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DEUSTUKO GAZTE MUGIMENDUA “Lokatzetan uzten dira oinatzak, kalean, eta ez 

alfonbra gorrietan”

MUSIKA Lakobra kolektiboa: musika zainetan eta autogestioa oinarri

NUTRIZIOA Utzi promesak alde batera eta gozatu prozesuaz! 

KULTUR TXOTX Dafne Gonzalez Villar eta Ixone Arrizabalaga Arambarri

Azaroaren 18tik abenduaren 2ra bitartean ospatuko da aurtengo Euskaraldia. 
Hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabilera handitzea helburu duen 

ariketa soziala da. 
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  Artikulua          14 
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Sei urteko ibilbide oparo bat beteta, Eragin Bilboko gazte prekarizatuen asanbladak bere 
desegitea iragarri du. Gazteek pairatzen duten prekarietatea mahaigaineratzeagatik kutsu 

garrantzitsua utzi dute Bilboko langileen eskubideen borrokan. Bertako kide izandako 
Gaizka Suarez deustuarrarekin egin dugu ibilbidearen errepaso laburra.

Sarrionandiak ‘Habanako gaukaria’ izan du mintzagai irakurleen txokoan
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Futbol zelaietako harmailak beti izan dira gizartearen isla 

hein handi batean. Gaur egun ere, taldeak errotuta dauden 

tokietako testuinguruak,  zaleak eta honen aldarriak 

bustitzen ditu. Bilbo, noski, ez da salbuespena, ohikoa 

baita San Mamesen borroka batekin edo bestearekin 

zerikusia duten bandera, oihu, pankarta eta abarrak entzun 

eta ikustea. 

Bada, zelaietatik kanpo deseroso diren aldarri horiek ez 

dira zelaietan atseginak bertan jazarpenaz eta zentsuraz 

arduratzen diren horientzat. Horren adibide da aurtengo 

denboraldiko Atletico Madrilen aurkako partidan Herri 

Harmailako kide bat jazarri izana Donbasseko herriarekin 

elkartasuna adierazteagatik, edota zenbait partidatan 

espainiar selekzioaren kontrako oihuak delitu balira bezala

ikertu izana. Errepresio hori ez da bertoko bereizgarri, 

Glasgowko Celticen zaleei ere isun ikaragarriak ezarri 

dizkiete Erresuma Batuko erregin ohia kaxa batean sartuta 

dagoela gogorarazteagatik. Status quoaren sostengatzaileek 

bai harmailan bai horietatik at, apolitikotasuna sustatzen 

dute. Nahiago lukete plastikozko zale akritikodun harmailak 

eduki, dena irentsi eta asetzen ez diren horietakoak. 

Hori ez da estadioetara mugatzen, orokorrean gizartearekiko 

eta haren arazoekiko inolako ardurarik erakusten ez duen 

herritar eredua dute helburu, haien proiektu politiko 

hegemonikoa betikotze aldera. 

Bilbon, ordea, 4000 eztarri berri ditugu mozalak gustuko 

dituztenei garrasi egiteko.

Freskatu dira goizak, eta gauetan, gogoz jartzen dugu jertsea. 

Bukatu dira lanaldi murriztuak; bukatu, metroko ordutegi 

bereziak. Argi ordu gutxiago ditugu, eta asteburuak laburra-

goak izatera kondenatuta daudela ematen du. Gatzik gabeko 

hilabetea da urria. Ez, ordea, aurtengoa.  Bertsosarrerak.eus       
webgunea zabalik dugula eusten diogu mugikorrari esku 

batekin. Bestean, Euskal Herriko mapa. Arrasate, Gotaine-

Iribarne, Amurrio... Datak, kilometroak, bideak... Gasteiz,    

Elizondo, Durango... “Kotxea elkarbanatzea izango da one-

na”. Frontoi ilun eta hotzak berotzen ditu txapelketak. Uda 

giroko udazken arratsaldeak freskatu. Badira, urduri, saiora 

ordubete lehenago iristen direnak. Saio horretan ikusle, bai-

na hurrengo batean oholtzara igoko diren horiek dira. Fanak 

ere badaude. Erraz identifikatzen ditugu: pankarta atzean, 

oihuka. Herrikide, lagun edo bertsokide duten bertsolaria 

goratzen dute, baina denentzat dute animo hitzik, txalorik. 

Hori du txapelketak. Lehiaren gainetik, taldea dago. Ehunka 

lagun leku itxi batean sartzen gaituztenean taldetasuna sen-

titzen dugu: edo gure afizioak konpartitzen dituztelako, edo 

hizkuntza bera erabiltzen dugulako. Belarriak tente joaten dira 

beste batzuk. Potoaren bila. Errima onenaren bila. Doinu be-

rriak asetu ote dituen edo ez baloratzeko gai direnak.  Eta gero, 

gainerakoak gaude. Egunpasa, txokoak (ber)ezagutzera joaten 

garenak. Barre egitera; eta tarteka, malkoei eustera –oraindik 

ere, zoritxarrez, lotsatu egiten garelako denen aurrean begiak 

bustitzen zaizkigunean-.  Beharbada, gehiago dira banatzen 

gaituztenak, baina akaso, txaloetan igarri dugulako gu ados 

gauden horrekin daudela ados, kolektiboaren parte sentitzen 

gara une batez. Eskerrak txapelketa nagusia lau urtetik be-

hin jokatzen den. Baina tokatzen denean, probestu dezagun 

euskararen herriaz gozatzeko aukera. Identifikatuta sentitu 

bazara, abenduan ikusiko dugu elkar, Iruñean!

Jaione Ayestaran
Kazetaria
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Harmailatik

Maitane Muñoz Iturria

Ibai Etxautz  
Sanikoa
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Zurichekoa da Severine eta 
duela sei urte oporretan etorri 
zen Euskal Herrira surf egitera, 
nora zetorren jakin gabe. 
Orain Sopelan bizi da eta iaz 
kokoloko ile-apaindegia ireki 
zuen Erriberan. Produktu 
ekologikoak, musika lasaia, 
infusioak eta diseinuzko 
kamisetak topa daitezke bertan. 
Eta laster liburuak.

Zerk ekarri zintuen Euskal Herrira?
2016an oporretan etorri nin-
tzen lehendabizi. Surf egin 
nahi nuen eta Zurichetik irte-
ten ziren hegalaldi merkeenak 
bilatzen ari nintzela, Bilbo 
topatu nuen. Egiatan, ez ne-
kien nora nentorren. Bilbotik 
Sopelara joateko asmoa nuen 
baina bidean jendea ezagutu 
eta Plentziako jaietan amaitu 
nuen.

Eta hurrengo urtean itzuli zinen.
Bai, herri honekin maitemin-
du nintzen eta hemen bizitzea 
erabaki nuen. Sopelan aparta-
mentu bat alokatu nuen. Nire 
pisukide batek taberna batean 
egiten zuen lan eta bere bitartez 
jende asko ezagutu nuen. 

Astean zehar Eako Bedarona 
auzoko Olabe baserrian egiten 
nuen lan. Bertan ikasi nuen 
Euskal Herria zer zen, zuen   
hizkuntza, kultura eta ohiturak. 

Nola bururatu zitzaizun Erriberan 
ile-apaindegi bat jartzea?
Nire bihotzak esaten zidana 
jarraitu nuelako. Hasieran So-
pelan etxez-etxe egiten nuen 
lan baina pandemia eta gero, 
lokal propio irekitzea erabaki 
nuen. Interneten orain erabil-
tzen dudan lokala aurkitu nuen, 
oso txikia zen eta hutsik zegoen 
baina niretzako oso aproposa 
iruditu zitzaidan. Ikustera etorri 
nintzen egunean auzotik buelta 
bat eman nuen, tabernan zer-
bait hartu eta Erriberak energia 
berezia zuela pentsatu nuen. 

Zerk erakartzen zaitu gehien?
Ez dakit zer den, itsasadarra, 
jendea, herri izaera… herri txi-
ki bat ematen du eta oso eroso 
sentitzen naiz. Hemengo bizitza 
filosofia bat dator nirearekin.

Zure ile-apaindegia ere berezia da.
Espazio txikia da baina goxoa, 
bai. Nire bezeroen ongizate fi-
sikoa eta barnekoa bilatzen dut. 
Gustura senti daitezen kanpo-
tik eta barrutik. Produktu eko-

logikoak erabiltzen ditut eta ahal 
den heinean, bertokoak. Euskal 
Herriko xaboi ekologikoa erabil-
tzen dut, Mr Tattonek diseina-
tutako kamisetak saltzen ditut  
eta laster liburutegi proiektua 
jarriko dut martxan. 

