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Haur zaurgarriak

Mikel Garcia Martikorena

G
obernuz kan-

poko erakun-

deek eta insti-

tuzioek hamai-

ka aldiz erabil-

tzen duten ter-

minoa da zaurgarritasuna; batez

ere, adingabeez hitz egitean. Bai-

na zer esan nahi du, zehazki? Era-

gile askoren arabera, zaila da uler-

tzen eta definitzen. Iker Fernan-

dez Perez bost urtean ibili da adin-

gabeen gizarte bazterketaren in-

guruko gaietan lanean, gizarte

hezitzaile bezala, eta, haren ustez,

gizarteak zaurgarritasunaz duen

ideia ez dago «guztiz lotuta errea-

litatearekin»: «Zaurgarritasuna-

ri buruz pentsatzerakoan, mutu-

rreko pobrezia datorkigu burura;

etxegabeetan pentsatzen dugu.

Baina errealitatea oso ezberdina

da, aldaera asko dituelako. Dituz-

ten beharrizanak ase ezin dituz-

ten pertsonak dira». Bizkaian ha-

mar adingabetik bat pobre bizi da,

eta bik ez dute ongizaterik.

Victor Gutierrez Bizkaiko Guru-

tze Gorriaren presidentea eta Cha-

ro Arranz Araba, Bizkai eta Gipuz-

koako Save The Childreneko pre-

sidentea ados daude terminoak

askotariko egoerak hartzen ditue-

la barnean. Are gehiago, Gutierre-

zen ustez, «adingabe orok» du

zaurgarritasun puntu bat: «Adin-

gabeek ezin dute lanik egin. Asko-

tan, haien iritzia ez da kontuan

hartzen; isilik geratu behar dute

egoera askotan, eta zenbait esku-

bide ez zaizkie bermatzen». Ho-

rregatik, haurren zaurgarritasu-

nari aurre egiteko, uste du «adin

bereko jendeak dituen aukera

berberak ez izatea» dela kontuan

hartu beharko litzatekeen defini-

zioa. Hori egunerokora eramanez,

«etxean hotza pasatzea edota ha-

ragia eta arraina astean hiru aldiz

ezin jatea» dela dio Gutierrezek.

Arranzek, bestalde, definizio

jakin bat erabili baino nahiago du

adibide eta ezaugarri batzuekin

lan egin. Araba, Bizkai eta Gipuz-

koako Save The Childreneko pre-

sidentearen iritziz, egoera zaur-

garrian edo gizarte bazterketan

erortzeko arriskuan dauden

familiak dira, besteak beste,

argindarra ordaintzearen edo

janaria erostearen artean erabaki

behar dutenak; seme-alabei zine-

marako sarrera bat ordaintzeko

aukerarik ez dutenak; ikaskete-

kin laguntzeko adina baliabide ez

dituztenak; eta, «muturreko

kasuetan», etxegabetzeko arris-

kuan dauden familiak. 

Gaian adituek ere adingabeen

zaurgarritasuna mugatzeko zail-

tasunak dituztenez, zaila da jaki-

tea Bizkaian zenbat haur dauden

egoera horretan. Erakunde eta

elkarte bakoitzak bere datuak

ditu. Bizkaiko Foru Aldundiaren

arabera, iazko abenduaren 31n

foru Haurtzaro Zerbitzuak 2.589

espediente zituen, eta horietatik

308 harrera familietan zeuden.

GKEen txostenen eta egunero-

koan egiten duten lanaren ara-

bera, ostera, «askoz ume gehia-

go» bizi dira halako egoera «la-

tzetan».

Gutierrezek dioenez, Bizkaiko

familien %25 gizarte bazterketa

jasateko arriskuan daude. Save

The Childrenen datuek antzeko

emaitzak dauzkate: ongizate falta

bost haurretik batek pairatzen du.

Harago doaz, baina, Arranzen tal-

deko ikerketak; diote Euskal Au-

tonomia Erkidegoko —GKEaren

ikerketek eremu hori hartzen du-

te— adingabeen %13,7, pobre bizi

direla; «eta Bizkaiko egoera ez da

aldentzen datu horretatik». Gu-

rutze Gorrian «ezinezkoa» dute

jakitea zenbat adingaberi lagun-

tzen dieten; dena dela, Gutierrezek

nabarmendu du 8.000-10.000

ume inguru izan daitezkeela.

«Ilararen amaiera»
Definizio beste arrazoi ditu adin-

gabeen zaurgarritasunak. Halako

egoeren ondorioz, adingabeak

«atzean gelditzen dira», Gutie-

rrezek dioenez, eta, askotan,

«familia eta eremu jakin batean

jaio izana» da arrazoi bakarra:

«Bizkaian hori argi ikusten dugu

gure eragin esparruarengatik:

ekintza gehiago ditugu Ezkerral-

dean Eskuinaldean baino. Horrek

argiki adierazten du jaiolekuak

nola eragiten duen norberaren

egoeran». Hori baieztatu arren,

azpimarratu du pobreziak ez

duela «profil jakinik»; uste du

gehituz doazen ezaugarriak dire-

la. «Hamaika arrazoi daude ila-

raren bukaeran amaitzeko, eta,

bertara heltzen zarenean, oso

zaila da irtetea». 

Gutierrezek azaldu duenez,

arrazoi horien artean daude, esa-

terako, emakumea izatea, seme-

alabak izatea, migratzailea izatea

edota ama soilik izatea umeen ar-

duradun. Ezaugarri horiek guz-

tiak metatuz doaz, eta egoera gero

eta zaurgarriagoa bilakatzen da.

Arranzek dio pobrezia seme-ala-

bak dituzten familietan metatzen

dela; hortaz, jaiotzen direnetik

daude bazterketatik pauso bat

gertuago. 

Ilararen bukaeran daudenean

agertzen dira «saiatzearen eta

meritokraziaren diskurtsoak»,

Gutierrezen iritziz. Baina, Bizkai-

ko Gurutze Gorriko presidenteak

gaineratu duenez, ez da «saiatu»

ez direlako, «baizik eta bizitzan

hamaika traba» izan dituztelako.

Eragozpen horien eraginez, etor-

kizunean bizi kalitate okerragoa

izaten dute, pobrezia eta zaurga-

rritasuna «hereditarioak» dire-

lako, Arranzek dioen moduan.

Gutierrezek dio halako egoera

zaurgarrien ondorioak direla,

besteak beste, osasun arazoak,

bizi kalitate txarra eta bizi itxaro-

pen laburra: «Halako egoeretan

hazitako adingabeek probabilita-

te handia dute eskuz lan egin

behar duten lanpostu batean jar-

duteko gerora, gorputzari asko

eskatuz eta txandaka lan eginez.

Bizi urteak kentzen dizkie

horrek». «Ezinezkoa» zaie osa-

sun publikotik at dagoen ezer

eskuratzea; hori dela eta, buruko

osasuna «alde batera» uztera

behartuta egoten dira. Baina  ara-

zoa ez dago soilik buruko osasu-

nean. Arranzek azpimarratu

duenez, betaurrekoak lortzeko

«zailtasun handiak» dituzte

familiek askotan, ezin dituztela-

ko ordaindu.

Hezkuntzarekin askatuz
Iker Fernandez Gizarte Hezitzai-

leak dio adingabe horiek «estig-

ma bat» dutela, «maldan gora»

jartzen zaiela bizitza. Hori saihes-

teko eta pobreziaren zirkulutik

ateratzeko bide bakarra hezkun-

tza dela esan du Arranzek. Hori

dela eta, bultzatzen dituzten

ekintza guztietatik bat azpima-

rratu du: CRIA haurtzaroko eta

nerabezarorako baliabideen zen-

troa —gaztelerazko sigletatik—. 

6 eta 14 urte bitarteko adingabee-

kin egiten dute lan. 2019an sortu

zen, eta orduan 47 ikasle zituen

bakarrik. Haurrak astean hiru al-

diz bertaratzen dira, bizpahiru

orduz, ikasketekin lagundu die-

zaieten. Horrez gain, klasetik

kanpoko irteerak dituzte.

Antzeko proiektua du Gurutze

Gorriak Bizkaian: hezkuntza bi-

kaintasuna sustatzeko ekinaldia.

Horietako bat Bilboko Abando

auzoan dago. Marina Fernandez

Bizkaian hamar adingabetik bat pobre bizi da, eta
hamarretik biri ongizatea falta zaie. Halako zaurgarritasun
egoerei erantzun eta umeei aukera berriak eskaintzeko,
zenbait egitasmo dituzte, Bizkaiko Foru Aldundiak ez ezik,
Save The Childrenek eta Gurutze Gorriak.

Aukera berberak
izateko eskubidea

Bi haur, Bilboko eskola batean. Eskolan

aurrera egin eta beste haurren mailara heldu

daitezen, hainbat egitasmo sustatzen ditu

Gurutze Gorriak. GURUTZE GORRIA

Zaurgarritasunean
pentsatzerakoan,
muturreko pobrezia
datorkigu burura, baina
aldaera asko ditu»
Iker Fernandez Perez
Gizarte hezitzailea

«Oso gogorra da
onartzea txirotasun 
edo bazterketa 
egoera batean 
zaudela»
Charo Arranz
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 
Save The Childreneko presidentea

‘‘



3BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2023ko otsailaren 3a Astekoa 

Haur zaurgarriak

psikologoa da arduraduna. Dioe-

nez, ekinaldia garrantzitsua da

trabak deuseztatzeko: «Estigma-

tizazioa, batzuetan, irakasleen-

gandik dator. Ulertu behar dute

umeak ez direla arazo bat haien-

tzat, erronka bat baizik». Eurene-

an, eskolako lanak egiteaz gain,

beste hamaika gai lantzen dituzte:

«Euskaraz hitz egiten dugu, kul-

turartekotasuna sustatu, eta fe-

minismoa, arrazakeria eta halako

gai sozialak aztertzen ditugu».

Askaria ere ematen diete haurrei,

eskolako bazkariarekin batera

gutxienez bi otordu izan ditzaten.

Bi erakundeen ekintzek, hala-

ber, bestelako esparruetan eragi-

ten dute; politikoan, esaterako. Bi

presidenteek onartzen duten

arren aldundiak gauza asko ondo

egiten dituela, beste batzuk hobe-

tzeko daudela diote. Gutierrezek

gogorarazi die adingabe horiek

haien ardura direla, «biztanle

guztien ongizatea bermatu behar

baitute».

Eskatzearen tabuak
«Oso problematikoa da norbai-

tek zu laguntzeak gehiago baz-

tertzen zaituenean», dio Gurutze

Gorriko Bizkaiko presidenteak.

Haren esanetan, oso erraza da

haur bat «seinalatzea» Gurutze

Gorrira doalako: «Jada konple-

xua den bizitza bat konplexuago

bihurtuko da». Tabu horiek

apurtze aldera, ikastetxeekin hasi

ziren elkarlanean: «Hasieran,

gizarte zerbitzuek adierazten

ziguten zer haur lagundu, baina

soslai bakarreko umeez bete

zitzaizkigun gelak. Ghettifikazio

hori murrizteko, ikastetxeekin

lanean hasi ginen soslai hartatik

kanpo zeuden haurrak gertura-

tzeko». Horrela, elkarrekin

nahastu dituzte, eta, horri esker,

«zaurgarriak diren umeak

babestu» dituzte. 

