




Zorrotz Morrotz aldizkariak Bilboko 
udalaren diru-laguntza jaso du.

Edukiaren erantzule bakarrak ZM 
bera eta kasuan kasu, testuaren 
sinatzaileak dira

Joan den maiatzean 
inauguratu zen ofizial-
ki Zorrotzako parke 

berria, ordutik Txinbo 
Parkea deitzen dena, alka-
tea eta hainbat zinegotzi 
bertan zirela. Izena Auzo El-
kartearen proposamena da, 
garai batean hezegune ho-
rretan bizi ziren txoritxoen 
oroimenez. Izen bereko 
xaboi fabrika ere handik oso 
gertu egon zen urte askoan. 

Alkateari gogorarazi genion 
parke berrian komun publi-
koak beharrezkoak direla 
lehenbailehen. Espero de-
zagun laster egotea.

Maiatzean Alazne López 
Etxebarriari eskainita-
ko laugarren Memoriala 
ere ospatu genuen. Gogo 
handia zegoen pandemiak 
eragindako bi urteko etena-
ren ondoren. Aipatzekoa da, 
beste urte guztietan bezala, 
arrakasta handia izan zuela, 

eta kalitate handiko eta 
hunkigarritasunez betetako 
kultur ekitaldiaz gozatu 
genuela berriro. Hemendik, 
eskerrak eman nahi dizkie-
gu eskuzabaltasunez parte 
hartu zuten artista guztiei, 
eta, nola ez, antolatzaileei, 
beren lan bikainagatik, Zo-
rrotzan horrelako ikuskizun 
bat izatea ahalbidetzen bai-
tute. Eskerrik asko guztioi 
zuen lan onagatik!

Horren harira, aipatu 
behar da ekainean Zorro-
tza Gozatu eta Bizi kultur 
programa zabala ospatu 
dugula, Zorrotza Eguna gure 
auzoaren autoafirmazio gisa 
barne hartzen duena.

Amaitzeko, herri mugimen-
dutik, Zorrotza eta bertako 
jendearen alde lan egiteko 
dugun borondate 
irmoa adierazi 
nahi dugu beste 
behin ere. 
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IZAN ZAITEZ HARPIDEDUN! 
ZM zure e-postan jasotzeko, bidali mail bat 
zmorrotz@gmail.com helbide elektronikora, 
gaiaren laukian “harpidetza” jarriz
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AITOR MARÍN

Euskal Txokoak urtero antolatzen duen ipuin 
lehiaketaren sariak banatu berri dira. Epai-
mahaiak lan handia eta zaila izan du, 144 
ipuin jaso baitira guztira. Oinarrietan aipa-
tzen ziren kategoria bakoitzeko 2 sariez gain, 
epaileek lau aipamen berezi gehitu behar 
izan dituzte. Hona hemen sarituen izenak:  

12 urtetik behera:
•	 1.	saria:	Enara arce Serrano.
•	 2.	saria: Carmen Lucas Couce.
•	 Aipamena: Nathalia Mendiluce Candelo.

DBH eta batxillergoko ikasleak:
•	 1.	saria: Ziortza Hernández López.
•	 	2.	saria: Carolina Rondón Díez.
•	 1.	Aipamena:	Mónica Gutiérrez Arranz.
•	 2.	Aipamena:	Irune Bajo Arroyo.
•	 3.	Aipamena:	Sheila Regado Ferrero.

Hainbat arazotarako konponbideak eskatu 
dizkie erakundeei manifestazio batek

XXIII. Ipuin Lehiaketaren 
sariak banatu dira

ZORROTZ MORROTZ

Ehunka lagunek manifestazioa egin zuten 
ekainaren 22an, hainbat arazotan erakun-
deei irtenbideak eskatzeko. Manifestazioa 
Zazpilanda plazatik abiatu zen Azoka plazan 
amaitzeko, eta herritarren haserrea jaso 
zuen, FEVEren geltokiaren lurperatzean eta 
Sader-Profersa lantegi kutsatzailearen leku 
aldaketan aurrerapausorik ikusten ez dute-
lako. Herritarren Segurtasuneko arduradu-

nei ere neurriak eskatu zitzaizkien, auzoan 
izandako azken eraso eta indarkeriaz egin-
dako lapurretengatik. Azkenik, osasun-zer-
bitzu publikoan “eta batez ere lehen arretan” 
eragiten ari diren murrizketak etetea aldarri-
katu zuen mobilizazioak. 

Auzo Elkarteak ardura, irmotasuna, eta 
adorea eskatu zien bizilagunei, hobekuntzak 
eta konponbideak aldarrikatzen jarraitzeko.