Urtebete eta gero zer balorazio egi-
ten duzu?
Une ezberdinak egon dira. Ha-
sieran ilusio handiz hasi nin-
tzen. Banekien auzo lasaia zela 
eta ez nuela lan askorik izango 
baina libre nengoen momentue-
tan proiektua hobetzeko gau-
zetan pentsatzen nuen. Gero 
eta bezero gehiago ditut. Hala 
ere, duela gutxi ixtea planteatu 
nuen, momentuz ez didalako 
bizitzeko beste ematen baina 
jarraitzea erabaki dut. Negozio 
guztien hasierak zailak dira eta 
ez dut amore eman nahi. 

Faltan botatzen duzu zure herria?
Ez. Hilero joaten naiz amarekin 
egotera. Lagunak eta familia 
ikusteko aprobetxatzen dut ere, 
baina egia esateko, ez dut Sui-
tza faltan botatzen. Oso ondo 
nago hemen. 

q

bilbokoaldizkariak@gmail.com

Severine Bosshardt

Jatorria: Zurich (Suiza)
Bizitokia: Sopela
Lanbidea: Ile apaintzailea

Testua: Nerea Olaziregi

gurera etorriak

“Negozio guztien hasierak zailak dira 
eta ez dut amore eman nahi”
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Azaroaren 18tik abenduaren 2ra bitartean ospatuko da aurtengo Euskaraldia. 
Hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabilera handitzea helburu duen 

ariketa soziala da.

Testua: PREST! Irudiak: Euskaraldia eta Berbaizu Euskara Elkartea

erreportajea
Euskaraldia 2022

“JOERAN DAGO GAKOA, EZ GAITASUNEAN” 

“Euskara ulertzen duten hiztunen arteko aho-
zko* hizkuntza-ohiturak aldatzeko ariketa sozial 
masiboa” da Euskaraldia. Lehenbiziko edizioa 
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra egin 
zen, Euskaraldia. 11 egun euskaraz lelopean; 
orduan, fokua norbanakoengan jarri zen eta an-
tolatzaileen arabera, milaka izan ziren ahobizi eta 
belarriprest moduan 11 egunez ariketan parte 
hartu zutenak. Bigarren edizioa berriz, 2020ko 
azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitartean anto-
latu zen eta horretan ordea, norbanakoez gain 
entitateei ere ariketan parte hartzeko gonbida-
pena egin zitzaien, haienak ziren espazioetan 
hizkuntza ohiturak aldatzeko lanean has zitezen. 
Orduan ere sortu zen ariguneen rola, entitate-
ko kideen parte hartzea sustatzea eta babestea 
xede. Definizioari dagokionez, ariguneak “euska-
raz lasai aritzeko guneak dira, eta euskaraz hitz 

egiteko aukera bermatzen dute une oro, izan 
entitate barruan edo izan entitateek herritarrekin 
duten harremanean”. 

Ariguneak jomugan
Hirugarren edizio honetan, aipatutako arigune 
horiek areagotu nahi ditu Euskaraldiak. Izan 
ere, sustatzaileen arabera “aurreko edizioetako 
emaitzek argi utzi dute hizkuntza ohituren al-
daketan zein euskarazko praktika linguistikoen 
areagotzean ariguneek berezko garrantzia dute-
la”. Euskaraldiaren bigarren edizioan parte hartu 
zuten entitateen artean “esperientzia ereduga-
rriak” egon zirela azpimarratu dute: “Covid19-
ak eragindako baldintzak errazak izan ez arren, 
hainbat erakunde, enpresa eta elkartek arigu-
neak sortu eta urrats garrantzitsuak eman zituz-
ten”. Gainera, esperientzia horiek beste entitate 

Deustuko Euskaraldiko argazki erraldoia, 2020ko azaroa.

6



batzuentzat baliagarriak izango direlakoan, Eus-
karaldiaren koordinazio mahaiak ahalegina egingo 
du kasu horiek zabaldu eta ezagutzera emateko. 

15 egun baino gehiago
Bigarren edizioa Covid-19ak guztiz baldintzatutako 
testuinguru batean antolatu zela kontuan hartuta, 
espero da hirugarren edizio honetan lehenengo 
edizioko kaleko giro hori berreskuratzea. Izan ere, 
Kike Amonarriz, Euskaltzaleen Topaguneko lehen-
dakariaren hitzetan “2020ko Euskaraldiko kaleko 
presentzia asko gutxitu zen pandemiaren eraginez: 
txapak kalean ikustean, giroan, antolaketan, izen 
ematean, mezua zabaltzerakoan…”. Aurten ordea, 
herrietako batzordeak ahalegin berezia egiten ari 
dira Euskaraldia heldu baino lehen zein Euskaral-
dia bitartean kaleak hartu eta elkarrekin ariketa 
sozial honi zabalpen eta bultzadatxoa emateko. 
Deustualdean bertan urriaren 21ean hasi ziren eki-
menaren zabalpenarekin, Deustuko kaleetan zehar 
antolatutako poteo musikatu batekin. Azaroaren 

6an Deustuko Arraun Taldearekin batera estropada 
antolatu dute Erriberan eta azaroaren 11n berriz, 
Berbaizu Euskara Elkarteko Kantugintza taldeak 
poteoa girotuko du Arangoitin zehar. Euskaraldia 
hasi baino astebete lehenago amaituko da Deus-
tualdeko egitaraua, azaroaren 13an San Inazio eta 
Ibarrekolanda ingurutik egingo duten bizikletada 
batekin. Ibilbidea amaitzean Levante plazan Twister 
erraldoi bat osatzea espero da. 

Berbaizu Euskara Elkarteak bultzatutako ‘11 egun euskaraz’ dinamika, 2017ko azaroa.

Joan den urriaren 21ean egindako kartelada eta poteoa.
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erreportajea Euskaraldia 2022

Deustualdeko datuak
Aurtengoa euskaraldiaren hirugarren edizioa 
izan arren, Deustualdean, 2017ko azaroan 
11 egunez euskaraz bizitzeko erronka abiatu 
zuen Berbaizu Euskara Elkarteak, aurretik 
beste herri batzuetako adibideei jarraiki. 
Deustuko, San Inazioko, Ibarrekolandako, 
Elorrietako, Erriberako eta Arangoitiko eus-
kaldunak aktibatzeko proposamena izan 
zen hura eta guztira 250 herritarrek baino 
gehiagok parte hartu zuten. Aurtengo datuei 
dagokionez, erreportaje hau idazten ari ga-
ren unera arte, 69 dira guztira Euskaraldian 
izena eman duten Deustualdeko ariguneak. 
Hala eta guztiz ere, oraindik aste bat baino 
gehiago falta da epea ixteko. 

Aurreko urteetako datuei dagokionez, bi-
garren edizioan 178.184 norbanakok parte 
hartu zuten Euskaraldian, lehenengo edi-
zioan baino ia 47.000 gutxiago. Bizkaiko 
datuei erreparatuta, 2018. urtean 55.025 
ahobizik eman zuten izena, 2020an berriz, 
44.842k. Bestalde, lehenengo edizioan 
25.011 belarriprest izan ziren Bizkaian, eta 
2020an 16.385. 

Edizio bakoitzaren ostean egindako ikerketa 
eta inkesten arabera, aurreko bi edizioetan 
nagusitu den profila 30-44 urteko emaku-
mezkoa da. Hala ere, 2020ko euskaraldiaren 
ostean Siadecok landutako ikerketa-txoste-
nari erreparatzen badiogu, jakina da ere 
gazteagoen pisua esanguratsua dela bereziki 
adin horietan hizkuntza gaitasuna altuagoa 
den lekuetan, Iparraldeko, Nafarroako eta 
Arabako hainbat eskualdetan hain zuzen. 
Irailaren 28an hasi eta Euskaraldia hasten 
den lehen egunera arte izango dute norba-
nakoek izen emateko epea zabalik. Azaldu 
bezala, parte hartzaileak, ahobizi edo bela-
rriprest izatea aukeratu beharko du. 

Aurtengo Bilboko Euskaraldiaren aurkezpena Santiago plazan.
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AHOBIZI 

Euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz 
egingo du une oro. Kideek euskaraz ulertzen 
ote duten ez dakienean lehen hitzak, beti, 
euskaraz egingo ditu; euskaraz ulertzen 
badute, euskaraz jarraituko du. Batzuetan 
zaila izan arren, elkarrizketa elebidunetan 
ere euskarari eutsiko dio kideek ulertzen 
dutenean. Beraz, harreman sarean dituen 
hizkuntza praktikak aztertu eta euskarara 
aldatzeko aukera duen horietan eragingo 
du. Hizkuntza aldaketarako aukeratu dituen 
harreman horietan ez ezik, bizitzako esparru 
guztietan euskaraz arituko da, ahal den 
guztietan eta ahal den guztiekin. 

