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Ainhoa Larrabe Arnaiz

A
tsedena hartzeko

izan ohi dira uda-

ko oporrak. Edo

horretarako ba-

liatzen dituzte he-

rritar askok. Baina atsedenaldi

horretan bada aztoratzen denik

ere. Oporrik ez duten guraso as-

koren buruhaustea da haurraren

zaintza egun hauetan. Eta hel-

duen arteko elkarrizketetan, ohi

baino gehiagotan agertuko da

kontziliazio hitza. Haurren zain-

tzaizan ohi da gaiaz eztabaidatze-

ko mugarria. Baina kontziliatzea

pertsona ororen eskubidea dela

uste du Benetako Kontziliazioa

Orain plataformako kide Eider

Fernandezek. Eta lana eta bizitza

pertsonalaren arteko balantza

orekatzeko, gizartearen balioak

jarri ditu jomugan.

Abiapuntua bera da, kontzilia-

zioaren soka luzeak duen lehen

korapiloa; esanahi asko dituen

kontzeptua baita gaur egun, Fer-

nandezen arabera. «Pertsona ba-

koitzak ezberdin bizi eta ulertzen

du kontziliazioa». Gaur egun,

seme-alabak dituen familiarekin

lotzen da kontzeptua, eta haurren

zaintzari lotuta agertzen da ia

beti. «Familietan haurrak ager-

tzen direnean pizten zaigu kon-

tziliazioaren txip hori. Baina uler-

men hori aldatzea da lehen lana».

Argi du Fernandezek: gurasota-

sunetik harago doan auzia da

kontziliazioarena. «Eguneroko

bizitzaren ala norbere bizitzaren

eta lanaren artean oreka bilatzean

datza. Eta horregatik uste dut la-

nean hasten garenetik landu be-

harreko afera dela». Haurrak di-

tuztenek eta bakarrik bizi diren

pertsonek, denek kontziliaziora-

ko eskubide bera izan beharko lu-

kete.

Erakundeek hartzen dituzten

neurri eta arauetan jartzen da

arreta maiz, gaiaz aritzean. Eta

azken urtean zeresana eman

duen gaia ere izan da. Gurasota-

sun baimenen auzia da horren

adibideetako bat. Baimenak pa-

rekatzeko, Eusko Jaurlaritzak

probako egitasmo bat abiatzea

proposatu zuen EH Bilduk otsai-

lean Eusko Legebiltzarrean. Bai-

na ez zuen adostasunik izan.

EAJk, PPk eta UPDk baztertu egin

zuten koalizioaren eskaria, eta le-

gez besteko proposamen bat

onartu zuten, bi eskari egiteko:

batetik, Espainiako Gobernuari

«erreforma integrala» galdegin

zioten, haren eskumena delako;

bestetik, Eusko Jaurlaritzari, bere

eskumen esparruan dauden neu-

rriak indartu ditzala.

Haurrak zaintzeko ordutegi

murrizketetarako diru lagun-

tzak, aitatasun bajen epeak luza-

tzea... Araudietan pausuak ema-

tearekin ados dago Fernandez.

Baina arreta gunea gizartean jarri

du. «Arazoa estrukturalagoa da.

Eraiki dugun gizartearen ezauga-

rriek zaildu egiten dute kontzilia-

zioari buruzko legeak aurrera egi-

tea. Eta horrek gauza bat du oina-

rrian: gizartearen balioen

lehentasunak ez daude ondo ba-

natuta».

Lana, produktibitatea eta kon-

tsumismoa gizartearen erdigune-

an jartzeaz ari da Fernandez. «Bi-

zitzak horren baitan antolatzen

baldin baditugu, haur bat iriste-

an, ordena horrekin hausten du

eta traba bihurtzen da prozesu

horretan». Hala aritzen dira fa-

milia asko, halabeharrez: ahalik

eta ordu gehien eskaintzen dituen

haurtzaindegi zerbitzu bila, adi-

bidez. Edota eskola orduak hasi

aurretik, zaintza zerbitzua duen

ikastetxearen bila. Beti ere, hel-

duak lanera garaiz iritsi ahal iza-

teko bidearen bila. «Haurra ez

dago integratuta gizartearen be-

rezko elementu gisa. Horregatik

bihurtzen da traba, eta hori da al-

datu beharko genukeen lehen

gauza». Horregatik uste du Fer-

nandezek, araudi ala legeen apli-

kazioa baino, mentalitate aldake-

ta dela gakoa.

Konfiantza harremanak

Beharginen eta enpresa buruen

arteko harremanean jarri du

arreta enpleguaren eta egunero-

ko bizitzaren arteko oreka lortze-

ko bide gisa. Eta bi dira Benetako

Kontziliazioa Orain plataforma-

ko kideak nabarmendu dituen

gakoak: erantzukizuna eta kon-

fiantza. «Gaur egun etsai gisa

ikusten dira alde biak. Eta ezin du

horrela izan. Norabide bitan urra-

tsak egin behar dira. Enpresa bu-

ruek konfiantza izan behar dute

beraien langileek egin beharreko

lana erantzukizunez egingo dute-

la. Eta beharginak lana behar be-

zala egiteko konpromisoa hartu

behar du. Era horretan, lanean

malgutasuna lortzea eta kontzi-

liazioan aurrerapausoak egitea

errazagoa da. Eta, guzti horren oi-

narrian, bi aldeen arteko komu-

nikazioa ere badago».

Lana eta betebeharrak ardatz

hartu baino gehiago, konfiantza

eta erantzukizunean oinarritzea

Oporretako oreka ariketak
Lana eta haurren zaintza uztartzea nekeza da, oso, herritar askorentzat. Eta egoera are gehiago
okertzen da udako oporraldian. Adituen ustez, gizartearen balioek ez dute kontziliazioa ahalbidetzen. 

Oporretan dira umeak dagoeneko; denbora librea, aisia eta jolasa dituzte nagusi. Guraso askorentzat, ordea, arazo iturri izaten da hori. JON URBE / ARGAZKI PRESS



Astekoa b 3
BIZKAIKO  HITZA

Ostirala, 2016ko ekainaren 24a

A. Larrabe Arnaiz

Tetris jolasarekin alderatu du
Oihane Erkorekak (Busturia,
1979) bere egunerokoa. Urtebete-
ko haurra du Erkorekak, eta hari
begira antolatu dituzte aurtengo
udako oporrak. Aitortu du bere
enpresan erraztasunak dituela
eta baldintza onak dituela lanaldi
murrizketa eskatzeko. «Hala ere,
gurasoen eta senitartekoen la-
guntza behar izaten dut». Haur
eskolan dute haurra, eta uztailan
zabalik izateak buruhausteak
saihestu dizkie. «Azken egunera
bitarte haur eskolara joango da
umea, bikotekidea eta biok lane-
an gaudelako». Haur eskola bu-
katu eta ondorengo hilabetean,
opor egunak hartzeko puzzlea
osatu dute Erkorekak eta bikote-
kideak, eta haurraren zaintzaren
arabera antolatu dute beraien
egutegia.

Txandaka hartuko dituzte opo-
rrak. «Haur eskola bukatu eta le-

henengo bi asteetan nik hartuko
ditut oporrak, eta horiek bukatu-
ta datozen hurrengoak, bikoteki-
deak». Hiruak elkarrekin egote-
ko astebete gorde dutela azaldu
du Erkorekak. Eta opor astean bat
egin ahal izateko, bikoteak lane-
an eman behar dituzten egunetan
senideen laguntza izango dutela
dio. «Gutxienez astebetez elka-
rrekin egoteko tartea hartu nahi
genuen. Eta hori ahalbidetzeko
senideen laguntza dugu».

Senideak makulu
Opor egutegien puzzlea ez da uda
beteko hilabeteetan bukatzen,
ordea. Irailean egokitzapen aldia
dute haurrek eskolan, eta horre-
tarako ere egunak gorde behar di-
tuzte gurasoek. «Astebete gorde
dut ordurako, eta lanaldiaren
murrizketak ere erraztu egiten dit
prozesua. Edonola ere, guraso eta
senideen laguntza ere izango
dugu egokitzapen tarte horreta-
rako». Zortekotzat du bere burua

Erkorekak, lanaldi murriztuak
haurraren zaintzaz arduratzeko
malgutasuna ematen diolako.

Lanaldi murriztua du Asier Be-
obidek ere (Zornotza, 1975). 7 eta 5
urteko haurrak ditu, eta eskola
bukatuta udalekuetara joango
dira biak udako oporretan. «Uz-
tailean udalekuetan izaten dira
haurrak goizetan, eta horrek tar-
tea ematen digu guri». Edonola
ere, senideen laguntza behar iza-
ten dutela azaldu du Beobidek.
«Udalekuetatik ateratzen dire-
nean, aiton-amonak joan behar
dute beraien bila, gu oraindik la-
nean gaudelako. Baina arazo hori
ez dugu udan soilik izaten, ikas-
turtean zehar ere gauza bera ger-
tatzen zaigu». Abuztuan txanda-
ka hartuko dituzte oporrak Beo-
bidek eta bikoteak, haurrekin
egoteko. «Aste bakoitzean batek
hartuko ditu oporrak, txandaka.
Edonola ere, lauak elkarrekin
egoteko tartea ere hartuko
dugu».

Egutegiko egun gorriekin
puzzlea osatzea helburu
Haurren eta gurasoen oporren egutegia bateratzea ia ezinezkoa izaten
da sarritan, eta senideen laguntza beharrezkoa egiten zaie askori

Haurren oporraldi luzea dela eta, aiton-amonak arduratzen dira, askotan, biloben zaintzaz. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

da proposatzen duena. Eta horre-
gatik uste du, lanean hastearekin
batera landu beharreko auzia
dela lanaren eta egunerokoaren
arteko oreka hori. Aurrez aipatu
duen pentsamolde aldaketara
egin du jauzi berriz, horregatik.
«Hor egiten du huts gizarteak. Ez
ditugu lehentasunak ondo finka-
tzen. Utopikoa izan daiteke. Bai-
na ez baldin badugu oinarri hori
aldatzen, berdin izango du zein
lege ateratzen dugun. Egoera al-
datuko du, bai. Baina azalean ge-
ratuko da, eta ez du sakonekoa al-
datuko: gizartearen lehentasu-
nak eraldatzea, alegia».

Lan mota batzuetan teknologia
berrien erabilerak ere lagundu
dezake eguneroko bizitzaren eta
lanaren arteko oreka bilatze ho-
rretan. Izan ere, gero eta gehiago
dira etxetik lan egiteko aukera
ematen duten enpresak. Baina

horretarako, aldez aurretik aipa-
tutako konfiantza harremana be-
harrezkoa dela nabarmendu du
Fernandezek. «Gaur egun pre-
sentziari ematen zaio garrantzia.
Laneko betebeharren eta norbe-
raren beharren egoera bat ala
beste izan, ordua iritsi arte izaten
gara lanpostuan». Baina azken
urteetan lan orduei buruz egin di-
ren ikerketek argi diote lan ordu
luzeek ez dutela produktibitatea
areagotzen, berez.

Gizarte osoaren ardura
Balioekin lotutako auzia da kon-
tziliazioarena. Eta balioen trans-
misioan berebiziko garrantzia du
heziketak. Horregatik garrantzi-
tsua iruditzen zaio Fernandezi

esparru horretan indar egitea.
Aitortu du, helburuak lortu bitar-
teko urratsak egitea «zaila» dela.

Baina gaiaz plaza publi-
koan aritzea onuraga-
rria dela dio. «Kontzi-
liazioaz hitz egitea
garrantzitsua da. Baina
ez legedien planoan
bakarrik. Eztabaidak eta
pentsamendu horiek
kalera atera behar dira,
eta gure artean gehiago
hitz egin behar dugu.
Adibidez, gurasoak
elkartzen garenean,
hausnartu dezagun nahi
dugun gizarte ereduaz.
Pertsonak hezten ari

garenean, pentsatu dezagun: ‘zer
nolako baloreak transmitituko
dizkiegu? lana dela garrantzi-
tsuena? ala bestelako gauza
batzuk garrantzitsuagoak dire-
la?’. Orain 10 urte dituzten gazte-
ak, hamabost urte barru politi-
kan sartzen direnean, argi izan
dezaten zer nolako erabakiak
hartu behar dituzten».

Etxe askotan haurren zaintza-
rekin batera agertzen dira kontzi-
liazioari buruzko hausnarketak.
Baina herritar guztiek aztertu be-
harko lukete laneko betebeha-
rren eta norbere beharren artean
orekarik ote duen ala ez. Ez daite-
zen udako oporrak izan atseden
hartu eta gustuko gauzak egiteko
sasoi bakarra.

32,6
LAGUNTZA, MILIOI EUROTAN

Eusko Jaurlaritzak %4a igo du aur-

ten kontziliaziorako diru laguntzen

saila. Haurren zaintza eta eszeden-

tzientzat 31,3 milioi gorde ditu eta

727.100 menpekotasuna duten se-

nideen zaintzarentzat.

%90a. Emakumeak dira laguntza

eskatzen dutenen gehienak.