Trenbideak lurperatzearen proiektua 
idazteko ADIFi eta Ministerioari 
azkartasuna exijitzeko eskatu diote Udalari
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ZORROTZ MORROTZ

Bilboko Udala ahalik eta gehien inplika dadin 
eskatzeko mozio bat erregistratu du EH 
Bilduk ekainaren 30ean eztabaidatzeko,  Zo-
rrotzan trenbideak lurperatzea “premiazkoa, 
lehentasunezkoa eta ezinbestekoa delako, 
eta asko direlako bete ez diren promesak”.

Geltokian egindako agerraldi batean, EH 
Bilduk azaldu zuen mozio hori aurkeztu 
zuela Udala prozesu horretan gehiago inplika 
dadin.  «Udalak ezin da mugatu Ministerioak 
egiten duenaren zain egotera. Ekaina da eta 
oraindik ez dugu berririk», kritikatu zuen 

Jone Goirizelaiak bozeramaile subiranistak. 
Bere alderdiak otsailean egindako galderei 
erantzunez, oraindik informazio-azterlana, 
gainerako izapideekin jarraitu ahal izateko 
aurretiazko eta ezinbesteko urratsa, jasotze-
ko zain zegoela erantzun zuen Udal Gober-
nuak. 

Gobernu zentralak eta Bilboko Udalak 
2021eko uztailean lurperatzea gauzatzeko 
konpromisoa agertzeko sinatu zuten akor-
dioren arabera, 2022an eraikuntza-proiek-
tua lizitatu ahal izango litzateke; eta ondoren, 
2023an, obrak lizitatu ahal izango lirateke.  

EH Bilduk ekaineko Osoko Bilkuran eztabaidatzeko mozio bat aurkeztu 
du Udalak Adif eta Garraio Ministerioari eska diezaien trenbideak 
lurperatzeko eraikuntza-proiektua ahalik eta arinen idazteko

Hiru mila sinadura baino gehiago bildu dituzte Udalari 
jubilatuen egoitzan  igogailu bat jartzeko eskatzeko
ZORROTZ MORROTZ

Montevideo hiribideko lokaletarako sarbidea 
erraztuko duen igogailu bat instalatzeko es-
katzen duten 3385 sinadura aurkeztu zituen 
joan den ekainaren 8an Zorrotzako Jubilatu 
eta Pentsiodunen Elkarteak Barrutiko Kon-
tseiluaren Osoko Bilkuran. Duela hiru hilabe-
te inguru hasi zen auzoko hainbat lokaletan 
sinadurak biltzen Elkartea.

Babes horiek guztiak eskertu nahi izan di-
tuzte pentsiodunek, eta Elkarteak espero du 
oraingoan Udalak entzungor ez egitea eta 
igogailua lehenbailehen jartzea; izan ere, 
sare sozialetan argitaratutako ohar batean 
adierazi zutenez, “urte asko dira auzo-mu-
gimenduarekin batera aldarrikapen hau hasi 
zutenetik”, eta orain arte ez dute jaso era-
kundeengandik “aitzakiak baino”. 
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ZORROTZ MORROTZ

Pasa den maiatzean antolatutako ekital-
di batean inauguratu zuen Bilboko Udalak 
Txinbo parkea. Clara Campoamor eta Ren-
feren trenbidearen artean, eremuak 14.000 
metro karratu inguru ditu, eta 2018an urba-
nizatu zen.

Izen berria barrutiko elkarteekin batera par-
te-hartze bidezko prozesu batean hautatu 
dela jakinarazi du Udalak. Eremuan hezegune 
bat egon zelako antzina, eta hango kanabera-
di batean mota horretako txori asko ikusten 
zirelako hautatu dela izen hau azaldu dute. 

Txori horietatik hartu zuen izena duela urte 
batzuk arte egungo parkearen inguruan fa-
brikatzen zen Chimbo xaboi marka ikoni-
koak. Gaur egun, askoz ere txinbo gutxiago 
egon arren, oraindik ere ikus daitezke eremu 
horretan.

Done Mikel plazako lanak hasi dira
Udalak obrak hasi ditu Landan erabili gabe 
dauden espazioak birgaitzeko. Done Mikel 
plazan kantxa bi eta pumptrack pista bat erai-
kiko da. Proiektu horrek 1.200 euro baino 
gehiagoko aurrekontua dauka eta zazpi hila-
betetan amaitzeko aurreikuspena dago.

“Txinbo” izendatu dute 2018an 
urbanizatutako Landa inguruko parkea

CARLOS RODRÍGUEZ

Joan den maiatzaren 28an Alazne Gogoratuz 
4. Memorialak ia 450 pertsona bildu zituen 
kiroldegian. Bertaratuko bizilagunek ordu 
eta erdi luzez, maila artistiko handiko eta fak-
tura tekniko oneko ikuskizunaz gozatu ahal 
izan zuten. Pandemiaren ondorioz bi urteko 
etenaren ondoren, hainbat berrikuntzarekin 
iritsi da Memoriala: batez ere zuzendari ar-
tistiko berri bat, Mikel del Valle dantzari bil-
botarra, Jon Amurizaren ordez.