BELARRIPREST 

Aldiro erabakiko du euskaraz noiz eta norekin 
egin. Agian, beti ez du euskaraz egingo 
ulertzen duten guztiekin, baina euskara 
dakitenek euskaraz hitz egitea nahi izango 
du, eta horixe eskatuko die modu esplizituan 
txapa jantzita. Horrela, orain arte euskaraz 
izan dituen elkarrizketek euskarazkoak izaten 
jarraituko dute, baina orain arte erdaraz  
izandako elkarrizketa batzuk euskaraz edo 
elebiz izatea ere lortuko du. Jarrera aktiboagoa 
izango du, eta ondorioz, gonbita egingo die 
euskal hiztunek harekin euskaraz hitz egin 
dezaten. 

Deustualdeko euskaraldiko batzordeko kideak.
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Arangoitiko eskola

Arangoitiko eskolan argi geneukan ‘hezkidetza’ 
hitza erabiltzean “gizartearen talde ezberdi-
nen hezkuntza batera garatzea” adierazi nahi 
genuela. Alde batetik, ‘hezi’ hitzaren bitar-
tez, hezkuntza hezteko bide bat dela ulertzen 
dugu eta ‘kide’ hitzaren bitartez, denak talde 
berdineko partaidetzat hartzen ditugula ulertu 
genuen. Beraz, guretzat hezkidetzak pertsona 
guztien garapen integrala du helburu. Norba-
nakoaren nortasunaren garapenari garrantzia 
eman nahi diogu, estereotipo kutsakorrak 
baztertuz eta berdintasunaz haratago doan 
heziketa bat eskainiz. ‘Nor naizen eta zer izan 
nahi dudan erabakitzeko askatasuna’ eskain-
tzen duen hezkuntza eskaini nahi genuen.

Beraz, guretzat hezkidetza lantzearen helbu-
rua, ikasleen gaitasunak garatzea zen, aukera 
berdinak eskainiz eta elkarrizketa eta erres-
petua elkarri erakutsiz; hezkidetzan heztea, 
hots, biolentziaren probentzioan heztea. Ikas-
leak berdintasunean hazi eta hezi nahi ditugu 
genero ikuspuntutik aski urruntzen den ikas-
tetxean, espazioak eta baliabideak era oreka-
tuan erabiliz eta tratu ona sustatuz.

Horregatik, gure ikastetxeak ez du soilik gene-
ro desorekaren edo indarkeriaren detekzioan 
aritu nahi. Gai horren inguruan komunitate 
osoa inplikatuko duen sentsibilizazio lana egin 

nahi dugu, elkarrekin hausnartzea eta biolen-
tzia edota desoreka egoeren jatorriak izenda-
tzea, egoera horiek berriz agertzea ekiditeko 
asmoz. Hausnarketa hori ez zen berria esko-
lan, izan ere, aspaldi bultzatzen ditugu berdin-
tasunean oinarritutako eta genero ikuspegirik 
gabeko curriculumak, emakumeek disziplina 
ezberdinetan egindako ekarpen sozial eta his-
torikoak. Orientazio akademiko-profesional ez-
sexista, baliabideen eta espazioen erabilera bi-
dezkoa eta emakumeen aurkako indarkeriaren 
probentzioa eta tratu ona. 

Jarduera ezberdinen artean, tratu ona eta hi-
tzen boterea lantzen ditugu, emakume zien-
tzialariak eskolara ekartzen ditugu, ipuinak 
eta eskolako testuak begirada hezkidetzailetik 
aztertzen ditugu, eskolara emakume kirolariak 
ekartzen saiatzen gara, eskolako komuneta-
tik zein aldageletatik genero ikuspegia kendu 
dugu, horrela ikasleei aukeratzeko askatasuna 
emanez. 2020-2021. ikasturtean, ekintza guzti 

ARANGOITIN HEZKIDETZA OINARRI
Testua eta argazkiak: Arangoitiko eskola

Maite Sarasola bertsolariarekin.
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hauei forma eman eta proiektu baten barruan 
txertatzea erabaki genuen: ‘Arangoitiko hez-
kidetza eta genero-indarkeriaren probentzioa 
sustatzeko jarduera’ izenburupean. Baina 
proiektuaren forma eduki arren, ez genuen 
fruitu hoberik lortu. Jakina denez, 2019-2020. 
ikasturtean Covid egoerak ohiturak, beldurrak 
eta jarrera berriak ekarri zizkigun, eta hiru urte 
beranduago hezkidetzan, tratu onaren jarrere-
tan eta gizarteratzean atzerapauso bat eman 
dugula egiaztatu ahal izan dugu.  

Gure ikasleen artean indibidualtasunera bide-
ratzen den joera sumatu dugu, lotsa eta bel-
dur handiak agertu dira, estereotipoen menpe 
daudela ikusten ari gara. Beraz, berriro inda-
rrez ekin beharko diogu eta probentzioan, as-
katasunean, tratu onaren jarreretan, kritikota-
sunean eta norbanakoaren autonomian lanean 
gogoz arituko gara. 

Ihintza Urkia kirolariarekin.
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Erdi Aroan herriak antolatu zirenean 
(Bizkaian elizate edo hiribildu moduan) 
osagai funtsezkoenetakoa herri-lurrak ziren. 
Jabetza pribatuaren ondoan, herri jabetzako 
lur eremu zabalak ziren herri guztietan. 
Ikertzaileek erakutsi dute, adibidez, XVI-
XVIII. mendeetako nekazarientzat osagai 
gakoa zirela biziraupena bermatzeko. Euskal 
Herrian herri-lur edo zilegi-lur esan izan 
zaie. Deustuak herri-lur zabalak eduki zituen 
Lege Zaharrean, baina, Euskal Herria eta, 
are, Europa osoan bezala, horiek galtzeko 
prozesua ere oso goiztik abiatu zen. Teorian, 
herri-lurrak ezin ziren saldu, baina teoriatik 
praktikara beti izaten da aldea, eta laster hasi 
ziren pribatizatzen. Ikus dezagun zelan. 
Lehenengo bideak herriek eurek ireki 
zituzten, herrientzat onuragarriak zirelako. 
Leku askotan zilegi-lurrak eman zizkieten etxe 
edo baserri berria egin nahi zutenei, behin 

betiko kanon baten truke. Herriek orubearen 
jabegoari eusten zioten, baina erabilera 
etxeko ugazabarentzat gelditzen zen. Erabaki 
horrekin herriek bere auzo kopurua handitu 
nahi zuten. Kanona behin betikoa zen, 
baina ordaintzen zen diru kopurua hasieratik 
bertatik ia sinbolikoa zen eta gainera, hura 
ere behin betikoa. Hortaz, herriei onura ez 
zien ematen kanon bidez jasotzen zuena, 
herrian beste familia bat bizitzea baizik. 
Deustuan XVII. mendearen amaieratik, 
gutxienez, ikusi ditugu horrelakoak. Olabeaga 
(Deustuko Erribera) aldean etxeak egin nahi 
zituztenei herriak orubea kanon xume baten 
truke ematen zien. Horrela sortu ziren alderdi 
horretako etxe asko.

Herriek eurek irekitako bigarren bidea 
alokairua zen. Herri-lur asko hesitu eta urtero 
alokagai jartzen zituzten herriok, enkantean 

Sasoi batean herri ia guztiek herri-lur eta herri-ondare zabala eduki zuten. Baita 
Deustuk ere. Baina XVIII. mendetik aurrera herriei lurrak kentzeko prozesua 
abian jarri zen. Horren ondorioz, herri gehienek euren lurrak galdu zituzten. 

Baita Deustuk ere.

Behin batean
Deustualdea historian zehar

Testua: Hektor Ortega

HERRI LURREN AURKAKO ERASOA (I)

Deustua, 1729. Errege Kantzelaritzako Artxiboa.
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nork gehiago emango. Horrela, diru-iturri 
emaritsua lortzen zuten, herriek zeuzkaten 
beharrizanei erantzuteko herritarrei dirurik 
eskatu behar izan barik. Deustuarrek 
“ogenak” esaten zieten ibaiertzetik hurrean 
lehortutako arloei eta horiek urtero enkantean 
ateratzen zituzten. Herri-lur emankor eta 
estimatu haiek udal ogasunaren orekarako 
ezinbestekoak bilakatu ziren.

Lapurretak
Herriek zilegi-lurrei erabilera pribatua emateko 
irekitako bide horiei, XVII. mendearen 
amaieratik beste batzuk batu zitzaizkien, ez 
hain xaloak. Sasoi hartan lur-gosea zabaldu 
zen bazterrotan, aurreko hamarkadetako 
endekapen ekonomikoa gaindituta. Eta herri-
lurrak helburu bilakatu ziren. Bide nagusi bi 
erabili zituzten orduan pribatizatzaileek.

