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Zabortegiak

Ibai Maruri Bilbao  Bilbo 

Duela ia hiru urte Zaldibarko za-
bortegia amildu zenetik, Araba-
ko, Bizkaiko eta Gipuzkoako in-
dustriak hondakinak pilatzeko
arazoak izan ditu, eta, ordutik, in-
guruko lurraldeetara 100.000 to-
na eroaten ari dira urtean. Beste
herrialdeekin mendekotasun ho-
ri txikitzeko, Eusko Jaurlaritzak

hondakindegi batzuk handitzeko
eta beste batzuk berriz irekitzeko
asmoa du. Bizkaian daude gehie-
nak: Igorre, Lemoa eta Mallabiko-
ak handituko dituzte, eta Artxan-
dan, Bilboko Udal Zabortegi zaha-
rraren zati bat berriz zabalduko
dute, eremua handituta. Joan den
astean eman zuen horren berri
Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritza-
ko Ekonomiaren Garapen, Iraun-

kortasun eta Ingurumen sailbu-
ruak. Albisteak kezka sortu du
udalerriotan, erabakia kasu asko-
tan haien asmoen aurka doalako
eta informazioa falta dutelako.
Igorre, Lemoa eta Mallabiko al-

kateek esan dute hedabideen bi-
dez izan dutela euren herrietan
Jaurlaritzak egin nahi duenaren
berri, eta informazioa eskatu dio-
te gobernuari. Esan dute ezin du-

tela iritzirik eman hori jaso eta az-
tertu arte. Lemoa eta Igorreko al-
kateek ohartarazi dute euren hi-
rigintza planetan ez dagoela jaso-
ta zabortegiok handitzea.
«Arduratzen gaitu Tapia legea
[EAEko Ingurumen Administra-
zioaren Legea] gure araudien gai-
netik pasatuko dela», adierazi du
Igorreko alkate Illart Gumuziok. 
Bilbon, «harridura eta hase-

rrea» sortu ditu albisteak Artxan-
da mendian metropolirako hiri
parke bat sortzearen aldeko Ar-
txanda Parke Bai plataformako
kideen artean. 66.700 metro koa-
dro izango ditu parkeak, eta
proiektua onartuta dauka Bilbo-
ko Udalak. «Urte bi daramagu la-
nean parkea lortzeko, Artxanda
biziberritzeko, eta ez Jaurlaritza,
ez diputazioa, ez udala, ez dira gu-
rekin harremanetan jarri Artxan-
daren etorkizunari buruzko in-
formazio gardena eman eta ezta-
baida zabal bat egiteko», salatu
du Miren Basaldua plataformako
kideak. Ekologistak Martxan tal-
deak eta inguruan bizi diren Bil-
boko eta Sondikako herritarrak
daude plataforman. 
Bilboko Udalak ez du adieraz-

penik egin; Bizkaiko Hitza saiatu
da harekin harremanetan jar-
tzen, baina ez du erantzunik jaso.
Artxanda Parke Bai plataformak
bereziki salatu du Bilboko Udala-
ren isiltasuna: «Gasteizkoa edo
eragindako beste udalerri batzue-

Dakitenak eta ez
dakitenak, kezkatuta
Eusko Jaurlaritzaren asmoa da Igorre, Mallabia eta Lemoako zabortegiak handitzea
eta Artxandakoa berriz zabaltzea b Informazio falta salatu dute udalerriotan

Mallabiako Betearte zabortegia,

2020an. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Zabortegiak

takoak ez bezala, Bilboko Udala

Jaurlaritzaren erabakietara ma-

kurtu da, herritarren sentimen-

dua asebeteko luketen hirigintza

arauak aurretik jarri gabe eta bere

plan eta helburuak bete gabe».

Zer egingo dute
Artxandan?

Bizkaiko lau zabortegion artean,

Artxandakoa litzateke handiena,

hara joango baitira urtean 1,2 mi-

lioi tona industria hondakin. Be-

rriz auzoan dago, Sondikarekin

muga egiten duela. 2030era arte

egongo litzateke zabalik. Orain,

lehenengo, egonkortu eta iraz-

gaitz bihurtu behar dute, besteak

beste. Eta garbitu: 1989tik dakite

lindanoa dagoela zabortegi ho-

rretan eta inguruko beste bitan.

Jaurlaritzak emandako datuen

arabera, 2024an hasiko litzateke

hondakinak jasotzen; 2026ra

arte, urtean 250.000 tona jasoko

lituzke; 2027tik 2030era, berriz,

150.000, urtero horiek ere. Kude-

aketa publiko-pribatua izango

da, Jaurlaritza enpresa kudeatzai-

learen akziodun bihurtuta.

Zelan dago gaur egun?

Iaz hasi ziren lindanoa kentzen

Artxandan. «Esan zuten hamasei

tona kendu zirela azaleko geru-

zatik. Baina azpian askoz gehiago

topatu zuten. Artxandan leku

askotan dago lindanoa. Ez dakigu

zer dagoen, zenbat garbitu den,

zer falta den...», azaldu du Basal-

dua plataformako kideak. Kezka

agertu du, lixibiatuen bidez lin-

dano hori Txorierri aldean Asua

errekara eta Bilbo aldean Ibaiza-

balera filtratzen delako. Tapia

kontseilariak esan du behin

zabortegi horiek zarratzean

hurrengo 30 urteetan jarraipen

«zorrotza» egingo dietela ingu-

rumen aldetik, zona berreskura-

tzeko: lixibiatuak aztertuko

dituzte, inguruko uraren kalita-

tea ere bai, eta metanoa jasoko da

isuriak saihesteko; lehengoratu-

tako gune horietan eguzki plakak

ipiniko dira, energia sortzeko. 

Basalduak kontatu duenez,

2018an Bidezain S.L. enpresak

Artxandako zabortegia berrera-

biltzeko baimena eskatu zuen.

Enpresa hori ibili da lindanoa

kentzen. Eusko Jaurlaritzak eta

Bilboko Udalak esan dute Bide-

zain arduratuko dela garbitzen

bukatzeaz, zabortegia berriro

martxan jarri ahal izateko. Aur-

ten Berriz Recycling enpresak

eskatu du zabortegia zabaltzeko

baimena. «Enpresa hauen bien

ugazaba pertsona bera da: Ger-

man Ormaza», zehaztu du Basal-

duak. Haren esanetan, Berriz

Recycling-ek baimena eskatu du

hondakin ez-arriskutsuentzako

zabortegia, eta eraikuntza eta

eraiste lanetako hondakinen bil-

tegia egiteko Artxandan. 

Plataformako kidearen arabe-

ra, hasieran Eusko Jaurlaritzak

esan zion enpresari ingurumen

baimen bateratua behar duela.

Aurretik Bilboko Udalak jarduera

hori hirigintza planarekin batera-

garria dela baieztatu behar zion,

txosten baten bidez. «Badirudi

udalak txostena egin duela, baina

orain Tapiak esan du zabortegia

‘berriz irekiko’ dela; hau da, ez da

jarduera berri bat izango, lehen-

goa berriz martxan jartzea baizik.

Beraz, ez luke ingurumen baimen

bateraturik beharko. Ez dago argi,

eta horrek kezkatzen gaitu».

Jaurlaritzak esan du ingurumen

baimen berria beharko duela.

Duela hilabete batzuk hasi ziren

inguruan zundatze lanak egiten,

hamabost eta hogei metro arteko

sakoneran dagoen lurra aztertze-

ko. 

Zer asmo dago beste
zabortegietan?

Mallabiko Beteartek eta Lemoako

Bistibietak 200.000na tona jaso-

ko dituzte zabalik egongo diren

urteetan: 2024an eta 2027an za-

rratuko dira, hurrenez hurren.

Fibrozementua jasotzen jarraitu-

ko dute biek, eta bietan eremua

handitzeko aukera zabalik utzi du

Jaurlaritzak. Jabetza pribatukoak

dira biak, baina kasu hauetan go-

bernua ez da sartuko kudeake-

tan. Biek ingurumen baimen ba-

teratua egokitu beharko dute. 

Igorrekoa lur publikoan dago,

baina enpresa pribatu batek ku-

deatzen du. Jaurlaritza kudeake-

tan sartuko da aurrerantzean, ak-

ziodun bihurtuta. Ingurumen

baimen bateratu berria beharko

du Igorrekoak ere. Besteek ez be-

zala, hango zabortegiak zabalik

jarraituko du 2030a pasatuta ere;

Zallakoa eta Igorrekoa izango dira

zarratuko ez dituzten bakarrak

Bizkaian. Artxanda, Igorre eta Le-

moako zabortegiek amiantoa ere

jasoko dute, horretarako egokitu-

tako gelaxketan. 

2030etik aurrera, zer?

Eusko Jaurlaritzaren arabera,

2030erako industria hondakinak

%15era gutxitzea da asmoa.

Artxandako Parke Bai platafor-

mak zalantzan jarri du helburu

hori. «Badakigu zabortegiak ezin

direla egun batetik bestera desa-

gertu. Baina bien bitartean plan

bat behar da, eta ez dugu horren

aldeko apustua argi ikusten»,

esan du Basalduak. 2020an hain-

bat neurri hartu ziren. Besteak

beste, eraiste lanetako, eraikun-

tzako eta altzairutegietako hon-

dakinak zabortegietara eroatea

debekatu zen; ordutik birziklatze

plantetara eroan behar dituzte.

Datozen urtean beste horrenbes-

te gertatuko da plastikoarekin.

Basalduaren esanetan, neurri

hori ez da nahikoa; uste du

enpresak behartu egin behar

direla ekoizpen lekuan bertan

hondakinak berreskuratzen,

berrerabiltzen eta birziklatzen.

«Soilik horrela lortuko genuke

horrelako makrozabortegien

beharrik ez izatea». Material bir-

ziklagarrien erabilera sustatu

beharko litzatekeela ere adierazi

du talde ekologistako kideak.

Horrez gainera, bada isurien

gaineko tasa ere. Espainiako

Gobernuak ezarri du, eta Urtebe-

rri egunean sartuko da indarrean.

Artxanda Parke Bai plataformak

salatu du halako tasa bat 2020an

iragarri zuela Arantxa Tapiak, eta

oraindik ezartzeko egon dela.

Zabortegira isuri edo erretzen

den hondakin ez-arriskutsu

tonako hamar euro ordaindu

beharko dira datorren urtetik

aurrera. 2025erako tasa hori

hogei eurora igotzeko asmoa du

Eusko Jaurlaritzak. Gainera,

beste tasa bat sortzea ere aipatu

dute, baina ez dute xehetasunik

eman. Basalduak balekotzat jo du

tasa martxan jartzea, baina irudi-

tzen zaio hamar euro ez direla

nahikoa enpresak hondakinak

gutxitzera behartzeko, eta, gai-

nera, ohartarazi du bestelako

neurriekin indartu ezean ez duela

arazoa berez konponduko.

Makinak lanean, Artxandako zabortegian (Bilbo), joan den barikuan. ARITZ LOIOLA / FOKU

Lezamako planta
ez  da baimendu,
oraingoz

R
Iaz jakinarazi zuen

Promociones Zubia-

rraun enpresak Lezaman,

Eguzkitza errekaren bi er-

tzetan, Asua ibaiaren arro-

ko lursailetan, zabortegi bat

egiteko interesa zuela. Ba-

lorizazio planta bat eraiki-

tzeko asmoz erosi zuen oru-

bea, aspaldi. Berriak kezka

sortu zuen herrian. Eusko

Jaurlaritzaren plana irakurri-

ta, Lezamako Udalak orain

esan du ez dela planta egin-

go. Baina EH Bilduren udal

taldeak ez dauka iritzi bera.