Hori ez bakarrik, Laguntasuna Merkatarien 
Elkartearen lankidetzari esker, Aritz Berga-

raren euskal mitologiari buruzko hitzaldi 
interesgarria eta Maria Angeles Gayubasen 
auzoko idazlearen poesia errezitaldia anto-
latu ziren maiatzaren azken astean. Nabar-
mentzekoa da halaber aurten lehen aldiz 
dantzaren mundua ikasleengana hurbildu 
dela, auzoko hiru ikastetxeetan landutako 
unitate didaktiko baten bidez. 

Memoriala antolatzen duen taldeak dagoe-
neko 2023ko edizioa du buruan, 5.a izango 
dena, hazten jarraitzeko eta gero eta ikuski-
zun artistiko hobea eskaintzeko ilusioarekin. 
Dantza eta musikako gala hau 2017an hasi 
zen, Zorrotzan kalitatezko kultur ikuskizun 
bat eskaintzeko asmoz; baita Alazne López 
Etxebarria gogorarazteko ere, 2015ean hil 
zen dantzari profesionala, 21 urte zituela eta 
Dortmundeko (Alemania) Ballet Konpainia-
ko kide zela.

Alazne Gogoratuz 
Memorial Kulturala 
arrakastaz itzuli da
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obrak ala suntsiketa?
2018an Txinbo parkea urbanizatu 
zenean, portura zihoan 
trenbide-trazaduraren zati bat 
bere horretan utzi zen; katenaria 
farolak integratzeko erabili zen, 
etab. Laburbilduz, eremuko ondare 
historikoaren zati bat berrurbanizazioan 
integratu zen, guztia suntsitu eta berria 
egin beharrean. Zalantzarik gabe, 
hirigintza-jarduketa ona izan zen.
Ba lau urte eskas geroago, Txinbo 
parkearen urbanizazioak kai aldera 
jarraitzean, trenbidearen trazadura 
suntsitu da, eta, ondorioz, lehen 
jarduketan hain egoki utzi zen eremuko 
industria-ondarea birrindu da modu 
ulertezinean.

SALAKETA ARGAZKIA

Unibertsitate mailan, emakumeek zail-
tasunak dituzte irakaskuntza eta ikerketa 
karreren garapenean, beren egonkortzea 
eta lanbide sustapena bermatzeko gain-
ditu behar dituzten barneko eta kanpoko 
oztopoak eta lana eta familia uztartzeko 
beharrak direla eta. Ikasle bezala, graduko 
ikasketetan emakumeen presentzia gizone-
na baino handiagoa bada ere, kezkagarria 
da erantzukizuneko postuetan eta STEM ka-
rreretan (zientzia, teknologia, ingeniaritza 

eta matematika) duten presentzia eskasa. 
Hezkuntza segregazioa ikusten da, halaber, 
gizonek hezkuntzarekin, zaintzarekin eta 
pertsonen arretarekin lotutako titulazioe-
tan (gizartean ospe gutxien duten esparruak 
dira) duten presentzia eskasean. Beharrez-
koa da oreka lortzea, erantzunkidetasuna 
bultzatzeko. Horretarako, genero ikuspegia 
zeharkakoa bihurtzea irakaskuntzan, iker-
keta eta transferentzia eta gizarte konpro-
misoa dira kontzientziazioa areagotzeko eta 
diskriminazioak prebenitzeko biderik indar-
tsuenak.

TXOKO FEMINISTA

LEHEN

orAIN



IBAI BARRIOS

Noiz eta nola heldu zinen Zorrotzara?
Aurtengo urtarrilean heldu nintzen Jon nire 
lehengusuari esker, bera betidanik bizi izan 
baita hemen. Aspalditik ezagutzen nuen Zo-
rrotza eta gustuko dut Tetuán nire jatorria-
ren antzekoa delako, auzo langile bat alegia.

Nahiz eta auzora duela gutxi heldu, ez zara 
berria gure artean, ezta?
Bai, Bilbon ia 7 urte daramatzat. Bilbo Zaha-
rrean 6 hilabete, eta ondoren Etxebarrin 
2021eko abendura arte.

Nolakoa izan da hemengo bizimodura 
ohitzea?
Oso ona egia esan. Bizkaia txikitatik ezagu-
tzen dut nire ama Karrantzakoa baita, eta 
betidanik oso gustura sentitu naiz hemen. 
Nire familiaren zati oso handia hemengoa 
da eta horrek gauzak asko erraztu ditu. Gai-
nera lana topatzeko orduan zortea izan dut 
(pandemian izan ezik) eta musika jotze-
ko jendea ezagutu eta lagun minak aurkitu 
ditut. Zer gehiago eska daiteke?