Kontziliazioaren arazoa
estrukturala da; gizarteko
balioen lehentasunak
ez daude ondo banatuta»

«Haurra ez dago integratuta
gizartearen berezko elementu
gisa. Horregatik bihurtzen da
traba, eta hori aldatu behar da»
Eider Fernandez
Benetako Kontziliazioa Orain elkarteko kidea

‘‘
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PARAJETIK

Igor Elordui Etxebarria

San Joan

N
ekez topatuko ge-
nuen bart Euskal He-
rriaren luze-zabale-
an, sugar eta ke bako

herri, auzo, baserri, txoko zein
bazterrik. San Juan Bagileko, za-
poak eta sugeak erreteko, artoak
eta gariak gordeteko, San Juan
Bagileko. Zenbat bider entzun
dizkiodan aitari sanjoanetako
kopla hauek; eta entzun diodan
kontatzen nola ibiltzen ziren
umetan, eskuetan gari-txolak
zuzi eginda, solorik solo karrade-
ran San Joan bezpera gaueko su-
garrak piztu baino lehen.

Zeren eta, agian gaurko gazte
askok ez dute jakingo, San Joan
gaueko zeremonia solstizioare-
kin (solis statio) zerikusia daukan
ospakizuna da. Guztiz paganoa
jatorrian. Besteak beste, udaldia-

ren etorrera iragartzen digu,
nahiz eta, berez, ekainaren 21ean
hasten den uda, eta irailaren
21era arte irauten. Hortaz, eguaz-
tenekoa izan zen, eta ez gaurkoa,
gaurik laburrena eta egun-argirik
luzeena eta jada, oraindik kontra-
koa iruditu arren, eguna labur-
tzen hasita dago. Horrela jarraitu-
ko du abenduaren 21era arte, ne-
guko solstizioa ere ez baita,
benetan, abenduaren 24an gerta-
tzen. 

Kristautasuna Euskal Herrian
zabaltzearekin batera, eta estratu
kultural hori ezarri ahala, elizak
kristautu egin zituen solstizio
biak, beste erritu asko bezala,
egunak ere aldatuz. Horrela,
ekainaren 21a 24ra pasatu zuen,
San Joan Bataiatzaile izendatuz;
eta abenduaren 21a 24ra, horrela

Gabon gaua eta Natibitatea ospa-
tuz. Elizak nahierara mugitu zi-
tuen, beraz, behialako herri-ohi-
turak egutegian. Gaur egun poli-
tikoek legeekin, bankuek
hipotekekin eta enpresek kon-
tratuekin egiten duten antzera,
gutxi gorabehera.

Hargatik, elizak ez zuen lortu
kristautasunaren aurreko usa-
dioak desagertzerik, eta hala,
ohiturotan, oraindik ere, kultura
paganoa eta kristautua nahastuta
agertzen zaizkigu. Baina, kantak
dioen legez, denbora aurrera
etengabean, eta garai berriotan
molde (ez hain) berriak: lehen
solo inguruetan isiotzen zen sua
batez ere, orain gure herri eta hi-
rietako kale eta plazetan; lehen
galtzu-sorta bana eskuan hartu
eta sua emanda ibiltzen ziren

ume eta gazteak, orain bolande-
rak botatzen dira eta sakelakoa-
rekin grabatzen da; lehen belar
txarrak, etxeetako arropa zaha-
rrak eta abarrak erretzen ziren
sugarretan, orain ikasturteko
apunteak eta ontzi urdinera bota
ez ditugun etxeko kartoi eta pa-
perak.

Eta bart, paper eta kartoien ar-
tean, ez dakit ez ote duten erre-
tzera bota halako belar klaseren
bat nire etxe ondoko San Joan su-
tara, zeren eta amets egin dut po-
lizia-etxe, banketxe, epaitegi, go-
bernu-egoitza eta abarren aurre-
an piztutako sugarretan
kiskaltzen zirela argi, gas eta ur-
faktura puztuak, neurrigabeko
hipoteken kontratuak, etxegabe-
tze-aginduak, kazetariak jipoi-
tzea ahalbidetzen duen legea,
euskara tamalgarriz idatzitako
afixak, emakumeak iraintzen di-
tuzten iragarkiak, errefuxiatuei
Europarako sarbidea ukatzen
dieten legedia, hauteskunde in-
kestak... Akelarre amaigabe, zo-
ragarrian.

Ez dakit ez ote duten
erretzera bota halako

belar klaseren bat etxe
ondoko San Joan

sutara, zeren amets
egin dut sugarretan

kiskaltzen zirela
neurrigabeko hipoteka

eta etxegabetzeak,
kazetariak jipoitzea

ahalbidetzen duen
legea, emakumeak

iraintzen dituzten
iragarkiak, iheslariei

Europara sarbidea
ukatzen dien legedia... 

Irudia b Bilbo

Autobusak Greziako errefuxiatuentzat
Errefuxiatuen egoeraren aurkako salaketa kalean egon da asteon. Mugak zabaldu, eta gerratik ihesi dauden

milaka pertsonei babesa emateko premiaz ohartarazi dute ehunka herritarrek. Astelehenean, Errefuxiatuen

Nazioarteko Egunean, manifestazioan irten ziren Bilboko kaleetara. Eta udalak errefuxiatuekiko elkartasunez-

ko hiri izendatu zuen Bilbo. Asteartean, Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformak jakinarazi zuen Greziarako bidea

hartuko duela uztailaren 15ean, Europa mailan egingo den karabanan parte hartzeko: «Babes bila dabiltzan

pertsona horien eskura jarriko ditugu gure autobusak, gurera etorri ahal daitezen». KLAUS ARMBURSTER

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

no gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitzak mozteko eskubidea du.

Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko Hitza,

Uribitarte kalea 18-3.C, 48001 Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

bizkaia@hitza.eus.

%

San Pedro jaietan
bere, Mungian
euskaraz

M
ungiako euskera alkarteak
igaz bete ebazan 25 urte.

Ibilbide luze horretan zehar, ba-
tzuetan beste batzuetan baino in-
dartsuago, sendo eutsi deutso
bere helburuari: herrian euskera-
ren erabilera eskatu eta indartu,
beti bere, diskriminazino positi-
boa erabilita. Horretarako, hain-
bat ekintza antolatu eta gauzatu
ditu, besteak beste, Nontzebarri
aldizkaria, Olgetan-benetan gaz-
teentzako udaleku-negulekuak,
bertso eta kanta saioak, Berba
Probak, Mihiluze Berba Txoko
eta beste hainbat kanpaina.

Baina ekintzek eurek daukien
garrantzia bera baino, azpima-
rragarriagoa da alkartearen ingu-
ruan urterik urte euskera alkar-
tearen bueltan (Mungia Euskal-
dunduz, Txokolo, eta, gaur egun
Mungian Euskeraz izenpean)
batu diran mungiarren gogoa eta
ilusinoa. Izan bere, euskera al-
kartea, batez bere, urteotan he-
rriko taldeetan eta herritarren-
gan euskeraren erabilera bultza-
tu dauen legamia izan da eta da.

Mungiarrontzat euskera gure
nortasunaren eta izakeraren ar-
datzetako bat da. Hori dala-eta,
Mungiako Jai Batzordeak Mun-
gian Euskeraz alkarteari emon
deutso pregoia egiteko agindua
eta balkoian egongo dira alkarte-
ko kide batzuk. San Pedro jaieta-
ko pregoia egiteko ohore hori go-
gotsu aprobetxatuko dabe, bate-
tik,  mungiarrei jai zoriontsuak
opatzeko eta, bestetik,  gure he-
rriak jaietan zein egunerokoan
euskeraz bizi gura dauela eta ho-
rretarako beharrean jarraituteko
prest dagoala gogorarazteko.

Jaietan bere euskeraz biziteko
aukera ezin hobea daukagula
ahaztu ez daigun, Mungian Eus-
keraz alkarteak, pregoia egiteaz
ganera,  paparrean iminteko txa-
pak bananduko ditu eta egun ja-
kin batzuetan (txupinazoan, su-
kalkian...) koadrila eta familien-
tzat photocall berezi-berezi bat
prestatu dau (atera eizue erretra-
tua eta eskegi interneten, baietz
200 batu!). Sorpresaren bat bere
eukiko ei dabe; sorpresa hori zein
dan jakiteko, bagilaren 24an,
20:00etan, Mungiako udaletxea-
ren aurrean egon beharko dozue.

Mungian, jaietan bere, euske-
raz! Gora San Pedro eta gora
Mungia!

Mungian Euskeraz alkartea.

ZUZENDARIARI



Pello A. Zuazo Ondarroa

Ondarroako Udala eta Bizkaiko

Foru Aldundia berriz bildu ziren

joan den ostiralean Kamiñaldeko

lanen inguruan berba egiteko.

Batzar horretan Zunbeltz Bedia-

launeta alkateak bigarren finan-

tziazio plan bat aurkeztu zuen

apirilean eroritako mendi hegala

egonkortzeko lanen kostuari au-

rre egiteko. Datozen egunetan al-

dundiko teknikariak Ondarroara

joango dira lanak zelan doazen

ikustera, eta kostuak nola merka-

tu daitezkeen aztertuko dute.

Izan ere, erorketa gertatu zenetik,

udalak arazoak izan ditu finan-

tziazioa lortzeko, eta konponbide

bat bilatu asmoz, behin eta berriz

batzartu da aldundiarekin.

Apirilean, krisi-mahaia eratu

zuten udaletxean zenbait erai-

kuntza eta geologia enpresarekin.

Eta egoera zein zen aztertu oste-

an, egun horretan bertan udala

aldundiarekin eta Eusko Jaurlari-

tzarekin bildu zen. Lanen kostuei

aurre egiteko finantziazio plan

bat sortzeko beharra ikusi zuten,

eta bai aldundiak, bai Jaurlari-

tzak, datu guztiak aztertzeko

denbora eskatu zuten. Kostuei

buruzko azalpena emana du Be-

dialaunetak: «Etxeen konponke-

tak egiteko 200.000 euro aurre-

ikusi dira; mendi magalaren kon-

ponketa lanetarako, 12-13 milioi;

eta, horrez gain, desjabetzeen

kontua ere hor dago. Guztira,

gehienez, 17 milioi euroko gastua

da».

Gerora, udalak proiektua bidali

zion aldundiari, eta batzarra es-

katu. «Guk beti batzarra nahi

izan dugu, baina hirutara: Jaurla-

ritza, aldundia eta udala. Baina

Jaurlaritzak ezezkoa ematen zi-

gun, argudiatuz udalerria aldun-

diak babestu behar zuela». Ho-

rrela bada, aldundiak 1,5 milioi

euro jarriko zituela hitz eman

zuen. Ostera, udalak berak aurre-

tik 1,3 milioi euroko partida bide-

ratu zuen lan horietarako. «La-

nak lehenbailehen hasi eta amai-

tu behar dira.  200.000 metro

kubiko harri kendu dira,  baina

guzti hori solte dago, ez da egon-

korra. Momentuz, hasierako gas-

tu guztiak guk bakarrik ordaindu

ditugu: lanean dabiltzan enpre-

sak, geologoak...», aitortu du

Ondarroako alkateak. 

Jaurlaritzaren zain
Negoziazioan Jaurlaritza falta ze-

nez, Bedialaunetak laguntza es-

katu zion aldundiari, bitartekari

lanak egin zitzan. Eta azkenik,

ekainaren 9an Ana Oregi Eusko

Jaurlaritzako Ingurumen eta Lu-

rralde Politika sailburuarekin ba-

tzartzea lortu zuten. «Ordura ar-

teko prozesu guztia nola joan den

azaldu genion. Eta eurek, berriz

ere, esan ziguten mendiaren he-

galeko lanen kostua euren esku-

menetatik kanpo geratzen dela,

eta tramite guztiak aldundiarekin

egin behar genituela». Dena den,

Jaurlaritzak Alokabideren bitar-

tez eta lehen beharrizanetarako

diru laguntzekin herritarrei ba-

besa ematen jarraituko duela

baieztatu zien udal ordezkariei.

Batzar hartatik irteterakoan,

Bedialaunetak adierazpenak egin

zituen hedabideen aurrean, esa-

nez, finantziazio arloan institu-

zioek ez zutela Ondarroa behar

den beste babesten. «Hori esan

ondoren, Ana Oregik eta Iñigo

Urkullu lehendakariak Ondarroa

ez zutela bakarrik utziko eta beti

hor egon direla esan zuten twitte-

rren». Eta, liskarraren ondorioz,

Oregik beste finantziazio plan

egiteko eskatu zion udalari. 

Joan den ostiralean Unai Re-

menteria Bizkaiko ahaldun nagu-

siarekin eta Ibone Bengoetxea

Herri Administraziorako eta Era-

kunde Harremanetarako foru di-

putatuarekin bildu zen Ondarro-

ako alkatea. Finantziazio plan be-

rria aurkeztu zuen eta aldundiak

adierazi zion lanen kostuak mer-

katzeko ahalegina egin behar

dela. «Ondarroako udaletxean

egin genuen lehenengo batzar

hartan  ikusi genuen legez, kos-

tuak jadanik oso doituta daude».

Horrenbestez, aldundiko eta uda-

leko teknikariak berriz elkartuko

dira mendi magaleko lanak azter-

tzeko, eta prezioen inguruan ber-

ba egiteko. Halere, Bedialauneta-

ren aburuz, atzera egitea da berri-

ro ere kontu horiekin bueltaka

hastea. «Bere garaian baiezkoa

eman zitzaien obra horiei, eta

orain, berriro ere prezioak berri-

kustea pixka bat korapilatsua da.

