBOColour Haze.

bAsteartean, 20:30ean, Kafe

Antzokian.

BILBODance with The Dead eta

Daniel Deluxe.

bAsteazkenean, 20:00etan, Stage

Liven.

BILBOEuskadiko Orkestra. Tra-

gedia.

bOstegunean, 19:30ean,

Euskaldunan.

BILBOCounting Crows.

bOstegunean, 20:00etan,

Santana 27n.

BILBOFurbaby and The Tight

Spaces.

bOstegunean, 20:30ean, La

Nuben.

BILBOEsanezin.

bOstegunean, 21:30ean, Kafe

Antzokian.

DIMASoziedad Alkoholika, Leize,

Elbereth eta Herra.

bBihar, 20:00etan, Ugarana

plazan.

GETXOZun.

b Igandean, 13:00etan, Costa

Galician, Algortan.

LEIOATravellin’ 

Brothers.

bGaur eta bihar, 20:30ean, Kultur

Leioan.

LEIOASonakay.

bAsteazkenean, 13:00etan, EHUn.

LEKEITIOBluejam.

bBihar, 20:00etan, San Juan

Talako txiringitoan.

OTXANDIOAlos.

bBihar, 18:30ean, Mekoleta

auzoan.

PLENTZIABroken Brothers Brass

Band.

bBihar, 13:30ean, Plazatxoan.

PORTUGALETEKilimak.

bGaur, 20:00etan, La Canilla

pasealekuan.

PORTUGALETEBones of Miner-

va, Dool, Helsinki 101, DVNE, Mes-

sa eta Crownledge.

bGaur, 21:00etan, Grooven.

PORTUGALETEMiss Blue, Eder

Portoles eta Guda Dantza.

bBihar, 20:00etan, La Canilla

pasealekuan.

PORTUGALETEKalakan.

b Igandean, 20:00etan, La Canilla

parkean.

SESTAOAlma del Norte.

bGaur, 17:00etan, V. Blasco

Ibañezen.

SESTAOThe Moven Tones.

bGaur, 17:30ean, La Perlan.

SOPELAMafalda eta Sua.

bGaur, 19:00etan, Udaletxe

plazan.

SOPELAChica Sobresalto, Nativa

eta Anita Parker.

bBihar, 19:00etan, Udaletxe

plazan.

ZORNOTZAAlzola Trio.

bBihar, 20:00etan, Boroako San

Pedro baselizan.

ZORNOTZABilboko Abesbatza

eta Ganbera Orkestra.

b Igandean, 19:00etan, Larreako

San Juan bataiatzailea 

elizan.

ANTZERKIA

BARAKALDOLos Días Ajenos de

Bob Pop. Bob Pop & El Terrat.

bBihar, 20:00etan, antzokian.

BASAURIDecadencia. Maru Val-

divielso eta Pedro Casablanc.

bBihar, 01:00ean, Socialen.

BERRIZKimera. La Banda Teatro

Circo.

bGaur, 16:30ean, eskolako

patioan.

Durango b Antzerkia

Bi mundu igogailu baten barruan laburbilduta
Bi lagunek euren bizipen afektibo-sexualak azalduko dizkiote elkarri, igogailu batean. Aitziber Garmendia kontraesanetan erdi itota dabilen gozoki

saltzailearen larruan ariko da; Telmo Irureta, berriz, garun paralisia duen kazetari bihurtuta agertuko da oholtza gainean. Biek antzeztuko dute Tantta-

ka konpainiaren Sexberdinak lana Durangoko San Agustin aretoan gaur, 20:00etan. Irudian, Irureta eta Garmendia antzezlan horretan. TANTTAKA
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BERRIZKimera. La Banda Teatro

Circo.

bGaur, 20:30ean, eskolako

patioan.

BILBORetorno al hogar.

bGaur 19:30ean, eta bihar

19:00etan, Arriagan.

BILBO¿Sólo lo veo yo?. Sergio

Fernandez, El Monaguillo.

bGaur 21:00etan, eta bihar

18:00etan, Camposen.

BILBOLa mejor madre del mundo.

Leire Ucha, Haizea Aguila, Itziar

Lazkano, Eneritz Garcia, Iñaki Ma-

ruri.

bGaur, bihar eta ostegunean

20:00etan, eta igandean

19:00etan, Pablioi 6n.

BILBOMambo Bingo. Ganso &

Cia.

bGaur, 19:00etan, Garai

lorategietan.

BILBOPoi. D’es Tro Cia.

bGaur, 19:00etan, Errekalde

plazan.

BILBOAbrazo. Mar-Mar.

bGaur, 19:30ean, BBK aretoan.