Seinalatuta sentitzeak eragiten

duen lotsak «zaildu» egiten du

laguntza eskatzea. Hori nabaritu

du, behintzat, Charo Arranzek.

Are gehiago, Araba, Bizkai eta Gi-

puzkoako Save The Childreneko

presidenteak dioenez, jendeari

orokorrean «oso gogorra» egiten

zaio laguntza eskatzea: «Jendeak

oso gaizki pasatzen du laguntza es-

katu behar duenean. Oso gogorra

da onartzea txirotasun edo bazter-

keta egoera batean zaudela».

Estigma hori gehienetan fami-

liek beraiek dutela dio Arranzek.

Izan ere, gizarteak «azkar senti-

tzen du enpatia umeekin», eta ez

ditu «bereziki» estigmatizatzen.

Ezberdina da, halere, nerabe mi-

gratzaileen kasua: «Argi ikusten

da errefuxiatuekin nola jokatu

den. Afrika iparraldetik edo Vene-

zuelatik datozenei trabak jartzen

dizkiegu, baina ukrainarrak beso-

ak zabalik hartu ditugu. Ez dut

esaten azken horiek laguntzarik

behar ez dutenik, baina lazturan

ere zortea eduki behar duzu jaiote-

rrian». Arranzek espero du estig-

matizazioa bukatzea, ez soilik «gi-

zarteak hobera egin duelako»,

baizik eta baita Save The Chirldren

Gurutze Gorria eta tankera horre-

tako erakundeak «beharrezkoak

ez diren eguna» heldu delako ere.

Irakasleek ulertu behar
dute ume zaurgarriak 
ez direla arazo bat
haientzat, baizik eta
erronka bat direla»
Marina Fernandez
Psikologoa eta Gurutze Gorriko kidea

«Hamaika arrazoi daude
ilararen bukaeran
amaitzeko, eta, bertara
heltzen zarenean, 
oso zaila da irtetea»
Victor Gutierrez
Bizkaiko Gurutze Gorriko  presidentea

‘‘

Save The Childrenek Barakaldon duen CRIA ume zaurgarriei laguntza emateko gunea. Etxerako lanekin laguntzen diete, besteak beste. SAVE THE CHILDREN



jenderengan konfiantza izatea
zaila da oso».

Zaurgarritasuna gertu
Halako egoera «latzak» gizartea-
rentzat «ikusezinak» direla azal-
du du Urruzunok: «Zaurgarrita-
suna kanpoan bilatzen dugu, eta,
askotan, uste dugun baino ger-
tuago dago». Ondarroko bizila-
gunak dioenez, antzina berak ere
begiak itxita zeuzkan, baina tele-
bistan jakin zuenean Gipuzkoan
harrera familiak behar zirela, Biz-
kaian egoera nolakoa zen azter-
tzen hasi zen. Laster konturatu

zen bazegoela boluntarioen be-
harra; «batez ere, larrialdiko ha-
rreretarako».
Itsutasun hori erakundeetarai-

no heltzen dela adierazi du Frai-
lek. Izan ere, bestelako harrera
edo adopzioetan ez bezala, larrial-
diko harreran dauden familiek ez
dute baimenik jasotzen lanean
haurrak zaintzeko: «Adopzio edo
harrera iraunkorreko familiek 
legez bermatuta daukate lan bai-
mena, baina gu alde batera utzi
gaituzte». Frailek azpimarratu
du jaioberri batek «24 orduko
zaintza» behar duela, eta baime-
nik gabe «oso zaila» dela hori
ziurtatzea.
Esparru batzuk hobetzeko

dauden arren, beste hainbat gau-
zatan «ondo» jokatzen dela dio-
te. Behar izanez gero, umeek eta
harrera familiek laguntza psiko-
logikoa izateko aukera dute. Ha-
sierako ikastaro bat egiten dute
familiek, eta, ondoren, psikolo-
goek erabakitzen dute sarearen
parte izateko gai diren. Urruzu-
nok dio ikastaro horietan inguru-
ko errealitatea erakusten dietela.
«Ez genekien benetan harrera sa-
rean sartzea nahi zuten», gogora-
tu du. Urtean zehar bestelako
ikastaroak egiten dituzte, eta al-
dundiak diru laguntzak ematen
ditu umeen beharrizanak berma-
tuta daudela ziurtatzeko.

Mikel Garcia Martikorena Bilbo

H
aurren zaurgarri-
tasunak hamaika
aurpegi ditu, de-
nak izen eta abize-
nekin. Batzuk jaio

eta berehala heltzen dira amildegi
ertzera. Kasu horiei erantzuteko,
Bizkaiko Foru Aldundiak Harrera

Sarea sortu zuen 1997an. Ordutik,
2.000 ume baino gehiago igaro
dira sarea osatzen duten familie-
tatik. Gaur egun, 308 adingabe
daude sarean. Familiak lau espa-
rrutan daude banatuta, eskain-
tzen duten zerbitzuaren arabera:
larrialdikoak, aldi baterakoak,
iraunkorrak eta espezializatuak.
Larrialdiko harreran, zaurga-

rrien dauden haurrekin lan egite-
az arduratzen dira. Gehienetan,
jaioberriak edo hilabete gutxiko
haurrak izaten dira; guraso biolo-
gikoek zaindu ezin dituztelako
amaitzen dute aldundiaren es-
kuetan. Halako «egoera latze-
tan» agertzen dira Pili Urruzuno
Eluk (Ondarroa, 1966) eta Carlos
Fraile Garciak (Gasteiz, 1963) osa-

tutakoa bezalako familiak. Oro
har, haurrok ez dute hilabete 
batzuk baino gehiago irauten 
familiekin. Urruzunok eta Frailek
argi dute larrialdiko harrera fami-
lien helburua beraiekin dauden
bitartean «umeak ondo daudela
ziurtatzea» dela.
Orain dela sei urte hasi ziren

Urruzuno eta Fraile Ondarroako
beren etxean harrera sareko hau-
rrei «bizi berri bat» eskaintzen.
Lau ume pasatu dira jadanik
ordutik. Gutxi falta zaie laugarre-
nari «agur» esateko; hilabete
batzuk barru beste larrialdi eska-
era bati erantzuteko prest egongo
dira. 
Biek diotenez, bikote egin zire-

nean «nagusiegiak» ziren seme-
alabak izateko: «Umeak gustuko
ditugu, baina, gure adina kon-
tuan hartuta, uste dugu ez dago-
ela orekatuta. Haiek 15 urte
dituztenean gu oso nagusiak
izango gara». Urruzunok dio,
hala ere, «maitatzeko» gogoa eta
indarra zutela. Horregatik eraba-
ki zuten harrera sarean sartzea,
batzuetan «gogorra» dela onartu
duten arren. 

Familiekin hobeto
Haurrak oso egoera «eskasetan»
heltzen dira larrialdi familietara.
Urruzunok azaldu duenez, asko-
tan abstinentzia sindromearekin
jaiotzen dira, eta zenbaitek ospi-
talean igaro behar dituzte aurre-
neko hilabeteak, morfinarekin.
Ondarroako familiak ohartarazi
du horrelako egoerak jaio orduko
izateak eragin negatibo handia
izan dezakeela adingabearengan,
eta, hori dela eta, «nahitaezkoa»
ikusten dute umeoi «zaintza be-
rezia» ematea. «Beharrizan han-
diak dituzte, eta zentro batean
ezinezkoa da horiei momentu oro
erantzutea».
Urruzunok argi du zentroetan

ondo zaintzen dituztela, baina ez-
berdintasun handiak nabaritzen
ditu: «Zentroetan beste bat dira,
eskolan bezala. Hamaika daude
bertan, eta, zaintzaileek ondo
dauzkaten arren, harremana ez
da hain pertsonala». Familia ba-
tekin egoteak etorkizunari begira
«segurtasun handiagoa» ematen
diela uste du. Fraile harago doa,
uste baitu, «familia batekin egon
ezean, zailagoa» dela «aurrera
ateratzea; traba gehiago sortzen
dira». Fraileren ustez, «auke-
rak» sortzeko baliagarriak dira
harrera familiak.
Aukera horiek, Urruzunoren

iritziz, «besteekiko konfiantza
izatea» ahalbidetzen dute, adibi-
dez: «Txikitatik jendearekin lo-
tura estuak sortzea oso garrantzi-
tsua da; bestela, etorkizunean

Guraso biologikoek zaindu ezin dituzten adingabeei aukera bat
emateko, Bizkaiko Foru Aldundiak Familien Harrera Sarea
sortu zuen 1997an. Pili Urruzunok eta Carlos Frailek sei urte
daramatzate larrialdiko harrera sarean, «gogorra» den arren.

Larrialdiei erantzun
aukerak sortzeko 

Carlos Fraile eta Pili Urruzuno, urtarrilaren 20an, Bizkaiko Aldundiko Harrera Zerbitzuaren Bilboko egoitzan. O. M. E. / FOKU
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Haur zaurgarriak

Bizkaian 2.000 ume
baino gehiago igaro dira
1997tik saretik. Gaur
egun, 308 adingabe
daude sarean 

Aldundiak diru
laguntzak ematen ditu
umeen beharrizanak
bermatuta daudela
ziurtatzeko 

Informazio gehiago

nahi izanez gero, 

jo webgune honetara:

Bizkaia.eus/familia-

harrera

@
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Alferrak gara?