Badakigu arazoa Ondarroako

Udalarena dela, baina gure ahal-

mena mugatua da. Horregatik

gabiltza laguntza eske».

Espainiako Gobernuari ere es-

katu diote laguntza, baina uda os-

tera arte ez dute harengandik ezer

jasoko. «Bitartean lanek aurrera

jarraitzen dute, eta fakturak or-

daintzeko daude. Egoera kritiko-

an gaude». Alkatearen esanetan,

denbora kontua da kreditu bat es-

katu behar izatea. Izan ere, Kami-

ñaldeko lanen kostua udalaren

urtebeteko aurrekontu guztiaren

bikoitza da.

Bitartean, 176 familiak euren

etxeetatik kanpo jarraitzen dute,

etxeak hutsik eta kaleak moztuta.

Alokabideren bitartez hirurogei

bat etxe eman dira Ondarroan

bertan, eta beste batzuk herritik

kanpo.  Gainontzekoek familien

eta lagunen bitartez aterpea lortu

dute. Alkatearen esanetan, abuz-

tu erdialderako aurreikusten

dute  «erreka aldeko» kaleak za-

baltzea eta etxebizitzak erabilga-

rri egotea. Mendiaren ondoan

dauden beste 32 etxebizitzek den-

bora gehiago beharko dute,

behintzat mendia egonkortu arte.

«Kamiñalde auzoa babes gabe

dago eta horrek ezinegona sor-

tzen du. Bizkaibusa ez da hara

sartzen eta hango komertzioak

ere oso txarto dabiltza». 

Kamiñaldeko lanen kostua 

berriz aztertuko dute erakundeek

Ondarroako Udala diru bila dabil apirilean eroritako mendi hegala egonkortzeko lanak
finantzatzeko b Aldundiak merkatu egin nahi du aurreikusitako 17 miloi euroko kostua

Ondarroako Kamiñaldeko mendi hegala egonkortzeko lanak aurrera doaz. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

«Badakigu arazoa
udalarena dela baina
gure ahalmena mugatua
da. Horregatik gabiltza
laguntza eske»

«Bitartean lanek
aurrera jarraitzen dute
eta fakturak ordaindu
behar dira. Egoera
kritikoan gaude»
Zunbeltz Bedialauneta
Ondarroako alkatea
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Asier Arrate Iruskieta Bilbo

T
urismo mota asko dau-

de gaur egun: kultura-

la, ekologikoa, abentu-

razkoa... Martitzenean,

Bilbon, turismo  inklusiboa eza-

gutu ahal izan zuten ONCE Aste-

an parte hartu zutenek. Turismo

eredu horren helburua da ezgai-

tasunaren araberako ibilaldiak

eta bidaiak antolatzea.  

Zabalkundean dago turismo

inklusiboa, eta Bilbon, dagoene-

ko, badira zenbait turismo gidari

Travel for All agentziarekin elkar-

lanean itsuentzako ibilaldiak egi-

ten dituztenak. ONCEk aukera

hori baliatu du ikusmen arazoak

dituztenek oporraldiak nola bizi

dituzten ezagutzera emateko.

Bilbo ezagutzera datozen turis-

ta askok bezala, Plaza Biribileko

turismo bulegoan hasi zuten ibi-

laldia asteartean. Unai Manzanas

gidariak Bilboko erliebedun

mapa bana eman zien parte-har-

tzaileei. Horrekin batera azalpe-

nak eman zizkien ibilbidearen in-

guruan, eta soinuen garrantziaz

ohartarazi zituen. Parte hartzaile

bakoitzak laguntzaile bat izango

zuela entzutean lasaitu ziren

asko. 

Begiak estalita eta laguntzailea-

ri ondo helduta abiatu zuten ibil-

bidea hamalau bisitarik. Nafarroa

kaletik behera zihoazela komuni-

kazioa etengabea zen laguntzaile

eta parte-hartzaileen artean. De-

seroso ziren zenbait: bazekitelako

norantz zihoazen, baina ez zein

puntutan zeuden. Euren burua

kokatzeko lehen arrastoa Area-

tzako zubian eman zien gidariak.

Hezetasuna eta airea nabaritzean

errekaren gainean zeudela jakin

ahal zutela azaldu zien, nahiz eta

zegoen bero sargoriarekin zaila

zen aire izpi txikiena nabaritzea. 

Zubitik Arriaga plazara jarraitu

zuten lehen geldialdia egiteko.

Bidean aurkitu zuten lehen ozto-

poa: antzokiaren aurreko eskaile-

rak. Arriskurik ez izateko, ingu-

ratzea erabaki zuen gidariak.

Manzanasek azaldu zuen badirela

zenbait oztopo, baina orokorre-

an, Bilbo ondo moldatua dagoela

beste hiri batzuekin alderatuta:

«Ibilbide osoan ez dugu eskailera

gehiago aurkituko, eta zintarri

guztiak beheratuta daude; hori

bai, semaforo askori soinua jarri

behar diete oraindik».

Azalpenen garrantzia
Behin plazan, Manzanasek Arria-

ga antzokiaren eta inguruko erai-

kinen azalpen historikoa hasi

zuen. Azalpenak, ordea, ez ziren

ohikoak. Eraikinen historiaz ari-

tzeaz gain, euren forma eta ta-

maina irudikatzeko azalpen oso

zehatzak eman behar zituen gi-

dariak. «Ez da erraza, gauza asko

jakintzat ematen direlako», azal-

du zuen Manzanasek. «Ibilbidea

sentsorialagoa egin behar dugu».

Sentsorialtasun horren lehen

adibidea Arriagako aurrealdeko

fatxadan bertan sentitu ahal izan

zuten. Gidak antzokiaren horma-

ra hurbildu zituen hareharriaren

eta Ereñoko marmolaren arteko

desberdintasuna nabaritzeko.

Behin Alde Zaharrean, ibilgai-

lurik gabe, erosoagoa egin zi-

tzaien ibilbidea. Gainera, Maribel

Navascues parte-hartzailearen

esanetan, galtzadarrizko zola la-

gungarria zen: «Zapaltzen duzu-

na sentitzea izugarri garrantzi-

tsua da; ideia bat egiten duzu ka-

learen zein puntutan zauden». 

Zapaltzen zuenaz gain, tenpe-

ratura aldaketak eta aire boladak

baliatzen zituen Navascuesek

non zegoen jakiteko. Bilbokoa

izanik, nondik zebilen kontura-

tzeko nahikoa izango zela uste

zuen. Ez zen horrela izan, ordea.

Arriaga plazan zirela, gidariak

azaldu behar izan zion San Niko-

las eliza bere atzean zegoela.

Bidebarrieta kaletik barna,

sentsorialtasuna lantzen jarraitu

zuten. Gidariak Bidebarrietako li-

burutegiaren inguruko azalpena

ematen zien bitartean, eraikina-

ren harri landua ukitzera gonbi-

datu zituen. Berdin Txakur kalea-

ren eta Loteria kalearen artean

dagoen iturriko lehoi buruekin. 

Jose Antonio Ravala parte-har-

tzailearen esanetan, hiria ezagu-

tzen baduzu ideia bat egin deza-

kezu; baina toki ezezagunetan

arazoa izan daitekeela uste du.

Bera eguzki eta itzalez baliatu zen

norabidea jakiteko. «Eguzkia

mendebaldean dagoenez badakit

norantz noan». Kaleetan zarata

gutxi zegoela ohartu zen, eta be-

raz zailagoa egiten zitzaiola ob-

jektuak eta pertsonak kokatzea.

Done Jakue katedralera iriste-

an elizpera sartu ziren. Aterpea-

ren forma irudikatzeko gidariak

akustikarekin jokatu zuen. Eta

hortik katedraleko atera gertura-

tu ziren, izar formako errematxe-

ak ukitzera.

Izozki dasta bukatzeko 
Handik lasai batean itzuli ziren

Plaza Barrirantz. Bidean non zeu-

den ziur jakin gabe jasotzen zituz-

ten zarata eta usainen berri ema-

ten zuten etengabe parte-hartzai-

leek. Zamudioko Atean zeudela

igarri zuten, inguruko taberna eta

dendetatik zetorren zarata eta

ahotsak nabaritu zituztenean.

Aurrerago, beste partaide batek,

gozoki denda baten albotik pasa-

tu zela usaindu zuen. Gidariak

azaldu zien ibilbidearen parte

dela bakailao eta antzeko dende-

tara sartzea Alde Zaharreko usai-

nak identifikatzeko.

Ibilbidea Plaza Barriko izozki

denda batean bukatu zuten. Ber-

tan, zentzumenekin jolasten ja-

rraitzeko, parte-hartzaileei zapo-

re bereziko hainbat izozki eman

zizkieten dastatzeko, eta zaporea

asmatzeko erronka egin zieten.

Eguzkipean ia ordu eta erdiko

ibilbidea egin ostean, parte-har-

tzaileek gustura hartu zuten «az-

ken sorpresa». 

Lehen taldeak bukatuta, biga-

rren ibilaldi gidatua egin zuten

Zazpikaleetatik barrena. Ez zen

izan ONCE Asteko ekintza baka-

rra. Bezperan, esaterako, aginta-

riek Garraio Tourra egin zuten

garraio publikoaren egoera azter-

tzeko. Bihar emango diote amaie-

ra asteari, goizeko 10:30etatik au-

rrera Azkuna Zentroan egingo

den ekitaldi nagusiarekin.

ONCE Astearen baitan, parte-hartzaileek bertatik bertara bizi ahal
izan dute itsuentzat eskaintzen diren moldatutako ibilaldietako bat.
Falta bada ere, hiriaren irisgarritasunean egindakoa nabarmendu dute.

Bilboko Zazpikaleak
sentituz ezagutzen

Eskailerak izan ziren ibilbideko oztopo nagusia. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Bilboko San Frantzisko, Zamako-
la eta Bilbo Zaharra auzoetako an-
dreei zerbitzu emango dien Ema-
kumeen Etxe bat aldarrikatu dute
hainbat elkartek urteetan. Alda-
rrikapenari berriz helduta, jardu-
naldiak egin dituzte Galtzagorri,
La Posada de los Abrazos-Besar-
katuz eta Gaztaroa Sartu-Koop
elkarteek. Auzootako emakume-
en errealitateari buruz hausnartu
dute, protagonistekin eurekin.
Galtzagorri elkarteak prest du
gura duten Emakumeen Etxea-
ren ereduaren proiektua. Susana
Andino (Bilbo, 1969) kideak eman
du haren berri, eta jasotako ekar-
penen laburpena egin du.
Zergatik da beharrezkoa Ema-

kumeen Etxe bat San Frantzis-

kon?

Gizarte bazterketan murgiltzeko
arriskuan dagoen emakume ko-
puru handia eta kultur aniztasun
ezaugarri bereziak ditugu. Auzo-
otan pobrezia tasa oso altua da,
eta langabe kopuru handia. Ho-
rrez gain, prostituzioa pilatzen
den leku bat da. Bestalde, etorkin
gehienek hara jotzen dute bizile-
ku bila, eta lana ere bertan bila-
tzen dute. Emakume etorkinek ez
dute erreferentziarik, lekurik
edota tresnarik euren egoerari
aurre egiten laguntzeko. Horre-
gatik, Galtzagorriko kideok uste
dugu oso beharrezkoa dela era
horretako topagune bat izatea
San Frantziskon. Udalaren aurre-
kontua oso eskasa da berdintasun
arlorako, ordea: %0,13 besterik ez.
Horrekin oso gutxi egin dezake-
gu. Hainbat emakumeen etxe
dauzkagu inguruan: Basaurin,
Ermuan, Donostian... Arraroa da
oso Bilbon, arlo askotan aitzinda-
ri izanik, era horretako lekurik ez
izatea.   
Zer-nolako Emakumeen Etxea

proposatzen duzue?

Ezer baino lehen, azpimarratu
behar da Bilbo bezalako hiri batek
emakumeen etxe bat baino
gehiago izan beharko lituzkeela.
Bestalde, ondoko zerbitzu hauek
izan beharko lituzke: informatika
gela txiki bat; emakumeei infor-
mazioa emateko gunea; erakus-
ketak eta kultur jarduerak; admi-
nistrazio alorreko aholkularitza;
sukaldea; jantzitegi bat; komu-
nak eta dutxak; ludoteka bat eta
jabekuntza eskolaren egoitza.
Denek ala denek eskatu dute
etxea 24 orduz zabalik egotea.
Zuen proiektuaren ardatz diren

bost gai landu zenituzten lantal-

deetan. Zein ondorio atera zeni-

tuzten, hasteko, emakumeen

parte hartze politiko eta soziala

sustatzeari dagokionez?

Ni talde horretan aritu nintzen.
Politika mailan, modu formalean,
emakumeok oraindik ez dugu
aurkitu gure lekurik; are gutxiago
etorkin direnek. Seme-alabak
edo adineko senideak zaintzeko
betebeharra daukagu oraindik.
Beraz, ez daukagu baliabiderik
eta astirik politikari ekiteko. Hori
izan da ondoriorik nabarmenena.
Betiko kontua da, baina are na-
barmenagoa da pobrea edota
etorkina bazara. 
Zer ondorioztatu zenuten ema-

kumeen aurkako indarkeriari

aurre egiteko moduei buruz?