BILBOKattalinen bidaia. Panpotx.

bBihar, 18:00etan, Garai

lorategietan.

BILBOPlaza abordaia!!!. Deabru-

keriak.

bBihar, 18:00etan, Campa

Ibaizabal plazan.

BILBOBesteen kalea. Jour de Fete

Cie.

bBihar, 19:00etan, Garai

lorategietan.

BILBOHor konpon. Oihulari

Klown.

bBihar, 19:00etan, Campa

Ibaizabal plazan.

BILBO3en1. Alas Circo Teatro.

bBihar, 19:00etan, Errekalde

plazan.

BILBO Infinit. Seon.

bBihar, 20:00etan, Errekalde

plazan.

BILBOLa hora de Pablo Ibarburu.

Pablo Ibarburu.

bBihar, 21:00etan, 

Camposen.

BILBOSó. Xampatito Pato.

bBihar, 21:30ean, Astillero 

plazan.

BILBONao, Now, Nau. Barré cia.

b Igandean, 12:00etan, Errekalde

plazan.

BILBOHor konpon. Oihulari

Klown.

b Igandean, 13:00etan, Garai

lorategietan.

BILBOSó. Xampatito Pato.

b Igandean, 13:00etan, Errekalde

plazan.

BILBOTan Circa. Zirkozaurre,

Cafe de las artes eta Logrocirco.

b Igandean, 18:00etan, Errekalde

plazan.

DURANGOSexberdinak. Aitziber

Garmendia eta Telmo Irureta.

bGaur, 20:00etan, 

San Agustinen.

ERMUAEl premio. La Quintana

Teatro.

bGaur, 20:30ean, antzokian.

GALDAKAOSagastitarrak. Txalo

Produkzioak.

bGaur, 20:00etan, kultur 

etxean.

GALDAKAOEs mi palabra contra

la mía. Luis Piedrahita.

b Igandean, 19:00etan, kultur

etxean.

GERNIKA-LUMOGag movie.

bGaur, 20:00etan, Lizeo

antzokian.

GETXOMature. Valeria Ros.

bGaur, 19:30ean, Muxikebarrin.

LEMOA80 amandre.

bAsteazkenean, 18:30ean, kultur

etxean.

MARKINA-XEMEINBibitxa 2.0.

Nerea Gartzia eta Ainhoa Etxebe-

rria.

bBihar, 19:00etan, Uhagonen.

MUSKIZBabo Royal. Ganso &

Cia.

bBihar, 12:30ean, Munatones

gazteluan.

PLENTZIALa máquina. Produc-

ciones Sansegundo.

bGaur, 18:00etan, Astillero plazan.

PLENTZIAHerencia. La Industrial

Teatrera.

bGaur, 21:30ean, Elizako plazan.

PLENTZIAYijaaa!. Goitibera.

bBihar, 18:30ean, Portuan.

PLENTZIAThe Legend. El Gran Di-

mitri.

bBihar, 20:00etan, Astillero plazan.

BERTSOLARITZA

AREATZAArratiko emakume sor-

tzaile eta ekintzaileen II. azoka.

Balkoitik balkoirabertso saioa.

Maddalen Arzallus, Onintza En-

beita, Ane Labaka Maioz.

bBihar, 13:30ean, plazan.

BILBO Jaietako bertso jaialdia.

Maddalen Arzallus, Igor Elortza,

Unai Iturriaga. Gai jartzailea: Asier

Urkiza.

b Igandean, 12:00etan, Zorrotzako

txosnaguneko parkean.

GETXOBertsolari Txapelketa Na-

gusia. 1. kanporaketa. Nerea Elus-

tondo, Peru Abarrategi, Oihana

Bartra, Agin Laburu, Eneko Laz-

koz, Unai Mendizabal.

bBihar, 17:00etan, 

Muxikebarrin.

LOIUKulturaren alde, jaietako ber-

tso saioa. Oihana Bartra, Arkaitz

Estiballes, Etxahun Lekue, Jone

Uria Albizuri. Gai jartzailea: Iñaki

Beitia.

bOstegunean, 20:30ean,

Laurotako San Migel ermitan.

MUNGIABertso saioa. Andoni

Egaña, Sebastian Lizaso.

b Igandean, eguerdian, Larraurin.

ZALDIBARBertso afaria. Aitor

Mendiluze, Jone Uria Albizuri.

bGaur, 21:00etan, Goierriko auzo

etxean.

DANTZA

ARRATZUMímesis. Zigzag Danza.

bGaur, 19:30ean, San Tomas

elizan.

BARAKALDOFlamencas eta Fla-

menco futuro. Alvaro Murillo.

bGaur, 20:00etan eta 21:30ean,

antzokian.