Lehenengoa ahaltsuenen bidea izan zen. 
Bizkaian, foruek aukera ematen zieten 
etxejabeei herri-lurretan euren zuhaitzak 
landatzeko. Ohiko jarduera izan zen hura. 
Arazoa geroago etorri ohi zen. Urteak igaro 
ostean, sarritan, arbolak landatu zituztenek 
lursaila ere eurena zela aldarrikatu zuten, 
landaketa bera jabetza froga gisa aurkeztuz. 
Hortik etorri ziren auzi-mauzi handiak 
-eta garestiak- eta lur zabalen lapurretak. 
Deustuan ere gertatu zen, askotan gainera.

Herriko landa gehienen gainean izan zen ika-
mikarik edo are auzirik ere. 1816an herria eta 
Mariano Fano auzitegietan elkarren kontra ari 
ziren Basabeko landaren jabetza zela eta, 
auzia berez ia hirurogei urte lehenago piztu 
bazen ere. Bai, horrelakoak askotan gertatu 
ziren Deustuan eta kalte handiak ekarri 

zizkion herriari. Izan ere, herriaren kontra 
jotzen zuten ugazabek bazekiten herriek 
gehienetan ez zutela herri-lurren jabetza 
agiririk, tradiziotik baitzetozen lursail horiek 
herriaren altzoan. Askotan, munarririk ere 
ez zegoen. Hortaz, lapurrek ez zeukaten 
lan zaila, haiek erakutsi ahal bazuten lursail 
horretan landaketak edo bestelako zereginak 
(askotan hesitu eta goldatu, adibidez) egin 
zituztela. Izan ere, horixe izan zen bigarren 
bidea. Zuzenean zilegi-lursail bat hartu eta 
norberarentzat erabili: goldatu, hesitu... 
Horrelako arloak ez ziren oso handiak izaten, 
bestela zer esana emango zutelako, baina 
urterik urte apur bat hartuta, hamarkadaz 
hamarkada, kalte handiak eragin zizkioten 
herri-lurrei. 

Horrelakoak askotan baserritarrek eurek egin 
zituzten XVIII. mendean, prezioen eta errenten 
gorakadak akuilatuta. Deustuan baserritar ia 
guztiak maizterrak ziren. Beraz, maizter batek 
baserriari lur gehiago eransten bazion, bere 
buruari ez ezik, baserriko ugazabari egiten 
zion mesede.

XVIII. mendean Deustuan lapurreta mota 
bi horiek asko zabaldu ziren. Herritarrak 
asaldatzeko lain. 1757an ikerketa orokorra 
ireki zuten “a fin de aberiguar y saver el 
paradero de ynstrumentos, papeles, tierras, 
arboles, dinero y otros efectos tocantes a 
esta Ante Yglesia”. Herritar guztiak zeuden 
egia deklaratzeko behartuta. Eta egin zuten. 
Xehetasun handiz kontatu zituzten herri-
lurren lapurretaren nondik norakoak. Bide 
horretatik lursail batzuk berreskuratu zituen 
herriak. Baina eraso handiena etortzeko 
zegoen.  
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40 urte pasa dira auzoan eskubaloia martxan 
jarri zenetik. Haur talde bati esker hasi ziren 
jokatzen eta 1987an lehenengo talde seniorra 
sortu zuten. Apurka-apurka kluba handituz joan 
da eta emakumezkoen eta gizonezkoen kategoria 
bakoitzeko talde bana izatera ere heldu dira; 12 
talde guztira. Jesús Fernándezen “Txus”, taldea-
ren arduradunaren esanetan, klubaren lorpen 
handienetakoa izan da hori. Hala ere, horrek 
urte bat besterik ez zuen iraun, 1995ean, Zuazo 
taldeak 6-7 neska ‘eraman’ eta senior taldea 
desagertu zelako. Azken aldian futbola, saskiba-
loia edo arrauna nagusitu dira Deustualdean eta 
eskubaloiko harrobia desagertzen joan da. Duela 
bi  denboralditik ez dute lortzen bi talde baino 
gehiago izatea. Salesianos eta La Salleko taldeak 
desagertu zirenean, bertako jokalariei Deustuko 
taldean sartzea proposatu zieten baina horrek 
ere bost urte besterik ez zuen iraun. Emaitza 
aldetik lorpen handiena Euskadi mailara heltzea 
izan da: gizonezkoek 1994an eta 2016an lortu 
zuten eta emakumeek berriz, 1994an.

Kide gutxi badira ere, beteranoen taldeak 20 
urte daramatza jolasten eta taldearen esentzia 
mantentzen dute. Lehiakortasuna alde batera 
utzita, lagunen arteko lotura indartzeko aitza-
kiatzat erabiltzen dute kirola. Jokatzen dituzten 
lehiaketetan eta haiek antolatzen dituztenetan 
emaitzak bigarren mailako kontua direla dio 
Txusek, ez baitago  sailkapenik. Bizkaia mailan 
jokatzen duten ligaxkan ere, ‘laugarren denbo-
ra’ deiturikoa da garrantzitsuena, partida jokatu 
ostean, bi taldeak batu eta zerbait edatera eta 
jatera joaten dira.Sailkapenik gabeko lehiaketa 
hauen aitzindaria Deustuko beteranoen taldea 

da. 2019an Deustuko Elizatea txapelketaren XIV. 
edizioa egin zuten eta pandemiaren ondorioz 
hamabosgarrena 2023ko Deustuko jaietan os-
patzeko asmoa dute. Estatu osoko taldeak eta 
nazioartekoak batu ohi dira honetan. 40. urteurre-
naren harira, beste txapelketa bat antolatu zuten 
irailaren 24an. Riscar Gijón, Asturies, León eta 
Sevilla taldeek eta Euskadiko selekzioak parte 
hartu zuten. Zaila ikusten badu ere, arduradunak 
beteranoen Europako txapelketa bat antolatu nahi 
du Bilbon abenduan. Asmoa gabonen inguruan 
ekitaldi bat egitea da eta horren ostean afari 
batekin osatzea. Gainera, urteurrena aitzakia-
tzat hartuta, ezkutu berri bat diseinatu dute eta 
horrekin kamiseta berriak egingo dituzte.

artikulua
Deustuko

Eskubaloi taldea

Testua: Pablo Marinez Canibe Argazkiak: Deustuko Eskubaloi Taldea

40 URTE BETE DITU
DEUSTUKO ESKUBALOI TALDEAK

1982an Deustualdeko hainbat eskubaloi zale batu eta Deustuko Eskubaloi 
taldea sortu zuten. Haur-kategoriarekin hasi arren, 12 talde izatera ere heldu 

dira. Gaur egun emakumezkoen eta gizonezkoen talde senior bana daukate 
eta beteranoen nazioarteko txapelketan aitzindari izateagatik dira ezagunak.

artikulua
Irakurleen txokoa

40.urteurrenean ateratako familia argazkia.

Beteranoen taldea.
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Eguneroko formatuan idatzitako hiru liburuk 
osatzen dute Habanako gaukaria: Airea ez da 
debalde, Bizitzea ez al da oso arriskutsua? eta 
Gauzak direna balira. Hala ere, Sarrionandiak 
azaldutakoaren arabera, liburuon asmoa ez da 
izan kontu intimoak zabaltzea, baizik eta “dizi-
plina bat ezartzea” eta, hala, bere burua idaztera 
behartzea.

Bada, Kubako hiriburuan idatzitako lanotatik 
abiatuta, Deustuko Udaltegiko areto nagusira 
bertaratuek (50 pertsona inguru) hainbat kontu 
entzuteko aukera izan zuten trilogian gertatzen 
den bezala, zeinetan eguneroko kontuak istorio, 
kontakizun zein saiakeretara eramaten duten 
irakurlea. Hala, azaldu zuen, esaterako, Karibe 
aldeko eta Europako munduaren ikuskeren arteko 
aldea. Hemen gizartea lanaren inguruan antola-
tzen dela dio, baita balio moral judeo-kristauek 
jarraitzen dutela europarron jokabidea gidatzen, 
erlijio horrekiko sinismena, oro har, alde batera 
utzi bada ere. 

Kuban, aldiz, pentsamoldea guztiz bestelakoa 
dela ikusi du Sarrionandiak, eta nabarmendu 
du, bere ustez, iraultza sozialista lana “gainetik 
kentzeko” eta libre izateko astia izateko iraultza 
izan zela nagusiki, pertsona humanizatzen due-
na lana dela dioen Marxen irakurketari baino, 
jaiotzez kubatarra zen haren suiarenari (Paul 
Lafargue) jarraikiz, zeinak Le droit a la paresse 
(Nagikeriarako eskubidea) lana ondu zen. Bestal-
de, hemen gauza guztietarako ditugun “debeku 
eta epai moralak” itsasoaren beste alde horretan 
ez daudela azaldu zuen, sexuaren tabua adibi-
detzat jarrita.