Indarkeria pairatu duten bi ema-
kumek euren esperientzia konta-
tu zuten. Niretzat oso harrigarria
izan zen gutxitasun fisikoa edota
organikoa duten Bizkaiko pertso-
nak koordinatzeko Fekoor fede-
razioko kide batek ekarpenen
mahaian kontatutakoa. Esan

zuenez, genero indarkeria paira-
tu zutela azaldu zieten erakunde-
etan alor horretan lanean ari dire-
nei. Eta haiek zalantzan jarri zi-
tuzten testigantza horiek.
Hausnarketa egin dugu horri bu-
ruz. Berriro geratu da agerian in-
darkeria pairatzeko ere emaku-
meak nagusi den kanonen barne-
an sartzen den gorputz eredua
izan behar duela. Sinesgaitza iru-
ditzen zitzaien-eta aniztasun fun-
tzionala duen pertsona batek
sexu jazarpena pairatzea.
Emakumeen bizi baldintzak

nola hobetu litezkeela ebatzi ze-

nuten?

Gauza mordoa atera ziren. Horre-
tarako oso baliagarriak izan dira
jardunaldiak. Galtzagorrin hogei
emakume gaude, baina guk ezin
dezakegu jakin zeintzuk beharri-
zan dituzten errealitate erabat
anitzak bizi dituzten andre guz-

tiek. Euretako batek, esaterako,
Emakumeen Etxean jantzitegi
bat jartzeko eskatu zuen, lana bi-
latzeko elkarrizketetarako arropa
egokiak gorde ahal izateko. Beste
proiektuetan egiten ari diren be-
zala, yoga eskolak zein ahaldun-
tze eskolarentzako egoitza bat
izan nahiko genituzke. Sukalde
bat ere jarri gura dugu, beste he-
rrialde batzuetako jakiak nola
prestatu ezagutzeko. Tresna oso
baliagarria da elkar ezagutzeko
eta, bereziki, emakume etorki-
nak eroso sentitzeko. 
Ikerkuntza eta sentsibilizazioa-

ren alorrean, zer nolako haus-

narketak egin dituzue?

Iruditzen zaigu Emakumeen
Etxean lantzeko ardatzik zailena
dela hori. Beste etxeetan zer egi-
ten duten kopiatuko dugu. Taile-
rrak eta hitzaldiak aurreikusi
dira, besteak beste.

Kulturaniztasuna eta jakintza-

ren elkar trukea da azken arda-

tza.

Ardatz hori funtsezkoa da gure-
tzat. Besteak beste, Miribillako
ikastetxe publikoko guraso elkar-
tekoek esan zuten buruko zapia-
renganako beldurra kentzeko
saio batzuk egin behar zirela. Ho-
rri buruz lan handia dugu egiteko
gure auzoan.
Zer-nolako parte hartzea izan

zen?

Handia, izugarria. Auzoko ema-
kume askok parte hartu zuten.
Bazirudien bakoitzak bere lekua
aurkitu zuela, eta hori ez da gutxi.
Pozik sumatu genituen. Topake-
tak egin aurretik ibili gara elkar-
tez elkarte, hiru astez, metodolo-
gia lantzen. Emakumeei etxe bat
margotu genien, eta galdetu ge-
nien zer izan beharko lukeen etxe
horrek euren gabeziak eta beha-
rrak asetzeko. Beraz, asko landu
dugu. Jendea inplikatuta sentitu
da, eta, ondorioz, jardunaldietan
parte hartu dute. Gero ebaluazio
bat egingo dugu, eta ikusi behar-
ko da zein ondorio ateratzen den.
Non kokatu gura duzue, zehazki,

etxea?

Harrobi plazan, San Frantziskon.
Oso auzotarrak gara. Bilbo Zaha-
rra plazak badu giroa. San Fran-
tziskoko plazan ere gero eta jende
gehiago ibiltzen da: Sarean eta
haren inguruan hainbat jarduera
egiten dira. Harrobi plaza erabat
abandonatuta dago. Ricardo Bas-
tidak egindako eraikin oso polita
dago han. Prostitutak artatzeko
eta haiei laguntza emateko erai-
kina zen. Leku horretan gauzatu
nahiko genuke gure proiektua. 
Udalaren aldetik zein erantzun

jaso duzue?

Itziar Urtasun Berdintasun zine-
gotziari eta haren lantaldeari he-
larazi diegu proiektua. Ikusminez
hartu zuten. Bi bilera egin ditugu
eurekin, baina ez da aurrerapau-
sorik izan. Jardunaldietan Ber-
dintasun teknikaria izan zen.
Dena den, ez dugu amore eman-
go, eta aldarrikapenarekin jarrai-
tuko dugu. Proiektua eurekin ba-
tera kudeatu gura dugu. Horreta-
rako, udalaren konpromisoa eta
dirua behar ditugu. Udalak Bilbo
Zaharrean eta San Frantziskon
artearen aldeko apustua egin du.
Hor daude Bilbo Arte, Berreginen
museoa, ekintzaileei begirako
ekimen ugari... Oso ondo dago,
denontzako lekua izan behar da
gure auzoetan. Baina, ikusita zer
nolako langabezia eta pobrezia
tasa dauzkagun, eta, etorkinak
etorri bai, baina lanik ez dutela
lortzen, beste baliabide batzuk
behar ditugu. Izan ere, gure auzo-
an bizirik irautea bera da artea.

«Bizirik irautea bera da
artea gure auzoan, 
San Frantziskon»

Susana Andino  b Galtzagorri taldeko kidea

Emakumeen Etxe bat eskatu dute Zamakola, Bilbo Zahar eta San
Frantziskorako. Gizarteak baztertzeko arriskuan andre asko daudela
eta kultur aniztasun ezaugarri bereziak dituztela azaldu du Andinok.

MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS
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Asier Arrate Iruskieta Bilbo

Itun kolektiborik gabe dago

arrain kontserba eta gazigintza

sektorea duela bederatzi urtetik,

eta berriki hitzarmenerako akor-

dio bat lortu dute. Sindikatuek

«galzorian» ikusten zuten Biz-

kaiko ituna, Espainiako hitzar-

menak irensteko zorian. Baina,

urtetako lanaren ondoren, lortu

dute. LAB, CCOO eta UGT sindi-

katuek aurreakordioa sinatu du-

tela iragarri dute; aurki sinatuko

dutela akordioa.  Bizkaiko sekto-

reko langileei eragingo die itu-

nak, eta 2017. urtera arte egongo

da indarrean. Berez, aurreko itu-

na 2007an agortu zen, eta 2008tik

2017ra arteko balioa izango du be-

rriak. Hala ere, beste akordio bat

sinatu arte aplikatzen jarraituko

da. Sinatzaileek klausula bat gehi-

tu diote, gainera, hitzarmenari:

adostutakoa aldatzekotan, akor-

dio baten bidez egin beharko da. 

LABek azaldu duenez, aurretik

zuten guztia mantentzea lortu

dute bi urteko lanketari esker, eta

baldintza batzuk hobetzea ere

bai. Esate baterako, soldatak eta

dietak hobetuko dizkiete langile

finkoei: %1,75eko igoera izango

dute 2015 eta 2017 urteei dago-

kien soldatetan. Aldi bateko lan-

gileek, egungo soldata manten-

duko dute. Hori ere lorpentzat

dute sindikatuek, orain arte %15

gutxiago kobratzeko aukera za-

balik baitzegoen.

Malgutasun orduak erdia baino

gehiago jaistea ere adostu dute.

2012ko Lan Erreformak ahalbide-

tu zuen patronalak 172 orduko

malgutasuna ezartzea urteko lan

jardunean. Orain, 82 ordura mu-

rriztu dute kopurua, eta ordu ho-

riek ez dira ezarriko oporretan, jai

egunetan edo domeketan.

«Lorpen garrantzitsutzat» jo

dute hitzarmena LABeko ordez-

kariek; bai edukiengatik, baina

baita Bizkairako hitzarmen pro-

pioa mantentzea lortu izanagatik

ere. Sindikatuaren esanetan, hi-

tzarmena lurraldean negoziatze-

ak ekarri du Espainiakoa baino

hobea izatea. Horregatik adierazi

du ez duela ulertzen ELAk hitzar-

mena sinatzeari uko egitea.

«Feminizatuena» den eta

«egonkortasun txikiena» duen

sektorean akordioa lortu izana-

ren balioa goratu du CCOOk. Pre-

karietatean murgilduta aritzen

diren langileen baldintzak hobe-

tuko direla adierazi du.

Hitzarmena lortu
dute kontserba
eta gazigintza
sektorean  
LAB, CCOO eta UGT sindikatuek sinatu dute
hitzarmena  b Besteak beste, soldata igoerak
ekarriko ditu Bizkaiko sektoreko langileentzat

Langileak Berriatuko hegaluze kontserbera batean lanean. JON HERNAEZ / ARP

36 zaldi eta asto
konfiskatu ditu
aldundiak Basaurin

BASAURI bBizkaiko Foru Aldun-

diak 15 zaldi, 10 asto, 11 poney eta

txerri bat konfiskatu ditu Basau-

riko etxalde batean, gaizki zain-

duta eta txarto elikatuta zeudela-

ko, eta horien identifikazioan

zein ustiaketan hainbat irregu-

lartasun zeudelako. Jabeak hain-

bat zigor jasoak zituen aurrez ere.

Herri galdeketak
egiteko araudia
nahi du Udalberrik

BILBO bDatorren osteguneko

udalbatzan, udal gaiei buruz he-

rritarrei galdetzeko araudia egin

dezala proposatuko dio Udalbe-

rrik Bilboko Udalari. Mozioa aur-

keztu du horretarako. Araudi ho-

rrek izaera juridikoa izan dezala

eta prozedura zehaztu dezala es-

katuko du udal taldeak. 

Zezenketei buruz
galdetzeko eskatu
diote Aburtori

BILBO bZezenketen aurka 3.000

bat pertsona bildu ziren aurreko

asteburuan Bilboko kaleetan,

manifestazioan, eta, aste hone-

tan, herritarren aldarria kontu-

tan hartzeko eskatu dio EH Bil-

duk Juan Maria Aburto alkateari;

gaiari buruz herritarrei galdetze-

ko: «Galdeketa egiteko prest ze-

goela esan zuen, herritarrek es-

katzen bazuten».   

Konfiskatutako astoak. FORU ALDUNDIA

158
AURREKONTUETARAKO 

JASOTAKO PROPOSAMENAK

Hurrengo urteko aurrekontuei be-

gira, herritarrei proposamenak

egiteko aukera eman die Bilboko

Udalak, lehen aldiz. Erantzun ona

izan du: 158 ekarpen jaso ditu; 132

banakoenak, eta 26 elkarteenak.

BIZKAIKO HITZA
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

G
rezian dabil Julen Na-

farrate Aurrekoetxea

berangoztarra, astele-

henetik. Alde batetik

bestera, bizikletan. Sukalde bate-

tik bestera. Izan ere, hiru hilabe-

tean Europa hegoaldeko kostal-

dean gauzatuko duen proiektu

bitxiak sukaldeak ditu jomuga;

betiko sukaldaritzan nagusi diren

emakumeak, «izeko Mertxe be-

zalakoak».

Nafarrateren gurasoekin bizi

den «amama modukoa» da

izeko; «Euskal Herrian etxe

askotan dagoen emakume miti-

koa, etxeko sukaldaritza egiten

duena; kalitatezko sukaldaritza,

itzela», dio Nafarratek berak.

«Baina itzelak diren arren, ez

diegu meriturik aitortzen gehie-

netan», zehaztu du. Aitortza

horixe egin nahi dio izekori, eta,

bide batez, haren modukoei.

Etxetik kanpora joan da horreta-

rako; Europako kostaldeko

sukaldeetan halako andreen bila

arituko da, lekuan lekuko erreze-

ta eta osagaien bila. 

Donostia 2016 egitasmoaren

proiektua da Nafarrate gauzatzen

ari dena. Berak proposatutakoa,

baina Donostia 2016k babestuta-

koa. Gastronomia eta Mediterra-

neoa bizikletaz uztartuko zituen

proposamenak nahi zituen Gi-

puzkoako hiriburuko egitasmo-

ak, eta Berangoko gazteak aur-

keztutakoa aukeratu zuen.

«Ideia erakargarria iruditu zitzai-

dan: bizikleta, gastronomia eta

Mediterraneoa». Sukaldean be-

reziki trebea ez dela eta, izekore-

kin gogoratu zen. 

Miresmena erakusten du hala-

ko etxeko sukaldariekiko. Eta

gehiago ezagutu nahi ditu. Haie-

kin egon, haiengandik ikasi, eta

duten balioa ikusarazi. 3.000 ki-

lometrotik gora egingo ditu bizi-

kletan horretarako, herriz herri,

sukaldez sukalde.

Atenasen hasi zuen astelehene-

an abentura. Greziako herrietan

ibiliko da uztail hasiera arte, eta

Italiara iritsiko da ondoren. Alde-

rik alde zeharkatuko du Italia.

Itsasontzian Sardiniara jauzi egin,

Frantziako kostaldea pedalei era-

ginez igaro, eta Kataluniara joan-

go da ondoren. Aragoi eta Nafa-

rroa zeharkatu, eta irailaren 18an

iritsiko da Donostiara. Horixe hi-

tzartua du proiektuaren babesle-

ekin. 