H
asteko, gustatuko li-
tzaidake artikulu hau
irakurtzen duzuen
guztiok zuen buruari

honakoa galdetzea: zenbat aldiz
huts egin duzue lanera egun libre
bat hartzeko, enpresari iruzur
eginez? Eta, orain, beste hau:
zenbat aldiz joan zarete lanera
minez, gaixorik edo lesionatuta?
Erantzunak dena esaten du.
Alferrak garela leporatzen di-

gute. Adecco giza baliabideen
agentziaren arabera, Euskal Au-
tonomia Erkidegoa laneko ab-
sentismoaren zerrendaren bu-
ruan dago. Adeccoren txostene-
ko datuak dira hauek:
«Autonomia erkidegoko kalte-
tuenak EAE (%9,8ko absentismo
tasa) eta Nafarroa (%8,1) dira.
Gainera, arreta aldi baterako

ezintasunagatiko absentismoari
dagokionez, gehien kaltetutako
autonomia erkidegoak EAE
(%7,4) eta Nafarroa (%6,2) dira».
Baina zer da, haien ustez, ab-

sentismoa? Txostena zehatzago
irakurriz gero, ikusiko duzue
Adecco enpresarentzat laneko
absentismoa direla gaixoaldiaga-
tiko baimen medikoak, amata-
sun baimenak eta aparteko or-
duak itzultzea. Hau da, Adecco-
ren ustez, laneko absentismoa
hitzez hitz da «noizbehinkako
arrazoiengatik lan egin gabeko
orduen multzoa», nahiz eta era-
bat justifikatuta egon eta oso-
osoan legezkoak izan.
Zifra engainagarri horiek pa-

tronalaren diskurtsoa legitima-
tzen dute, juridikoki babestutako
eta gizarteak onartutako eskubi-

deen aurka, hala nola gaixotasu-
nagatiko edo amatasunagatiko
bajen aurka. Horren jakitun iza-
nik ere, Virginia Mugika Confe-
bask patronalaren arlo juridiko
laboraleko zuzendariak ziurtatu
du enpresen lehiakortasunean
«benetako traba» dela absentis-
moa. «Benetako buruhaustea da
absentismo horrek dakarrena,
zuzeneko eta zeharkako kostua-
gatik, baina baita produkzio-di-
namikak aldatzen dituzten egoe-
ra horien kudeaketagatik ere»,
gaineratu du. Horrelako adieraz-
penen aurrean, geure buruari
galdetu besterik ezin dugu egin
ea uste duten langileak bere osa-
sunaren gainetik jarri behar due-

la lanpostua. Nire ustez, erantzu-
na argi dago, batzuen ustez gutxi
batzuen onurak horiek ekoizten
dituen langilearen bizitzaren gai-
netik daudela.
Mundu lehiakor batean, ez gai-

tezen bere jokoan erori eta solida-
rioak izan gaitezen. Lankide bat
gaixotzen bada eta lanera bada,
ez dezagun haren jokabidea go-

raipatu eta bidal dezagun etxera.
Harengatik ez bada, pertsona
guztien atseden eta osasunerako
eskubidea defendatzeagatik.
Gainera, Adeccoren orri nagu-

sian (Adecco.es) sartuz gero, age-
rian geratzen dira enpresaren as-
moak laneko absentismoa ter-
minoa erabiltzen duenean. Hiru
arrazoi bereizten baitira: justifi-
katuak, justifikatu gabeak eta au-
rrez aurrekoak. Azken termino
horren barruan sartzen da «lan-
gilea bere lanpostura joaten de-
nean, baina dagozkion zereginak
betetzen ez dituenean edo erre-
gulartasunez berandu iristen de-
nean». Beraz, haien arabera,
zure lanpostuan egonda ere egin
dezakezu absentismoa.
Ez gaitzatela engainatu, eta ba-

bes dezagun laneko absentismoa

eskubide batzuen erreibindikazio
gisa, sindikatuek babestuta, bo-
rrokaren bidez irabazi ditugula-
ko. Izan gaitezen alferrak. 

Ez gaitzatela
engainatu, eta babes

dezagun ‘laneko
absentismoa’

eskubide batzuen
erreibindikazio gisa,

borrokaren bidez
irabazi ditugulako

Irudiab Erandio

Zubi berria, hamar milioi garestiagoa  
Foru aldundiak martitzenean onartu zuen Erandio eta Barakaldo lotuko dituen oinezkoentzako eta bizikletentza-

ko zubiaren proiektua, eta aste honetan adjudikatu ditu lanak. Zubia eraikitzeko asmoa iragarri zenean kalkulatu

zuten baino hamar milioi euro garestiagoa izango da obra: ia 26 milioi euro. Bi arrazoirengatik handitu da aurre-

kontua, Imanol Pradales Azpiegituretarako foru diputatuaren arabera: materialak garestitu direlako, eta proiek-

tuari hobekuntzak egin dizkiotelako. Irudian, Amaia del Campo Barakaldoko alkatea, Elixabete Etxanobe Herri

Administraziorako foru diputatua, Pradales eta Aitziber Oliban Erandioko alkatea, martitzenean, Erandion. BFA

Bizkaiko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere bai-

no gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitza-k mozteko eskubidea du. Hel-

bide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko Hitza. Uribi-

tarte 18. 3-C. 48001, Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:bizkaia@hitza.eus
%

Learning 
from 
reality

ATE IREKIAK

Unibertsitate 
Graduak

www.mondragon.edu/ate-irekiak-graduakEman izena!

INGENIARITZA
· Goierri-Ordizia OTSAILAK 8
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25                     
· Arrasate OTSAILAK 25
· Galarreta EKO Campus-Hernani
OTSAILAK 25

ENPRESA KUDEAKETA
· Oñati OTSAILAK 4                          
· Bidasoa-Irun OTSAILAK 4
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
                 MARTXOAK 4 
  

EKINTZAILETZA 
· Bilbao BBF OTSAILAK 23
· Bidasoa-Irun OTSAILAK 25
· Oñati OTSAILAK 25

HEZKUNTZA
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
· Eskoriatza OTSAILAK 25

KOMUNIKAZIOA
· Aretxabaleta OTSAILAK 25 

HUMANITATEAK
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25

GASTRONOMIA  
Basque Culinary Center
· Donostia MARTXOAK 4                        

Osasungintza
publikoaren alde,
hilaren 9an Bilbon

BILBO bBilboko gizarte eragile-
ek, auzo elkarteek eta sindika-
tuek «arriskuan» ikusten dute
osasungintza publikoa, eta haren
aldeko mobilizazioak antolatu
dituzte hilaren 9rako. Pribatiza-
tzen ari direla salatu dute, eta ka-
lera irtetera deitu dute: 19:00etan
ipini dute ordua, hiriburuko osa-
sun zentro guztien atarian.

Metalgintzako
ituna onartu dute
langile gehienek

BILBO bPatronalarekin adostuta-
ko hitzarmena onartu du metal-
gintzako langileen gehiengoak:
CCOOko, LABeko eta UGTko afi-
liatuek —sektorearen %59—.
%6,5eko soldata eguneraketa
adostu dute iazko urterako;
%4koa aurtengorako; %2koa
2024rako, eta %2,5ekoa 2025era-
ko. ELAk «eskas» iritzi dio.

4,2
BERRIZKO BELODROMOKO

AURREKONTUA, MILIOITAN

Durangaldeko Mankomunitateak

4,2 milioi euro erabiliko ditu Berriz-

ko belodromoa estaltzeko. Es-

kualdea txirrindularitzaren ikur

bihurtu nahi dute, eta hirurehun ki-

lometroko ibilbideak osatuko di-

tuzte. Belodromoa izango da sare

horren bihotza. 2024an hasiko di-

tuzte estaltze lanak.
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Ibai Maruri Bilbao Ondarroa

Astelehenean inauguratu zuten
Ondarroan Antiguako Ama itsas
arrantzako eskolako egoitza be-
rria, lehen Txomin Agirre ikastola
egondako tokian, hain zuzen 
—biak Bilboko Elizbarrutiaren
ikastetxeak dira—. Irailean egin
zuten egoitza aldaketa, ikasturtea
hastean, eta ordutik da Bittor San
Millan (Portugalete, 1964) eskola-
ko zuzendaria. «Orain arteko il-
doei eutsiko diet, oso lan ona egin
baita, eta, ahal den neurrian, ho-
betzen ahaleginduko naiz». 
Jaiotzen jaitsierak eragindako

matrikulazio beherakadaren on-

dorioz zarratu zuen elizbarrutiak

Txomin Agirre ikastola, 2019an.

Zuek zelan zaudete?

Gaur egun, 130 bat ikasle ditugu.
Lau gradu eskaintzen ditugu, bi
erdi mailakoak eta bi goi maila-
koak. Itsasertzeko Nabigazioa eta
Arrantza erdi mailako gradua es-
kaintzen hasi garenetik, gora egin
dute matrikulazioek, eskaintza
handitu baitugu. Baina, bestela,
berdintsu eusten dio. Gure es-
kaintza baino handiagoa da jaso-
tzen dugun eskaera kopurua.
Zelakoak dira zuen ikasleak?

Lea-Artibaitik etortzen dira: On-
darroatik eta Lekeitiotik. Berme-
otik ere bai. Gipuzkoatik ere etor-
tzen dira hainbat. Euskal Herritik
kanpo, Balear uharteetatik eta
baita Galizian hasi eta Kantauri
aldeko erkidego guztietatik ere. 
Euskal Herritik kanpoko leku

horietan ez dago eskolarik?

Egon badaude, baina gu errefe-
rente bat gara arrantza munduan.
Hetel EAEko Lanbide Heziketa-

ko ikastetxeen elkarteak –Anti-

guako Ama kide da–martitzene-

an esan zuen: ikasleen %80k

lana topatzen dute ikasketak

bukatu eta sei hilabete igaro

baino lehen. Zuenean ere bai?

Gurean ere bai. Hemen ikasten
dutenak itsasora edo lehorrera
joan daitezke lanera. Itsasora joa-
ten direnak offshore itsasontzie-
tara joan daitezke, arrantzontzie-
tara, portuetako atoiontzietara,
aisialdirako itsasontzietara... Ez
da bakarrik arrantza, nahiz eta
gure eremuan indar handia dau-
kan. Makina arloan, hemendik
ateratzen diren profesionalek de-
netarik ikasi dutenez, mantentze
lanetarako asko eskatzen dituzte
lehorrean; beraz, itsasontzietan
makinista aritu daitezke, edo le-
horrean mantentze lanetan. Ez
dut esango gure ikasleen artean
langabeziarik ez dagoenik, baina
hemendik irteten direnek oso
erraz eta arin topatzen dute lana. 
Portuan gizonak eta andreak

ibiltzen dira, baina, oro har, defi-

nituta dago zeintzuk diren ba-

tzuen eta besteen egitekoak.

Zuenean zer gertatzen da?

Lanbide hau oso maskulinizatuta
dago. Goi mailako zikloetan, bie-
tan, emakume bana dugu. Zaila
da, baina noizean behin etortzen
dira emakumeak eskolara. 
Lau graduez gain, hezkuntza ez-

arautuari dagokion prestakun-

tza ere eskaintzen duzue, ezta?

Arratsaldeetan, ziurtagiri profe-
sionalak lortzeko ikastaroak es-
kaintzen ditugu. Gure sektorean

beharrezkoak dira: itsasora joate-
ko, titulazio akademikoaz gain,
beste ikastaro berezi batzuk ere
eskatzen dituzte, eta haiek barik
ezin zara itsasoratu. Horrez gain,
beste ikastaro batzuk ere eskain-
tzen ditugu; esaterako, mediku
zaintza aurreratuarena. 
Ethazi metodologia erabiltzen

hasiko zaretela iragarri duzue.

Zer da? Eta zer ekarriko du?

Lanbide Heziketan duela hainbat
urte ezarritako metodologia bat
da. Guk aurten ezarriko dugu, eta

erronkei lotutako ekintzetan da-
tza. Hau da, ikasleari erronka bat
planteatzen zaio, eta hura gaindi-
tzeko bideak bilatu behar ditu.
Ikasleak lanean parte hartzea
bultzatzen da, modu aktiboan.
Zuenean alde praktikoa oso ga-

rrantzitsua izango da, ezta?