Amerikar lurretan esklabutzan jardu zuten eus-
kaldun familiei buruzkoak ere kontatu zituen, 
eta nola jardun horrek oraindik ere baduen isla 
hango lurretan (abizenetan, leku izenetan…). 
Atlantikoaren alde honetara etorrita, azpimarratu 
zuen txanponaren beste aldean, gaur egun gu-
rean ondasun askoren edota komunikabide-talde 
handien jabe diren familien aberastasunak, hain 
zuzen, esklabutza horretan duela jatorria.

Irakurleen txokoa
Ikasturteko lehenengo saioa izanik, datozeneta-
rako proposamenak jasotzeko txarteltxoak banatu 
zituzten aretora hurbildu zirenen artean. Urtean 
hiruzpalau saio egiten dituzte, irakurriko duten 
liburua hautatu eta egilea gonbidatuta, elkarrekin 
solasaldia egiteko. Saioak guztiz irekiak dira eta 
edonor gertura daiteke. Datozen hitzorduen berri 
webgunearen zein sare sozialen bidez emango 
du Berbaizu Euskara Elkarteak.

artikulua
Irakurleen txokoa

Testua: Maite Txintxurreta Agirregabiria

SARRIONANDIAK ‘HABANAKO GAUKARIA’ 
IZAN DU MINTZAGAI IRAKURLEEN TXOKOAN

Ikasturteko lehenengo literatura solasaldia izan zuten atzo Deustuko 
Berbaizu Euskara Elkarteak antolatutako irakurleen txokoan, luxuzko 
gonbidatuarekin, gainera: Joseba Sarrionandia. Habanako gaukaria 

trilogiaren bueltan jarduteko aitzakiarekin, hainbat pasadizo eta hausnarketa 
partekatu zituen bertaratutakoekin.

40.urteurrenean ateratako familia argazkia.

Beteranoen taldea.
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 berbetan
GAIZKA SUAREZ IPARRAGIRRErekin

“Hain kontzientziatua ez zegoen gazteriaren    sektore zabal bat injustiziez jabetzea lortu dugu”

ERAGIN gazte prekarizatuen asanblada

Sei urteko ibilbide oparo bat beteta, 
Eragin Bilboko gazte prekarizatuen 

asanbladak bere desegitea iragarri du. 
Gazteek pairatzen duten prekarietatea 

mahaigaineratzeagatik kutsu garrantzitsua 
utzi dute Bilboko langileen eskubideen 

borrokan. Bertako kide izandako Gaizka 
Suarez deustuarrarekin egin dugu 

ibilbidearen errepaso laburra.
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Zer helbururekin jaio zen Eragin?
Nagusiki neoliberalismoari borroka ideo-
logikoa egiteko eta aldi berean, tresna bat 
izateko sortu genuen Eragin duela 6 urte. 
2008ko krisialdi ekonomikoak neoliberalis-
moaren ideiak indartu eta aldaketa handiak 
eragin zituen Bilboko errealitate sozioekono-
mikoan: jarduera ekonomikoaren eraldake-
ta, 3. sektorearen nagusitzea… sindikalismo 
klasikoak ere ez zeukan eragiteko aukera 
askorik eta aldi berean zentro oso atomiza-
tuetan antolatzeko aukerarik ez zuten gazte 
asko aurkitzen ziren. Horren erdian jaio zen 
Eragin, ideia guzti horien inguruan gizartea 
kontzientziatzeko eta gazteriari antolakuntza 
espazio bat emateko. 

Esango zenuke aipatutako helburu horiek 
bete dituzuela?
Ideologikoki ekarpen ona egin dugula de-
ritzot. Ordura arte hain kontzientziatua 
eta hain politizatua ez zegoen gazteriaren       
sektore zabal bat injustiziez jabetzea lortu 
dugu gertuko mezu eta adibide praktikoen 
bitartez. Injustizia horien aurrean inkonfor-
mismoa garatu, eta egoera ez onartzearen 
jarrera horretan hezi eta pausu bat ematea 
lortu dugula uste dut. 

‘No es lo que hay’ leloa nagusitu da beste ba-
tzuen artean zuen ibilbidean. Zein da jatorria?
Gazteon ohiko hizkeran egoera askoren 
aurrean entzuten dugu “ez dago besterik”. 

Errealitatea horrelakoa dela eta horren au-
rrean ez dagoela ezer egiterik esateko modu 
bat da, eta guk inkonformismotik esaldi    
horri buelta ematea erabaki genuen. Egoera 
hau onartzen ez dugulako eta aurre egin be-
har zaiolako. 

Besteak beste, gazteek lanean pairatzen du-
ten lan esplotazioaren eta gehiegikeriaren 
aurka mobilizatu zarete. Bilbori erreparatuta, 
zein egoerarekin egin duzue topo? 
Bilbo zerbitzuen hiri bilakatu da azken urte 
hauetan eta horrek forma oso irregularrak 
erabiltzen dituzten lan mota asko sortzea              
ondorioztatu du. Lan horien ezaugarri nagu-
sia da aldi baterako lanak direla, eta horrek 
ez die langileei talde izaera lantzeko aukerarik 
ematen, ezta haien lan eskubideak hobetzeko 
anbiziorik izatea ahalbidetzen. Ostalaritzako 
kasua oso adibide garbia da, askotan gazteek 
betetzen dituzten lanpostuak direlako. 

Zerikusia du egoera horrek egunero hedabi-
deetan kontatzen digutenarekin?
Zentzu batean uste dut jende guztia kon-
tziente dela Bilbo jarduera ekonomiko 
horretara bideratuta dagoela. Hala ere,          
hedabideek alderik ederrena erakusten du-
tela deritzot, ondorio sozialak ezkutatu eta 
hiria desiragarri egiteko asmoarekin. Behar-
bada Bilbon beste jarduera ekonomiko ba-
tzuk nagusitzen zirenean komunitate izaera 
nabariagoa zen.

Testua: Nerea Cubillo Urkizu 
Argazkiak: Ecuador Etxea

“Hain kontzientziatua ez zegoen gazteriaren    sektore zabal bat injustiziez jabetzea lortu dugu”

“Egoera 
askoren 
aurrean 
entzuten 
dugu ‘ez dago 
besterik’ ”
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berbetan
GAIZKA SUAREZ IPARRAGIRRErekin

“Egunero ez bada, ia 
egunero entzuten dudan 

esaldia da”

6 urte hauetan bada hunkitu zaituen egoerarik?

Ostalaritzako langileekin egin genuen lanketa hurbi-
lagotik bizi izan nuela esan dezaket. Antolatuta ez 
zegoen sektore batean, 50-60 langile talde bat anto-
latzea lortu genuen, leku bakar batean ere betetzen 
ez zen ostalaritzako hitzarmen bat betearazteko. Es-
kubideen sozializazioarekin hasi ginenean, poliziak 
lau langile jazarri zituen beraien eskubide horien 
sozializazioa aldarrikatzeagatik. Elkartasun uholde 
handia sortu zen horren harira eta pertsonalki asko 
hunkitu ninduen. Eskubideak aldarrikatzen hasi be-
zain laster aurkitu zuten boterea aurrez aurre, oso 
egoera frustragarria izan zen. 

Non entzun duzu zuk batez ere ‘es lo que hay’?

Egunero ez bada ia egunero entzuten dudan esal-
dia da. Lanera joaten naizenean autobusean zein 
trenean entzuten ditudan elkarrizketetan, lagunekin 
hitz egiten dudanean, jendea elkarrizketatzen dute-
nean… .

UUSAKONEAN

Langileen eskubideak bermatzeko eta 
betearazteko hainbat tresna abian egon 
arren arazoak bere horretan jarraitzen 
duela ikusi dugu. Zein da konponbidea 
zure ustez?
Eraginek fase ezberdinak identifikatzen 
ditu eskubide guztiak irabazteko: 
lehenengoa da eskubidea bera 
aldarrikatzea, izan ere, araudia ez 
dagoen lekuan hori bermatuko dituen 
eskubide batzuk aldarrikatu beharra 
dago. Hala eta guztiz ere, eskubide 
batzuk egoteak ez du esan nahi beteko 
direnik, eta horregatik bigarren pausua 
da eskubide guzti horien betearazpena 
bermatzea. Garrantzitsua da langileak 
antolatuta egotea eskubide berriak 
lortzeko, baita lortutakoak betearazteko 
ere. 