«Jaurlaritzaren oharrak be-

rak dio hondakinak murriz-

teko helburuak 2030erako

beteko ez balira ‘adminis-

trazioak zabortegi berriak

baimendu beharko’ ditue-

la», ohartarazi du Lezamako

EH Bilduk. 

Promociones Zubiarraun

enpresaren proiektuak Ura-

ren Euskal Agentziaren al-

deko iritzia ere jaso du aur-

ten: «Potentzialki baimen-

tzeko modukoa» dela esan

zuen. Eta enpresak ez du,

oraingoz, proiektua bazter-

tu. Beraz, EH Bilduk uste du

arriskua ez dela desagertu.

Joan den hilean, EH Bilduk

berak udal gobernuari pro-

posatu zion Promociones

Zubiarrauni Eguzkitza base-

rria eta inguruko bost hek-

tarea lursail erosteko. «On-

dare garrantzitsu bat publi-

ko egiteaz gain, zabortegia

ez dela egingo bermatuko

genuke». 
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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Athleticen historiari eta Bizkaiko
irratigintzari estu lotuta dago
Sara Estevez Caparros Maraton

kazetariaren ibilbidea (Bilbo,
1925). Hil hasieran bete zituen 97
urte, baina burua oso argi du: ur-
teak, izenak, gertaerak..., ez du
ezer ahazten. Badaki aitzindari
izan zela, baina ez zaio iruditzen
aparteko ezer egin duenik. Duela
lauzpabost urtetik, Bilboko adi-
nekoen zentro batean bizi da, eta
hango bizilagunekin komenta-
tzen ditu orain futbol partidak.
Nostalgiaz egin du errepasoa.
Nondik datorkizu futbolerako

halako zaletasuna?

Ez dakit futbolerako aparteko za-
letasunik izan dudan. Athletic
gustatzen zitzaidan. Bilbotarren
DNAren parte da hori. Gure fami-
liaren lagun batzuen edo auzoko-
en, ez dut ondo gogoan zer ziren,
katuen izenak ere futbolarien ize-
nak ziren. Ume-umetatik familia-
ko bat izan zen Athletic. 
Ez zenuen kazetari izateko ikasi.

Zelan iritsi zinen irratira?

Orduan Radio Bilbao baino ez ze-
goen Bizkaian. Gazteen Fronteak
irrati akademia bat sortu zuen
[Falangeren gazte erakundeak],
antzerki jarduerak eta halakoak
egin ahal izateko. Handik sortu
zen Radio Juventud [1951]. Han
egin ginen gu irratigintzako pro-
fesional. Gaur egungo irratiarekin
alderatuta, oso ezberdina zen.
Orain, esatariak entzuten ditut,
eta pentsatzen dut ez dutela behar
den prestakuntza jaso. Ez dakite
hitz egiten. Ez duzu ulertzen zer
esaten duten. Guri eskatzen zigu-
ten lehenengo geure burua barru-
tik entzuteko, jakiteko zelan hitz
egin behar dugun. Gaur egun, oso
azkar hitz egiten dute irratian. Jo-
se Luis Balbin [TVEko] kazetariak
esaten zuen bizitza ez dela halako
abiaduran pasatzen. Akademia

hartan, profesional asko sortu gi-
nen, gero beste irrati batzuetan
ibili direnak. 
Zerk bultzatu zintuen irrati aka-

demia hartara joatera?

[1936ko] Gerra hasi zenean, nik
Viuda de Epalza saria irabazi
nuen, eta harekin batxilergoan
ikasi ahal izateko beka jasoko
nuen. Nik eskola publikoan ikasi
nuen. Gerra bukatu zenean, urte
hartan saria lortu genuenok da-
goeneko ez genuen batxilergoa
ikasi ahal izateko adinik. Hasie-
ran, bulegotxo batean egin nuen
lan. Gero, Erandioko kimika fa-
brika batean hasi nintzen idazka-
ri, Unquinesan. Zuzendaritzako
idazkaria nintzen, eta horretan
ibili nintzen 1972ra arte. [Lan biak
uztartu zituen]. Burua alai man-
tentzeko, akademia horretara jo-
aten nintzen. Radio Bilbaoko zu-
zendariak astero egun batez saio
bat egiteko aukera ematen zigun.
Han ibiltzen ginen gero Radio Ju-
ventud sortuko genuenok. Bakoi-
tzak bere arloa zuen. Behin galde-
tu zuten: «Futbolera nor joaten
da?». Gehienak mutilak ziren,
baina ni nintzen futbolera joaten
zen bakarra, abonatua nintzen
eta. [Orduan emakumeak ezin zi-
ren bazkide izan, soilik abona-
tuak]. Modu horretan hasi nin-
tzen Athletic jarraitzen irratirako.
Orduan ere Athleticek lan handia
eskatzen zuen.
Orduan ere hainbeste informa-

zio sortzen zuen futbolak?

Bai. Gure eguna Athleticen gora-
beherak jarraitzea zen. Gaur
egun, agian, gehiegizkoa da. Or-
dukoa gertukoagoa zen. Ingele-
sen Zelaian hasi zen Athletic. Guk
entrenamenduetara joateko au-
kera izaten genuen. Orduan ez ze-
goen dena hain estu lotuta. Agian,
arratsaldean joan eta Zarra [Tel-
mo Zarraonandia] ikusten ze-
nuen bera bakarrik entrenatzen. 
Gogoan al duzu lehen partida?

Coruñako [Galizia] Deportivoren
aurka izan zen, 1945ean. Athleti-
cek galdu egin zuen, baina gero
urte hartan Ligako txapeldun izan
zen. Orduko San Mamesen hamar
pezeta ordaindu behar izaten ze-
nuen sarrera orokorra. Lehen jo-
kalaria zelaian agertzen zenera-
ko, jauzi egin eta lehen lerrora joa-
ten ginen orduko ume edo gazte-
txoak. Dena zen ezberdina; ezin
dira orduko futbola eta oraingoa
alderatu.
Zelan idazten zenituen kroni-

kak? Orduan ez zen kazetarien-

tzako lekurik egongo.

Bazkide izan aurretik, ahal nuen
lekutik. Gero, nire eserlekutik
idazten nituen, koadernotxo ba-
tean oharrak hartuta. Ezkutuan
hartzen nituen, inork ez zekielako

irratiko kronikak idazten zituena
emakume bat zela, ni nintzela.
Partida bukatu eta berehala joa-
ten nintzen irratira, kronika idaz-
tera, gero lankide batek irakur ze-
zan zuzenean. 
Zergatik ez zenuen zuk irakur-

tzen? Paco Blancok jartzen zien

ahotsa zure kronikei.

Orduan, mikrofonoan hitz egite-
ko ahotsak aukeratzen ziren, eta
gizonenak izaten ziren normale-

an. Seguruenik ni ez nintzen gai
hain ondo irakurtzeko nire tes-
tuak. Gaur egun ez zaio hainbes-
teko garrantzirik ematen horri,
baina orduan, bai. Primeran ira-
kurri behar zen. Ni erredaktorea
nintzen hasieran. Urte asko igaro
ziren ni hizketan hasi nintzen ar-
te. UEFAko Kopan hasi nintzen
gehienbat, baina ez askorik ere:
kazetari batek egiten zuen parti-
daren kontakizuna, eta nik iruz-
kinak egiten nituen. Gero, futbo-
laz gain, gauza gehiago egin ditut,
eta orduan bai. Radio Juventud
Radio Nacional de Españaren par-
te izatera igaro zenean, erredak-
zioko burua izan nintzen, eta al-
bistegiak egiten nituen: 08:00eta-
koa, hiru probintzietarako [Ara-
ba, Bizkaia eta Gipuzkoa]. 

1973an jakin zuten en-

tzuleek Blancok irakur-

tzen zituen kronika

haiek zureak zirela, Sara

Estevez zegoela Mara-

ton ezizen haren atzean.

Zergatik Maraton?

Eskolan kontatu ziguten
Filipides soldadu grezia-
rraren historia: Maraton
hiritik Atenasera laster-
ka joan zela persiar ar-
madaren garaipena ira-
gartzera, eta albistea
emandakoan hil egin ze-
la. Kazetariok ere esfor-
tzu hori egin behar izaten
dugu askotan albisteak
emateko, eta horregatik

aukeratu nuen ezizen hori.
Bizkaiko Radio Juventuden arra-

kasta itzela izan zuen Stadium

irratsaioko erredaktorea eta zu-

zendaria izan zinen. 1984an de-

sagertu arte, herrialdeko irrati-

gintzan gaueko saiorik entzune-

na izan zen. 

Irratiko lehen zuzendariak eraku-
tsi zigun oso bizkorra zela. Denek
esaten zuten irratsaioak porrot
egingo zuela, baina arrakasta itze-

la lortu zuen. Zergatik? Zuzenda-
riak 22:00etan aireratzea erabaki
zuelako, eta txikiteroak ordu ho-
rretan etxeratzen zirelako. Egin
barre, baina horrek zer ikusi itzela
izan zuen arrakasta hartan. Gure
entzuleak gizonezkoak ziren; ga-
rai hartan, emakumeei ez zitzaien
futbola hainbeste interesatzen. 
Zelan egiten zenuten saioa?

Kolaboratzaile sare handia ge-
nuen. Athletic zen talderik era-
kargarriena, baina erregional
mailako talde guztien informa-
zioa ematen genuen, eta horrek
erakartzen zuen jende asko. Parti-
da pila baten berri ematen genuen
domeka guztietan. Batzuetan go-
gorra egiten zen hainbeste emai-
tza entzutea, baina entzule bakoi-
tzak bere taldeak egindakoa jakin
eta entzun nahi izaten zuen, eta
adi egoten zen. 
Zelan lortzen zenuten informa-

zioa? Orduan ez zegoen gaur

egungo baliabide teknikorik.

«Lehengo futbolariak
naturalak ziren; oraingoak
itxurak kezkatuta bizi dira»
Sara Estevez Caparros b Kazetari ohia

Irratiko lankideen artean San Mamesera joan ohi zen bakarra zelako hasi zen Estevez
futbol kronikak idazten. Kirol kazetaritzaren aitzindaria izan da Bizkaiko irratigintzan.

Oraingo irrati esatariak
entzuten ditut, eta pentsatzen
dut ez dutela prestakuntzarik
jaso; ez dakite hitz egiten»

«‘Stadium’ saioak arrakasta
izan zuen, 22:00etan aireratzea
erabaki zelako; txikiteroak
orduan etxeratzen ziren»

«Athleticek San Mamesera
sartzea debekatu zigun
irratietakooi, nik esandako
zerbaitengatik zigortuta»

‘‘
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Esaterako, ez dakit zer taldeko en-

trenatzailearen amaginarrebak

konpromisoa hartua zuen gure-

kin suhiak esandakoa guri konta-

tzeko. Gaur egun dena oso meka-

nikoa da; gehiegi. 

Aitzindariak izan zineten kirol

tertulia egiten eta telefonoz jen-

dea elkarrizketatzen.

Azkenerako kronika gehiegi zi-

ren, eta ez genuen ez astirik egite-

ko, ez denborarik sartzeko, eta

tertulia modura lantzen hasi gi-

nen. Telefonoa asko erabiltzen ge-

nuen, erosoagoa zelako jendea el-

karrizketatzea lortzeko. Ahale-

gintzen ginen talde guztiak ber-

din tratatzen, ez haserretzeko.

Erregional mailako futbol parti-

dak ere oso garrantzitsuak balira

bezala hartzen genituen, entzule

askorentzat Munduko Txapelke-

tako finalaren parekoak zirelako.

Noiz edo noiz arbitroa geure auto-

an eroaten genuen zelaitik, zale-

tuak jipoitzeko zain zituelako. Ba-

egungo jokalariak ordukoen

arropekin eta baloiekin jokatzen. 