Alde teorikoa oinarrizkoa da, bai-
na berehala hasten gara alde
praktikoa lantzen. Hemen badi-
tugu makinak: tornuak, fresatze-
ko makinak, soldagailuak, hoz-
kailu industrialak, benetako mo-

torrak... Oso praktikoa da. Beste
eremu batzuetan, simulagailuak
erabiltzen ditugu. Tresna berriak
dira guretzat. Badaukagu nabiga-
zio eta arrantza simulagailu bat,
eta baita makina arlokoa ere. Esa-
terako, zubiari dagokion simula-
tzailean, badirudi benetako itsa-
sontzi bateko zubian zaudela.
Arlo pedagogikoan, ezinbesteko
baliabideak dira guretzat.

Arestian esan duzu arrantzak

oraindik indarra duela, baina

Bizkaian, oro har, gero eta ahu-

lago dago sektorea. Ondarroan

bertan, berbarako, baxura desa-

gertzeko zorian dago. Zer era-

gin izango du zuenean?

Azken urteetan gertatzen ari den
fenomeno bat da. Zer egin deza-
kegu guk egoerari buelta emate-
ko? Hemendik profesional be-
rriak atera, eta flota horri eutsi.
Zelan? Oso formakuntza ona du-
ten eta lan honetarako gogoa du-
ten profesionalak sortuz.
Itsasoa gogorra da, eta, ondo-

rioz, gazte askorentzat ez da be-

reziki erakargarria. 

Gogorra da, bai, baina beste lan
asko ere bai. Itsasoa ez da edono-
rentzat, baina, agian, ez da edo-
norentzat eguna mahai baten au-
rrean eserita igarotzea ere. Horre-
gatik aurkitu behar ditugu itsasoa
gustatzen zaien gazteak; itsasoko
lan gogorretan ibiltzea gustuko
dutenak eta horretarako prest
daudenak topatzea da erronka.
Gazte horiek bilatzera joan be-

harko duzue, beraz.

Orain arte, berez etorri izan dira.
Askotan, itsasoan ibilitakoak di-
tuzte familian, eta ondo ezagu-
tzen dute itsasoko gizonen eta an-
dreen bizitza. Baina, orain, gure
erronka da gazteak halako ikas-
ketetara erakartzea, gero itsason-
tzietan edo armadoreek behar di-
tuzten lantaldeak osatzeko: pa-
troi lanean, makinista, eta abar. 
Sektorea asko aldatu da azken

urteetan. Eskola ere bai?

Bai, baina gure erroei eutsi diegu;
batez ere, ikasleenganako hurbil-
tasuna, laguntza... Gure irakasle-
ek esperientzia handia dute: saia-
tzen gara itsasoan ibilitako espe-
rientziadun jendea ekartzen
gurean irakasle izateko.

«Itsasoko lan gogorra
gogoko duten gazteak
topatzea da erronka»

Bittor San Millan b Ondarroako Antiguako Ama 
itsas arrantzako eskolako zuzendaria

Ondarroako Antiguako Ama itsas arrantzako eskolak egoitza berria du.
Erdi mailako gradu berri bat eskaintzeko aukera eman die horrek, 
eta simulatzaileak erabiltzen hasi dira, San Millanek azaldu duenez.

JON URBE / FOKU

«Lanbide hau oso
maskulinizatuta dago.
Zaila da,  baina noizean
behin etortzen dira
andreak gure eskolara»

«Ez dut esango
langabeziarik ez
dagoenik, baina gure
ikasleek erraz eta arin
topatzen dute lana»



Ibai Maruri Bilbao Bilbo

A
rrantzalea gizo-

nezko irudika-

tzen dugu, baina

zer izango litzate-

ke arrantza ema-

kume barik?». Labayru funda-

ziak ondu duen Geu be bagara

itsasoa argitalpenak egindako

galdera da, eta erantzuna ere ar-

gia da: beharrezkoak direla ema-

kumeak. «Arrantzan egitea tar-

teko pausoa da. Itsasoratu aurre-

tik emakumeek prestatzen

dituzte gizonezkoek behar dituz-

tenak. Arrantzan egiteko sareak

ere andrezkoek egin eta konpon-

du izan dituzte. Eta zer esanik ez

behin itsasontzia portura etorri-

takoan», azaldu du Akaitze Ka-

miruaga Labayru fundazioko zu-

zendariorde eta Herri Ondare ar-

loko arduradunak. Hark gidatu

du proiektua ere: liburu batek eta

hamabi ikus-entzunezkok osa-

tzen dute. Joan den barikuan egin

zuten aurkezpena, Bilboko Itsas-

museumen, elkarrizketatu dituz-

ten hainbat andrek lagunduta.

Kamiruaga Bermeoko, Lekei-

tioko, Ondarroako eta Santurtzi-

ko portuetan ibili da lekukotzak

jasotzen. Itsasoari lotutako zen-

bait lanbidetan ibili izan diren eta

oraindik ere badabiltzan hiru be-

launalditako hogei emakume el-

karrizketatu ditu. «Haien testi-

gantzak eta bizipenak dira lan ho-

nen oinarria eta iturria. Haien

ahotik ikusiko dugu arrantzaren

sektoreak izan duen bilakaera,

puri-purian egon zenetik gaur

eguneko egoerara heldu arte».

Lanbide batzuk galdu dira: dei

egitekoak eta txirlerak aipatu ditu

Kamiruagak. Beste batzuk desa-

gertzeko arriskuan daude. Esate-

rako, Ondarroan dagoeneko ez

dago sare konpontzailerik. Gu-

ruzne Badiola izan da azkeneta-

koa; duela hiru urte hartu zuen

erretiroa. Barikuko aurkezpene-

an hitza hartu zuen, eta kontatu

zuen bere familian laugarren be-

launaldia izan dela, baina ez duela

jarraipenik izan. Lekeition sare

konpontzaile bakarra dabil egun,

eta Bermeon bost geratzen dira.

Bizitza osoa
«Gazte-gazte hasi ginen. Ertaine-

ra ailegatu ginen. Helduak izan gi-

nen. Eta ja nagusiak gara. 51 urte

handi egin ditugu beharrean, gau

eta egun, hotzetan, bustita, bero-

tasunean, kalean, moila kontran,

txalupetan... Itsasora joatea baka-

rrik falta izan zaigu», adierazi

zuen Badiolak ekitaldian. Hainba-

tetan eman zion negarrari, bizitza

osoan egindako lanaren aitortzak

sortutako emozioari eutsi ezinik. 

Haren esanetan, «beti» egon

dira «gizonen atzean», baina

«gizonek beste edo gehiago»

egin dute lan, eta uste du «beti

ondo tratatu» izan dituztela: «Ez

digute sekula errespeturik gal-

du». 24 orduz egiten dute lan:

«Itsasontziak etortzen ziren mo-

mentutik, irten arte; beti dena

prestatzen. Arraina saldu, eroan,

traina konpondu, bodegan lan

egin dutenak...».

Atzera begiratu, eta Badiolari

harrigarria egiten zaio zelan egin

ahal izan duten lan hori guztia.

«Gure baxur ako beharra kanpai-

netakoa izan da. Lehenengo, ber-

dela etortzen da, hiru hilabete, jo

eta errementatu. Gero, antxoa

etortzen da; gero, atuna; eta gero,

sardina. Gau eta egun beharrean,

moila gainean, traina konpon-

tzen, arraina pisatzen, kalean,

hotza edo euria egon. Zelan egin

ditugu guk egunean 14-16 ordu

lan, eta egunean hamar gauza

egitera ailegatu?».

Kamiruagaren esanetan, ema-

kume horiek gordetzen dute be-

launaldiz belaunaldi beste andre

batzuengandik jaso duten jakitu-

ria, lanak egiteko modua, arlo ez-

berdinei buruzko lexiko zehatza

eta aberatsa. «Haietako bakoi-

tzak bere herriko euskararen mu-

sika eta azento bereziagaz hain

polito kontatzen du».

Bermeoko, Lekeitioko, Santurtziko eta Ondarroako portuetan
lan egiten duten hogei emakumeren testigantzak jaso ditu
Labayru fundazioak. Bildutakoarekin, ‘Geu be bagara itsasoa’
liburua eta ikus-entzunezko sorta ondu ditu.

Arrantzan ez beste
guztia egiten dutenak

Labayruren proiektuan elkarrizketatutako andreetako batzuk —ezkerretik seigarrena da Badiola—, Akaitze Kamiruagarekin —eskumatik lehena—, barikuan, Bilboko Itsasmuseumen. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

Itsasoratu aurretik
andreek prestatzen
dituzte gizonek behar
dituztenak, eta sareak
egin eta konpondu»
Akaitze Kamiruaga
Labayru fundazioko zuzendariorde eta
‘Gu ere bagara itsasoa’ proiektuko burua

«Zelan egin ditugu
egunean 14-16 ordu
behar, eta egunean
hamar gauza egitera
ailegatu?»
Guruzne Badiola
Traina konpontzaile izandakoa

‘‘

Liburua erosi gura

izanez gero, jo

webgune honetara:

Labayru.eus/denda/

@
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Amaia Igartua Aristondo

Barakaldo

E
n k o a d r a k e t a

nahiko itxia eta

argi gutxi duen

argazki bat da,

baina, hala ere,

aise uzten du age-

rian erakutsi nahi duena. Lau

hanka pare ikusten dira, eta gor-

putz estali bat irudiaren ertz bate-

an, denak elkarrengandik oso

gertu. Etzanda daude hiru lagu-

nak, eta haietako bat da argazki-

laria; etzanda daude, hain justu,

ezin direlako beste moduren ba-

tean egon, sabaia baitago haien-

gandik oso-oso gertu. Ikusezina

argiztatu erakusketan bildutako

argazkietako bat da: Barakaldoko

gazte migratzaile etxegabe ba-

tzuek ondu dute bilduma, egune-

rokoan ateratako dozena bat iru-

direkin, nola bizi diren erakuste-

ko asmoz. Agharas Bizkaiko

amazigen elkartearen Barakaldo-

ko egoitzan egongo da ikusgai

gaur —19:00etatik 20:00etara—,

eta aurrerantzean herriko beste

toki batzuetara lekualdatuko

dute.

Joan den ostiralean aurkeztu

zuten: etxegabeetako batzuk eki-

taldian egon ziren, euren egoera-

ren inguruko galderak eta kezkak

erantzuteko prest, eta dozenaka

lagun bildu ziren elkartearen

egoitzan, haien berbei adi. Aiman

marokoar gazteak espazio txiki

haren xehetasunak eman zituen,

esaterako: lekuak 40 zentimetro-

ko garaiera du, zehazki, eta, be-

rez, udalerriko Mercadona salto-

kitik gertu dauden zubietako ba-

ten beheko aldea da; baina bada

«etxea», era berean, han bizi bai-

tira Aiman bera eta beste bi gazte

migratzaile.