Urte hauetan burututako kanpainen 
artean, joko aretoak eta apustu etxeak, 
Glovo eta Deliveroo bezalako enpresak 
eta BBK Live jaialdia aurkitzen dira. Zer 
dute komunean?
Bilbon nahitaez ezarriak izateaz gain, 
hasieran deskribatutako neoliberalis-
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moaren fase berri horren parte dira hi-
rurak. Joko aretoen bitartez gazteriaren 
itxaropen falta bete nahi da beste batzuek 
negozioa egiten duten bitartean. Bizikle-
tako banatzaileen kasuan berriz, oso era 
arrotzean lan eredu berri bat ezarri dute, 
lan harreman klasikoekin guztiz apurtuta. 
Azkenik, BBK Live jaialdia gazteria kontsu-
mo eredu berrietara bideratzeko espresio 
bat besterik ez da. 

Zergatik da garrantzitsua joko aretoen 
aurka egitea?
Gazteriaren itxaropen falta aprobetxatu 
eta banakako aterabideak eskaintzen 
dituztelako. Esate baterako, aisialdian 
xahutu ahal izateko, soldatan falta 
zaiena joko aretoetatik atera dezaketela 
pentsatzen dute askok, baina egiatan, 
kapitalari soilik egiten dio mesede. 
Aterabide kolektiboak bilatu beharrean 
eta soldata duinak izateko erak pentsatu 
beharrean, gazteria burbuila batean 
sartzean tematuta daude asko. 

BBK Live jaialdiaren praktikak ere salatu 
zenituzten.
Bai, halako jaialdietan denak balio duela 
dirudi. Diru publikoaren bitartez aurrera 
eramandako jaialdia da BBK Live eta 
inolaz ere ez dira langileen lan baldintzak 
bermatzen. Langileek 12 ordu baino 
gehiago eman behar dituzte jarraian 
lanean, urdaiazpiko-xerra bakar bat jateko 
tartearekin eta komunera joateko aukerarik 
izan gabe. 

Egoera salatu ostean, baldintza horiek 
aldatu diren badakizu?
Ezetz esango nuke. Beste egoera 
batzuen antzera, jaialdiaren atzean 
dagoen errealitatearekiko kontzientzia 
amankomun bat sortu dela esango nuke, 
baina gaur-gaurkoz uste dut ez direla 
behar besteko neurriak hartu deialdi justu 
bat izan dadin. 

Zer lorpen izan duzue sei urte hauetan?
Egoera berriek ekarritako elementu 
horietan fokua jarri izanari esker hainbat 
lorpen eman direla esango nuke. Joko 
aretoei adibidez murriztapen gehiago jarri 
zaizkie, eta orokorrean kontzientziazio 
bat sortu da duten kalteen inguruan. 
Autonomo faltsuen lan harremanei 
dagokionez, gaia mahai gainean jartzea 
lortu dugu, eta sindikalismoari esker askori 
soldatapeko langile figura aitortu zaie. Era 
orokorrean, arrastoa utzi dugula deritzot. 
Jendeak aldekotasun handia zeukan 
planteatzen genituen gauzekin, baina 
euskararekin gertatzen den bezala, gauza 
bat da egotea eta beste bat da egitea, eta 
horretara agian ez gara heldu. 

Gazteak aktibatzea lortu duzue?
Herri mugimenduak heltzen ez diren gazte 
sektore oso zabal batera heldu gara nire 
ustez, izan ere, inoiz antolatu ez den jende 
askok egin du gurekin antolatzeko hautua. 
Erreparatu beharko genioke ea egoerak 
eskatu bezain eraginkorrak izan garen, eta 
ea gai izan garen gazte horien beharrak 
erantzuteko. Eragin egon izan ez balitz 
uste dut ez litzatekeela beste subjektu bat 
egongo egin duguna egiteko. 

“Gazteria     
kontsumo 
eredu 
berrietara     
bideratzeko 
espresio bat 
besterik ez 
da BBK Live”
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tartean
Txema Luzuriagaren bilduma

Deustuko Erriberako uholde biltegiak eraikitzen hasi dira
Udalaren arabera, bi biltegien eginkizun nagusiak itsasgorak eragin ditzakeen galtzadako uholdeak galaraztea eta euri-
uren sarearen gaineko ondorioak ekiditea izango dira. Aldi berean itsasadarrera isuriko den uraren kalitatea hobetzea 
xede, “biltegi bakoitzean harea kentzeko gailu bat eta koipeak bereizteko beste bat” ezarriko dituela adierazi du. 
Zorrotzaurre plana aurkeztu zutenetik hainbat izan dira Deustuko Erriberako auzokideek salatutako “iruzurrak”. Izan 
ere, hauen arabera, kanalaren irekierak uholde arriskua ekidin beharrean “areagotu egin du”. Urriaren hasieran hasi 
dira uholde biltegiak eraikitzeko lanetan. 20 hilabeteko epean egingo direla aurreikusten da eta 5.671.801,66 euroko 
aurrekontua dute. 

Frantziako poliziak 2011ko apirilean 
atxilotu zuen Creuse departamenduan  
eta 15 urteko espetxe zigorra ezarri 
zioten. Etxerat Elkarteak igorritako 
informazioaren arabera, dagoeneko 
zigorraren hiru laurdenak beteta ditu. Hala, 
10 urte hauetan besteak beste, Fleuryko, 
Roanneko eta Renneseko espetxeetan 
egon da preso, joan den abuztuaren 5ean 
Alcalako (Madril) espetxera lekualdatu 
zuten arte. Espainiako Espetxe Erakundeko 
Idazkaritza Nagusiak urriaren 14an adierazi 
zuen Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politikako sailarekin 
adostu duela Moreno eta beste 10 preso 
Euskal Herriratzea. 

Itziar Moreno
San Inazioko presoa 
Euskal Herriratuko dute

POLITIKA

Testua: Elorri bertso eskola

Bai, bueltan da Deustu bertsoz astintzen 
zuen dinamika, eta horrek bereziki pozten 
gaitu. Aurtengoa 5. edizioa izango da eta 
hasieratik ipini genituen helburuei eutsiko 
diegu: bertsolari gazteei plazak eskaintzea 
eta Deustun bertsozaletasuna zabaltzea. 
Saioek ez dute tematika zehatzik izango, 
baine lotura txiki bat izango dute euren 
artean. Jada saio bi antolatu ditugu: urriaren 
13 eta 27koa. Hala ere, onena heltzeke 
dago. Azaroaren 24an, abenduaren 15ean 
eta otsailaren 2an izango dira geratzen 
diren saioak 20:00etan Deustuko Herriko 
Tabernan. Dinamikari merezi duen amaiera 
emateko martxoaren 4an urteroko bertso-
bazkaria antolatuko dugu. Beraz... gorde 
datak eta hurbildu saioetara!

Bueltan da
Aferak Bertso Dinamika

BERTSOLARITZA

Malda Bikes bizikleta dendak eskuratu du 
aurtengo Errekaurti Saria. Berbaizu Euskara 
Elkarteak euskararen normalizazioaren 
alde lan egiten duten saltokiak saritu 
nahi ditu garaikur honen bitartez, 
eta aurten Blas de Otero kaleko 61. 
zenbakian kokatuta dagoen Malda Bikes 
bizikleta dendari ematea erabaki du, bere 
egunerokotasunean euskara erabitzeko 
ematen duen aukeragatik. Aldi berean, 
Madariaga Etorbideko 10. zenbakian 
kokatuta dagoen Akeita Gozo tabernari 
aipamen berezia egin diote. Berbaizuren 
arabera, bezero euskaldunek behar 
bezalako harrera jaso dezakete aipatutako 
bi establezimenduetan. Sariarekin Adolfo 
Guiardren Krabelin gorridun baserritar 
gaztea koadroan oinarritutako keramika 
ematen da, Deustuko Loitz artisautzak 
egina.

Berbaizu Euskara 
Elkarteak XIII. Errekaurti 
Saria banatu du

EUSKARA

ZORROTZAURRE PLANA
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irudiak berbetan
Txema Luzuriagaren bilduma

DEUSTUKO INDUSTRIA

Urtea: 1986 Txema Luzuriaga

Irudi honetan, Deustuko Erriberan La Coromina izenez ezaguna den enpresa ikus daiteke. 
1923. urtean zabaldu zituen ateak eta anhidrido karbonikoa eta sulfurosoa sortzen zuen. En-
presaren ibilbideari dagokionez, 1983ko uholdeen ondoren, ekoizpen industriala eten egin zela 
aipatu beharra dago; eta bost urte beranduago, 1988. urtean eraikina “Arburos Metalicos” 
enpresak erosi zuen bere instalazioak biltegi bihurtzeko. 

Eklektizismo estiloan oinarritutako eraikina da. Manuel Maria Smith Ybarra arkitektoak diseinatu 
zuen eta honetaz gain, euskal burgesiarentzat ere eraikuntza ugari egin zituen. Euskal Herrian 
ingeles estiloaren sartzailetzat hartzen da Smith. 

La Coromina
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publizitatea

Segi Deustualdean euskara sustatzen. Eskerrik asko denoi!