Athletic ere asko aldatu al da?

Izugarri. Lehengo jokalariak na-

turalagoak dira; oraingoak itxu-

rak kezkatuta bizi dira, orrazkera

arraro horiekin. Lehen jokalariak

ezagutu egiten zenituen; egungo

kazetariek kontatzen didatenez,

oraingoek debuta egin eta aste bi-

ra ez dute elkarrizketarik eman

gura izaten, euren burua ja izar-

tzat daukatelako. Gaur egungo

Athleticek asko kezkatzen nau.

Hauteskundeek zur eta lur utzi

ninduten. Jokalariei halako solda-

tak ordainduko badizkiezu, diru

sarrerak handitu beharko dituzu

ezinbestean. Adibidez, Williams

anaiei ordaintzen zaiena gehiegiz-

koa dela iruditzen zait. Baina, tira,

gero beste futbol talde batzuetako

soldatak ikusten dituzu, eta izuga-

rria da. Ez dut ulertzen.

Zer iritzi duzu gaur egun egiten

den kirol kazetaritzaz?

berba euskaraz eta gaztelaniaz,

eta kronikak egitea proposatu ge-

nion. Hizkuntza biak txandaka-

tzen zituen. Astelehenero bere

tartea izaten zuen herri kirolez

berba egiteko. Arrakasta itzela

izan zuen tarte hark ere. Beste ki-

rol batzuk ere sartzen genituen:

eskubaloia, esaterako, ospea har-

tzen ibili zenean; gero ahuldu egin

zen. Irratiak azkartasuna eta arin-

tasuna zuen, eta askotariko kiro-

lak lantzeko aukera ematen zi-

gun. Prentsa idatziko lankideek

arraro begiratzen gintuzten. 

Futbola asko aldatu da ordutik,

ezta? Zelan ikusten duzu egun?

Gaur egun jokalari batek tiroan

huts egiten duenean, esaten dizu-

te atzazkalak huts egin diola. Ze-

lan atzazkalak huts egin? Gero

ohartzen zara futbolariek hain-

beste hobetu dutela teknika, non

behatzak ere mugitzen dituzten,

eskuetako atzamarrak bezala. Al-

di berean, ikusi nahi nituzke

tez ere, Bermeon gertatzen zen

hori, oso oldarkorrak ziren-eta

hango zaletuak.

Askatasuna zenuten nahi zenu-

tena egiteko eta esateko?

Oro har, bai. Gogoan dut behin

esan nuela beste bati ostikoa

eman zion jokalaria kaleratzea

gehiegizkoa iruditu zitzaidala.

Zuzendariak esan zidan hori ezin

nuela esan. «Ez dut esandakoa al-

datuko. Uste dut eskubidea duela

huts egiteko. Debekatu ahal dida-

zu nahi dudana esatea, baina

ezingo nauzu behartu esan nahi

duzuna esatera». Athleticek San

Mamesera sartzea debekatuta zi-

gortu gintuen irratietakook, nik

esandako zerbaitengatik. 

Futbolaz gain, beste kirol batzuk

ere lantzen zenituzten irratsaio-

an. Esaterako, herri kirolak, eta

euskaraz, gainera. 

Aretxa I.a zen kronika horiek egi-

ten zituena. Herri kiroletan ari-

tzen zen. Oso ondo egiten zuen

Oihu egiten baino ez dakitela. Es-

pektakulua bihurtu da. Uste dut

esatariek pentsatzen dutela haiek

direla protagonistak. Andreak ere

badabiltza gaur egun zeregin ho-

rretan, eta gizonezkoen oihu be-

rak egiten dituzte. Niri ez zait gus-

tatzen. Gainera, ikusten dut

oraingo kazetariak gehiago dabil-

tzala kirolarien hanka sartzeak

bilatzen, haien arrakastak konta-

tzeko irrika izaten baino.

Andreak kirol esatari eta jokalari

ere badira gaur egun.

Bai. Alde horretatik, aldaketa

handia egon da. Baina, egia esan

behar badut, ez dut askorik jarrai-

tzen emakumeen futbola. 

Orain ez zara zelaira joaten. Ze-

lan jarraitzen dituzu partidak?

Telebistaz ikusten ditut, ez zaizki-

dalako irratiko oihuak gustatzen,

baina soinua kentzen diot. Tele-

bistak hori du ona: ikusi egiten

duzunez, ez duzu behar norbaitek

gertatzen dena kontatzea.  

ARITZ LOIOLA / FOKU

MOTZEAN 

Athleticen historiako une

bat?1958ko [Espainiako] Ko-

pako finala. Nazioarteko iza-

rrez betetako Real Madrili ira-

bazi genion, haien zelaian.

Metropolitanoan jokatzekoak

ziren, baina Francok Berna-

beu aukeratu zuen. 

Jokalari bat? Zarra, jokalari

eta pertsona moduan.

Garaikidea? Gehienek de-

zepzionatu egin naute. Raul

Garcia? Astotxoa dela diote,

baina Athleticen hori behar

da. Besteek badirudi baimena

eskatzen dietela aurkariei.

Andrerik?Ez ditut ezagutzen.

Munduko Txapelketa ikus-

ten ari zara? Ingalaterra ikusi

dut orain [astelehenean], eta

atzo [domekan] Ekuador ikusi

nuen irabazten zahar etxeko

jagoleekin, batzuk Ekuador-

koak dira eta. A zer poza!

Futbola ez den beste kirol

bat?Txirrindularitza, baina le-

hengoa, [Dalmacio] Langari-

karen garaikoa. Orain mekani-

zatu egin da hori ere.
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KOLITZAPETIK
Gorka Belasko Arranz

Haizearen

osasuna

A
urten 22 urte bete

dira Artzentalesera

etorri nintzenetik.

Bertora bizitzera eto-

rri nintzenean egin nuen lehe-

nengo aldaketa, erroldatzearekin

batera, medikua aldatzea izan

zen, herri txikietan behar direla-

ko erabiltzaileak halako zerbi-

tzuak mantentzeko. Argudio ho-

rrekin joan nintzaion azken garai

hauetan artatu nauen medikuari,

eta berak, ordea, ezetz, topera

daudela! Udalerri honen ezauga-

rriek —batez besteko adina, etxe-

bizitzen sakabanaketa eta etxee-

tara joan behar direnean horrek

eskatzen duen denbora—, lan

karga mardula sortzen die, eta ez

dute denbora sobran. Are gehia-

go COVID-19aren pandemia os-

teko garai hauetan.

Oso egoera bertsuan dago Tur-

tzioz. Errepidetik Villaverdek ba-

natzen baditu ere, aspalditik lo-

tuta daude bi udalerri txiki ho-

riek Osakidetzaren egituran:

mediku horietako batek huts egi-

ten duenean, besteak artatu be-

har ditu hutsik geratzen den osa-

sun etxeko pazienteak, askotan

ez baitute ordezkorik bidaltzen.

Baina ezinbesteko zerbitzua da

bertan bizi garenontzat zein hona

etorri nahi duenarentzat.

Azpiegitura horien ohiko era-

biltzailea naizen heinean, aste

honetan joan naiz odola ateratze-

ra, nire errebisioa egiteko. Beldu-

rraren eta mamuen aurretik, al-

darrikapena pizten zait zerbitzu

publiko honen, eta onen, alde.

Euskaldunak, bide batez. Beldur

handiagoa ematen du pentsatze-

ak hori galduko bagenu gure

egoera zein izango litzatekeen,

nola izango genituzkeen eskura

minbizia gainditzeko ezinbeste-

ko profesionalak, teknologia eta

aurrerapenak.

Naturaren zaintzaren eta osa-

sunaren arteko harremana kon-

tuan hartu barik, modernitatea-

ren haize berriak azken parrasta

utzi du: Sopuertaren eta Artzen-

talesen artean egin nahi duten

parke eolikoa.

Bertako ingurumena zaindu

beharra dago, babestu, ahal den

neurrian, industrializatzeak ez

baitu inolako onurarik ekarriko

bertako biztanleentzat. Neurrira

egindako proiektuak behar dira,

eta ez paisaiak daukan balio

erantsia suntsituko dutenak. Ko-

kapen eta neurri egokiak, giza es-

kala, eta ez beste batzuen eskaera

aseezina. Urrun geratzen da Bal-

masedako institutuan piper egi-

ten genuen garaia Integralaldiz-

karia irakurtzeko. Han agertzen

ziren tramankuluak eta gailuak

energia modu deszentralizatuan

ikusten genituen aukera bezala.

Gizakiak eraldatu dituen ere-

mu hauetan bizirautera ausartu

diren basapiztientzat eta landare-

diarentzat arriskua larriagotu

egin da, baita horrekin uztartuta

doan guztia ere. Ohikoentzat

ikusezina bada ere, kate trofiko-

an ezin da hutsunerik geratu, ka-

tastrofikoa baita. Urteetako era-

bilerek sortu duten paisaia eta

onurak ezin dira xurgatu euka-

liptoek ura xurgatzen duten be-

zala. Bestelako eskala, neurria eta

abiadura eskatzen ditu egungo

larrialdiak.

Helburu horrekin agertu diren

lege berriarekin Enkarterriko

udalen eskumenak higatu dituz-

te; boterearen gurpilak marrus-

katu ditu eta erraztu. Alperra da

horretarako erabiltzen zen tra-

mankulua, astoa aurretik jarrita.

Neurrira egindako
proiektuak behar

dira, eta ez paisaiak
daukan balio

erantsia suntsituko
dutenak

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

%

Larrabetzu
Bizkaibuseko 
2. zonan sartuko da

LARRABETZU bLarrabetzuko

Garraioa Irauli plataformak ira-

garri du abenduaren 1etik aurre-

ra haien herria Bizkaibusen 3. zo-

natik 2.era pasatuko dela, eta au-

rrerantzean Txorierriko

gainontzeko herriekin batera

egongo dela. Izan ere, orain arte

Larrabetzuko erabiltzaileentzat

garestiagoa izan da eskualdeko

beste herrietara, Usansoloko os-

pitalera eta Bilbora joatea.

Errepideetan 
LED teknologiako
argiak ipiniko dira

BILBO bBizkaiko Foru Aldundiak

iragarri du foru errepideetako ar-

giteria berrituko duela 2027ra bi-

tartean. 1.300 kilometroan dau-

den argi guztiak LED teknologia-

koak izango dira, kontsumoa

erdira txikitzeko eta argindar

faktura %30 merkatzeko. Horre-

tarako, 27,7 milioi euroko inber-

tsioa egingo dute. 40.053 farol

dira aldatu beharrekoak.

Irudia b Basauri

Zahar etxeetako langileek greba egin dute
Bizkaiko itunpeko zahar etxeetako langileek urte eta erdi baino gehiago daramate hitzarmen barik. Hamar negoziazio bilera egin dituzte jada, baina,

sindikatuek salatu dutenez, patronalaren «proposamen bakarra» soldata izoztea izan da. Hainbat mobilizazio eta greba egun egin dituzte aurretik.