Irudiez eta aurrez aurreko azal-

penez gain, gazte etxegabeek eu-

Ahalegindu naizenean
etxeen aurrean 
lo egiten, arazoak izan
ditut, bai Poliziarekin,
baita bizilagunekin ere»
Aiman
Barakaldon bizi den etxegabea

«Aterpean, hogei egun
egon behar duzu zain
dutxatzeko eta arropa
garbitzeko. Egunean 
bi mutil dutxatzen dira»
Yusef
Barakaldon bizi den etxegabea

‘‘

Barakaldoko gazte migratzaile etxegabe batzuek euren
egoera islatu dute argazki erakusketa batean: ‘Ikusezina
argiztatu’. Bizitza «oso gogorra» dute: zubien azpian 
egin behar dute lo, 40 zentimetro garai diren lekuetan,
arratoiekin batera; eta trabak dituzte garbitzeko eta jateko.

«Hilobi» batean
lo egin beharra

ren lekukotzak bildu eta argaz-

kien azpian erantsi dituzte, testu

laburretan. Eta, ezinbestean, bizi-

penetako batzuk bizilekuari lotu-

ta daude. Hala, zubi azpia «hilobi

bat» dela adierazi dute testuetako

batean, eta xeheagoa da beste bat.

«Zubian sartzeko eta irteteko

zailtasunak ditut, leku oso altua

delako; gainera, ibaitik hain gertu

dagoenez, erraza da estropezu

egitea eta uretara erortzea».

Aimanek lo egiten du han gau

gehienetan, eta ikasi ere bai hain-

batetan, nahiz eta leku iluna den,

eta linterna bakarra baino ez du-

ten argiztatzeko. «Gure bizitza

oso gogorra da», nabarmendu

du. 25 urte ditu, eta Barakaldora

heldu zenetik ari da kalean lo egi-

ten: lau hilabete inguru, guztira.

Poloniara joan zen bisa batekin,

ikasteko; hilabete bat egin zuen

han, eta Marokora itzuli zen, bai-

na alde egin zuen ostera ere:

«Marokon ama daukat bizitzen,

bakarrik; hango egoera hobetu

nahi nuen».

Zubipea, nahitaez
Era berean, bizitza hobe baten

bila egin zuen alde Yusefek: Ma-

rokotik Turkiara joan zen aurre-

na, hegazkinez; baina Turkiatik

Barakaldorako bidaia, berriz, oi- Etxegabeen jabetza batzuk, pilatuta. AGHARAS

Bi lagun Barakaldoko

erakusketako argazkiei

begira, Agharas elkartearen

egoitzan, joan den ostiralean.

ARITZ LOIOLA / FOKU
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nez egin zuen nagusiki, eta tarte-

ka kamioien azpialdean, besteak

beste. «Ez genuen dirurik». Sei

hilabete behar izan zituen Bara-

kaldora iristeko, eta bost herrial-

de zeharkatu zituen, guztira; 22

urte ditu, eta hark ere lau hilabete

daramatza udalerrian. «Gazte

asko gaude kalean bizitzen Bara-

kaldon. Arazo asko ditugu dutxa-

tzeko eta arropa garbitzeko, eta lo

egiteko». Zubi azpian egiten du

lo, eta esan du arratoi mordo bat

egoten dela. Horiek horrela, gaz-

teek euren objektuak eta janari

urria plastikozko poltsetan sartu

eta eskegi egiten dituzte, erakus-

ketako irudietako batean jaso du-

tenez, arratoietatik aparte gera

daitezen.

Nolanahi ere, aterpeetara jo-

tzea ez da konponbidea, Muni-

rren berbei erreparatuta —30 urte

ditu, eta lau hilabete daramatza

herrian—: zazpi egunez soilik gera

daitezke lotan haietan, baina gero

beste hiru hilabetez egon behar

dute zain, eta beste zazpi egunez

egokitzen zaie ohea; urtarrilean

eta otsailean, hilabetekoa da itxa-

roteko denbora, Yusefen arabera.

«Baina orain kalean hotz handia

egiten du». Azken aste hotz

hauetan ere zubi azpian egin du

lo, kale gorrian; zubipeak ez du

atertzen ez hotzetik, ezta prezipi-

tazioetatik ere, eta ugariak izan

dira azken egunetan. «Ur asko

sartzen da, eta gauzak blaitzen

zaizkigu».

Higienerako, halaber, luzea da

itxaronaldia. «Aterpean, hogei

egun egon behar duzu zain du-

txatzeko eta arropa garbitzeko. Bi

mutil dutxatzen dira egunean.

Batzuetan, meskitan dutxatzen

gara», Yusefen esanetan. Eta,

beste askotan, kaleko iturri publi-

koez baliatzen dira garbitzeko;

alegia, ur hotza besterik ez dute

eskura. Jatea ere buruhaustea da

gazte horientzat. Egunero bazkal-

tzen dute, jantoki batean; astean

hirutan —astelehenetan, asteaz-

kenetan eta ostiraletan—, Agharas

elkarteak afaria ematen die, eta

gainerako gauetan, Aimanek tea

hartzen du zubi azpian, bertakoe-

kin batera.

Eta, hala ere, aukera gutxi di-

tuzte handik mugitzeko. Orduko

zubitik hainbat aldiz ospa egin

izan du Aimanek, etxegabe gehia-

go etorri eta jende gehiegi pilatu

delako leku ñimiño horietan, bai-

na alternatiba beste zubi bat da

beti; agian, aurrekoa baino are

txikiagoa eta deserosoagoa. Beste

argazki batean, zubipeak zabala-

goa dirudi, kanpadenda bat erraz

sartzen da, baina, edonola ere, be-

lar lehor eta erdi ustelez eta hon-

dakinez inguratuta dago zorroa.

Alabaina, zubipeetan ez diete ja-

zartzen, normalean; hirigunean,

ordea, bestelakoa da harrera, na-

barmendu duenez. «Zubietan

inoiz ez dut arazorik izan Polizia-

rekin; inork ez gaitu molestatzen.

Ahalegindu naizenean etxeen au-

rrean lo egiten, aldiz, arazoak izan

ditut, bai Poliziarekin, baita bizi-

lagunekin ere».

Asmoak eta aukerak
Baliabide mugatuak dituzte beren

egoera aldatzeko. Munirrek azal-

du duenez, «Agharas elkarteak

kudeatu egiten du, baina ez dago

ezer». Bitartean, lana bilatzen ari

da. Jomuga bera du Aimanek, eta

laster ikasketak hastea du buru-

tan: Batxilergoa dauka, baita li-

zentziatura bat ere aleman hiz-

kuntzan, polonieraz badaki, eta

goi gradu bat egiteko asmoa du

ezagutzok aprobetxatuta, lan

merkatura sartzeko. Barakaldoko

aurkezpenean egon ziren beste

etxegabeetako batzuek ere curri-

culum mardula dute: batek, esa-

terako, master bat Zientzia Politi-

koetan.

Orain, ordea, gaztelania ikas-

ten ari dira denak. Egunean hiru

hitz bereganatzen dituela esan du

Yusefek, lotsati, baina harridura

keinua egin dio beste gazte etxe-

gabe batek, hura ere Yusef izene-

koa, ez baitzaio marka makala

iruditzen; 21 urte ditu, eta sei aste

inguru baino ez daramatza Bara-

kaldon. Harekin batera dago bes-

te heldu berri bat: Amar, 22 urte-

koa —orain dela lau aste iritsi zen

udalerrira—. Aimanek ere gazte-

lania ikastea du aurreneko jomu-

ga: «Kurtso batean ari naiz, eta li-

buruak liburutegitik hartzen di-

tut. Behin, arratoi batek

liburuetako bat jan zuen, eta gero

arazoak izan nituen itzultzera

joan nintzenean».

Liburutegietara jotzen dute, era

berean, edo Agharas elkarteko

egoitzara, sakelakoa kargatzeko,

eta wifira konektatzeko. Aiman:

«Bateria arazo handia izaten da.

Eta telefonoa garrantzitsua da

gure senideekin hitz egin ahal iza-

teko». Bitartean, errutinaz bete

du bizitza. «Agharasekoekin

ekintzak egiten ditugu, batzuetan

mendi buelta egiten dugu, edo or-

tuan lagundu; eta antzerkia egi-

ten dut egoitzan. Laster antzezlan

bat aurkeztuko dugu».
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Ehun etxegabe,
eta 34 toki
aterpeetan

R
Agharas Barakaldo-

ko amazigen elkarte-

ak artatzen dituen pertso-

netako asko etxegabeak

dira, eta gehienak, gizonak,

Brahim Boussatta kidearen

arabera. «Iritsi berri diren

gazteak dira, 18 eta 39 urte

bitartekoak; nagusiki, Ma-

rokokoak». Asteon, 45 lagu-

ni eman diete laguntza. 

Barakaldon, guztira, ehun

etxegabe inguru daude, Be-

rri-Otxoak elkartearen ara-

bera. Baina udalerriko ater-

peetan 34 toki daude etxe-

gabeentzat: Lasesarreko

aterpeak 28 plaza ditu, eta

Arrondegikoak, sei —an-

dreentzat bakarrik—.

3
ZENBAT HILABETE BERRIZ

ATERPEAN LO EGITEKO

Barakaldoko aterpeetan, etxe-

gabeek zazpi gauez egiten

dute lo, eta hiru hilabete egon

behar dute zain berriro tokia

eskuratzeko; neguan, bat.





Ibai Maruri Bilbao Abadiño

Pandemia ahuldu ahala, usadio-
ek, ospakizunek eta jaiek haren
ondorioz galdutako indarra be-
rreskuratu dute azken hilabetee-
tan. Berbarako, gaur, San Blas
egunez, kordel bedeinkatuak,
opilak, erroskilak eta gozokiak
saltzen dituzten postuak itzuliko
dira Bilboko Areatzara, San Niko-
las elizaren inguruetara. Baina
gaurko jai honek nonbait indar
osoa hartuko badu, Abadiñon
izango da: inoiz baino postu
gehiagorekin egingo dute San
Blas eguneko azoka; 76 ekoizle eta
160 abelburu bilduko dira, hain
zuzen ere. 
«Urte zail batzuen ostean, gure

San Blas jaiak bere osotasunean
berreskuratuko ditugu, eta jen-
dearen erantzun positiboa espero
dugu», esan du Javi Crespo Aba-
diñoko alkateordeak. Gazta, ez-
tia, ogia, gozoak, ortuariak, fruta,
txerrikiak, esnekiak, kontserbak,
sagardoa, txakolina... Ohiko pro-
duktuak erosteko aukera izango
dute Zelaietako trinketeko apar-
kalekura azaldutako direnek.
Baina, Mikel Garaizabal Abadiño-
ko alkateak nabarmendu duenez,

aurten lehenengoz glutenik ga-
beko produktuak saltzen dituz-
ten postu bi ere egongo dira. De-
nen artean fruta eta barazki postu
onena eta ondoen apainduta da-
goena sarituko dituzte: 250na
euro jasoko dituzte. 
Artisautza azoka, ostea, Txan-

porta plazan egongo da. Larruz
egindako produktuak, bitxiak,
kosmetika naturala, ekoizpen ja-
sangarrian egindako arropa eta
enparauak egongo dira eskuraga-
rri. Trinketeko aparkalekuak lan-
dare mintegietakoak egongo dira.
Eta, atzeko aldean, ganadua era-

kusgai egongo diren karpak. Han
ikusi ahal izango dira behiak eta
ardiak, zaldiak, astoak eta Enkar-
terriko Villano arrazako txaku-
rrak. Gaztañodi parkean egongo
dira nekazaritzako erabiltzen di-
ren makinen postuak. Eta ez dute
hutsik egingo taloak salduko di-
tuzten txosnek eta erroskilak,
opilak eta kordelak salduko di-
tuzten postuek ere.