Zein izango da 
zure erronka 
Euskaraldian?

Navas
Alde Zaharra
Lehenengo berba euskaraz 
egiteaz gain, gaztelaniaren 
interferentziak mugatzea eta 
euskaraz berbetan jarraitzea. 

Aitor
Santutxu

Barkamenik ez eskatzea lehen 
hitza euskaraz esateagatik.

Jon
Bilbo

Ikasleen artean zabaltzea.

Ibone
Alde Zaharra

Euskara ulertzen duten lagun 
guztiekin euskaraz egitea.

Maitane
Deustu

Komertzioetan euskarari 
eustea. 

Marga
Deustu

Bidean dauden euskaldune-
kin topo egin eta gehiago iza-
tera heltzea. 
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barkua bete berba
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barkua berba berba
“

““

“LOKATZETAN UZTEN DIRA OINATZAK, KALEAN, 
ETA EZ ALFONBRA GORRIETAN”

Testua eta argazkiak: Lokaztu

Emakume bat erasotu dute alboko kalean. Beste 3 
migrante hil dira Bidasoan. 1500 etxe huts daude au-
zoan, baina gaztetxea eraitsiko dute etxebizitza berriak 
eraikitzeko, eta, gainera, lagunak ezin du gurasoen 
etxetik alde egin. Isuna jarri diote auzokideari udal-
tzainei euskaraz egiteagatik, eta beste seiri kartelak 
pegatzeagatik. Artxandako azken gune naturalaren 
txikizioa martxan da. Bazkari herrikoia plazan egitea 
debekatu diete gazte eguneko antolatzaileei, baina 
bihar Octoberfest jaialdi pribatuak karpa bat mon-
tatuko du parkearen erdian. Itxi dituzte giltzaz hiriko 
zubipeak eta kantxak. 
Mutil bati eskolara gonarekin joatea debekatu diote, eta 
neska bati prakak eramateagatik herriko jaietan parte 
hartzen galarazi, baina erresidentzia bateko ikasleek 
“putas, salid de vuestras madrigueras” oihukatu dute 
leihotik, eta hori ohitura eta txantxa omen da. Albiste 
hauek guztiak izan zitezkeen edozein herritan, baina 
Deustun ere badira.  Eta galdetzen diogu geure buruari, 
zer da hau, bizi ala iraun, bizi ala iraun?  

Zorionez, bada Euskal Herrian, eta Deustun ere, nos-
ki, gazteria oso bat bere gurasoen mundu aldrebes 
hau onartzen ez duena, eta egunez egun, asanbladaz 
asanblada, herri hau bizigarriago egiteko antolatzen 
dena, borrokatzen duena. Baina aurreko albisteak 
bezalako milaka en-tzutera ohituak gaude,  eta kezkaz 
begiratzen diogu elkarri: asmatzen ari ote gara? Deus-
tun eragiteko gai al gara? Interpelatzen al diogu gure 
herriari? Bada, kezka horietatik abiatuta sortu dugu 
Lokaztu, Gazte Mugimenduak eraldatzeko laborategia. 

Gazte Mugimenduetako espazio ezberdinetan gabil-
tzan gazteok elkartzen hasi gara, komunean ditu-
gun korapiloak identifikatu eta horiek askatzeko be-
harrezkoa den bidea diseinatzeko. Eragile berri bat 
sortu baino, hausnarketa eta formakuntza bideratzeko 
espazio parte hartzailea izan nahi du Lokaztuk, bertako 
irakaspenak jada lanean dauden aisialdi talde, talde 
feminista, gaztetxe, jai batzorde, komite, asanblada, 
antolakunde, euskara elkarte, sindikatu, edo dena 
delakoetan aplikatzeko.

Bide luzea dugu aurretik, baina aurrerapauso batzuk 
eman ditugu jada. Hiru korapilo nagusi askatzeko bi-
dean jarriko gara, oraingoz. Lehenik, borroka moldeak, 
Deustun eragiteko ditugun formak birpentsatzeko. Bi-
garrenik, gazte arrazalizatuak, elkar-ezagutzen hasteko 
eta euren parte hartzea sustatzeko. Eta hirugarrenik, 
espazioa, Deustun ditugun arazoak problematizatzetik 
irabaztera pasatzeko.

Anbizio handikoa bezain xumea da gaur eskuartean 
dugun proiektu hau. Ikusiko dugu bideak emaitzak 
dakartzan, izan ere, Periko Solabarriak zioenez, 
“lokatzetan uzten dira oinatzak, kalean, eta ez alfon-
bra gorrietan”. Guk ere lokaztu nahi dugu, zikindu, 
inkomodo egon, eta beharrezko hausnarketak eman, 
pixkanaka, Deustu oinatzez markatzeko berriro. Izango 
duzue gure berri.
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sarekadahttp://

Peertube.eus, sortzaile libreentzat bideo
plataforma berria

Euskarazko bideoak eta streamingak partekatzeko web-
gune irekia sortu du Abaraska taldeak. Jada existitzen 
diren plataforma itxiak ez bezala, honako hau fede-
ratua, gertukoa, errespetuzkoa eta librea dela jakina-
razi dute sortzaileek. Besteak beste, honako zerbitzu 
hauek eskaintzen ditu:Bideoak kalitate onean sarera 
igotzeko aukera, kanal propioak eta ikusle komunitate 
bat osatzeko aukera: iruzkinak, atsegiteak, harpidet-
zak etab., zuzeneko streamingak egiteko aukera eta 
azpitituluak txertatzeko modua.

Pantailak Euskaraz taldearen Twiterreko 
kontua itxi dute 
Sare sozialean argitaratutako mezuen ondorioz, 
Pantailak Euskaraz herri ekimenaren twitterre-
ko kontuak blokeatuta darama urriaren 14tik. 
Zarata ateratzeko asmoz, sinadura bilketa bat 
jarri dute abian Avaaz.org atari digitalean. 
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>> MUSIKA

barkua bete berba
barkua bete berba
barkua bete berba

LAKOBRA KOLEKTIBOA: MUSIKA ZAINETAN 
ETA AUTOGESTIOA OINARRI

Underground musika eszena berpizteko xedez dator Lakobra kolektiboa. 
Musikariak eta musikazaleak dira, eta logika komertzialetatik urrun beren 

zaletasunari bide emateko nahia dute, modu autogestionatuan betiere.

Maurizia ezizenez aritu den kolektiboko kideari 
abian jarri zuten crowdfundingaren emaitzaz gal-
detuta, aitortu du harritu egin zirela jasotako ba-
besarekin, aurreikuspenak gainditu baitzituzten. 
Gainera, egitasmoak jendearen arreta piztu duela 
ikusarazi zien. Hori gutxi ez, eta hainbatek esan 
diete bere garaian ekarpena egitea ahaztu zutela 
eta laguntzeko interesa dutela. Beraz, aukera hori 
berriro irekitzekotan dabiltza, beste bide batetik 
bada ere.

Orain burubelarri ari dira helburu duten aretoa ire-
kitzeko lokal egokiaren bila, horixe baita lehentasu-
na. Norbaitek informazio edo proposamenik izanez 
gero, harremanetan jar daiteke lakobrakolektiboa@
gmail.com helbide elektronikoaren zein Instagram 
edo Facebook sare sozialen bidez. Aukeran, Bilbon 
nahi lukete, erdiguneko auzoetan edo garraiobi-
deetatik hurbil, eta 100 bat pertsonarentzako tokia 
izan dezala.

Proiektua autogestioan oinarrituko litzateke. “Gu 
geu mundu horretatik gatoz. Taldeetan jotzen 
dugu eta underground zirkuituetatik mugitu izan 
gara beti, maite ditugu”, dio Mauriziak. Eszena 
horrek elkartrukean eta komunitate sentimenduan 

ditu sustraiak, eta esentzia horri heldu nahi diote. 
Adierazi du Deustualdean nahiz Bilbon badaudela 
taldeak, kolektiboak eta abar, baina sarri ez dutela 
lokalik, eta gero eta zailagoa dela aretoetan gauzak 
antolatzea. “Noski, gurea ez da masa mugimen-
dua”, argitu du: “Badakigu kontzertu batean are-
toa beteko dugula 100 pertsonarekin, baina akaso 
ostegun batean 20 pertsona egongo garela Berlin-
go taldetzar bat ikusten”. Baina mugimendua egon 
badago, eta horren adibidetzat jo du DDT argita-

Testua: Maite Txintxurreta Agirregabiria     Argazkiak: LAKOBRA Kolektiboa
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Lakobraren aurkezpen jaialdia Bizinahin.

letxea prestatzen ari den Bilbo inguruko talde al-
ternatiboen bilduma, Hemen eta orain. “Zorionez, 
gazteak ere badabiltza honetan sartzen”, dio.