BASAURIAgintzari, Basauritar eta

Edurre taldeak.

b Igandean, 19:00etan, Socialen.

BILBOBesarkada. Nerea Marti-

nez.

bGaur, 19:30ean, BBK aretoan.

BILBOEl vuelo. Daniel Morales.

bBihar eta etzi, 19:00etan,

Fundicionen.

BILBOSalbatzaile taldea.

bBihar, 20:00etan, Santiago

plazan.

PLENTZIADye Dye. Ertza.

bBihar, 13:00etan, Astillero plazan.

HAUR JARDUERAK

BARAKALDO Ipuin kontaketa:

Mundutik barrena. Saioa Aizpurua.

bGaur, 18:00etan, liburutegian.

BILBO I love Rock & Roll 2.

b Igandean, 12:00etan, Camposen.

IURRETAPirritx, Porrotx eta Mari-

motots. Kuikui.

b Igandean, 18:00etan,

herrigunean.

ZALLAPeru krokodiloa. Kantu Ko-

lore.

bBihar, 18:00etan, zinema

antzokian.

BESTELAKOAK

DIMADimagia. Arteako Run Run

magoa; Igorreko Aratz eta Dimako

Walas magoa. Eta 20:00etan, ger-

tuko magia frontoi txikitik hasita,

Enikmarekin.

bGaur, 18:30ean, plazatik hasita.

DIMAAuskalo eta Eriz magoa.

b Igandean, 13:00etan, frontoi

txikian.

PORTUGALETELiburuen, fanzi-

neen eta material politikoaren azo-

ka.

b Igandera arte, 

merkatuan.

Portugalete bAzoka

Liburu eta material politikoen azoka
Portugaleteko Liburu, Fanzine eta Material Politikoaren IV. Azoka egingo dute asteburuan, Portugaleteko mer-

katuan. Gaur, 17:00etatik 20:00etara egongo da zabalik; bihar, 11:00etatik 20:00etara, eta etzi, 11:00etatik

15:00etara. Argazkian, 2019ko Liburu Anarkistaren azokaren aurkezpena, Bilbon. MONIKA DEL VALLE / FOKU
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URDAIBAIKO EKOETXEA 

Helbidea. San Bartolome auzoa,

Busturia. 

Ordutegia. Irailetik ekainera, mar-

titzenetik domekara, 10:00etatik

19:00etara; uztailean eta abuz-

tuan, 10:00etatik 20:00etara. As-

telehenetan itxita egoten da.  

Sarrera. Erakusketak bisitatzeko

sarrera doakoa da. Bisita gidatuak

egiteko aukera ere eskaintzen du:

zentrora bertara edo inguruko

hainbat lekutara. Horietarako, or-

dua hartu behar da, eta prezioari

buruz galdetu.

Kontaktua. 946-87 04 02 edo

info.urdaibai@ekoetxea.eus. 

Webgunea. Ekoetxea.eus/ekoe-

txea-urdaibai. 

Mikel Garcia Martikorena /

Natalia Salazar Orbe Busturia

B
usturian, Munda-
kako itsasadarra-
ren parean luza-
tzen diren paduren
gaineko muino ba-

tean kokatzen da Urdaibaiko
Ekoetxea. XV. mendean eraikita-
ko Madariaga dorretxearen on-
doan eratu zuten «jasangarrita-
sunaren aldeko heziketa» susta-
tzen duen zentroa. Hala
deskribatu du Roque Perez-Agote
koordinatzaileak. «Euskadiko
Ekoetxeen Sarearen barruan
dago», zehaztu du. Sare horren
helburua da «ingurumenaren
kontserbazioa eta ingurune arlo-
etan herritarren parte hartze ak-
tiboa eta arduratsua sustatzea.
Kokatuta dagoen eremuaren na-
tur eta kultur ondarearen garran-
tzia azpimarratzen ere lagundu
nahi du».
Bisitariengan eragin nahi dute

Busturikoaren moduko ekoetxe-
ek: «Helburua da gure zentroeta-
ra datozen guztiei erakustea zer-
nola hobetu ditzaketen egunero-
ko ohitura eta portaerak, inguru-
menean duten eragina murrizte-
ko». Hala ere, Busturiko
Ekoetxeak bereak dituen beste
xede batzuk ere badituela azaldu
du Perez-Agotek: «Urdaibaikoari

dagokionez, biosferaren erreser-
baren erdian gaudenez, gure hel-
burua ondare naturalaren —biolo-
gikoa zein geologikoa— eta kultu-
ralaren balioa ezagutaraztea eta

ulertzea ere bada». Hori guztia
«hizkuntzarekin, inguruko eko-
nomia sozialarekin, lurraldearen
historiaurrearekin eta historiare-
kin, eta Urdaibaiko Erreserba
Biosferarekin lotzen diren arte la-
nen ikuspegitik» egiten dute. 
Helburuok lortzeko, eskola

programa didaktiko «indartsu
bat» dute. Irailetik ekainera bi-
tartean garatzen dute. Adin guz-
tietarako askotariko esperien-
tziak garatzen dituzte, eta hiru
erakusketa ere badituzte. Horie-
tako bat aldi baterakoa da, eta
beste biak, iraunkorrak.