Azkenaldian, protestak indartzen ari dira: joan den astean, eguenerako eta barikurako, LABek deitu zituen grebara; asteon, berriz, ELAk, eta astele-

henetik gaur arte egin dute greba. Zenbait protesta ekintza ere egin dituzte egunotan: esaterako, astelehenean auto karabana egin zuten zahar etxe

batetik bestera —irudian, Basauriko BIzkotxalden—, eta, gaur, greba amaierako manifestazioa egingo dute. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU



Mikel Garcia Martikorena

Usansolo

B
izkaiko eskoletako
ikasleek aldaketa
bat egin beharko
dute testuliburue-
tan. Arkatza hartu,

eta bi zenbakia agertzen den le-
kuan hiru bat idatzi beharko dute:
112ak 113ari emango dio lekua.
Izan ere, Bizkaiak 113 udalerri ditu
herenegundik, Usansolok utzi
egingo baitio Galdakaoren parte
izateari. Usansoloko herritarrek
urteak daramatzate independen-
tzia aldarrikatzen, eta lortu dute.
Hamaika pauso eman ditu

Usansolok desanexioa lortzeko,
eta behin betikoa ere eman dute:
Bizkaiko Batzar Nagusietako oso-
ko bilkurak oniritzia ematea, aste-
azkenean. Aldeko 39 boto jaso ditu
(EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Biz-
kaia), zortzi ezezko (PSE-EE) eta bi
abstentzio (PP). Talde kudeatzaile
bat eratuko da orain, trantsizioa
bultzatzeko. Hiru izango dira era-
gileak: Bizkaiko aldundia, talde
kudeatzailea eta Galdakaoko Uda-
la. Eneko Andueza PSE-EEko idaz-
kari nagusiak iragarri du Espainia-
ko Estatuko Abokatuak helegitea

aurkeztuko duela, erabakia legea-
ren kontrakoa dela jota. 
Usansoloko Udala sortzen de-

nean —fisikoki eta administratibo-
ki—, Galdakaoko Udaleko 25 langi-
le hara igaroko dira, eta eskume-
nak udalerri batetik bestera es-
kualdatuz joango dira. Hasieran,
Usansoloko Udala argiaz, garbike-

taz, saneamenduaz, liburutegiaz
eta kiroldegiaz arduratuko da. Bi
udalak elkarrekin ibiliko dira la-
nean hilerria, musika eskola edo
euskaltegia kudeatzeko. Azkenik,
Usansolok herrirako planteamen-
du urbanistiko berria onartu arte,
Galdakaokoa erabiliko du.
Baina horiek biharko kontuak

dira, eta Usansolon jakin badakite
hori. Orain, ospatzeko garaia hel-

du zaie. Izan ere, independentzia-
ren albistea ezin zen garai hobean
heldu: gaur hasiko dira Usansolo-
ko jaiak. Halere, bizilagun gehie-
nentzat asteazkenean hasi ziren.
Kaleak apaindu dituzte horretara-
ko, eta kolore berdea eta Usansolo
gure herriadioten banderak no-
nahi topa daitezke. Apaingarri bo-
teretsuekin batera, herritarren
irribarrea eta algara. 

Batera bultza eginez
Jai hori piztu duen txinpartaren
atzean, mugimendu politiko bat
dago, eta herritar gehienen nahia.
Izan ere, Usansolo Herria platafor-
mak bereizketaren aldeko politi-
kak eraman ditu 2011tik Galdaka-
oko Udalera. Den den, horren au-
rretik independentziaren aldeko
sentimendua erroturik zegoen bi-
zilagunen artean, eta plataforma-
ko kideek argi dute hori. Iñaki 
Urgoiti Usansolo Herria platafor-
mako zinegotzia da Galdakaon,
eta, haren arabera, «Usansoloko
herritarrak izan dira protagonista
nagusia» desanexio prozesuan.
Agustin Aizpuru ere plataformako
zinegotzia da, eta bat dator Urgoi-
tirekin: «Usansoloko herritarrak
beti egon dira gurekin, indarra
ematen».
Usansoloko herritarrek bozketa

egunean Gernika-Lumon utzi di-
tuzten irudiak horren argigarri di-
ra.  Aizpuruk dioenez, «herri sen-
timendua betidanik» izan dute,
eta Batzar Nagusietan baiezkoa
eman denean «emozio denak ba-
tera» irten zaizkiola onartu du.
Izan ere, Aizpuruk bezala, Usanso-
loko bizilagun askok urteak dara-
matzate bereizketaren alde lan
eginez. Idoia Otxandiok, esatera-
ko: jaiotzez galdakoztarra den
arren, betidanik bizi izan da Usan-
solon. «Bizitzako egunik zorion-
tsuenetakoa» izan zen asteazkena
harentzat.
Ainara Arrese Fernandez da ho-

rietako beste bat. Txikitatik, Usan-
solo herritzat eduki du, eta asteaz-
kena egun hunkigarria izan zen
harentzat: «Gure aitak bizitza
osoa eman zuen Usansolo herri
moduan ikusteko lan egiten. Ta-
malez, duela hiru hilabete hil zen,
desanexioa ikusi gabe. Harengatik
joan gara Gernikara». Arreseren
aita bezala, «izan zirenengatik,
badirenengatik eta izango dire-
nengatik» topa egin zuten asteaz-
kenean Usansoloko bizilagunek
18:00etan, Unkina plazan. 
Jaia hasia dute; eta, agian, moti-

bo gehiago dituzte ospatzeko.
Usansolon ONCEren loteria pos-
tua duen Graciela Uriartek azaldu
duenez, 11.323 zenbakia eskatu
zuen, asteazkena gogoan hartuz,
eta «ziztu bizian» bukatu da.

Bizkaiko Batzar Nagusiek Usansoloren desanexioa onetsi dute osoko bilkuran.
Erabaki horrek festa abiarazi zuen Bizkaiko 113. udalerrian. Trantsizioa egingo dute.

113.ari lekua egiteko garaia

Hainbat herritar desanexioaren aldeko topa, herenegun, Usansoloko Urkina plazan. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Usansoloren desanexioa ospatzen, Gernikan, Batzar Nagusietan. M. RAMIREZ/ FOKU

Usansoloko kaleak
banderaz beteta 
daude egun hauetan,
desanexioa 
ospatzeko

Usansoloarrek diote
asteazkenekoa «egun
zoriontsuenetakoa»
izan zela eta «emozioa»
sentitu zutela 
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Mikel Garcia Martikorena
Olatz Silva Rodrigo

H
amabost urte
lan hitzarmen
berarekin. Ha-
mabost urte bi-
zitza garestituz
doan heinean

soldata izoztuta. Hamabost urte
erosahalmena galtzen. Hori da
Bizkaiko larrukien eta oinetako-
en merkataritzako langileek sala-
tzen duten egunerokoa. Izan ere,
2007tik ez dute berritu lan hitzar-
mena, eta haien soldata izoztuta
geratu da, KPIa igoz joan den
arren. Antzeko zerbait gertatzen
da ehun merkataritzarekin eta
merkataritza orokorrarekin:
2014tik eta 2018tik ez dira berritu
hitzarmenak, hurrenez hurren. 

LAB sindikatuaren arabera,
2019tik ari dira negoziatzen sindi-
katuak eta patronala —Cecobik
eta Bizkaidendak—; baina, orain-
goz, ez dira akordio batera heldu.
Hori dela eta, ELA eta LABek dei-
tuta, Bizkaian bi greba egun anto-
latu dituzte azarorako. Gaur izan-
go da bigarren greba eguna, eta
Bilboko kaleetan manifestazioak
egingo dituzte, besteak beste.

ELAk eta LABek azaldu dute-
nez, gaur egungo gutxieneko sol-
datatik «oso gertu» daude mer-
kataritzako hitzarmen kolektibo-
ak. Marije Fernandez ELAko mer-
kataritza arloko arduradunak
emandako datuen arabera, larru-
kien eta oinetakoen merkatarien
soldata 1.012 euro gordin da hile-
an; eta merkataritza orokorraren
eta ehun merkataritzaren ka-

suan, 1.059 euro eta 1.200 euro,
hurrenez hurren. Hala ere, Fer-
nandezek adierazi duenez, datu
horiek ez dira errealitatearen isla:
«Egunerokoari erreparatuz gero,
konturatzen gara merkataritzako
langileen baldintzak oso preka-
rioak direla, langileen %60-70ek
lanaldi partziala daukatelako».

Baldintzei dagokienez, langile-
en artean ezberdintasun handiak
daudela gaineratu du Fernande-
zek. Izan ere, saltoki handietan
errazagoa zaie sindikatuei enpre-
sa barneko hitzarmenak lotzea,
denda txikietako langileak atzean
utzita. Horregatik, lurralde osoa
hartuko duen hitzarmen baten
garrantzia azpimarratu du. 

Handien eta txikien arteko des-
berdintasunak, baina, ez datoz
soilik barneko hitzarmenetatik.

Azaroko bigarren grebara deitu dituzte merkataritzako
langileak gaurko. Urteak daramatzate lan hitzarmena berriztu
gabe, erosteko ahalmena galtzen. Ez dute akordiorik lortu,
2019tik patronalarekin negoziatzen dabiltzan arren.

Merkataritza,
gaurkotu ezinean 

Bizkaiko merkataritzako langileen manifestazioa, azaroaren 4ko greba egunean, Bilbon. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Irati Sienra LABeko merkataritza

saileko arduradunaren arabera,

«saltoki txikietan askotan ez da

guztiz errespetatzen hitzarmena;

batzuetan, ezjakintasunagatik,

eta, beste batzuetan, jauntxoke-

riagatik».

Merkataritzan Internet 
Lan baldintzak aldatuz doaz. Gaur

egungo salerosketen munduak

hainbat ezberdintasun ditu 2014

eta 2018an zegoenarekin; eta zer

esanik ez 2007koarekin. Merka-

taritzak pairatu dituen aldaketa

horiek egiteko berriak sortu diz-

kiete langileei. Horregatik, sindi-

katuen ustez, hitzarmenek fun-

tzio horiek jaso beharko lituzkete.

Merkataritzan azken urteotako

iraultzarik handiena Internet

izan da. Sienraren aburuz, Inter-

netek lehen ez zituzten lanak

ekarri dizkie merkataritzako lan-

gileei: hala nola kexak entzutea,

komunikazio lanetan ibiltzea eta

paketeak egitea. Funtzio berri ho-

riek direla eta, LABeko ordezka-

riak uste du bi neurri hartu be-

harko liratekeela: langileei for-

makuntza erraztea eta soldata

igotzea funtzio berrien truke. Az-

ken hori aurrera eramateko, ELA

eta LAB sindikatuek online plu-

sak izenekoak proposatu dituzte.

Horren helburua «sarean iraba-

zitakoa langileen artean bana-

tzea» da, LABek dioenez.

Hala ere, online salmentak ez

dira merkataritzan sartu diren

berrikuntza bakarrak. Gaurko

black friday eta halako egunek

eragin handia dute lan egiteko

eran. Sienraren iritzian, «izuga-

rrizko» lan karga eragiten dute,

astebete lehenago jarri behar bai-

tute paketak egiten eta online

erositakoak prestatzen. 

Negoziazio mahaia
Negoziazio mahaian aurrerapau-

soak ez emateagatik deitu dute

grebara sindikatuek. Patronala

egin dute blokeoaren erantzule.

Patronala ez dator bat horrekin.

Cecobiko idazkari nagusi Jon La-

saren esanetan, ez dira ari nego-

ziazioak blokeatzen; kontrara,

esan du hiru proposamen jarri 

dituztela mahai gainean, bana

sektoreko. Lasak sindikatuen

planteamenduei egozten die ne-

goziazioak geldirik egotearen

erantzukizuna: «Sindikatuek es-

katu dutena ezinezkoa da negozio

askorentzat, oraindik ez dira-eta

heldu pandemia aurretiko sal-

mentetara». Iritzi berekoa da Jose

Andres Cebrecos Bizkaidendak-

eko presidentea: «Gaur egungo

krisia dela eta, mozkinak galtzen

ari gara, eta ezinezkoa zaigu sol-

datak igotzea».