Poltsa bete osagai
Poltsan osagai mordoa dituela

helduko da. Izan ere, ezagutuko

duen sukalde bakoitzetik elikagai

bat ekartzea du xede. «Egunean

40 eta 60 kilometro artean egingo

ditut bizikletaz», kontatu dio

proiektua Bizkaiko Hitza-ri.

«Arrastietan herrietara heldu,

emakume sukaldari horietako

bat topatu, eta bere sukaldean

sartzen saiatuko naiz». Sukalde

horietako bakoitzean bertan tra-

dizioa duen janaria egiten ikaste-

ko asmoa du. «Eta emakume ba-

koitzari eskatuko diot beretzat

osagai gakoa dena, berezia dena

edo proiekturako eman nahi di-

dana emateko». Erraz iraungi-

tzen ez diren produktuak izan be-

harko dute, halere; poteetan edo

hutsean ontziratuta daudenak,

zereal zein espezieak, olioak edo

antzekoak. «Kontuan izan hiru

hilabetean eraman behar dituda-

la alportxetan eta egun askotan

bero egingo duela».

Osagaiak poltsan metatu, eta,

etxera bueltatzean, izekori eman-

go dizkio. «Emakume horiek

guztiak lotuko dituen egitasmoa

izekok itxiko du». Hain zuzen, ja-

tordu bat prestatuko du izekok

osagai horiekin guztiekin; menu

oso bat. Egun berezi batean egin-

go du, gainera: irailaren 22an, 79

urte beteko dituen egunean. 

«Badakit lanean jarriko duda-

la, baina, hasieran ezetz esan zi-

dan arren, gustura dago, hunki-

tuta», dio Nafarratek. «Kezkatu-

ta ere badago horrenbeste

denbora kanpoan egongo naize-

lako, errepidean bizikletaz ibiliko

naizelako, eta, batez ere, ez dakie-

lako zer jango dudan!».

Europa hegoaldeko kosta bizikletaz egingo du
Julen Nafarrate Berangoko gazteak; etxeko
sukaldari tradizionalen bila doa, bakoitzetik
errezeta eta osagai bana lortzeko asmoz.

Sukalderaino,
bizikletaz

Julen Nafarrate, bizikletaz aurrez egin zuen bidaia batean. BIZKAIKO HITZA
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Erredakzioa 

Gozoki uztartzen ditu tradizioa

eta berrikuntza Donostiako Gel-

toki gozodendak. Aurreko belau-

naldien esperientzian oinarrituta,

ibilbide luzea egina dute gozogin-

tzan Jose Mari Pikabeak eta Car-

men Etxabek. 1988an ireki zuten

Geltoki, buruan zerabiltzaten

«ideia berritzaileak» garatu ahal

izateko. Egiten ari ziren ikastaro-

etan eta bidaietan ikasitakoak

praktikan jartzen hasi ziren or-

duan. «Asko joaten ginen gauza

berriak ikastera, eta tradizionala

uztartzen hasi ginen tendentzia

eta testura konbinaketa berrie-

kin». Donostiako erdigunean

daukate saltokia, Amara auzoko

Easo kalean; denda berritu dute

oraintxe. Produktu berriak, tes-

tura berriak eta zaporeen uztar-

keta dira Geltokiren filosofiaren

oinarriak.

Dendaren azpian daukate

obradorea. Pikabeak azaldu due-

nez, «dena etxean egindakoa

da», eta «egunero» egiten dituz-

te. Pastak, esaterako, astean bitan

edo hirutan egiten dituzte. «Es-

katzen dituztenek egin berriak

eramaten dituzte». Tartak eta

pastak ez ezik, pastelak, opilak,

ogia eta beste hainbat postre ere

egiten dituzte obradorean. Horie-

tarako, %100 naturalak diren le-

hengaiak darabiltzate: fruta natu-

ralekin egindako pureak, fruitu

lehorrak... Ez dute kontserbante-

rik erabiltzen. «Gurina erabiltzen

dugu, ez margarina; esnegaina

ere esnegaina da, ez begetala; txo-

kolate ona erabiltzen dugu, mar-

meladak guk geuk egiten ditu-

gu...».  

Lehengaiari ez ezik, produk-

tuaren jatorriari ere ematen diote

garrantzia; ahal duten heinean,

bertako hornitzaileekin lan egi-

ten dute. «Lehen, arrautzak egu-

nero ekartzen zizkiguten Igeldo-

tik; orain, pasteurizazioa egiten

dute, eta guregana ekartzen dute.

Esnea ere Igeldokoa ekartzen

dugu».

Ondarreta tarta da Geltokiren

berezitasunetako bat. Bizkotxoak

almendrazko irina darama, eta

tartaren gainean, almendra tosta-

tua. «Arrakasta ziurtatuta dauka

tarta horrek, mundu guztiari gus-

tatzen zaio. Ondo dator gosaltze-

ko, hamaiketako moduan, me-

riendatzeko...». Etxean jateko ez

ezik, oparitzeko egokia dela dio

Pikabeak, baita norabait gonbi-

datuz gero eramateko ere. «Eus-

kal Herrian almendra oso lehen-

gai erabilia da: euskal pastelak

badu, pantxinetak ere bai...».

Kurruskariak

Tradizioa alboratu gabe, produk-

tu eta osagai berriei tokia egiten

die Geltokik. Kurruskariak, esa-

terako, asko erabiltzen dituzte.

«Orain arte, testura sinpleak zeu-

den; orain, saiatzen ari gara ku-

rruskari berriak sartzen, bizkotxo

mota berriak egiten...». 

Tarta eskaintzaren artean, ba-

rietate zabala daukate: klasikoak,

bereziak, ezkontzetarako presta-

tzen dituztenak... Arrakasta

gehien duenetako bat kafea, txo-

kolatea eta kurruskaria darama-

na da; «asko saltzen da». Gaine-

rako tarten artean, honako hauek

nabarmendu ditu Pikabeak: txo-

kolatea eta karamelua daukan

lingotea hur eta barkillodun ku-

rruskariarekin; jogurt tarta txo-

kolatezko ganatxe eta masusta-

gorriekin... «Azken horrek gaile-

ta dauka oinarrian, eta gero

txokolate ganatxe bat. Horretan

esnegaina eta trufa muntatuago

daude, eta testura potenteagoa

da. Masusta-gorria marmeladan

darama». 

Tartekin batera, beste hainbat

gozo berezi egiten dituzte Gelto-

kin: zopa gozoak, pastel txikiak,

sushi gozoa, kokteletarako ontzi

txikiak, souffle-ak... Ultrakonge-

lazioaren teknika erabiltzen

dute, «soilik kontserbaziorako»,

eta, horri esker, uneoro eskaintza

zabala dute bezeroari eskaintze-

ko. Gainera, eroslearen nahietara

egokitzen ahalegintzen dira. Hori

horrela, eskaera berezirik eginez

gero, betetzen saiatzen dira, ahal

duten neurrian. Etxerako zerbi-

tzua ere badute: Donostian eta

muga diren herrietan egiten dute

banaketa. 

d
ESKAINTZAREN DATUAK

Ekoizlea. Geltoki gozodenda.

Telefonoa. 943-45 09 02.

Eskaintza. Ondarreta tarta 

(sei pertsonarentzat), 

eta pasta sorta (250 g).

Prezioa. 22 euro.

Noiz arte. Ekainaren 29ra arte.

Webgunea.

www.euskalherrikoplaza.com 

Testura eta
zapore gozoak,
tradizioa 
eta berrikuntza
uztartuta
Donostiako Geltoki gozodendak eskaintza
zabala du: tartak, pastelak, ogia... b Guztiak
ere eskuz eta egunean bertan egiten dituzte
b Ondarreta tarta dute berezitasunetako bat

Donostiako Amara auzoan dauka saltokia Geltoki gozodendak, Easo kalean. ARGAZKI PRESS

Ezkerrean, Ondarreta tarta —Geltokiren berezitasunetako bat—; eskuinean, pasta sorta bat. GELTOKI

BIZKAIKO HITZA

Ostirala, 2016ko ekainaren 24a10 b Saskia bete euskal produktu



Asier Arrate Iruskieta Bilbo

G
aztedi dantzari taldea
1951. urtean sortu zu-
ten, Santutxun, eta,
ordutik, auzoaren

erreferente eta bertako ospakizu-
nen ezinbesteko parte da. 65 urte
horietan santutxuar asko pasatu
dira taldetik, eta horiek guztiak
omendu nahi dituzte urtean ze-
har egingo dituzten ospakizune-
tan. Datozenei lanean jarraituko
dutela ere erakutsi nahi diete;
«herriko kulturaren alde lan egi-
teko gogoa lau haizeetara zabal-
tzen» segitzeko asmoa dutela.

Horretarako, inoiz taldekide
izan direnak eta egun taldean di-
renak elkartuko ditu bihar Bilbo-
ko dantza talde zaharrenak. Za-

piak Bat izeneko ikuskizun ibilta-
ria egingo dute arratsaldeko
seietatik aurrera. Bederatzi be-
launaldi eta 315 pertsona batuko
dira guztira; sei urtetik 84 urte ar-
tekoak. 

Bertan izango dira Gaztediko
haur eta gazteen taldeak ere. Hain
zuzen, taldetik pasatutako dan-
tzariei ez ezik, umeei ere leku be-
rezia egin nahi diete ospakizune-
an. «Haiek dira gure etorkizu-
na», azaldu du Ane Garai kideak.
Egun, ehun umetik gora daude
Gaztedin, hamar taldetan bana-
tuta. Dantzariez gain, Adiskideak
fanfarrearen eta Mairuek erral-
doien konpartsaren laguntza
izango dute biharkoan.

Ikuskizuna partaide kopurua-
ren tamainakoa izango da. Isoza-
ki dorreetan hasiko da, eta Casil-
da Iturrizar parkeko Pergolan bu-
katu. Tartean geldialdiak egingo
dituzte hainbat plaza eta gunetan:
Guggenheim museoan, Euskadi
plazan, Salbeko zubian... Belau-
naldien arteko lotura irudikatze-
ko, parte hartzaileek zapiak era-
biliko dituzte elkarri helduta joa-
teko. Antolatzaileek azaldu
dutenez, udak eta dantzak gauza
komun bat dute: «kolorea». Ko-
lore hori da Gaztedik Bilbon ba-
rreiatu nahi duena.

Gune bakoitzean taldeko bi be-
launaldi arituko dira elkarrekin.
Plaza batetik besterako loturak
ere musika eta dantzarekin alai-
tuko dituzte. Ibilbidea aurrera
joan ahala taldea haziz joango da,
Pergolan guztiak elkartu arte.
Ibilbidea bukatzeko, belaunaldi
guztiak elkarrekin dantzatuko
dira. Entseguetan ikusi duen gi-
roa dela eta, dantzari eta ikusleen
artean bihar jende «dezente» el-
kartuko dela uste du Garaik.

Gaztediko kideak Isozaki do-
rreetako dantzaldia azpimarratu
du. Ikuskizunaren lehen geldial-
dian, Gaztedi dantzari taldea sor-

guk ere transmisio horrekin ja-
rraitzeko». Gaztedi ez dutela gaur
egungo kideek soilik osatzen gai-
neratu du; aurretik izan direnak
eta etortzeko direnak ere badirela
Gaztedi.

Agertoki aldaketa
Aukeratutako ibilbidea ere ez da
ausazkoa izan. «Dantzak ohiko
tokietatik atera nahi izan ditugu.
Plaza Berritik edo Areatzatik Bil-
bo berrira eraman». Hala, ekime-

tu zuen lehen belaunaldia eta
egungo ume zein gaztetxoak ari-
tuko dira. «Hunkigarria eta esan-
guratsua izango da. Esaterako, 15
urteko kide bat bere amonarekin
dantzatuko da». Izan ere, adin
ezberdinetako dantzarien arteko
harremana izango da ospakizu-
naren ardatza; belaunaldiz belau-
naldi dantzaren ohituraren trans-
misioa mantendu izana ospatu
nahi dute ikuskizunarekin.
«Guri erakutsi ziguten bezala,

na ikustera joateko asmoa dute-
nak ibilbidea lehenengo gerale-
kuan hastera gonbidatu ditu; Iso-
zaki dorreetara joatera, dantza-
riekin batera aurrera egin eta
ikuskizunaren zehaztasunik ez
galtzeko.

Biharkoa ez da, halere, taldea-
ren urteurrena ospatzeko antola-
tuko den ekintza bakarra. Urtean
zehar hainbat erromeria egin di-
tuzte Santutxun, eta uztailaren
16an Castallako (Herrialde Kata-

lanak) dantza taldea eramango
dute auzoko jaietara. Ospakizu-
nei amaiera eman eta Santutxuko
auzotarrek parte hartzeko, urria-
ren 22an Euskal Jaia antolatuko
dute. 24an, berriz, 65 urtez dan-

tzan erromeria herrikoia.
Hain zuzen, Garaik azaldu due-

nez, asko dira Gazteditik igaro di-
ren auzokideak: «Nagusien tal-
dean egon ez dena umetan ibilita-
koa da». Talde gisa, auzoan parte
hartze «aktiboa» dutela gainera-
tu du: «Jai Batzordeko kide gara,
jaietan txosna jartzen dugu, eta
hainbat ekitaldi antolatzen ditu-
gu bai inauterietan bai jaietan».
Gaineratu du auzotarrak kontu-
ratu direla taldean «mugimen-
dua» dagoela: «Beti izan da ho-
rrela». 