Bultzatzaileek bertatik bertara ezagutu ahal izan 
dituzte antzeko proiektuak. Euskal Herrian bertan 
hainbat zerrendatu ditu Mauriziak: Bermeoko Nun-
txaku Gauak, Gernikako Iparragirre, Hondarribiko 
Psylocibenea, Tolosako Bonberenea eta Gasteizko 
Orbain Kultur Elkartea. Aitortu dute gehienak he-
rrietan kokatuta daudela, eta agian hirian “zaila-
goa” izango dela hori lortzea, baimen-kontuak eta 
udalarekiko harremanak tarteko. Hala ere, itxaro-
pentsu daude.

Dena den, honek guztiak zer ekarriko duen ez da-
kite oraindik zehatz-mehatz. Mauriziak nabarmen-
du du esku artean dutena “eraikitzen ari den proie-
ktua” dela: “Oinarriak badakizkigu, baina guztion 
artean osatuko dugu”.
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>>NUTRIZIOA

barkua bete berba
barkua bete berba
barkua bete berba

Testua: Ainhoa Maiztegi

Noiz da gauza berriei ekiteko unerik ego-
kiena? Existitzen ote da egun edo hilabete 
zehatzik? Ba al dago momentu konkreturik? 
Iraila atzean utzi genuen orain dela aste de-
zente eta horrekin batera, ikasturte berrian 
pentsatzen, norberak bere buruari plantea-
turiko promesak. 

Beharbada noizean behin burura datozkizu 
osasun arloan, ikasketetan, kirolean, etxeko 
garbiketan edota harreman interpertsonale-
tan finkatutako helburuak. Alabaina, hauek 
alde batera uzteko gaitasun bikaina garatu 
dugu urteen poderioz. Halaxe da ezta? 

Zer gertatuko litzateke gure arreta xede ho-
rietan jarri beharrean, geure buruari plantea-
tutako helburuen formari erreparatuko bage-
nieke? Uste dut arazo berdinarekin egingo 
genukeela topo, izan ere, txarto planteatu-
tako helmugak baitira. Baina nola izan daite-
ke posible gure barnetik eta guretzako ados-
tutako helburuak gaizki sortuta egotea? Hitz 
gutxitan esan dezaket: momentuko euforia.

Euforiak orainalditik baztertzen gaitu eta etor-
kizunean kokatzen ditu geure burua, emo-
zioak eta helmugak. Gainera, helburuetara 
iristeko egin beharreko prozesuaz ahaztu eta 
helmugara heltzean lortuko ditugun emaitzei 
bakarrik begira egotea lortzen du.

Nutrizio kontsultan botatzen ditudan ha-
sierako galderak honakoak dira: zerk ekarri 
zaitu gaur hona (helburuak)? Eta ondoren; 
makiltxo magikoa izanez gero, zein helburu 
lortu nahiko zenuke? (desioak)? Erantzun 

guztiak, noski, lasterketaren amaieran kokat-
zen dira eta ez bertara heltzeko behar den 
prozesuan. Kontsulta bukaerara hurbiltzen 
ari garenean, ordea, eta ondorengo asteeta-
rako xedeak planteatzen ditugunean, hauek 
‘Smart’ metodologiaren arabera antolatzen 
ditugu.

Helburu bat ongi planteatuta edo ez dagoen 
jakiteko honako galderei erantzun behar 
diegu ordenean: 

Espezifikoa da? (Specific)
Neurgarria da? (Measurable)
Eskuragarria da? (Achievable)
Errealista da? (Realistic)
Denboran neurgarria da? (Timely)

Galderaren bati erantzun ezinean bagaude, 
helburu horren planteamendua ez da kalita-
tezkoa. Beraz, galdera behar den bestetan 
berriro formulatu beharko genuke Smart 
metodologiako atal guztiei erantzuna eman 
arte. Ongi eta gaizki planteaturiko helburuen 
adibide txiki bat:

“Kirola egiteari ekin nahi diot” “Ondo jan 
nahi dut” “Txukunagoa izan nahi dut”

Aipatu berri ditudan esaldiak, abstraktuegiak 
eta zabalegiak dira eta ondorioz, ez diete gal-
derei SMART metodologiako galderei eran-
tzuten. Jarraian datozenak, ordea bai:

“Astean bi egunez, igerilekura joan nahi dut 
30 minutuz” “Eguneroko bazkalorduan, pla-
ter nagusi gisa, landare-jatorrizko elikagaiak 

UTZI PROMESAK ALDE BATERA
ETA GOZATU PROZESUAZ! 
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Presta itzazu Deustualdeko tabernetako pintxo goxoenak zure etxean! 
Hementxe jasoko dituzu argibide guztiak. Eta hurrengo hilabeteetan…

sartu nahi ditut” “Domekero, logela txukundu 
eta hautsa kenduko dut”

Ikusten al duzue ezberdintasunik? Zure bizi 
estiloari dagokionez, helbururen bat plantea-
tzen duzun hurrengoan, ez itxaron urteko data 
zehatz bati eta eduki ezazu Smart metodologia 
kontuan. Eta, noski, gozatu prozesuaz!

Ainhoa Maiztegi
@ainhoamaiztegi.nutricion

ZURE PINTXO 
ONENAK GUREKIN 

KONPARTITZEKO

AITORTU ZURE SEKRETUAK HEMEN
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Kaleak artez betetzen

Inoiz pentsatu duzu zenbat espazio dauden hirian kultura sustatzeko? Zenbat arterako? Eta 

pertsona guztiak joan daitezke burura etorri zaizkizun espazio horietara? Pentsatu dituzun 

espazioetatik zenbat daude kalean? Batzuetan ez gara konturatzen pertsonek artearen kon-

tsumoan edota sorreran aurkitzen dituzten oztopoez. Ni kezkatzen nauen zerbait da, lehenik 

eta behin, kultura bat eta bere artea (museoetan, galerietan) ulertzeko eta gozatzeko dauden 

oztopo ekonomikoak, arkitektonikoak, hizkuntza arlokoak eta abar, baina, beste alde batetik, 

kalean arte-jarduera bat egin ahal izateko dauden espazio publikoak azkenaldian murriztu izanak 

ere asko kezkatzen nau. Gizarte-hezkuntzako ikasle gisa, espazio publikoa erabiltzea gazteekin 

jolas-jarduera bat egiteko agertoki gisa, adinekoentzako gimnastika-eskola bat emateko edo 

errezitaldi artistiko bat egiteko bada bezala, interesatzen zaidan zerbait da, pertsonarengan eta 

auzoan edo komunitatean duen eragin positiboagatik. Beti uste izan dut aisialdia dela geure 

burua berrasmatu, ezagutu eta banaka zein taldean garatzeko denbora tartea, eta gero eta 

urrunago ikusten dut adierazpenaren aldeko apustua egiten duen aisia, komunitate batean 

aktiboki parte hartzearen aldekoa. Horrekin guztiarekin, pertsonak, elkarteak eta taldeak bultzatu 

nahi ditut jarduerak, tailerrak, kontzertuak, errezitaldiak eta erakusketak antolatuko dituzten 

sareak sor ditzaten, pertsonak etxetik ateratzeko eta kaleak ondo pasatu, garatu, hazi... nahi 

duten pertsonei zuzendutako jarduerez betetzeko. Gure bizitzetan artea falta da, kalean jaio, 

hazi, erakutsi eta defendatuko den artea. Idazle naizen aldetik, uste dut ondo dagoela taberna 

batean, elkarte batean edo liburu-denda batean errezitatzera elkartzea, baina oraindik ere uste 

dut gure ahotsek kalera atera behar dutela eta hortxe entzun behar direla. Eta, amaitzeko, 

idazle eta etorkizuneko gizarte-hezitzaile gisa, konfiantza dut, batez ere, arteak sendatzeko 

duen gaitasunean, eta uste dut hori dela, laburbilduz, sustatu behar duguna, mundu guztiari 

zuzendutako artea, helburu bi dituena: sendatzea eta gizarte-aldaketa batera jotzea.
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Egunkaria ireki
edo irratia piztu,
egun sare sozialetan
albistea da erraztu
Milaka pertsonengana 
azkar batean hedatu,
handik bost minututara
jakindakoa ahaztu.
Helburu horrekin ere
AFERAK baitzen aurkeztu,
ahaztu nahi ez dena ta 
min ematen duena hartu
diskurtsoa eraldatu, 
bertsotara transformatu

Urtero bezala aurten
badaude nobedadeak 
istorioaren hasiera 
ta lehenengo gertaerak
Saio bakoitzean sortzen
joango dira jarraipenak
hauen berri eman zuen
atzoko saio itzelak.
Beraz ezin dira galdu
hurrengoan datozenak
hilabetean zita bat 
girotzeko iluntzeak
Ta martxoaren 4ean
bazkari eder bat denontzat
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