Cecobi, «baikor»
Cecobiko idazkari nagusiak onar-

tzen duen arren oraindik

«urrun» daudela bi aldeen pro-

posamenak, «baikor» dago,

akordio bat lortuko delakoan. Ne-

goziazio mahaiaren gainean es-

kariak eta marra gorriak daude,

eta azken hiru urteetan horien

gainean egin dute lan. Sindika-

tuek, online plusaz gain, hainbat

proposamen egin dituzte. Sienra

LABeko ordezkariak adierazi

duenez, negoziazioak hasi zirene-

an, eskatu zuten soldatak KPItik

gora igotzeko, baina, merkatari-

tzaren egoera ikusita, igoera

KPIan uztea erabaki dute; aurten,

%7,5 igo da. Horrez gain, lanaldi

osoari orduak kentzea ere propo-

satu dute. ELAko ordezkari Marije

Fernandezek dioenez, neurri ho-

rrekin prekaritatea arintzea lor-

tuko lukete, lanaldi partzialen

baldintzak «hobetuz».

Patronalak azpisektoreka pro-

posatu ditu soldata igoerak: ehun

merkataritzan, %10,2; larruki eta

oinetakoetan, %15; eta merkatari-

tza orokorrean, 2019tik 2021era

%2ko igoera urtero, eta%4,5ekoa

aurten. Cecobiko idazkari nagu-

siaren iritziz, neurri horiekin

KPIaren %75-80an egongo litza-

teke igoera.

Soldatek ez ezik, gaixoaldiek

eragiten dute gatazka bi aldeen

artean. Izan ere, orain arte solda-

taren %100eraino osatzen ziren

arren, bestelako neurrien truke

hori egiteari uztea proposatu du

patronalak. «Hainbat saltokitan,

langileen %20-25 daude gaixoal-

dian. Horiek betetzeak kostu

handia eragiten die saltokiei»,

esan du Lasak. Horren aurka

daude sindikatuak. 

Azken hiru urteetan aurrera-

pausoak eman dituzten arren,

oraindik lana geratzen zaie bi

aldeei akordio batera heltzeko. 

Baldintzak 
oso prekarioak dira.
Langileen %60-70ek
lanaldi partziala 
daukate»
Marije Fernandez
ELAko merkataritza arduraduna

«Saltoki txikietan ez da
hitzarmena beti guztiz
errespetatzen, 
izan ezjakintasunagatik, 
izan jauntxokeriagatik»
Irati Sienra
LABeko merkataritza arduraduna

«Sindikatuek eskatu
dutena ezinezkoa da
askorentzat, oraindik ez
dira-eta heldu pandemia
aurretiko salmentetara»
Jon Lasa
Cecobi patronaleko idazkari nagusia

«Gaur egungo krisia
dela-eta, mozkinak
galtzen ari gara, 
eta ezinezkoa zaigu
soldatak igotzea»
Jose Andres Cebrecos
Bizkaidendak-eko presidentea

‘‘



Mikel Garcia Martikorena

Basurtuko ospitaleko bihotz ki-

rurgiako zerbitzua Gurutzetako

ospitalera lekualdatzeko plana

urtarrilaren 20an jarri zuen abian

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sai-

lak. Egun hartan izan zuten era-

bakiaren berri ospitaleko langile-

ek. Kirurgia zerbitzua itxiko zu-

ten, eta 30 langiletik gorako

taldea Bilbotik Barakaldora mu-

gitu, Basurtutik Gurutzetara,

haien iritzia entzun gabe. Eusko

Jaurlaritzaren argudioa zen zerbi-

tzua ospitale bakarrean metatuz

gero, eraginkorragoa izango dela.

Izan ere, Jaurlaritzak dioenez,

zenbait ikerketaren arabera, ziru-

jauek zenbat eta ebakuntza

gehiago egin, orduan eta lan ho-

bea egingo dute. Ideia horren aur-

ka agertu dira Basurtuko zirujau

gehienak hasieratik, eta Basurto

Bizirik plataforma sortu dute. Ur-

tarriletik, hamaika protesta egin

dituzte lekualdatzea geldiarazte-

ko; eta, oraingoz, behin-behine-

an etetea lortu dute: azaroaren

17an ziren zerbitzua ixtekoak Ba-

surtun, baina, plataformak jarri-

tako helegiteak direla eta, etenda

dago prozesua.

Azken epaia joan den astean

eman zuen Arabako Administra-

zio Auzitegiak. Lekualdatzea

behin-behinean etetea erabaki

du: «Baliabideak gaur egun Ba-

surtuko ospitalean daudenez, in-

teres orokorrak, lehentasunez,

ditugun baliabideak mantentzera

garamatza, eta ez ixtera, lekual-

datzera eta moldatzera», dio

epaiak. 

Basurto Bizirik plataformako

kide eta Basurtuko bihotz kirur-

giako buru Jose Miguel Ormae-

txek adierazi duenez, epaia «on-

tzat» jotzen dute ospitalean, eta

espero du bere horretan geratzea,

Jaurlaritzak helegitea jarri arren.

Epaiarekin, «bihotz kirurgia Ba-

surtun mantenduz hobeto ibiliko

dela erakusteko» denbora irabazi

dute, Ormaetxek esan duenez.

Iritzi berekoak da Arabako Admi-

nistrazio Auzitegia. Izan ere, joan

den astean emandako epaian, az-

pimarratu du funtzionatzen duen

eta eraginkortasuna erakutsia

duen zerbitzu bat mantentzea ho-

be dela eraginkorragoa izango de-

la ziurtatuta ez dagoen beste siste-

ma batera igarotzea baino.

«Megaospitalea», arazo
Jaurlaritzak dioen arren eragin-

kortasuna handitzea dela lekual-

datzearen helburua, Basurto Bizi-

rik plataformak ez du uste bene-

tan hori denik arrazoia. Azaldu

duenez, proiektua justifikatzeko

aintzat hartu diren ikerketen ara-

bera, zirujau bakoitzak ebakun-

tza gehiago egiten baditu «soi-

lik» hobetzen dira emaitzak, ez

ospitale batean gehiago metatzen

badira. Hortaz, hori betetzeko, zi-

rujauak kaleratzen dira —Jaurla-

ritzak ez du halakorik aipatu—,

edo, zirujauen ustez, beste arrazoi

bat egon behar da lekualdatzeko.

Proiektua aurrera eramanez

gero, Gurutzetakoa izango litza-

teke Osakidetzaren sare osoan

bihotz ebakuntzak egiteko gai

izango litzatekeen ospitale baka-

rra. Plataformaren ustez, «Jaur-

laritzak megaospitale bat sortu

nahi du Gurutzetan, Espainiako

Estatuko ospitale hoberenekin

lehiatzeko gai izango dena». Bai-

na, gaineratu duenez, Gurutzeta-

koa ez dago horretarako prestatu-

ta, ez baitu hainbeste jende arta-

tzeko azpiegiturarik: «Proiektua

aurkeztu zenetik, Gurutzetan ez

dituzte ugaritu zainketa intentsi-

boko unitateko oheak, ezta eba-

kuntza gela gehiago eraiki ere». 

Plataformaren ustez, itxarote

zerrenda handitzeko baino ez lu-

ke balioko aldaketak: «Basurtun,

gaur egun, zortzi edo bederatzi hi-

labeteko itxarote zerrenda dugu.

Zerbitzua Gurutzetara eramanda,

han ez direnez gai izango hainbes-

te paziente hartzeko, itxaronal-

diak luzatu egingo dira». Luza-

pen horren ondorioz, dioenez,

ebakuntza behar duten gaixoak

ospitale pribatuetara bideratuko

lituzkete. Plataformak salatu du

«Bizkaiko osasun zerbitzuen ez-

kutuko pribatizazioa» dela zerbi-

tzuak Gurutzetan zentralizatzea-

ren arrazoietako bat.

Inbertsio zentzugabea
Gurutzetako azpiegitura eskasia

eta horrek ekarriko lukeen priba-

tizazioa ez dira bihotz kirurgia le-

kualdatzeak ekarriko lituzkeen

arazo bakarrak, plataformak dio-

enez. Basurtuko ospitalean —

350.000 herritarri zerbitzua ema-

ten die—, hamabost milioi euroko

inbertsioa egin zuen Jaurlaritzak

duela bost urte, bihotz kirurgian

punta-puntako instalazioak egon

daitezen, eta Basurto Bizirik plata-

formak ez du inbertsio hura uler-

tzen: «Lekualdatzea ko-

munikatu zigutenean,

esan ziguten plana duela

bost urte hasi zela. Ez du

zentzurik hamabost mi-

lioiko inbertsio bat egite-

ak itxi behar zuten zerbitzu bate-

an». Bihotz kirurgiako langileek

jakin badakite ezinezkoa dela os-

pitale denetan zerbitzua eskain-

tzea, baina, «jada inbertsioa egin-

da», ez zarratzeko eskatu dute.

Dirua, baina, ez da galera baka-

rra. Plataformaren ustez, lekual-

daketarekin «bost urte atzera

egingo luke zerbitzuaren kalitate-

ak, eta hor geldituko litzateke,

inoiz aurrera egin gabe». Gainera,

ezinezkoa litzaieke zenbait proze-

dura egitea gaixoen bizitza jokoan

ez egoteko: «Kardiologian, arris-

kutsuak diren prozedurak egiten

dira, arazorik egonez gero mo-

mentuan ebakuntza beharrezkoa

dutenak. Horiek egiteari utzi be-

harko genioke, beharrezkoak

izan arren». 

Bihotz kirurgia Basurtuko
ospitalean geratuko da, oraingoz
Arabako Auzitegiak behin-behinean eten du Eusko Jaurlaritzak zerbitzua Gurutzetako
ospitalera lekualdatzeko erabakia b Basurto Bizirik plataformak aurkeztu zuen helegitea

Basurto Bizirik plataformak lekualdatzearen aurka egindako manifestazioa, Bilbon, azaroaren 11n. O. M. /FOKU
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Azaroaren 17an ziren ixtekoak
bihotz kirurgiako zerbitzua
Basurtun, baina epaileek eten egin
dute aldaketa, behin-behinean 



Amaia Igartua Aristondo 

L
ehen, arraroa irudi-

tzen zitzaigun bega-

nismoa, eta, orain,

gero eta sustraituago

dago». Hainbeste,

ezen dagoeneko ezein tabernari

ez baita harritzen bezero batek al-

ternatiba beganoengatik galde-

tzean, Silvia Diaz Bilboko La

Muga jatetxeko jabearen irudiko.

Areago, toki batzuetan jada ez

dute zertan galdetu, eta ez dago

eurentzako jakia propio taxutu

beharrik ere, eskaintza ugaritzen

ari baita urtetik urtera. Hori ho-

rrela, ohiko okelaren, arrautzopi-

laren eta txipiroien artean, 

poliki-poliki lekua egiten ari dira

tabernetako barretan barazkiak

eta lekaleak, baita beste osagai 

sofistikatuagoak ere.

Eskaria ugaritzen ari da, eta,

ondorioz, eskaintza puzten. Bil-

boko Zazpikaleetako ostalariak,

esaterako, jabetu dira interesaz,

eta batzuk bultzatu ditu kartan

aldaketak egitera. «Jendeak es-

katzen zituen, eta, hortaz, egiten

hasi ginen. Domeketan eskain-

tzen hasi ginen, gero zapatuetan,

eta orain barikuetan eta aste ba-

rruko egunen batean ere kozina-

tzen ditugu pintxo beganoak»,

kontatu du Egurre tabernako

Fran Velado Correak. Ez da baka-

rra. Izan ere, duten «erakarme-

na» ikusita, Zazpikaleetako Mer-

katarien Elkarteak pintxo bega-

noen lehiaketa bat antolatu zuen

iaz, eta aurten bigarren aldiz egin

dute; domekara arte, pintxo be-

getal bereziak dastatu ahal izango

dira alde zaharreko hamasei ta-

berna eta jatetxetan. Besteak bes-

te, La Mugan, Egurren eta Ondori

Botxon.