Santutxu dute euren etxea, bai-
na bihar Bilboko erdigunea bere
egingo dute. Gazte zein heldu, ki-
deek eta kide ohiek musika eta
dantzaz jantziko dute itsasada-
rraren ingurua. Hirurehundik
gora parte hartzaileek erakutsi
nahi dute erretiroa ez dutela begi
bistan belaunaldien arteko trans-
misioak jarraitzen duen bitarte-
an.

Santutxuko Gaztedi dantzari taldeak ‘Zapiak Bat’ ikuskizun ibiltaria
eskainiko du bihar, 65 urte bete dituela ospatzeko. Taldetik igaro diren
belaunaldi guztiek parte hartuko dute Bilbo erdian egingo den saioan.

Bederatzi belaunaldi

elkarrekin dantzan

Gaztediko kideak 2012an Arriaga aurrean, Maskaradarako prest. GAZTEDI DANTZARI TALDEA

Gaiak b 11
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Gueñesko Eguzki
Barri dantza
taldeak, 50 urte 

R
Gueñesko La Quadra au-

zoko dantza taldeak men-

de erdia bete duela ospatu zuen

joan den asteburuan. Goizean,

dantza saioa izan zen, eta

eguerdian, senidetasun bazka-

ria. Eguna bukatzeko, berbena

egin zuten gazte eta helduak

dantza zitezen.

Horrez gain, Eguzki Barriren

historiari buruzko erakusketa

ere izan dute. Argazki zahar eta

berriak eta taldeak urte haue-

tan guztietan erabili dituen ma-

terial eta jantziak jaso dituzte

bertan. 



BIZKAIKO HITZA

Ostirala, 2016ko ekainaren 24a12 b Proposamena

Natalia Salazar Orbe Bilbo

D
enetariko artis-

ta bitxiek astin-

duko dituzte

Bilboko kaleak

astelehenetik

aurrera. Astin-

du horiek arren, denbora eten

egingo da oinezkoentzat: aho za-

balik utziko dituzte grabitatearen

legeak hausten dituzten itxurak

egiten dituzten ikuskizunek, edo

Areatza erdian jarritako igerileku

batera lau metroko altueratik sal-

to egiten duen artistaren trebe-

ziak. Kalealdia, Kaleko Antzerki

eta Arteen Jaialdia, abiatuko da

astelehenean. Kaleko arte eszeni-

koetan erreferente diren Euskal

Herriko eta nazioarteko 28 kon-

painiaren eskutik, 56 ikuskizun

taularatuko dituzte uztailaren 2ra

bitartean. 

Kalearte jaialdiak ekoiztu dute.

Formatu handiko ekoizpen lana

da, muntaketa teknikoari eta, ba-

tez ere, ikuskizunean parte har-

tzen duen profesionalen kopu-

ruari erreparatuta. 

Bost antzezle ditu protagonista:

Ortzi Akosta, Izaskun Agirresaro-

be, Gaizka Chamizo, Marc Muñoz

eta Nuria Puig. Akosta kirolari

trebea da. Lau aldiz izan da Espai-

niako txapelduna uztaietan. Eta,

artista gisa, 1.500 emanaldi baino

gehiago egin ditu Cirque du Soleil

konpainiarekin. Akrobazia du es-

pezialitate Chamizok. Baina an-

tzezlea, pailazoa eta clown-a ere

bada. Agirresarobe mundakarra

ere zirku artista da. Lurrakda bost

artistok talde gisa egiten duten le-

hen lana. Muñoz eta Puig elkarre-

kin aritu ohi dira, eta baskula

ikuskizuna eskainiko dute, beste-

ekin batera, oholtza gainean. 

Kalealdia iristear da. Astelehenetik aurrera, malabarista, akrobazia eta antzezlanez beteko dira
Bilboko kaleak. Kale Antzerki eta Arteen 17. Jaialdian, guztira 56 ikuskizun taularatuko dituzte 28
konpainiak. ‘Lurrak’ ikuskizunak zabalduko du zikloa, eta jaialdiak uztailaren 2ra arte iraungo du.

Mugak zeharkatzeko saioak 

Sodade ikuskizuna taularatuko du Cirque Rouages konpainiak, hilaren 2an. CIRQUE ROUAGES

Zirku ikusgarri batek inaugu-

ratuko du hamazazpigarren Ka-

lealdia. Lurrak ikuskizunak eus-

kal kulturan sustraitutako zirku

garaikidearen erakustaldia egin-

go du Arriaga plazan. Bere di-

mentsioa, tipologia eta konplexu-

tasun teknikoa direla eta, euskal

eszena garaikidean aurrekaririk

ez duen ikuskizuna eskainiko du

agertoki berezi horrek.

Kalealdiak berak eta Gasteizko
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Musikak ere protagonismo
handia hartuko du. Mikel Her-
nandez Urrutia eta Anai Gambra
txalapartari nafarren ttakunek jo-
siko dute ikuskizuna. Doinuez
haragoko saioak eskainiko dituz-
te. Izan ere, musikariak ere an-
tzezle lanetan jarri ditu Adrian
Schvarzestein zuzendariak.

Trikiti doinuak Unai Laso san-
turtziarrak jarriko ditu. Haren he-
rrikide Roberto Castrok, bestalde,
denetariko tresnak baliatuko
ditu: alboka, gaita bizkaitarra eta
galiziarra, zenbait txirula, harmo-
nika, ukelelea, gitarra eta mando-
lina, panderoa, kanabera eta ta-
rrañuelak. Ikuskizun horretarako
propio sortutako doinuak joko di-
tuzte musikari horiek.

Bost artista eta lau musikari ja-
rriko dituzte oholtza gainean, be-
raz. Oreka jokoak, soka ariketak
eta baskulan prestatutako jauziak
izango dituzte betebehar ikuslea
harrapatuko duen saioan.

Hasiera ikusgarria dakar Kale-
aldiak. Baina hasiera besterik ez
da izango hori. Kaleko antzerkia,
musika ibiltaria, clown-ak, kaba-
reta, dantza eta aireko akrobaziak
eskainiko dituzte Areatzako, Pla-
za Barriko eta Arriagako plazetako
agertokietan eta Casilda Iturrizar
parkean jaialdiak iraungo duen
egunetan. Aurten ere, zirkuko
karpa handia jarriko dute parke
horretan. Bertan zabalik egongo
diren beste bost agertokiekin ba-
tera, hiriko berdegune hori aire

EGITARAUA 

ASTELEHENA, EKAINAK 27

Lurrak. Zirku garaikidea lantzen

duen Lurrak ikuskizuna taulara-

tuko dute Arriaga plazan,

22:30ean.

ASTEARTEA, EKAINAK 28

Zirku tailerrak. Umeentzako zir-

ku tailerrak. Areatzan, 10:30etik

aurrera.

Le Theatre de la Toupine.

L’Órgarêve et sex Joveux Nuages
ikuskizuna, Casilda Iturrizar par-

kean, 17:00etan.

Mysterieuses Ciffures. Con
ternura… una historia de flores
ikuskizuna. 17:00etan, Casilda

Iturrizar parkean.

Fanfarre Gipsy Pigs. Sans groin
ni trompette. 18:00etan, Casilda
Iturrizan parkean. 22:30ean,
Arriaga plazan. 
Le Siffleur. La sieste sifflée.
19:00etan eta 20:30ean, Casilda
Iturrizar parkean.  
Pez Limbo. Almacenes La Pari-
sienne ikuskizuna. 20:00etan,
Casilda Iturrizar parkean. 
Kukai eta Tanttaka. Hazipenen
pozak aurkeztuko dute Kukai
Dantzak eta Tanttaka Teatroak.
22:30ean, Arriaga plazan.

ASTEAZKENA, EKAINAK 29

Tailerrak. Umeentzako zirku
tailerrak, 10:30etik aurrera, 
Areatzan.

Le Theatre de la Tupine. L’ Ór-
garêve et sex Joveux Nuages

ikuskizuna, 17:00etan, Casilda
Iturrizar parkean.

Mysterieuses Ciffures. Con
ternura… una historia de flores
ikuskizuna. 17:00etan, Casilda

Iturrizar parkean.

Fanfarre Gipsy Pigs. Sans groin
ni trompette. 17:00etan eta
20:30ean, Casilda Iturrizan par-
kean. 
Le Siffleur. La sieste sifflée.
18:00etan eta 20:00etan, Casil-
da Iturrizar parkean. 
Markeliñe. Crusoe ikuskizuna
taularatuko du Markeliñek.
19:00etan, Casilda Iturrizar par-
kean.
Nicole & Martin. Los músicos
de Bremen aurkeztuko dute,
gazteleraz. 20:00etan, Casilda
Iturrizar parkean. Sarrera, hiru
euro.
Circ Bover. Vincles taularatuko
dute, 22:30ean, Arriaga plazan.

OSTEGUNA, EKAINAK 30

Zirku tailerrak. Umeentzako
zirku tailerrak, 10:30ean, Area-
tzan. 
Circo Ripopolo. Dopo Ripopolo
taularatuo dute, 18:00etan eta
20:45ean, Plaza Barrian. 
CIE Pol & Freddy. Le Cirque
Démocratique de la Belgique
aurkeztuko dute, 19:00etan eta
22:30ean, Areatzan. 
Moral Soul. Du-All ikuskizuna
eskainiko dute, 19:00etan,
Epalza kalean.
Antzezlan laburrak. Areatzako
Kaiean hainbat ikuskizun labur
izango dira, 20:00etan eta
21:30ean: Garazi Paskualen
Pausoz pauso; Ivan Gonzalezen
Cree, crea; Cia Baluscaren Fent
Palanca; Neta Orenen Let them
come. Gero, Pompon Antzerkia
aurkeztuko dute.
Nicole & Martin. El pescador y

su mujer ipuinaren kontakizu-
na egingo du bikoteak.
20:00etan, Casilda Iturrizar
parkean. Sarrera, hiru euro.
Vendaval. Soif ikuskizuna tau-
laratuko dute, 00:00etan,
Arriaga antzokiaren ondoan.

OSTIRALA, UZTAILAK 1

Cafe de las Tres Teatro. Ta-
chán!! La historia del circo ilus-
trada por la Familia Musculinni
taularatuko dute, 12:00etan, Are-

atzan.

Cie Les Güms. Stoïk aurkeztu-
ko dute, 18:00etan eta 21:30ean,
Arriaga antzokiaren ondoan.
Moral Soul. Du-All ikuskizuna
eskainiko dute, 19:00etan eta
22:30ean, Plaza Barrian.
Malas Compañias. Letter ikus-
kizuna eramango dute Areatza-
ra, 19:30ean.
Nicole & Martin. La doncella
sin manos aurkeztuko dute.
20:00etan, Casilda Iturrizar
parkean. Sarrera, hiru euro.
Marcel Gros. Particular era-
mango du Areatzara, 20:30etik
aurrera.
Kadavresky. L’effet escargot
eskainiko dute, Areatzako
Kaian, 23:00etan.
Cirque Rouages. Sodade ikus-
kizuna taularatuko dute Arria-
ga plazan, 00:30ean.

LARUNBATA, UZTAILAK 2

Malas Compañias. Letter ikus-
kizuna eramango dute Areatza-
ra, 12:00etan.

Marie De Jongh. Marie? taula-
ratuko dute, Plaza Barrian,
18:00etan eta 21:00etan.
Marco Vargas & Chloe Brule.

Me va gustando taularatuko
dute, Arriaga Antzokiaren on-
doan, 18:45ean eta 22:00etan.
Libertivore. Hêtre eskainiko
dute, 19:15ean eta 22:45ean,
Areatzan.
Kadavresky. L’effet escargot
eskainiko dute Areatzako
Kaian, 19:45ean eta 23:30ean. 
Cirque Rouages. Sodade ikus-
kizuna taularatuko dute, Arria-
ga plazan, 00:30ean.

lagunduta, Schubert eta halako
musikari klasikoen kantak inter-
pretatuko ditu txistu eginda.
Bake gunea eskainiko die ikus-
entzule guztiei poesia laino baten
aterpean.

Publikoa protagonista bilaka-
tuko da, bestalde, Mysterieuses
Coiffuresen Con ternura... una
historia de flores ikuskizunean.
Hala nahi duten ikusleen ilean, lo-
rez osatutako ile bildu ikusgarriak
egingo dizkiete.

Suitzatik iritsitako Nicole &
Martin ipuin kontalariak parkeko
karpan ariko dira. Grimm anaien
lau ipuin ezagun taularatuko di-
tuzte. Gaztelerazko saioa izango
da. Euren bi seme-alabekin mun-
duan zehar ibiliz karabanan bizi
diren zirkuko bi artista dira ipuin
kontalariok. Haien ikuskizunek,
betiko ipuinetatik ateratako an-
tzerkirik kutunena eta akrobazia
saio ikusgarriak, zuzeneko musi-
ka, umorea eta magia uztartzen
dituzte.