Azoka baino gehiago
Ohiko kale animazioak eta bertso
saioak girotuko dute Abadiñoko
azoka. Baina aurten bisitari batek
egingo du berezi gaurko eguna,
azokak berreskuratu duen inda-
rrarekin lehiatuta. Martins Licis
atleta lituaniarra han ibiliko da.
Besteak beste, Munduko Gizon
Indartsuena proban hainbat sari
jaso ditu Licisek: urrezko domina
2019an eta zilarrezkoa iaz. Ikus-
entzunezko bat grabatzera etorri
da Abadiñora, eta, gaur azoka bi-
sitatzeaz gain, etzi harri jasotzai-
leen erronkan hartuko du parte
(12:00). Alkatearen arabera, «in-
darrari lotutako euskal kirolekiko
interesak ekarri du».

Azoka indartsu bueltatu da

San Blas eguneko azokak 76 ekoizle eta 160 abelburu bilduko ditu gaur Abadiñon b Martin
Licis indar atleta lituaniarra ere azokan izango da, eta harri jasotzaileekin lehiatuko da etzi

San Blas eguneko ganadu azoka, Abadiñon, 2018an. ARITZ LOIOLA / FOKU

San Blas kordel eta opilak, iazko azokan, Abadiñon. ANDONI CANELLADA / FOKU

Arratiako Korua,
Santa Teresaren
koplekin, eskean

R
Santa Ageda bezpera da

biharkoa, eta Bizkai oso-

an santa eskean ibiliko dira.

Arratiako Korukoak berritasun

eta guzti aterako dira: Aita San-

ta Teresak sortutako koplak

erabiliko dituzte lehen aldiz.  

Areatzan 08:00etan meza en-

tzunda abiatuko dira. Zeanurin,

Arantzazun, Diman, Igorren, Le-

moan, Bedian eta Zornotzan

kantatu ondoren helduko dira

Bilbora, Begoñako basilikara

(11:30). Hiriburuan ibiliko dira,

20:45etan Arriagan agurtu arte.

Galdakaon, Artean eta Areatzan

kantatuko dituzte aurtengo az-

kenengo koplak. 

11BIZKAIKO HITZA
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Foru museoak

Zihara Jainaga Larrinaga Bilbo

Lurraldeko ondarea ezagutarazi

eta zabaltzeko asmoz, Bizkaiko

Foru Aldundiaren museo eta are-

toetako jardueraz mukuru dator

2023. urtea. Hala, Asko... eta

gehiagokatalogoa aurkeztu dute

aldundiko arduradunek, Bilbon,

museo eta aretoetako zuzenda-

riekin batera. 30 bat erakusketak,

ehundik gora jarduerak eta doze-

na bat argitalpenek osatzen dute

programa. «Askotarikoa da mu-

seoen aberastasuna lurraldean,

askotarikoa da museo bakoitzak

daukan jarduera programa eta

askotarikoa da bertara bil daite-

keen jendearen zaletasuna zein

interesa», Lorea Bilbao Euskara,

Kultura eta Kiroleko foru diputa-

tuaren arabera. 

Bizkaiko museo bakoitzak bere

erakusketa edo izaera du, argazki

iraunkorra, museoa definitzen

duena. Alta, urtero, aldi baterako

erakusketa, jarduerak zein argi-

talpenak antolatzen ditu Bizkai-

koak —Bizkaiko foru aretoak,

museoak eta interes tokiak kude-

atzen dituen foru entitateak—.

Asier Madarieta da arduraduna.

Halaber, lurraldearen historia,

ohiturak eta izaera ezagutzera

gonbidatu dituzte ikastetxe guz-

tiak. Bizkaiko museo eta foru are-

toek eskaintzen duten hezkuntza

eskaintza aberatsa, didaktikoa eta

zaletasuna sortzeko modukoa

dela azpimarratu du Bilbaok, eta

ikasgeletan egiten den lana osa-

tzeko aukera ona dela iruditzen

zaio. Horretarako, eskola progra-

mak ere jarri dituzte abian.  

Madarietak azaldu duenez,  au-

keratzeko gune eta ekintzak ha-

maika diren arren, bereziki hiru

kultura espaziok hartuko dute

protagonismoa 2023an zehar Biz-

kaian. Batetik, Bermeoko Arran-

tzale Museoak 75 urte beteko ditu

aurten. Urteurrena ospatzeko,

Benito Barrueta Asteinza margo-

lari bermeotarraren obra grafikoa

erakutsiko dute han apiriletik

abuztura. Bilboko Rekalde are-

toa, bestalde, hausnarketa proze-

su baten ostean, berritu egingo

dute. Aldaketa fisikoa izateaz

gain, aurreratu dute aurten egin-

go diren obrak bukatuta, etorki-

zunean sarrera berria izango due-

la Iparragirre kaletik. Euskararen

Etxea ere azpimarratu nahi izan

dute. Lanen ondoren, ateak berri-

ro irekiko ditu, erakusketa eta

programazio berrituarekin. Hiru

espazio horiez gain, beste zortzi-

tan izango diren egitasmoak azpi-

marratu dituzte agerraldian. 

ARKEOLOGIA MUSEOA

Bilboko Arkeologia museoak,

aurten, zazpi erakusketa eskaini-

ko ditu: batzuk formatu handiko-

ak eta beste batzuk txikiagoak.

Formatu handikoen artean, adi-

bidez, ekainetik 2024ko urtarrile-

ra, Megalitoak: eremu sakratuak

eta lurralde-erreferenteak era-

kusketa izango dute, jasota dago-

en lehen arkitekturari buruzkoa. 

Bestalde, Amorotoko Abittaga

haitzuloko fusil karlista uztaila

bitarte ikusi ahalko da, eta Barri-

kako Lastarriko aurpegi bikoa ,

Askotariko

eskaintza

edozeinen

eskura

Aldundiak 30 erakusketa inguru
prestatu ditu urte honetarako bere
ardurapeko museo eta aretoetan
b Ehundik gora jarduera eta dozena bat
argitalpenek osatzen dute programa

Bilboko Rekalde aretoa, artxiboko irudi batean. REKALDE ARETOA

Bizkaiko Foru Aldundiko eta museo

zein aretoetako arduradunak urteko

programazioaren aurkezpenean, au-

rreko asteartean, Bilbon. BIZKAIKO FORU

ALDUNDIA
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Foru museoak

apirilera bitarte. Halaber, museo-

ak arkeologia topaketekin  eta on-

dare ibilbideekin jarraituko du.

Irailaren 15erako eta 16rako, Gal-

damesko Arenazako kobazulora-

ko ibilbidea antolatu dute, Museo

eta Aztarnategi Arkeologikoen

Sarearen Eguna dela eta. 

SANTIMAMIÑE

Unescok Gizateriaren Ondare

izendatu zituen Urdaibaiko bios-

fera erreserban dauden kobazu-

loak. Bizkaiko Foru Aldundiak

erakusketa berezi bat antolatu du

Santimamiñen, haren ibilbide

guztia jasoz eta 1918. urtean han-

go indusketak hasi zirenetik in-

dusketa horien ondorioz bilduta-

ko elementu guztien berri ema-

naz. Ekaina eta abendua bitartean

ikusi ahalko da. Horrez gain, urte

osoko egun guztietan eskaintzen

dira bisita gidatuak kobazulora,

neguko astelehenetan izan ezik.

EUSKAL HERRIA MUSEOA

Makina bat erakusketa ipiniko

dute Gernika-Lumoko Euskal

Herria museoan. Horien artean

bitxiena da Palindromoak: Mar-
kos Gimeno, Autore Erotua. Jose-

ba Sarrionandia idazlearen eta

Esteban Montorio diseinatzaileek

ondu dute. Arduradunen esane-

tan, apustu kurioso, original 

eta arriskatua da puntu batean,

baina egoki eta erakargarria, era

berean.

Ondarea Berbetan egitasmoan,

uztailean eta abuztuan, museoko

lorategian, literatura eta kultura

ondarea uztartuz euskaraz min-

tzatzeko aukera egongo da. Ho-

rrez gain, Euskal Herria museoa-

ren atzeko aldean dagoen Euro-

pako Herrien parkean ohikoak

diren bisita gidatu botaniko edota

ornitologikoekin jarraituko dute.

LA ENCARTADA MUSEOA

Balmasedako La Encartada fabri-

ka museoa erreferentziagunea da

Europa osoan, kontserbazio eta

ondare industrial gisa. Urte osoan

Berritu programarekin segituko

dute, makinek funtzionatzen 

jarraitu eta ekoitzi ahal izateko.

Halaber, azaroko larunbatetan

erakustaldiak egingo dituzte

martxan dauden elementuak

gertutik ikusi ahal izateko. 

Bi argitalpen ere atera dituzte

aurten La Encartada museoari lo-

tuta: Istorioak ehuntzen. Kada-
gua haraneko ehungintzako
emakume langileen lekukotzak
eta Etxetik (ez) ibiltzeko lanak.
Genero-ikuspegiak industria-
ondarerako.

TXAKOLINGUNEA

Txakolinguneak lau erakusketa

eskainiko ditu Bizkaiko kostalde-

an: Bakion, zehazki. Hasteko,

martxoa bitarte, prentsako antzi-

nako iragarkiei buruzkoa. Biga-

rrenik, martxotik ekainera, Eula-

lia Abaitua bilbotar argazkilaria-

ren ingurukoa. Hirugarrena,

uztailetik irailera, Bakioko mar-

gozaleei eskainia. Eta, azkena,

urritik aurrera, euskal mendiza-

letasunaren historiako gertaera

gogoangarrienak biltzen dituen

Mendian Gora. Horrez gain, ohi-

koak dituen familia eta umeen-

tzako tailerrek zein ekintzek beti-

ko programa osatuko dute. 

Txakolina eta komikia uztar-

tzen dituen Txakomicprograma-

rekin ere jarraituko dute.  Progra-

mari lotuta kaleratu dituzte, hain

zuzen, Istorioak txakolinarekin
eta Txakomic: Txakolinaren his-
toriaargitalpenak.

EL POBALEKO BURDINOLA

Bizkaian martxan dagoen burdi-

nola bakarra Muskizen dago: El

Pobalekoa. Leku magiko eta era-

kargarri gisa deskribatu izan da

bertan erakusten dena. Larunba-

tetako erakustaldiak egiten ja-

rraituko dute aurten, burdinola-

ren funtzionamendua osotasune-

an erakutsiz. Besteak beste, mu-

seoan lanean ikus daitezke 

gabia edota harrizko hauspo be-

reziak. 