Lokaletako batzuek eskaintzen

zituzten aurretik ere jaki begano-

ak. Diazek 2017an bereganatu

zuen La Muga, eta aurreko jabea-

rengandik datorkio beganoekiko

aintzatespena. Hark ere goranzko

joera nabaritu du. «Lehen, pintxo

begano gutxiago genituen, eta es-

kaera bidez prestatzen genituen.

Orain, saiatzen gara ez egiten pu-

bliko jakin batentzat soilik, baizik

eta denentzat». Izan begano edo

ez, bezeroak askotarikoak izaten

baitira, Diazek dioenez.

Osagaiak, nahi beste
Haren iritziz, La Muga espeziali-

zatuta dago jada, baina lehiaketak

bide eman dezake zenbait lokalek

eskaintza moldatu eta aukera be-

ganoren bat edo beste sartzeko

ere. Ondori Botxori dagokionez,

taberna bainoago jatetxea izaki,

kartan badituzte plater begano-

ak, baina ez pintxorik, Jurgi Are-

gita jabe eta sukaldariaren arabe-

ra. «Plaza Barriko taberna ba-

tzuek laurehun pintxo dituzte

barran; guk 60-80 ditugu, eta

igual begano bat edo bi edukitzea

ez da ideia txarra. Jendea beti da-

bil aukera horien bila, baina jate-

txean gehiago eskatzen dizkigu-

te».

Nola egiten da pintxo

begano bat? Animalia

jatorrizko osagaietatik

kanpo, askotarikoak

dira baliabideak. Vela-

dok barazkietara jotzen

du batez ere, eta luzea da haren

osagaien zerrenda: hala nola

juka, piperrak, tipula, berakatza,

letxuga, espinakak, kalabazina

eta berenjena erabiltzen ditu

prestaketetan. Lehiaketarako,

jaki bereziagoa ondu du: «Koktel

kopa batean sartu ditut tipula

kurruskaria eta hiru krema: ber-

dea, romaneskuarekin egina;

zuria, azalorearekin; eta, morea,

azalore morearekin. Berakatz

perlak egin ditut agar-agarrare-

kin, salda gari zainzuriekin...».

Haragiaren ordezkoak dira La

Mugako pintxoen oinarria, Dia-

zen hitzetan: seitana izan ohi

dute, glutenaz osatutako elikagai

haritsua. «24 orduz marinatzen

dugu, bermutarekin eta soja sal-

tsarekin, eta, horrela, testura leu-

nagoa bereganatzen du. Gero,

plantxan egiten dugu, barazkie-

kin batera. Hori da gehien saltzen

dugun ogitartekoa». Eta hori da,

orobat, lehiaketara aurkeztu du-

tena.

Fusioa da Ondori Botxo jate-

txearen ardatza. Euskal Herriko

eta Asiako zaporeak uztartzen di-

tuzte, eta halako ukituak ditu

lehiaketarako pintxoak, Aregitak

deskribatu duenez: «Nigiri bat

da, ziazerbarekin, onddoarekin

eta tofu keztatuarekin. Gainetik,

erremolatxa gelatina dauka, eta

kalabaza, koko eta curry saltsa».

Iazko norgehiagokan ere parte

hartu zuten, eta berrikuntzaren

arloan gailendu ziren.

Gero eta bezero gehiagok eskatzen dituzte
aukera beganoak tabernetan, eta, hori hala,
pintxo beganoen eskaintza ere nabarmen
handitu da. Bilboko Zazpikaleetako
ostalariek igarri dute interesa, esaterako.

Animaliarik ez
barra gainean

Bilboko Ondori Botxoko Jurgi Aregitak egindako nigiri begetala. ONDORI BOTXO

Seitana oinarri duen ogitartekoa, La Mugako Silvia Diazek egina. LA MUGA

Egurre tabernako Fran Veladoren pintxoa, koktel kopan aurkeztua. EGURRE

Zazpikaleetako Merkatarien
Elkarteak pintxo beganoen
lehiaketa antolatu du 
bigarren aldiz, domekara arte
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Erakusketa

Amaia Igartua Aristondo 

Ardatza izan daiteke artaburua,
bi buruko arranoa, arbola garai
bat; izan daitezke jainkotiar edo
lurtar; izan daiteke su sakratu bat
ere, komunitateari aterpe eta 
babes ematen diona, eta kideen
arteko loturak, iragana eta etorki-
zuna baldintzatzen dituena. Mi-
toak askotarikoak dira, uniber-
tsalak, eta, aldi berean, tokian to-
kikoak; gizarteen bizkarrezurra
dira, eta helaraz daitezke; are,
kontatu eta idatz daitezke baita
hizkuntza gutxituetan ere, jatorri
eta mintzaira mordoa baitituzte
istoriook. Horietako 11 bildu di-
tuzte Busturian, Urdaibaiko Eko-
etxean: maputxe, guarani, huni
kui, kichwa, nasa, q’eqchi’, k’i-
che’, kaqchikel, mayata’an, na-
wat eta euskal herritarren ele za-
harrak ezagutu ahalko dira aben-
duaren 18ra bitarte, Hizkuntza
indigenak, Ama Lurra zaintzen

erakusketan.
Liburu batek hauspotu zuen

mostra. Garabide elkarteak eta
Munduko Hizkuntza Ondarea-
ren Unesco Katedrak ikastaroak
egiten dituzte indigenekin, hiz-
kuntzen biziberritzea ardatz, eta,
tarteka, hango lider batzuk etor-
tzen dira Euskal Herrira horietan
parte hartzeko, Ines Garcia Azko-
aga EHUko irakasleak azaldu
duenez. 2018an, Mondragon Uni-
bertsitatean antolatutako Kultur
Ekoizpenaren Tailerrean, hogei
indigena egon ziren hiru hilabe-
teko ikastaroa egiten. Tarte ho-
rretan, besteak beste, marrazki
eta kontakizun sorta bat egin zu-
ten, «irudikatzeko euren komu-
nitatearentzat adierazgarria zen
zerbait, euren ohiturei, kulturari
eta mitoei lotuta, euren mundu
ikuskera islatzeko».

Lan «eder» horiei erreparatu-
ta, erabaki zuten kontakizun eta
ilustrazioak liburu batean biltzea,
parte hartzaileen lanari aitortza

egiteko asmo hutsarekin, hasie-
ran. Istorioak jatorrizko hizkun-
tzan argitaratu zituzten, eta, pa-
rean, euskarazko itzulpena ipini
zuten. Baina iruditu zitzaien
proiektuak merezi zuela aparteko
lanketa bat, istoriook erakusten
baitute «zer-nolako hizkuntza
aberastasuna dagoen munduan,
eta denek ez dutela mundua ber-
din ikusten». Hori hala, «apustu
pedagogikoa» gehitu zioten 
aurreneko helburuari: helarazte-
ko ez ezik, irakasteko asmoa bildu
zuten.

Erakusketa izan zen horren
emaitza. Liburuko kontakizunak
eta marrazkiak hainbat panele-
tan islatu dituzte, eta, horiekin
batera, eskoletarako fitxa didak-
tiko batzuk ari dira lantzen, eta
tarteka egiten dituzte ikastaroak
eta bisita gidatuak. Horrez gain,
mostra ibiltaria denez, kontaki-
zunotan gordetako informazioa
zabaltzen ari dira. Iaz ekin zioten
erakusketari, eta Euskal Herriko
zenbait lekutan egon da dagoene-
ko: Tolosan (Gipuzkoa) izan zen
Ekoetxeak hartu baino lehen, eta
Otxandion eta EHUren Donostia-
ko campusean egongo da aurre-
rantzean, oraindik zehaztu ez di-
tuzten datetan.

Askotarikoak dira kontakizu-
nak, Garcia Azkoagak azaldu
duenez. «Batzuek kontatzen
dute euren herriko mito tipiko
bat, herri guztietan dauden horie-
takoa; beste batzuek, ohiturekin
lotutako kontakizunen bat; batek
elikagaiei buruz hitz egiten du,
eta haien garrantziaz... Oso des-
berdinak dira, ez dago ildo baka-
rra; ez dira gauza jakinak». For-
maren aldetik ere, begi bistakoa
da aniztasuna: parte hartzaile ba-
tzuek poesiara jo dute, bestetzuk
prosara; badira xehetasunetan
sakontzen dituzten ipuinak, baita
motzak eta zuzenak direnak ere;
badira literarioagoak, orobat, eta
estilo soilagokoak. «Kontuan

Hizkuntza
jasangarriak
Busturiko Urdaibaiko Ekoetxeak erakusketa batean 
bildu ditu 11 hizkuntzatan emandako testu batzuk eta haien
euskarazko itzulpenak: ‘Hizkuntza indigenak, Ama Lurra
zaintzen’ bAbenduaren 18ra bitartean bisitatu ahalko da

PASARTE HAUTATUAK    

bbb «Araukaria landareak belau-

naldi asko ikusi ditu, eta badaki

nola bizi ziren gure arbasoak. Ma-

putxeak bezala, bizirik dagoen his-

toria da. Akabatu eta desagerra-

razten bagaituzte, araukaria ere hil

egingo da».

Sergio Marinao

‘Araukaria’, mapuzungun hizkuntzan

bbb «Shunua izpirituaren arbola

da, sorgindua, izpirituak bizi diren

lekua. Amazoniako zuhaitzik han-

diena denez, errespetatzen dute.

Arratsaldean bere ondotik pasa-

tzen bazara, izpiritu gaiztoak zer-

bait egin ahal dizu. Haur jaioberri

batekin pasatuz gero, haurraren iz-

piritua harrapa dezake, eta oso-

oso goian gorde».

Tui Huni Kui

‘Shunua, izpirituaren arbola’, hatxa kuiz

bbb «Espainiarrek gure lurraldea

bereganatu aurretik, Abya Yalako

[Amerikako] jatorrizko herriek ba-

genituen gure kulturak eta izpiri-

tualtasunak. Su sakratuaren gu-

nea (tulpa) gure kulturaren eta

identitatearen biziraupenerako oi-

narrietako bat izan da. Tulpa-n kul-

tura zaintzeko nagusien gogoetak

ehuntzen dira, hor baitago herri le-

gez egiten gaituen izaera».

Cristina Escue

‘Gure herriko su sakratuaren ondoan’, 

nasa yuwe mintzairan

bbb «Bi buru dituen arranoa

gauerdiaren zaindaria eta muina

da, eguerdiaren jagolea eta funtsa

da. Bi buru dituen arranoa iragana

orainarekin lotzen duen ikurra da,

eta oraina etorkizunarekin».

Carmelina Lix

‘Bi burudun arranoa’, kaqchikel herria

bbb «Nire herrian, Tzinacapan

deitzen den eskualdean, jaiak an-

tolatzen ditugu gogoetak bizi iza-

teko eta berpizteko, gaurkoak zein

antzinakoak. Herriko patroia hain-

bat dantzarekin omentzen dugu».

Micaela Garrido

Nawat herriko kontakizuna

1

2

3
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Erakusketa

dugu naturan, kontserbazioan...

Baina hizkuntzak eta kultura ere

sistema horren parte bat dira».

Izan ere, Hizkuntza indigenak,

Ama Lurra zaintzenerakusketa-

ren ardatza hizkuntza indigenak

izan arren, bildumak badu lotura-

rik euskararekin: batetik, euskal

ele zaharrak ere ageri direlako;

bestetik, orobat delako jasanga-

rria euskararen sustapena, Garcia

Azkoagaren hitzei erreparatuta.