Euskal ordezkariak
Lurrak ekoizpenaz gain, Euskal
Herriko ordezkaritza zabala izan-
go da, aurten ere, Kalealdian.
Hainbat taldek aurkeztuko dituz-
te euren azken lanak: Kukai Dan-
tza eta Tanttaka Teatroa, Malas
Compañias, Marie De Jongh, Pez
Limbo eta Markeliñe konpainiek,
Garazi Pascualek eta Ivan Gonza-
lezek, hain zuzen. Dantza, zirkua,
kaleko antzerkia eta clown dizi-
plinak uztartzen dituzten propo-
samenak taularatuko dituzte. 

Familia giroan gozatzeko mo-
duko saioak prestatu dituzte uz-
tailaren 1 eta 2ko goizetarako. Fa-
milia osoarentzako antzerkia,
musika, zirkua eta clown ikuski-
zunak interpretatuko dituzte. Ma-
las Compañias eta Cafe de las Ar-
tes Teatrok hartuko dute ardura
hori.

Bestalde, umeentzako zirku
tailerrak egingo dituzte, Area-
tzan, asteartetik ostegunera. 4 eta
12 urte arteko umeek gorputzeko
lanarekin lotutako oro landuko
dute: disoziazioa, erritmoa eta
mugimenduaren hastapena. Hel-
burua ondo pasatzea eta arte dizi-
plina horretara beste modu bate-
an hurbiltzen laguntzea da.

Saioetara propio bertaratutako
ikusleak eta Bilbon zehar ostera
bat egiten ari diren asko eta asko
erakarriko dituzte bateko eta bes-
teko eskaintzek. Ikuskizuna has-
tera doa.

zabaleko agertoki gisa finkatuko
dute: 56 ikuskizunetako asko eta
askoren agertokia izango da.

Aukera paregabea ematen du
kokaleku horrek era horretako
ekitaldiak antolatzeko, hala azal-
du dute antolatzaileek. Leku za-
bala izateaz gain, oinezkoentzako
gunea ere bada eta. 

Estreinaldiak
Hainbat ikuskizun estreinakoz
ikusi ahalko dira Bilbon. Belgika-
ko Pol & Fredi konpainiaren Le
cirque democratique de la Belgi-
que lana da horien artean azpi-
marragarriena. Demokraziaren
mugei buruzko umorezko an-
tzezlan horretan, gehiengoaren
diktadurarako joera izango dute

aztergai. Kabaret bat antzeztuko
dute Areatzan. Ikuskizun bitxiak
eskainiko dituzte; besteak beste,
eskirako erabiltzen diren botak
baliatuta, klake saio bat interpre-
tatuko dute. Horrez gain, ikusmin
handia sorraraziko du lau metro-
ko altueratik igerileku batera
egingo duten jauziak.

Zazpikaleak eta Bilboko gauak
izango dira ikuskizun deigarrie-
nak bereganatuko dituzten leku
eta tarteak. Han estreinatuko du
L’effet escargot lana Frantziako
Kadavreski konpainiak. Poesiaz
betetako zirku ikuskizun bat era-
mango dute Areatzako kaira. Pro-
tagonistek itxura trauskila dute
lehen begiradan. Hala ere, ikusle-
ak aho zabalik uzteko moduko
abileziak erakutsiko dituzte lane-
an hasitakoan. Trebeziaz betetako
eskujoko saioak, akrobaziak, ore-
ka lanak eta aireko uhal ikuskizu-
nak dauzkate prest.

Ikuskizun gehienak doakoak
izango badira ere —karpa barru-
koak ordaindu egin behar dira—,
kalitate handiko konpainia eta
artistek egingo dute bat Kaleal-
dian. Andaluziako Marco Vargas
& Chloe Bruleren Me va gustan-
do dantza saioak, esaterako,
hainbat sari jaso ditu. Bertan ari
diren lau artistak erabateko kon-
trasteetan murgiltzen dira hitza-
ren, musikaren eta dantzaren
bitartez. Elementu bat dute
komun: flamenkoa. Arriaga
antzokiaren ondoan taularatuko
dute, uztailaren 2an.

Egun horretan iritsiko da ikus-
min handienetakoa sortu duen
saioa ere, nazioartean ospe handi-
koa: Cirque Rouagesek Sodade
ikuskizuna aurkeztuko du. Zirku-
ko ikuskizunik onenaren saria
irabazi berri du Valladolideko (Es-
painia) Nazioarteko Kaleko An-
tzerki Jaialdian. Hamar artistak
osatzen dute taldea. Zirkua, mu-
gimendua, musika eta antzerki
mekaniko eta poetikoa baliatzen
dute komunikatzeko. Akrobatek,
funanbulistek eta trapezistek, bi
gurpilek eta soka batek osatutako
egitura handi batean euren trebe-
ziak erakutsiko dizkiete bertara-
tzen diren ikusleei.

Eskujokoak, akrobaziak eta
bestelako trebetasun harrigarriak
taularatuko dituzten artisten on-
doan, ikuskizun bitxiagoak egin-
go dituzten beste batzuk ere izan-
go dira. Hainbat diziplina nahas-
tuta, saio berritzaileak sortu
dituzte. 

Casilda Iturrizar parkea izango
da era horretako bi ikuskizunen
agerlekua. Horietako bat Le Sif-
fleurrek eskainiko du. Txistu
jotzailea da bera. Poltsikoko
orkestra filarmoniko batek

Informazio gehiago bildu

nahi izanez gero, bisitatu

webgune hau: 

www.bilbokokalealdia.eus 

@



Barakaldo
Mundu oso bat 
auzo batean

1
Mendialde auzo elkarteak

Kaixo Rontegi auzo eguna

antolatu du, lehen aldiz,

kultura arteko egitasmoak susta-

tzeko. Bihar, 11:00etan, azoka ire-

kiko dute; 14:30ean, herri bazka-

ria izango da, eta, 16:00etan, ber-

dintasunaren Holi festa egingo

dute, mozorrotuta, hurbileko

merkataritzaren alde. 18:00etan,

berriz, Pasaporte kulturalean

munduko herri bihurtuko dira

auzoko denda eta ostatuak.

Kaixo Rontegi I. auzo eguna

Bihar, egun osoan, Rontegi auzoan.

Bermeo
Hiru kontzertu
Jazzber jaialdian

2
Jizz-jazzek eta Bermeoko

Udalak antolatuta, Jazz-

ber jaialdia egingo dute

hurrengo asteazkenetik ostirale-

ra. Kontzertu denak kafe antzo-

kian izango dira, 20:30ean eta do-

an: asteazkenean, Tomasz Wendt

Trio, saxo jole poloniarraren in-

probisazio gaitasunaren erakus-

garri; ostegunean, Wilfried Wilde

eta, ostiralean, Musikenetik ate-

ratako Night Dreamers boskotea.

Bermeoko XIX. Jazzaldia

Ekainaren 29tik uztailaren 1era,

20:30ean, kafe antzokian.

Bilbo
Antzerki eskolen
lanak, lehiaketara

3
Hamaika antzerki ema-

naldi izango dira aurten

Fetabi Antzerki Eskolen

Bilboko Jaialdian. Bizkaitik Bara-

kaldoko BAIk, Getxo eta Portuga-

leteko antzerki eskolek eta Bilbo-

ko Nexo Teatrok eta Anima esko-

lak aurkeztuko dituzte obrak

lehiara. Emanaldiak 20:00etan

izango dira, baina 18:00etan Off

Fetabi saila izango da, lehiaketa-

tik kanpo geratu diren lanekin.

Fetabi Antzerki Eskolen Jaialdia

Ekainaren 27tik uztailaren 3ra, 

Bilboko Campos Eliseos antzokian.

MUSIKA

AREATZA Nevada.

bBihar, 20:00etan, The Quiet Corner

tabernan.

BAKIO Josu Bergara.

bAsteartean, 20:00etan,

Txakolingunean.

BARAKALDO 77/82 by Haggish.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDO The Reverendos.

bGaur, 21:30ean, Panoraman.

BARAKALDO Sound Machina.

bBihar, 22:00etan, El Amplin.

BARAKALDO Nitch + Al Karpenter.

b Igandean, 20:00etan, El Tubon.

BASAURI Atasko eta Sonic Toys.

bGaur, 22:30ean, Pozokoetxen.

BEDIA En Tol Sarmiento.

bBihar, 22:00etan, plazan.

BERMEO Belatz eta The Uski’s.

bGaur, 22:00etan, Arene auzoan.

BERMEO Somedays Out.

bBihar, 21:30ean, Sollube tabernan.

BERRIZ Jabier Muguruza.

bGaur, 20:00etan, San Joan

ermitan.

BERRIZ Kalakan.

bAsteazkenean, 22:00etan,

Elizondon.

BILBO Bilboko Orkestra Sinfonikoa

& Korrontzi: Symphonic Bilbon.

bGaur, 20:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBO Carvin Jones Band.

bGaur, 20:00etan, Satelite T-n.

BILBO Andres Calamaro.

bGaur, 20:30ean, Euskaldunan.

BILBO La Banda de Fesser.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBO Tximeleta eta Daltonik.

bGaur, 20:30ean, Abusuko jaietan.

BILBO Los Hermanos Cubero.

bGaur, 21:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Ramon Garcia+jam session.

bGaur, 21:00etan, Hacerian.

BILBO The Jayhawks.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Asier Bilbao eta Tximeleta.

bGaur, 22:30ean, Abusuko jaietan.

BILBO Martin Anderson Trio.

bGaur, 00:00etan, Riberan.

BILBO Gaztea DJ lehiaketa: 

Artie Escolar, DJ Jos, Bittor Agirre,

Inshore eta &Der Miniseteri. 

Gero, Las Tea Party.

bGaur, 01:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Solte.

bBihar, 17:30ean, Karmelo Bizirik-en.

BILBO Zango.

bBihar, 20:00etan, Matikoko

Uzturre plazan.

BILBO Robert Jon & The Wreck.

bBihar, 21:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Mean Machine eta Leather

Heart.

bBihar, 21:00etan, Boluetako 

Play dantzatokian.

BILBO Vinila von Bismark.

bBihar, 21:30ean, Bilborocken.

BILBO Danny & The Champions 

of the World eta Frank.

bBihar, 21:30ean, BBK aretoan.

BILBO High Felicity, Daltonik eta

Ainhoa.

bBihar, 22:00etan, Ferrobarrileko

parkinean, Abusun.

BILBO El Pecho de Andy.

bBihar, 22:00etan, La Nuben.

BILBO Los Zigarros.

bBihar, 22:30ean, Kafe Antzokian.

BILBO Screaming George 

& The Hustlers.

bBihar, 00:00etan, Riberan.

BILBO Aterkings.

b Igandean, 13:00etan, Satelite T-n.

BILBO String.

b Igandean, 13:30ean, Residencen.

BILBO Gontzal Mendibil.

b Igandean, 17:00etan, Abusun,

Ibaizabaleko zelaian.

BILBO Tall Juan eta Indieteca DJ’s.

bAsteartean, 20:00etan, Riberan.

BILBO Obsidian Kingdom eta

Erroma.

bAsteartean, 21:00etan, Stage Live

aretoan.

BILBO Nevadah eta Backbone.

bAsteartean, 21:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBO Jody Stephens & Luther

Russell.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Bizkaiko Abokatuen Elkargoan.

BILBO Cordura eta Melmak.

bAsteazkenean, 21:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBO Anastasia.

bAsteazkenean, 21:00etan,

Euskalduna jauregian.

BILBO Scorpions eta Sabaton.

bOstegunean, 21:00etan, Azkenan.

BILBO The Human Beans.

bOstegunean, 21:00etan, 

Via de Fugan.

DIMA Ingo Al Deu-rekin erromeria.

bOstegunean, 22:00etan, jaietan.

DURANGO Piedmont Easy Bay.

bAsteartean, 20:00etan, 

Santa Ana plazan.

ERMUA Valkyria.

bGaur, 23:30ean, Karikato pubean.

GERNIKA-LUMO Rock N’Band.

bGaur, 22:00etan, San Juan Ibarra

plazan.

GETXO Moonshakers.

bGaur, 20:00etan, Arrigunagan.

GETXO High Felicity.

bGaur, 23:30ean, Silver’s Tavern-en.

GETXO Anne Etchegoyen & Biotz

Alai abesbatza.

bBihar, 20:00etan, Biotz Alai plazan.

GETXO Desert Tracks.

b Igandean, 13:00etan, Ereagan.

GORLIZ Hiena eta Desert Tracks.

bGaur, 21:00etan, Xurruten.

GORLIZ Roto eta Surikhatta.

bBihar, 21:00etan, Xurruten.

GORLIZ Ubaldo, Maresti eta Shoeg.

b Igandean, 19:00etan, Xurruten.

LEIOA Sorkun eta Heissenberg.

bGaur, 23:00etan, txosnetan.

Tomasz Wendt saxofoi jotzailea Bermeoko jazzaldian ariko da. HITZA

BIZKAIKO HITZA
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Sestao b Sanpedro jaiak

Bertakoak, Kasko plazan
Atzo hasi eta uztailaren 3ra arte, sanpedroak ospatuko dituzte Sestaon,

eta, orotariko ekitaldiekin, gauero kontzertu bat izango da Kasko plazan.

Igandean, herriko taldeen txanda izango da. Turbofuckers, In Thousand

Lakes —argazkian— eta Rise to Fall ariko dira, 22:00etatik aurrera. PICASA



Bilbo
Dantza garaikidea,
oinezkoenganaino

4
Dantza garaikideak eta

ibiltariek kalean topo

egingo dute Lekuz Leku

jaialdian. Gaur eta bihar, Aban-

doibarrako kaian, Guggenheim

museo aurrean eta Aita Arrupe

pasealekuan, Matxalen Bilbao,

Organik, Ertza eta Asier Zabaleta,

Sara Cano, Carmen Fumero eta

beste hainbat talde ariko dira.