Horrekin batera, apirila bitarte,

ikusgai egongo da haize orratzei

buruzko Denboraren seinaleak
erakusketa. Era berean, ondarea

ezagutzeko ibilbideak ere antola-

tu dituzte. Gai eta formatu ezber-

dinetan eskainiko dira, denak ere

burdinaren inguruan. 

MUÑATONES GAZTELUA

Muskizko Muñatones gazteluan

bisita gidatuen programek jarrai-

tuko dute. Aurten erakusketa

taula berria egongo da ikusgai:

1917. urtean Pablo Uranga mar-

golariak egin zuen mihise baten

kopia, hain zuzen.

Bisita orokorrez gain, maiatze-

an, Erdi Aroko moda ezagutu

ahalko da, bisita eta ekintza ez-

berdinen bitartez. Ekainean, bes-

talde, Erdi Aroko zaldunen borro-

karako armak eta teknikak era-

kutsiko dituzte. Azaroan, Matxin
Eguna ospatzeko San Martin.
Dorre, portu eta baseliza bisita

gidatu tematikoa izango da ekin-

tza nagusia.

ONDARE ARETOA

Hiru erakusketa hartuko ditu Bil-

boko Ondare aretoak. Batetik, Jo-

se Manuel Rozas margolari eta es-

kultorearen ibilbidea jasoko duen

erakusketa. Bestetik, zinema are-

toei buruzko erakusketa bat: Bil-

bon izan ziren zinema aretoen ar-

kitektura jasoko duen erakusketa

izango da, hain zuzen. Eta, hiru-

garrenik, Ricardo Toja margola-

riaren erakusketa geografiko-

biografikoan berrogei obra adie-

razgarri erakutsiko dira. 

Bermeoko Arrantzale Museoa, artxiboko irudi batean. XABIER ARMENDARIZ



MUSIKA

ARRIGORRIAGAGonzalo Portu-

gal.

bBihar, 20:00etan, Elizondo

tabernan.

ARTEAGA Iñaki Salvador eta Ai-

nara Ortega.

bGaur, 19:30ean, kultur etxean.

BARAKALDOMaria Berasarte.

bBihar, 20:00etan, antzokian.

BARRIKATurbofuckers.

bBihar, 20:30ean, Golfo Norten.

BASAURIBerta Vittersweet.

bGaur, 20:00etan, Socialen.

BILBOBilboko Orkestra Sinfoni-

koa. Bi arima errusiar.

bGaur 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOTrivium, Heaven Shall Burn,

Obituary eta Malevolence.

bGaur, 18:15ean, Santana 27n.

BILBOSandra Carrasco.

bGaur, 19:30ean, Arriagan.

BILBONoctem, Perennial Isola-

tion eta Insaniam.

bGaur, 20:30ean, Azkenan.

BILBOFito & Fitipaldis & Platero 

y Turi omenaldia.

bGaur, 20:30ean, Terminalen.

BILBOKevin Johansen.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOThe Binilo’s.

bBihar, 18:00etan, Euskaldunan.

BILBOEva Martin.

bBihar, 20:00etan, Cotton cluben.

BILBO Iñaki Uranga.

bBihar, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBOShinova eta Montana.

bBihar, 20:30ean, Santana 27n.

BILBOSomas Cure eta Halo Metal

Band.

bBihar, 20:30ean, Stage Liven.

BILBOLorelei Green.

bBihar, 20:30ean, 

Bilborocken.

BILBOAgate Deuna ballet, Geral-

dine eta Zetak.

bBihar, 20:30ean, Euskaldunan.

BILBOLa Topadora.

bBihar, 21:00etan, Zorrotzako

gaztetxean.

BILBOSotomonte.

bBihar, 21:30ean, 

Azkenan.

BILBOBilboko Udal Musika Ban-

da.

b Igandean, 12:00etan,

Euskaldunan.

BILBO John Dealer and the Coco-

nuts eta EH, Merxe.

b Igandean, 13:00etan, Crazy

Horsen.

BILBOMacaco.

b Igandean, 19:00etan, Camposen.

BILBOO Sister!.

b Igandean, 19:00etan, BBK

aretoan.

BILBOTxistu mundua eta Martina.

Bilboko Udal Txistulari Banda.

bAstelehenean, 19:00etan,

Euskaldunan.

BILBOHuntaz eta hartaz. Joseba

Sarrionandia eta Ruper Ordorika.

bAstelehenean, asteartean eta

asteazkenean, 19:00etan, eta

ostegunean, 20:00etan, Kafe

Antzokian.

BILBOBilboko Orkestra Sinfoni-

koa.

bAstelehenean, 19:30ean,

Euskaldunan.

BILBOGure patua. Euskadiko Or-

kestra.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Euskaldunan.

BILBORevocation, Goatwhore,

Alluvial eta Creepng Death.

bOstegunean, 19:00etan, Stage

Liven.

BILBOGoldmund Quartet.

bOstegunean, 19:30ean,

Filarmonika elkartean.

BILBOAntonio Mazzei trio.

bOstegunean, 20:00etan,

Jazzonen.

BILBOMcOnak.

bOstegunean, 21:30ean, 

Kafe Antzokian.

ERMUAOrihen.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

GETXOXXXV. Agate Deuna koru

jaialdia.

bBihar, 18:00etan, kalean.

GETXOLeioa Big Band.

bBihar, 19:30ean, 

Andres Isasin.

MUNGIAStew.

b Igandean, 19:00etan,

Mungirocken.

PORTUGALETEThe Noventones.

b Igandean, 18:00etan, La

Perdizen.

SANTURTZISutan, Te Kiero Ma-

tar, Atentatu, Me la Suda eta Atila

Txiguagua Beldugarria.

bGaur, 19:00etan, Mamarigan.

ANTZERKIA

ARRIGORRIAGALagun beltz

asko. Ados Teatroa.

bGaur, 19:30ean, Lonbon.

BERRIZHondamendia. Axut ko-

lektiboa.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

BILBOLa comedia salvó mi vida.

Ignatius Farray.

bGaur, 20:00etan, eta bihar,

22:00etan, Camposen.

BILBODivina tragedia.

bOtsailaren 26ra arte, ostiraletan

eta larunbatetan 20:00etan, eta

igandeetan 19:00etan, Pabiloi 6n.

BILBOEclipse total. Alex Canto eta

Jesus Muñoz.

bGaur, 19:30ean, BBK aretoan.

BILBOVaya Movie. Corta el cable

rojo.

bGaur, 20:30ean, 

Camposen.

BILBOA solas con Rakel R.R..

bBihar, 13:00etan eta 18:00etan,

Euskaldunan.

BILBOMi vida es una anécdota.

Pedro Ruiz.

bBihar, 19:00etan, Camposen.

BILBOMaricas todas.

bBihar, 19:00etan, Euskaldunan.

BILBOLectura fácil. Estefania de

los Santos, Pepa Rus, Pilar Gomez,

Ana Marchessi, Marcos Mayo, De-

siree Cascales eta Pablo Sanchez.

bBihar eta etzi, 19:00etan,

Arriagan.

BILBODesaparezca aquí. Patricia

Sornosa.

bBihar, 20:00etan, Camposen.

BILBOAte-risa como puedas. Jor-

ge Bolaños.

b Igandean, 18:30ean, Camposen.

BILBOGordo, basko y maricón.

Mitxel Santamarina.

bAsteartean eta asteazkenean,

19:30ean, Arriagan.

BILBO Igaroeta Zuri. Lautan Hiru

2023.

bOstegunean, 19:00etan eta

20:00etan, 7 Katu gaztetxean eta

Biran, hurrenez hurren.

Bilbo b Kontzertua

Kostaldeko folk rock errebeldea, Lekeitiotik Bilbora
McOnak 2011n Lekeition sortutako rebel folk talde bat da. Whistle, soinu, banjo eta ohikoagoak diren rock tresnez lagunduta, folkean oinarritu eta

beste hainbat estilo lantzen dituzte. 2021ean kaleratu zuten azken lana: Bitakora —irudian, aurkezpena, 2021ean, Bilbon—. Iazko abuztuan etenaldia

egin zuten, gaur egingo dute itzulera kontzertua Oñatin (Gipuzkoa), eta Bizkaian Bilboko Kafe Antzokian izango dira, eguenean. O. M. E.  / FOKU
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BILBOConversaciones con

mamá. Libelula Teatro.

bOstegunean, 19:00etan,

Zorrotzako udaltegian.

ERMUALehendakari gaia. Iker

Galartza eta Zuhaitz Gurrutxaga.

bGaur, 20:30ean, antzokian.

GERNIKA-LUMOHobe ixilik!. Itziar

Ituño eta Ramon Agirre.

bGaur, 20:00etan, Lizeon.

LARRABETZUNekatutak. Antton

Telleria.

bGaur, 19:00etan, gaztetxean.

LEIOAMoria. Unahoramenos.

bGaur eta bihar, 20:00etan, Kultur

Leioan.

SESTAOPorque me oprime el cor-

sé. Luna Llena - Escena Popular.

bGaur, 19:30ean, Musika Eskolan.

SOPELATerrícolas. El mono habi-

tado.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

BERTSOLARITZA

GAMIZ-FIKABertso afaria. Amets

Arzallus eta Unai Iturriaga.

bGaur, 21:00etan, Fikako

Txokoan.

MARKINA-XEMEINSanta Ageda

bezperako eskea. Josune Ara-

mendi, Nerea Ibarzabal, Lander

San Martin eta Joseba Sololuze.

bBihar, 09:30ean, Amalloan.

DANTZA

BILBOArnasa. Carlos Alonso, Pi-

lar Andres, Mikel Aristegi eta Jon

Ander Garamendi.

bGaur, 19:30ean, BBK aretoan.

DURANGODead. Lasala.

bBihar, 19:00etan, San Agustinen.

ERAKUSKETAK

ARRIGORRIAGABurdina ta abo-

tsa. Joseba Gotzonen eskulturak.

bAstelehenera arte, Euskaldun

Berria aretoan.

BARAKALDOMargolanen irudi-

kapenak.

bAsteazkenera arte, Gurutzetako

gizarte etxean.

BARAKALDOSigue al conejo

blanco.

bOstegunera arte, Clara

Campoamor kultur etxean.

BARAKALDONábulas. Pintura

eta taila.

bOtsailaren 24ra arte, udal

erakusketa aretoan.

BARAKALDODeja reve. Lucia

Fernandez, June Tejado, Borja Go-

mez eta Ander Cerrato.

bOtsailaren 28ra arte, gazte

bulegoan.

BASAURI Irudimenaren erritmoan.

Javier de la Iglesiaren margoak.

bGaur arte, Ariz dorretxean.

BERMEO Izaro. Natura eta historia.

bMartxoaren 26ra arte,

Arrantzaleen Museoan.

BILBOSekzioak / Intersekzioak.

Guggenheim Bilbao Museoaren

Bildumak 25 urte.

bOtsailaren 23ra arte,

Guggenheimen.