«Ekologia sustatu nahi badugu,

tokian tokiko produkzioa sustatu

nahi badugu, zergatik ez sustatu

euskara? Tokian tokiko hizkun-

tza bat da ere bai, gure ekosiste-

maren parte da». Modu

horretan ulertzen du be-

rak. «Hizkuntza guztiak

garrantzizkoak direla

adierazteko modua da,

bakoitzak baitu bere le-

kua munduan, eta to-

kian-tokian lotura eta

garrantzia baitute».

Euskara izan da adibi-

dea, baina baita akuilua

ere. «Euskara izan da

proiektuaren abiapuntu

garrantzizkoena. Hau

posible izan da euskara-

ren biziberritzea egon

delako, eta esperientzia

hori esportatu ahal izan

delako, nolabait. Euska-

raren izaera gutxitu ho-

rretatik ikasi dugunari

esker iritsi gara hizkuntza indige-

netara». Hain justu, ikastaroe-

tan, marraztu eta kontatu ez ezik,

lider indigenek euskararen bizi-

berritzeaz ere solastatu zuten.

izan behar da sarritan hizkuntza

horietan ez dagoela idazteko ohi-

turarik», nabarmendu du Garcia

Azkoagak.

Hizkuntza eta ekologia
Proiektuaren izenburuan, hiz-

kuntzaren atzetik Ama Lurra da-

tor. Izan ere, estuki lotuta daude

biak ala biak, Garcia Azkoagak al-

darrikatu duenez. «Komunitate

indigenentzat oso garrantzizkoa

da hori: hizkuntza ekosistemari

lotuta egotea, txertatuta». Baina

da zerbait orokortua. «Gure kul-

tura modernoentzat lausotuta

dago harreman hori», irakaslea-

ren irudiko. Alabaina, kultura in-

digenetan «oso-oso errotuta»

dago. «Zure komunitatean bizi

zara, zure hizkuntzan, eta hiz-

kuntza horrek ematen dizu ikus-

kera bat, inguruan duzuna izen-

datzeko modu bat. Ikasi egiten

duzu, gauzak transmititzeko

modu bat ematen dizu».

Hori horrela, komunitate ba-

koitzak baditu berezkoak diren

ohiturak, izendapenak, landare-

tza... «Hizkuntza bakoitzak bere

garrantzia du, oreka hori man-

tentzea ere inportantea da. Hiz-

kuntza asko izateak mundua abe-

ratsagoa egiten du, elkarren arte-

an aberastu egiten gara denok»,

Garcia Azkoagaren esanetan. Eta

hori jasangarritasunarekin lotu

du. «Hitz egiten dugunean eko-

logiari buruz, beti pentsatzen

4

1 Kontakizun bilduma. Ma-

putxe herriko Araukaria kon-

takizunari eskainitako panela,

Urdaibaiko Ekoetxeko era-

kusketan, egunotan.

2 Askotariko edukia. Hiz-

kuntza eta herri indigenen ele-

mentuak bildu dituzte mos-

tran. Irudian, egutegi bat.

3 Marrazkiak. Ilustrazioak

ere ikus daitezke.

4 Tinta eta koloreak. Beste

panel bat.

ARGAZKIAK: 

MONIKA DEL VALLE / FOKU

Batzuek euren herriko mito
tipiko bat kontatzen dute;
beste batzuek, ohiturekin
lotutako kontakizunen bat»

«Komunitate indigenentzat,
oso garrantzizkoa da hizkuntza
ekosistemari lotuta egotea.
Gurean lausotuta dago»

«Euskara izan da proiektuaren
abiapuntu garrantzizkoena.
Hau posible izan da euskara
biziberritu egin delako»
Ines Garcia Azkoaga
EHUko irakaslea

‘‘



MUSIKA

BARAKALDOLos Paniks eta El

Gobierno.

bBihar, 21:00etan, Mendigon.

BARAKALDOBakarlaria eta Bara-

kaldoko Txistu Banda.

b Igandean, 20:00etan, antzokian.

BASAURIPerros Kon Asma.
bGaur, 21:00etan, Zutarri tabernan.

BERMEOAkerbeltz.

bBihar, 22:00etan, San Andres

auzoan.

BERRIZLa Basu eta J Martina.
bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

BILBOVargas Blues Band.

bGaur, 01:00ean, Azkenan.

BILBOStick to Your Guns, Knoc-

ked Loose, Landmvrks eta Soul

Blind.

bGaur, 19:00etan, Stage Liven.

BILBO In Flames, At the Gates, Im-

minence eta Orbit Culture.

bGaur, 19:00etan, Santana 27n.

BILBOArpenjo.

bGaur, 19:00etan, Bertendona

institutuan.

BILBOHarribitxi.

bGaur, 19:00etan, Biran.

BILBOSaramalacara.

bGaur, 20:00etan, Santana 27n.

BILBOGatibu, Maren, Kalakan,

Afrika Bigbang...

bGaur, 20:00etan, Bilbo Arenan.

BILBOMax Romeo.

bGaur, 20:00etan, BBK Salan.

BILBOKayei.

bGaur, 21:00etan, Bilborocken.

BILBOLa Fuga.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOSofia Gabanna.

bBihar, 20:00etan, Santana 27n.

BILBOSinaia eta Censurados.

bBihar, 20:00etan, Shaken.

BILBOSin Tregua.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOThe Hillbilly Moon Explo-

sion.

bBihar, 20:30ean, BBK Salan.

BILBOYawners.

bBihar, 20:30ean, Muellen.

BILBOBenito Kamelas.

bBihar, 21:30ean, Azkenan.

BILBOSupermartXe Legends.

bBihar, 22:00etan, Zorrotzaurren,

Premier aretoan.

BILBOWillis Drummond eta Eze-

zez.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBONhil.

b Igandean, 13:00etan,

Bilborocken.

BILBOPopa Chubby.

b Igandean, 20:00etan, BBK 

Salan.

BILBOBilboko Udal Txistulari

Banda. Izar.

bAstelehenean, 19:00etan,

Euskaldunan.

BILBOBerliner Barock Solisten,

Pablo Sainz eta Roberto Gonzalez-

Monjas.

bAstelehenean, 19:30ean, 

Elkarte FIlarmonikoan.

BILBOKurt Rosenwinkel eta Jean-

Paul Brodbeck.

bAsteartean, 19:30ean, Arriagan.

BILBOEddi Circa.

bAsteazkenean, 20:30ean, Biran.

BILBOBilboko Orkestra Sinfoni-

koa. Eskandinaviar kartsuak.

bOstegunean eta ostiralean,

19:30etan, Euskaldunan.

BILBORaynald Colom.

bOstegunean, 20:00etan,

Jazzonen.

BILBOBazka.

bOstegunean, 20:30ean, Kafe

Antzokian.

BILBOClutch, Green Lung eta Ti-

gercub.

bOstegunean, 21:15ean, Santana

27n.

ERANDIOOmenaldia Queeni.

bBihar, 22:30ean, kultur etxean.

ERANDIOMocedades.

b Igandean, 18:30ean, kultur

etxean.

ERMUASanta Zezilia jaialdia.

bGaur, 20:30ean, antzokian.

GERNIKA-LUMOSegundo Olaeta

musika eskola eta Urdaibai kanta-

gunea. Euskal lorratzak.

bBihar, 12:00etan, kalean.

GERNIKA-LUMOCecilia Payne

eta Nize.

bBihar, 20:00etan, Astran.

GERNIKA-LUMOConflict Noise,

Fractality, Dormanth eta DJ Wel-

der.

b Igandean, 19:00etan, Astran.

GETXO Itxaso.

bGaur, 21:00etan, Muxikebarrin.

GETXOBringas.

bGaur, 21:30ean, Big Rock Cafen.

GETXOBringas.

bOstegunean, 20:00etan, Biarritz

tabernan.

LEIOAVocalia.

bGaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

LOIUAngel Montero.
bBihar, 12:30ean, elizan.

MUNGIABones of Minerva eta

The Covenant.

bBihar, 21:00etan, 

Mungirocken.

ONDARROADoctor Deseo.

bBihar, 22:00etan, Beikozinin.

PORTUGALETEOtxoteen Nazio-
arteko 23. jaialdia.

b Igandera arte, Santa Clara

zentroan.

SANTURTZICosmic Bears.
bGaur, 20:30ean, Alboka

tabernan.

SANTURTZIColajets.
bBihar, 21:30ean, Gernika parkean.

SESTAOMari Berasarte. Lurra eta

bidea.

bGaur, 19:30ean, musika eskolan.

ZALDIBARBenito Lertxundi.
bBihar, 19:00etan, Olazar

pilotalekuan.

ANTZERKIA

ABADIÑOEl tiempo de las tortu-

gas. Dora Cantero.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

ABADIÑONekatutak. Antton Te-

lleria.

bOstegunean, 19:00etan, kultur

etxean.

AREATZALuze edo motz. Mirari

Martiarena eta Idoia Torregarai.

bAstelehenean, 19:00etan,

udaletxean.

ARRIGORRIAGAAldaketak eragi-

ten dituzten emakumeak. Il Teatro

Dei Piedi.

bBihar, 19:00etan, Lonbon.

BARAKALDO 15 urte Malas Com-

pañíasekin. Malas Compañias zir-

ku taldea.

bBihar, 19:00etan, Zirkodomoan.

Areatza b Antzerkia

Luze edo motz, sekula ez neurrian
Bakean dagoena bakean utzi ikuskizunaren hariari jarraituz, Luze edo motzsortu zuten Mirari Martiarenak –argazkian, ezkerrean–eta Idoia Torrega-

raik. Ikuskizun horretan, generoa hartu dute umorerako gaitzat, galdetzeko gizartea zertan geratzen den luze eta zertan motz. Hala, hilekoa, meno-

pausia, ligatzeko teknikak eta sexua izango dituzte hizpide, besteak beste. Astelehenean, Areatzako udaletxean egongo dira, 19:00etan. J. U. / FOKU
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BARAKALDOEl caballero incier-

to. Teatro Español, Come y Calla &

Silvia de Pe.

bBihar, 20:00etan, antzokian.

BASAURIFaces. Khea Ziater eta
Teatro Arriaga.

bBihar, 20:00etan, Socialen.

BERANGOMaddi Pirata.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BILBOLove & Money. Pabiloi 6ko

gazte konpainia.

bGaur eta bjhar, 20:00etan eta

igandean, 19:00etan, Pabiloi 6n.

BILBOTodas las hijas. Gemma

Martinez.

bGaur, 19:30ean, eta bihar,

19:00etan, Arriagan.

BILBOMagical Comedy. Mago

Marin.

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Camposen.

BILBOHodeia hodeia. Periferia

Teatro.

bGaur, 11:00etan, San

Frantziskoko udaltegian.

BILBOSutan. Jaso fundazioa.

bGaur, 19:00etan, Camposen.

BILBODortoken garaia. Dora Can-

tero.

bGaur, 19:00etan, Fundicionen.

BILBOMénage à trois. Rafa Blan-

ca, Patri Psicologa eta Pere Estu-

pinya.

bBihar, 18:00etan, Camposen.

BILBOArgako erregina. Estefania

de Paz.

bBihar, 19:00etan, Fundicionen.

BILBOAnte todo mucha calma.

Jose Corbacho.

bBihar, 21:00etan, Camposen.

BILBO Igaro. Maren Basterretxea

Iribar.

b Igandean, 18:45ean,

Fundicionen.

BILBOAldaketak eragiten dituzten

emakumeak. Il Teatro dei Piedi.

b Igandean, 19:00etan,

Fundicionen.

BILBOMemoria eraikiz -  Flores en

el asfalto. Hortzmuga Teatroa.

bAstelehenetik asteazkenera,

18:30ean, Camposen.