Erakusketak
Zer da biodibertsitatea? eta Ur-
daibai, Biosferaren Erreserba

dira erakusketa iraunkorren
izenburuak. «Batetik, biodiber-
tsitateari buruz hitz egiten dugu
kontzeptu orokorretatik abiatu-
ta, Euskadin eta Urdaibain dau-
kagun biodibertsitatea erakuste-
ko». Bisitariek berau «kontser-
batzearen eta biodibertsitatearen
erabilera jasangarria egitearen
garrantzia» ulertzea nahi dute.
«Biodibertsitateak datozen be-
launaldientzako iraungo duela
bermatzeko, nahitaezkoa da ba-
liabide naturalak modu arrazoiz-
koan erabiltzea», ondorioztatu
du Urdaibaiko Ekoetxeko koordi-
natzaileak. Bestetik, biosferaren

erreserbak «garapen ja-
sangarriaren eredu gisa»
zer diren azaltzen dute.
Aldi baterako erakus-

ketak hiru hilabete ingu-
ruan izaten dituzte ikus-
gai. Hila bukatu arte, Tie-
rra Viva bisita daiteke.
Andoni Bastarrikaren
(Azpeitia, Gipuzkoa,
1970) lanen lagin batek

osatzen du. Hareazko bi eskultura
errealistak eta buztinez egindako
hogei obrak osatzen dute. Artis-
tak azken bi urteetan egindakoak
dira denak. Urriaren 3tik urtarri-

laren 8ra arte, berriz, Hizkuntza
indigenak ama lurra zaintzen

erakusketa hartuko dute, Mun-
duko Hizkuntza Ondarearen
Unesco katedrarekin elkarlane-
an.

Bisitarien laurdenak, ikasleak
Urtero izaten dituzten bisitarien
laurdenak inguru ikastetxeetako
ikasleak izan ohi dira, Haur Hez-
kuntzatik hasi eta Batxilergora
eta heziketa zikloetara artekoak.
«Eskola curriculumarekin lotura
estua duten zortzi unitate didak-
tiko ditugu», adierazi du Perez-
Agotek.
Horrez gain, asteburuetan adin

guztietako bisitarientzako jar-
duerak eskaintzen dituzte. Beste-

ak beste, itsasontzi irteerak, ibil-
bide gidatuak, tailerrak, ikastaro-
ak eta haurrentzako ikuskizunak
nabarmendu ditu. Asteburuetan
eurenera joaten diren gehienak
familiak izan ohi direla azaldu du.
Pozik daude bisitarien zentroak

izan duen arrakastarekin: «Pan-
demia aurretik, Ekoetxeen Sarean
urteko 100.000 bisitarien langa
gainditu genuen. Horietatik
66.000 baino gehiago Urdaibaiko
Ekoetxera etorritakoak izan 
ziren». Pandemia pasatuta,
«apurka-apurka parte hartzea-
ren erritmoa berreskuratzen» ari
dira, azaldu duenez. Iaz Urdaibai-
ko Ekoetxean 58.000 bisitaritik
gora izan zituzten, eta erabiltzaile-
en ase mailari eutsi diotela esan du.

Euskadiko Ekoetxeen Sarearen barruan
dago Urdaibaiko Ekoetxea, Busturian.
Haren helburu nagusia ondare
naturalaren eta kulturalaren balioa
ezagutarazi eta ulertzea da.

Naturaren
zaindari

Urdaibaiko Ekoetxearen kanpoaldea, Busturian, aurrean XV. mendeko Madariaga dorretxea duela. URDAIBAIKO EKOETXEA

Bi bisitari Urdaibaiko Ekoetxean, Busturian, biodibertsitateari buruzko erakusketa ikusten. URDAIBAIKO EKOETXEA

Asteburuetan, besteak beste
itsasontzi irteerak, ibilbide
gidatuak, ikastaroak eta
ikuskizunak eskaintzen dituzte

Pandemiaren aurretik, urtean
66.000 bisitari baino gehiago
zituen Urdaibaiko Ekoetxeak,
Busturian kokatuak