BILBOSomewhere from here to he-

aven talde erakusketa. Apichat-

pong, Weerasethakul, Ben, Rivers,

Ana Vaz, Eduardo Teddy Williams

(behin-behineko zerrenda).

bOtsailaren 26ra arte, Azkuna

zentroan.

BILBOZientzia frikzioa. Bizitza es-

pezie lagunen artean.

bOtsailaren 26ra arte, Azkuna

zentroan.

BILBO2022ko azken dohaintzak.

bOtsailaren 13ra arte, Arte Ederren

Museoan.

BILBOCartografías intangibles.

Esther Pizarro.

bBihar arte, Euskaldunan.

BILBOSastraka/Maleza.

bOstegunera arte, Bizkaia 

aretoan.

BILBOSlides (Isiluneen arteko mu-

gimendua). Ines Garcia.

bMartxoaren 26ra arte, Rekalde

aretoan.

BILBOPastora foley 2.

bMartxoaren 1era arte, Artiatx

espazioan.

DURANGORamon de Zubiaurre.

Sorterriaren kolorea (1882-1969).

Margolaria izan zen.

b Igandera arte, Arte eta Historia

museoan.

GERNIKA-LUMOLiburuaren arbo-

la. Gorka Arrese.

bMartxoaren 5era arte, Euskal

Herria museoan.

GETXOSegundas vidas. Michel

Ruizen eskulturak.

bOstegunera arte, Romo kultur

etxean.

LEIOALa vaca pinta.

b Igandera arte, erakusketa 

gelan.

LEIOACvcephoto.

bMartxoaren 5era arte, Kultur

Leioan.

PORTUGALETEBurdina eta abo-

tsa. Joseba Gotzonen eskulturak.

bOtsailaren 28ra arte, Ballontin.

SOPELAMinbizia (Olatz Vazquez).

Olatz Vazquez argazkilariak utzita-

ko lekukotasunak.

bOtsailaren 28ra arte, kultur

etxean.

HAUR JARDUERA

ARRIGORRIAGAMunduari itzulia

80 egunetan. Glu Glu Produkzioak.

b Igandean, 12:30ean, Lonbon.

BARAKALDOKotondarrak. Anita

Maravillas.

bBihar, 18:00etan, Gurutzetako

gizarte etxean.

BARAKALDOEsna. Denis Marti-

nez eta Olaia Valle.

b Igandean, 19:00etan, antzokian.

BERRIZLa fábula de la ardilla. La

Baldufa.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

BILBOMusika sehaskatik.

bBihar, 11:30ean, 

Euskaldunan.

BILBOElssie & Dekker. Ipuin kon-

taketa.

bBihar, 12:30ean, Euskaldunan.

BILBOErreka Mari Euskal Herriko

azken lamia. Ipuin kontaketa eta

musika.

bBihar, 17:00etan, Euskaldunan.

BILBOEmakumeak mundua alda-

tzen. Ipuin kontaketa.

bBihar, 19:00etan, Euskaldunan.

IKASTAROAK

IURRETAPintzelakixki arte adie-

razpen tailerra. Onditz Mendiza-

bal.

bGaur, 16:45ean, herri 

bibliotekan.

BESTELAKOAK

BILBOMikkel Ploug trio.

bGaur, 19:00etan, Errekaldeko

udaltegian.

ONDARROAKabareta Truá.

bBihar, 21:30ean, eta igandean,

14:30ean, Beikozinin.

Arrigorriaga bAntzerkia

Printzipioak auzitan jartzen dituzten ‘lagun beltzak’
Sinesmen eta printzipioei zuzenean begiratzen dien kontakizuna da Lagun beltz asko antzezlana. Pertsona ezezaguna, migratzailea, beste erlijio ba-

tekoa, gizarte klase ahulagoa duena edo bestelako joera sexuala duena da lagun beltz hori. Ados Tetroa konpainiak ondutako lana gaur ikusi ahalko

da, Arrigorriagan (19:30). Irudian, ezkerretik hasita, Ramon Ibarra, Garbi Losada eta Asier Hormaza aktoreak, iaz, Getxon. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU
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LEIOAKO ARTATZA

JAUREGIA 

Helbidea.Txiki hiribidea. Leioa. 

Ordutegia. Otsaileko eta martxo-

ko zapatuetan eta domeketan,

11:00etatik 13:00etara eta

16:30etik 19:30era, orduero, 45 mi-

nutuko bisita antzeztuak. 

Sarrera.Doakoa. Kultur Leioan

eman behar da izena.

Kontaktua.946-07 25 70. 

Ibai Maruri Bilbao Leioa

J
oan den mende hasie-

ran Bizkaiko burgesiak

bizi izan zuen oparota-

sunaren ikurretako bat

da Leioako Artatza jau-

regia. Asko izan ziren bizilekua

Bilbotik Abrako badiako eskuma

aldera eroan zuten familia abera-

tsak. Giro horretan aukeratu zu-

ten Victor Txabarri Anduiza —Vic-

tor Txabarri Salazar industria ar-

loko enpresari eta politikariaren

semea— Trianoko markesak eta

Maria Josefa Poveda Etxaguek

osatutako senar-emazte bikoteak

Leioako eremu hori jauregi bat

eraikitzeko. Udan eta udazkene-

an egoten zen han familia, eta ur-

teko gainontzeko hilabeteetan

Madrilen bizi ziren, negozioak

handik gidatzen baitzituzten. 

Manuel Maria Smith Ibarra ar-

kitektoak diseinatu zuen. Halako

beste jauregi batzuen egile ere

izan zen arren, hau izan zuen bizi-

leku ikusgarrienetako bat. Ana

erregina izeneko XIX. mendeko

estilo ingelesa tokira egokitzen as-

matu zuen. 1914an hasi ziren erai-

kitzen, eta 1918an egin zuten

inaugurazio ofiziala. Alfontso

XIII.a Espainiako erregea gonbi-

datu zuten horretarako Txabarri-

tarrek; 1931n Espainiako II. Erre-

publika aldarrikatu eta familiare-

kin erbesteratu zen arte, erregeak

Artatzan hartzen zuen ostatu Biz-

kaira bisitan etortzen zen aldiro.

1936ko gerran, gudarien kuartela

izan zen. Gerraren ondoren,

1979ra arte, Txabarri Poveda fa-

miliak han igarotzen zituen udal-

diak.

Iban Rodriguez Leioako alkate-

aren esanetan, handia da jaure-

gia, barruan Txabarri Poveda fa-

milia ez ezik haien zerbitzura lan

egiten zutenak ere bizi baitziren.

«Ondo bereizita dago zein den fa-

milia bizi zen zona eta zein zen

zerbitzuarena». Bihar hasita,

otsaileko eta martxoko zapatu eta

domeka guztietan han biziko dira

berriz ere Txabarri Poveda familia

eta haien zerbitzura lan egiten

duten gizon-emakumeak. Izan

ere, Leioako Udalak bisita gidatu

antzeztuak eskainiko ditu aste-

buruetan, nahi dutenek jauregia

ezagutu eta duela mende bateko

burgesia zelan bizi zen bertatik

bertara ikusi ahal izateko. 

Eraikina ia 300.000 metro koa-

dro dituen orube zabal, irregular

eta gorabeheratsu batean dago,

Artatzako hareatzan, etxeari ize-

na ematen dion lekuan. Espainia-

ko Estatuak enkantean ipini zi-

tuen 1894an, eta orduan eskuratu

zituen Txabarri Poveda familiak. 

Eraikinak U formako oinpla-

noa du, eta hegoaldera eta men-

debaldera begira dago. Kanpoko

aldean, Ingalaterrako estiloaren

ezaugarriak argi eta garbi igar-

tzen dira, baina estilo neoeuskal-

dunaren ezaugarriak ere sartu

zizkion arkitekoak; berbarako,

zurezko bilbadurak eta estalkien

malda handiagoak. 

Ekitaldi publikoetarako
1989tik, jauregia Eusko Jaurlari-

tzarena da: Lehendakariarentzat

erosi zuten, eta ekitaldi

instituzional garrantzi-

tsuak egin dira han.

2018an, Jaurlaritzak

udalari utzi zion erabile-

ra, hamar urterako.

Leioaren eguna ospatzen dute

han, herriko ekitaldi garrantzi-

tsuak ere egiten dituzte, eta ez-

kontzetarako erabiltzen dute.

Bi solairuko eraikina da, eta

bietan lau gune daude, ondo be-

reizita: familiarena, zerbitzuare-

na, bisitariena eta umeena. Behe-

ko soilaruan, atarte zabalean, ka-

pera dago; eraikinaren erdigunea

da. Ondoan du bulegoa. Bi egon-

gela tximiniadun handi eta jange-

la bat ere solairu horretan daude,

kristalezko lorategi gela batek lo-

tuta. Umeentzako jangela bat eta

egongelak ere badaude. Baita

egongela, jantzitegia eta bainuge-

la duten gonbidatuentzako loge-

lak ere; horietako bakoitzak bere

sarrera du kanpotik. 

Erdialdean, zerbitzarien gunea

dago; sarrera bereizia eta gune za-

balak ditu: sukaldea, harrikoa

egiteko tokia, jakitegia, zerbitza-

rientzako jangela eta ikuztegia.

Handik jaisten ziren sotora: behe-

an daude upategia, janaritegia,

berogailu gela eta ur beroarena,

ikaztegia eta egurtegia, eta traste-

lekua. Bizilekuaren bestaldean,

garajea, ukuiluak, zalditegiak eta

lantegia zeuden. Lehen solairuan,

logelak daude. Solairu honetan

erizaindegia ere bazegoen. 

Eraikina bezain ikusgarria da

ingurua ere: han ziren crocketean

jokatzeko zelaia, tenis pistak,

zuhaizti batek babestutako ortua,

larreak, berotegia, ur tanga bat

eta oilategiak. Eraikina lorategiz

inguratuta zegoen, Ingalaterrako

etxe victoriarren antzera. Bi ur-

mael ere baziren: batean, nenufa-

rrak zeuden; besteak ontzirale-

kua zeukan. Bederatzi zuloko golf

zelaia ere bazegoen inguruan.

Gaur egun, lorategiak Bizkaiko

Foru Aldundiaren jabetzakoak

dira, eta hark egiten ditu manten-

tze lanak. Alkateak esan du Leioa-

ko eta inguruko herritarren goza-

menerako parke «estimatua»

dela, alboan duen Pinondoko

udal parkearekin batera.

Leioako Artatza jauregia Manuel Maria
Smith Ibarra arkitektoak eraiki zuen, 
XX. mende hasieran, Victor Txabarri eta
Maria Josefa Poveda senar-emazteen eta
familiaren bigarren bizileku izateko.

Ugazabena eta
zerbitzariena

Leioako Artatza jauregia, atzeko aldetik ikusita, artxiboko irudi batean. JAVIER MEDIAVILLA

Maria Josefa Poveda eta zerbitzaria, Leioako Artatza jauregiko bisita antzeztuen aurkezpenean, martitzenean. LEIOAKO UDALA

Otsaileko eta martxoko
asteburuetan,  bisita
antzeztuak egingo dira, han
zelan bizi ziren ezagutzeko