BILBOAló, Irantzu. Irantzu Varela-

ren bakarrizketa.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Biran.

BILBOLos farsantes. Arte Drama-

tikoaren Espainiako Zentroa eta

Buxman Producciones.

bOstiralean, 19:30ean, Arriagan.

BILBOEsto ha venido para que-

darse; Ainhoa Madariaga, Brigida

Ridruejo. El diablo moderno; Leire

Ormazabal, Gorka Garde. Eta

Larvä; Olfa Sendesni, Beatriz Villa-

nueva.

bOstegunean, 19:00etan,

Otxarkoagako udaltegian.

DURANGOWinona & Grace. Khea

Ziater.

b Igandean, 19:00etan, San

Agustinen.

ELORRIOPorno. La Roca Produc-

ciones.

bGaur, 20:00etan, Arriolan.

ERANDIOA gussssto!. Gorka Agi-

nagalde eta Gurutze Beitia.

bBihar, 18:30ean, kultur etxean.

ERMUAEco. Ymedio Teatro.

bBihar, 17:00etan, antzokian.

GALDAKAOLubaki lainotsua. ATX.

bOstegunean, 18:00etan, kultur

etxean.

GETXO2113. Totum.

b Igandean, 19:00etan,

Itzubaltzetako kultur etxean.

IGORRELehendakarigaia. Txalo.
bBihar, 20:00etan, Lasarte

aretoan.

LEKEITIOLehendakarigaia. Txalo

Produkzioak.

bGaur, 20:30ean, Ikusgarrin.

LEMOATrapu zikinak.
b Igandean, 18:00etan, kultur

etxean.

LEZAMAHodeia hodeia. Periferia.
bBihar, 19:00etan, liburutegian.

SANTURTZIAntígona. Susana
Nunes, Pedro Diogo eta Tiago

Viegas.

bGaur, 20:00etan, Serantesen.

SANTURTZILas aves. Associacio
La Calorica.

bBihar, 20:00etan, Serantesen.

SANTURTZILa Reina del Arga.
Estefania de Paz.

b Igandean, 20:00etan,

Serantesen.

SANTURTZIUna noche sin luna.
Juan Diego Botto.

bOstegunean, 20:00etan,

Serantesen.

SOPELAOihana. Sorginen bidea.
Arantxa Irigoien, Barbara Rivas,

Joana Olasagasti.

b Igandean, 18:00etan, kultur

etxean.

UGAOEz dok ero desentxufatua.

Tartean Teatroa.

bGaur, 20:00etan, kultur 

etxean.

ZORNOTZAPronoia. Virginia
Imaz.

bGaur, 20:00etan, Zornotza

aretoan.

BERTSOLARITZA

ABADIÑOBertso afaria. Unai Itu-

rriaga eta Eli Pagola.

bGaur, 21:00etan, Mendiolan,

Errekatxo auzoan.

BILBOEz da kasualitateabertso

saio musikatua. Miren Amuriza,

Irune Basagoiti, Onintza Enbeita,

Nerea Ibarzabal. Protagonistak:

Ixak Arruti, Gari Otamendi. Gai jar-

tzailea: Idoia Anzorandia.

bAsteazkenean, 20:00etan, Kafe

Antzokian.

BILBOBertsolari Gazteen 30. BBK

sariketa: finala eta urteurren festa.

bOstegunean, 18:00etan, BBK

Salan.

JATABEBertso afaria. Sebastian
Lizaso eta Oihane Perea.

bBihar, 21:00etan, Jatazpi

txokoan.

LARRABETZUeRRe. Aldarri bat
bertsoz.

b Igandean, 18:30ean, 

gaztetxean.

LEIOAFriki saioa. Janire Arrizaba-

laga, Izaro Bilbao, Araitz Katarain.

Gai jartzailaileak: Oihana Arana eta

Leire Vargas.

bAsteartean, 13:00etan, Leioako

unibertsitatean, GKZ fakultatean.

DANTZA

BERMEOAlkartasuna taldea.

b Igandean, 13:30ean, San Andres

auzoan.

BILBOSalbatzaile taldea.

bBihar, 20:00etan, Santiago

plazan.

BILBOBeti Jai Alai taldea.

b Igandean, 12:00etan,

Garellanoko dorreetan.

ZORNOTZASu(i)rrealismo. Logela.

bBihar, 20:00etan, Zornotza

aretoan.

HAUR JARDUERA

BARAKALDOOihaneko tira birak.

Ane Gebara ipuin kontalaria.

bGaur, 18:00etan, Gurutzetako

liburutegian.

BARAKALDONolako neskak.

Bego Alabazan ipuin kontalaria.

bGaur, 18:00etan, San Vicenteko

liburutegian.

BERRIZAniztasunerako Clown-
tuak. Sexune.

bBihar, 12:15ean, kultur etxean.

ERANDIOBart, non ote nintzen

ni?. Txirri, Mirri eta Txiribiton.

bBihar, 11:30ean, kultur etxean.

ERANDIOMari eta galleta fabrika.

Eidabe Ekimen Kulturalak.

b Igandean, 11:30ean, merkatu

zaharrean.

GALDAKAO Izadi. El Lagarto Bai-

la, Leire Amonarriz.

bBihar, 18:00etan, kultur etxean.

GERNIKA-LUMOBatetik bestera.

Benetan Be konpainia.

b Igandean, 17:00etan, Lizeoan.

IURRETALiburutegian aurkitu di-
tudan altxorrak. Iñaki Carretero

ipuin kontalaria.

bGaur, 17:00etan, liburutegian.

LEMOAPiztu! EmakumeON ener-
gia. Eidabe Ekimen Kulturalak.

bBihar, 18:30ean, kultur etxean.

LEMOABasoko sekretuak. Ameli

eta Xirrikituen Jostunek.

bAsteazkenean, 18:30ean, kultur

etxean.

Bilbo b Bertsolaritza

Finala eta urteurreneko jai berezia
Datorren eguenean bukatuko da Bertsolari Gazteen 30. BBK sariketa. 18:00etan jokatuko dute finala Lea-Arti-

baiko taldeak eta Durangaldekoak, Bilboko BBK Salan. Aurtengo txapela nork eroango duen erabakitzeaz gain, 

30. urteurreneko jaia ospatuko dute, urteotan parte hartu duten bertsolariekin. Irudian, iazko finala. A. L. / FOKU
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Olatz Enzunza Mallona Bilbo

A
rte garaikidearen

aitzindari izan da

betidanik Bilboko

Rekalde aretoa.

1991. urtean za-

baldu zituen lehenengoz ateak,

eta, ordutik, gaur egungo arte jar-

duerak herritarrei erakustea izan

du helburu, Asier Madarieta Biz-

kaiko Foru Aldundiko museoen

arduradunak esan duenez: «Arte

garaikidearen ezagutza, harrera

eta zabalkundea izan dira gure

xedeak urte hauetan guztietan.

Hau da, herritarrei arte garaiki-

dea zer zen erakustea eta hura he-

datzea». Iaz bete zituen 30 urte

espazioak, baina aurrerantzean

ere arte komunitatearen topaleku

izateko asmoa dute.

Hiru hamarkada hauetan, ha-

ziz joan da Rekalde aretoa. Aldi

baterako berrehun erakusketatik

gora antolatu dituzte, eta, horre-

kin batera, hainbat izan dira ber-

tatik igarotako artistak. «Ez ba-

karrik artista ezagunak eta espe-

rientziadunak, baita artista

gazteak eta hasiberriak ere», ar-

gitu du Madarietak. Barriek ize-

neko programa da horren era-

kusgarri. Bizkaiko Foru Aldun-

diaren programa bat da Barriek,

eta aldundiaren arte plastikoen

eta ikusizko arteen bekak jaso di-

tuzten artisten lanak plazaratzen

dira haren bitartez. Artista horiek

banan-banan aurkezten dituzte

beren obrak Rekalde aretoko era-

kusleihoan, bi hilabetez.

800 metro koadroko espazioa

hiru eremutan banatuta dago:

kalera ematen duen erakusleihoa

dago, batetik; sarrerako espazioa

edo hall-a, bestetik; eta areto na-

gusia ere badago. Erakusketa

gehienak areto nagusian egiten

direla kontatu du Madarietak,

baina halla ere erabiltzen dute

bestelako jarduerak egiteko: bes-

teak beste, erakusketak, eztabai-

da saioak, bideo emanaldiak, hi-

tzaldiak eta performanceak egite-

ko. Erakusleihoa, berriz, Barriek

programako artisten lanak era-

kusteko erabiltzen da nagusiki:

«Sala txiki bat da; kaletik begira-

tu daiteke».

Hala ere, guneek erabilera

«funtzionala» dutela nabarmen-

du du Madarietak, eta, erakuske-

taren arabera, tokia moldatuz jo-

aten dira.

Gogoeta egiteko garaia
Normalean, erakusketa bat egon

ohi da ikusgai eremu horietako

bakoitzean. Gaur egun, baina, ba-

karra dago erakusgai: Pikete tu-

ning. M. Benito Piriz artistaren

lana da, eta estetika urbanoko

elementuak erabili ditu erakus-

keta osatzeko. Besteak beste,

oversize jantziak, sneakers zapa-

tak, lumazko anorakak eta tatua-

jeak. «Pikete hitzak outfit-ari

egiten dio erreferentzia, eta tu-

ning hitza, berriz, estetikarekin

lotuta dago; esan nahi du zerbai-

ten itxura aldatzea, nire gustukoa

izan dadin», azaldu du artistak.

Barriek programako sarituetako

bat izan da, eta urtarrilaren 15era

arte bisitatu ahal izango da.

Areto nagusiko erakusketa,

berriz, abendu hasierarako prest

izatea espero dute: «Muntatzeko

lanetan dabiltza». Ertibil 40 era-

kusketa izango da. Bizkaiko Foru

Aldundiak 1983tik antolatzen

duen lehiaketa da Ertibil, eta,

areto nagusian, parte hartzaileen

lanak egongo dira ikusgai. Arte

bisualen erakusketa ibiltari bat

da. 

Orain, baina, atzera begiratu

eta balorazioa egiteko garaia dela

kontatu du Madarietak: «Haus-

narketa prozesu bete-betean

gaude». Arte garaikideetan ai-

tzindariak dira, baina hobetu be-

harreko kontuak ere badituzte:

«Indarguneak eta ahuleziak ze-

rrendatu eta proiektuari buelta

bat emateko garaia da». Dena

den, argi dute hezkuntza progra-

ma bere horretan mantendu nahi

dutela aurrerantzean ere: «Indar

handiko proiektua da, eta gero

ere hala izatea nahi dugu».

Bilboko Rekalde aretoak 1991n zabaldu zituen ateak. Aitzindari izan da arte garaikidearen
diziplinan, eta haren ezagutza, harrera eta hedapena sustatzea izan du ardatz.

Askotariko artisten topalekua

M. Benito Piriz artista Pikete tuning erakusketa prestatzen, asteazkenean, Bilboko Rekalde aretoko erakusleihoan. REKALDE ARETOA

Bilboko Rekalde aretoa, kanpotik begiratuta. REKALDE ARETOA

Hiru hamarkada hauetan,
haziz joan da Rekalde
aretoa: aldi baterako
berrehun erakusketatik
gora antolatu dituzte
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Helbidea.Errekalde zumarkalea,

30. Bilbo. 

Ordutegia. Martitzenetik zapatu-

ra, 10:00etatik 14:00etara eta

17:00etatik 20:30era. Domeka eta

jaiegunetan, 10:00etatik 14:00eta-

ra. Astelehenetan, itxita. 

Sarrera.Doan.

Kontaktua. 94-4068532 edo sala-

rekalde@bizkaia.eus.

Webgunea.

Salarekalde.bizkaia.eus