Eta, 22:00etan, Lindy Hop parte

hartzailea egingo dute.

Lekuz Leku dantza jaialdia

Bilboko Abandoibarran, gaur 

eta bihar, 19:00etatik 22:00etara.

LEIOA Lomoken Hoboken.

bBihar, 22:00etan, Solaetxen.

LEIOA Horas Muertas eta KOP.

bBihar, 23:30ean, txosnetan.

MUNGIA Loquillo.

bGaur, 22:00etan, Foruen plazan.

MUNGIA Kepa Junkera & Sorginak:

Maletak.

bBihar, 23:00etan, Matxin plazan.

MUNGIA Etsaiak eta Vendetta.

bBihar, 22:30ean, txosnetan.

MUNGIA Wicked Wizzard eta 

All I Need.

b Igandean, 22:30ean, txosnetan.

MUNGIA Sei Zoro eta Leun.

bAsteazkenean, 22:00etan,

txosnetan.

MUSKIZ Mojinos Escozios.

bGaur, 23:30ean, jaietan.

ONDARROA Gozo-Gozo, 

Trikoma Banda eta Ingo al Deu.

bBihar, 21:00etan, txosnetan.

SANTURTZI Nalga.

bBihar, 21:30ean, Artzon.

SESTAO Pixontxis eta Urrats.

bGaur, 22:45ean, txosnetan.

SESTAO Los Inhumanos.

bGaur, 23:00etan, Kasko plazan.

SESTAO Los Diablos.

bBihar, 23:00etan, Kasko plazan.

SESTAO Sexpeares eta Putakaska.

bBihar, 23:30ean, txosnetan.

SESTAO In Thousand Lakes, 

Rise to Fall eta Turbofuckers.

bEtzi, 22:00etan, Kasko plazan.

SESTAO Porjoaquines.

bAstelehenean, 23:00etan, 

Kasko plazan.

SESTAO The Ladies Band.

bAsteazkenean, 22:00etan, 

Kasko plazan.

SESTAO Tutto Carra.

bOstegunean, 22:00etan, Kasko

plazan.

SOPELA Xaiko.

bAsteartean, 23:00etan, txosnetan.

SOPELA The Ribbons.

bAsteazkenean, 22:00etan, 

La Triangun.

SOPELA Rat-Zinger.

bAsteazkenean, 23:00etan, jaietan.

ANTZERKIA

BARAKALDO Zirika Zirkus: Ilargian.

bGaur, 18:00etan, Pozokoetxen.

BERRIZ Vaivenen Des-Habitat.

bAsteartean, 22:00etan, Elizondon.

BERRIZ Crusoe.

bOstegunean, 19:00etan, Elizondon.

BILBO Sur un fil. Sur elle.

bGaur, 12:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBO Tu Jeta Me Inquieta: 

Eusko Label imitatzaile lehiaketa.

bGaur eta bihar, 21:00etan, 

Pabiloi 6 gunean.

BILBO Trigo Gomez: Una puta

mierda.

bBihar, 20:00etan, eta, igandean,

19:00etan, Hacerian.

BILBO El Rey de la Sabana: el León.

b Igandean, 17:30ean, Camposen.

BILBO Malvaloca.

b Igandean, 18:30ean, Muzziken.

BILBO La malquerida.

b Igandean, 20:00etan, Muzziken.

BILBO Kalealdia jaialdia: Lurrak.

bAstelehenean, 22:30ean, 

Arriaga plazan.

GERNIKA-LUMO Xankoreren 

No nos llega.

bBihar, 20:30ean, Lizeo antzokian.

GETXO Ameztu taldearen Skratx.

bBihar, 18:00etan, Zubilletan.

GETXO Caminos en la mar.

bBihar, 19:00etan, Utopian-en.

LEIOA Comedy Night: Alex 

Clavero eta Jesus M. Manzano.

bBihar, 00:00etan, Aldapan.

Organik dantza konpainiaren Irrintzi koreografia. ORGANIK Mexikoko Brass Street Boys. HITZA

Agenda b 15
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Zornotza
Kaleko musikaren
festa eta lehiaketa

5
Fanfarre festa etenik ga-

bea izango da hiru egunez

Zornotzan, Haizetara ka-

leko musika taldeen nazioarteko

lehiaketarekin. Euskal Herriko

The Farra Marching Band taldea-

rekin batera, Katalunia, Espainia,

Portugal, Italia, Alemania, Hun-

garia eta Herbehereetako fanfa-

rreak ariko dira, Mexikoko Brass

Street Boysekin batera. Lehiatik

kanpo, Zubiaur Band ariko da.

Haizetara 2016

Gaur 19:00etatik igande eguerdira

arte, herriko kale eta auzoetan.

BERTSOLARITZA

BERRIATUA Berritxu saria: 

Iruri Altzerreka, Peru Amorrortu,

Aizpea Garmendia, Xabat Illarregi,

Aissa Intxausti, Unai Mendiburu,

Aitor Ruiz eta Nahia Sasco.

bGaur, 19:00etan, bideo gelan.

BILBO Hor konpon Marianton

haurrentzako ikuskizuna.

bBihar, 18:00etan, Zamakola 53

plazatxoan.

LEIOA Sustrai Colina, Jon Maia,

Nerea Ibarzabal eta Inazio Vidal.

b Igandean, 19:30ean, Ikea Barrin.

LEMOIZ ALBE eguneko bertso

bazkaria: Ekaitz Larrazabal Katxo,

Fredi Paia eta Jone Uria.

bBihar, 15:00etan, Andraka

sagardotegian.

MUSKIZ Miren Amuriza eta

Etxahun Lekue.

bBihar, 12:00etan, San Juan

Zelaian.

ONDARROA Sebastian Lizaso eta

Alaia Martin.

b Igandean, 20:00etan, Gorozika

auzoko plazan.

UBIDE Bertso afaria.

bBihar, 21:30ean, frontoian.

DANTZA

BILBO Dantza plazetan, 

Bihotz Alai taldearekin.

bGaur, 19:00etan, Deustuibarran.

BILBO Lekuz Leku Nazioarteko

Dantza Jaialdia.

bGaur eta bihar, 19:00etan,

Abandoibarran.

BILBO BAN Dantzaldia.

bGaur, 19:30ean, Plaza Barrian.

BILBO Dantza plazetan, Gaztedi

taldearekin.

bBihar, 18:00etatik aurrera, 

Isozaki dorreetatik Casilda Iturrizar

parkera.

GORLIZ Folklore eguna: Aratz

dantza taldea eta Musikabi koroa.

bGaur, 22:00etan, Ibarreta plazan.

ZEBERIO Erdizka Lauetan.

bGaur, 21:00etan.

BESTELAKOAK

LEIOA Sun magoa: Spectacular

Magic.

bGaur, 22:00etan, Aldapa aretoan.

ZAMUDIO Kulki artzaina: 

joko eta jolasak haurrentzat.

bBihar, 17:00etan,kultur etxean.

Barakaldo b Arteagabeitia-Zuazoko jaiak

Lau egun, 17 musika talde
Festa giroa auzo guztira zabaltzeko, pop, rock, punk, folk, blues eta funky

estiloko 17 talde ariko dira igandera arte Barakaldon, Arteagabeitia-Zua-

zo auzoko jaietan. Gaur, 20:00etatik 23:00ak arte, Mike Hammer & The

Taxi Driver, Rock Impas, Art & Version eta Max Lonegan ariko dira. HITZA
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ren mamia da. Orduan izan zire-

lako gara».

Arranoaren itzala
Ezaguna da 1937ko argazkia.

Carlton hotelaren aurrealdean,

terrazara aterata, hara bildutako

jendeari mintzo zaio Agirre le-

hendakaria, eta, 1994an hotelean

izan ziren berrikuntza lanak go-

rabehera, oraindik ere orduan

ikus zitekeenaren antz handia du

gaur egun ikus daitekeen hotelak.

Batzar aretotik du terraza horre-

tarako irteera eraikinak. Gerra

irabazteko asmoz zelako hartu

zuen Agirrek beirate jakin haiek

hautatzeko tartea, baina egun te-

rraza horretara ateratzen den

edozein bisitarik argi ikus dezake

lehendakariaren asmoak porrot

egin zuela erakusten duen beste

sinbolo bat. Izan ere, erraldoi age-

ri da Carlton hotelaren parean da-

goen Espainiako Ogasun Ministe-

rioaren eraikineko aurrealdean

arrano frankista. 

Iñigo Astiz Bilbo

K
einuak badu bere

garrantzia. Gerra

betean, itxura mo-

dernistako eta de-

taile berde eta go-

rridun beirate eder batzuk eskatu

ditu Jose Antonio Agirre lehenda-

kariak Eusko Jaurlaritzaren lehen

egoitza izango den Carlton hote-

leko batzar gelako atean jartzeko.

Kristal horiek nahi ditu, eta ez

beste batzuk. 1936ko urritik

1937ko ekainera arte, zortzi hila-

beteak baino ez zituen eman egoi-

tza horretan Agirrek gidatutako

gobernuak, eta imajina daitezke

beirateak ere dardarka frankistek

Bilboren aurka jaurtitako bonbak

lehertzean. Badute garrantzia

kristal horiek, ez dira kapritxo

huts bat: gerra irabazi nahi zutela

erakusten du beirateak hautatze-

ko keinuak, iraun nahi zutela.

Eta, hain justu, gaur egun beirate

horiek dira hotelean garai harta-

tik geratzen diren lekukotasun

nabarmenetariko batzuk.

Goi mailako hotel izateko al-

txatu zuten eraikina 1919. eta

1926. artean; Manuel Maria Smith

izan zen arkitektoa, eta Arkitek-

tura, Historia, Arte eta Kultur Mo-

numentu izendatua du Eusko

Jaurlaritzak. Dotorea da barrual-

dea, eta dotorea kanpoaldea, eta,

hiriko kale komertzial nagusien

lotunean, Bilboko ikurretariko

bat ere bada. Eusko Jaurlaritzaren

egoitza izanak ematen dio pisu

historikoa, ordea, Iñaki Goiogana

historialariak azaldu duenez.

«Hotel bat da, baina memoria

leku bat ere bada, Eusko Jaurlari-

tzak izan zuen lehen egoitza izan

zelako. Behin-behinekoa izan zen

egoitza, Jaurlaritza hura ere, ta-

malez, behin-behinekoa izan ze-

lako». Izan ere, Bilbo erori oste-

an, Bartzelonako Gracia paseale-

kuko 66.era jo zuen Agirrek eta

haren taldeak, eta erbestealdi lu-

zeak jarraitu zion gero lehen le-

kualdatze hari.

Bilboko eraikinaren albo batera

dagoen Agirreren estatuak ema-

ten du hotelak betetako funtzio

haren berri kanpoaldean, eta, ba-

rrualdean, atarian bertan 1986an

jarritako plaka batean irakur dai-

teke pasarte historikoari buruzko

aipamena: «Jose Antonio Agirre

eta Lekuberen lehendakaritzape-

ko Eusko Jaurlaritzak leku hone-

tan izan zuen egoitza».

Ez zen hori izan eraikinak bete

zuen funtzio bakarra, ordea,

Goioganak dioenez. Besteak bes-

te, irrati emisora bat eta gerratik

ihesi heldutako jendearentzako

erregistroa ere egon zi-

ren han. «Frankistek

Bilbo hartu zutenean,

eraikin honetan zeuden

dokumentu guztiak Sa-

lamancara eraman zi-

tuzten; errepresiorako eta arpila-

tzeko erabili zuten artxibo hori,

zerrenda haietan ikusten baitzen

nor egon zen hor eta bakoitzak

zer ekarpen egin zuen». Gutxi

dira, horregatik, egun hotelean

irauten duten Jaurlaritzaren

arrastoak.

Bunker bat ere bazegoen hotel

pean gerra garaian, baina, orain-

dik ere bi arnasbide mantentzen

dituen arren, pub bilakatuta dago

aspaldi.

Hoteleko lehen solairua nabar-

mendu du historialariak. Han

daude Agirrek hautatutako bei-

rateak, eta, haiek gurutzatuta,

Eusko Jaurlaritzaren lehen batzar

aretoa izan zen gelan dago bisita-

ria. «Hemen hartzen ziren era-

bakiak», dio Goioganak, lanpa-

rek argitutako gelan dagoen

mahaiari keinu eginez. «Orain

geratzen dena oskola da, baina

garrantzitsua hemen egin zena-

Gerra betean, Bilboko Carlton hotela
hautatu zuen Jose Antonio Agirre
lehendakariak Eusko Jaurlaritzaren lehen
egoitzatzat, eta orduko arrasto batzuk
igar daitezke oraindik ere eraikinaren
lehen solairuko aretoetariko batean.

Gerrari aurka
egin zioten
beirateak

1919. eta 1926. urteen artean eraiki zuten Carlton hotela, Bilboko Plaza Eliptikoan. MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

Agirrek Eusko Jaurlaritzaren
batzar aretorako hautatutako
ateak dira ordutik geratzen
diren arrastoetako batzuk