Nolakoa da zure egunerokoa?
Uste dut nahiko arrunta dela, kar kar. Goize-
tan Alonsotegiko inprenta batean lan egiten 
dut. Astearte eta ostegun arratsaldeetan pi-
lates irakasle lanetan jarduten dut Lutxanan 
eta Barakaldon. Horrez gain, astelehen eta 
ostiraletan entrenatu eta musika talde ba-
tekin baxua jotzen dut. Egoeraren arabera 
gauza batzuk alda daitezke baina ia egune-
ro musika instrumentuarekin praktikatzen 
saiatzen naiz.

Dena den, Wormed zure betiko musika 
taldea Madrilgoa da…
Bai, berez Madrilgoak gara baina gaur egun 
egoera nahiko konplikatua da taldekideok 
hiri desberdinetan bizi garelako. Bakoitzak 
bere aldetik entsaiatu behar du eta hori 
nahiko aspergarria da. Dena den, hilabetean 
behin elkartzen gara praktikatzeko. Horre-
taz aparte, sarritan elkar ikusten dugu ha-
rremana mantentzea garrantzitsua baita. 
Bizimodu hau lanarekin tartekatzea oso 
zaila da, kontzertuak emateko oporrak hartu 
eta lana albo batean utzi behar duzulako. Ba-
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“ Zorrotzako jendea oso 
kontzientziatua egotea 

oso gustuko dut “

Nahiz eta hona 2022an heldu, 

Guillermo ia zazpi urtez bizi izan 

da Bilbon. Bere familiaren zati 

oso handia Karrantzakoa da, 

eta gurera egokitzeko orduan 

horrek “gauzak asko erraztu 

dituela” aitortu digu.

GUILLErMo CHACÓN
Jaiotokia: Madril.
Noiztik Zorrotzan: Urtarriletik. 
Adina: 43 urte
Lanbidea: Musikaria eta pilates irakaslea.



lantza batean gustukoen duzuna aukeratu 
eta nahiz eta zaila izan, merezi duen zerbait 
da. Ez nuke ezer aldatuko.

Zein da hemen gehien eta gutxien 
gustatzen zaizuna?
Eguneroko jarduera dela eta ez dut auzoan 
denbora askorik pasatzen. Ez dut ezer txa-
rrik ikusten aldapak izan ezik, kar kar. Zer-
bait aipatzeagatik aparkaleku gutxi daudela 
esango nuke, batez ere ordu zehatz batzue-
tan. Auzoa gehiago ezagutu nahi dut, Zorro-
tzako jaiak ezagutu… Korrika kulturalean 
parte hartzeko aukera izan nuen eta oso po-
sitiboa iruditu zitzaidan eta oso ondo pasatu 
nuen. Esperientzia harrigarria! Jendea mu-
gitzen da eta oso kontzientziatua egotea 
gustuko dut.

Euskararekiko jarrera ona ere baduzu.
Ikastera ausartuko zinateke?
Oso gustuko dudan hizkuntza da, benetan. 
Iaz hilabete batzuk eman nituen ikasten 
eta A2 maila lortzera heldu nintzen. Arrazoi 
desberdinak direla eta ikasteari utzi behar 
izan nion, baina jarraitzeko asmoa daukat. 
Nire lehengusuarekin eta hainbat lagunekin 
praktikatzeko zortea daukat, Zorrotzan ere 
bai. Espero dut hurrengo elkarrizketa eus-
kera hutsean erantzuteko gai izatea!

Madrilera noizbehinka joaten zara? 
Bertara itzultzeko asmoa duzu?
Sarritan joaten naiz familia eta lagunak 
ikustera, egia esan nahiko nukeena baino 
gutxiagotan asteburu askotan kontzer-
tuak izaten ditudalako. Dena den, beraiek 
ere etortzen dira sarri bisitan, beraz ondo. 

Nire asmoa hemen geratzea da, Zorrotza 
eta Bilbo oso gustuko ditudalako eta hemen 
pozik bizi naizelako. Gainera Madrileko bizi-
moduarekin alderatuz kasik konturatu gabe 
estresik gabe bizitzea zer den ikasi dut! Ber-
tara itzultzen naizenean badakit nire lekua 
hemen dagoela.
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Korrika 
kulturalean parte 
hartzea esperientzia 
harrigarria iruditu 
zitzaidan
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tEStUA EtA ArGAZKIAK: AITOR MARÍN 

Covid19aren pandemiak kontuan hartu beha-
rreko hainbat ikasgai utzi dizkigu, zalantzarik 
gabe. Horietako bat da bere garaian “funtsez-
koak” jo genituen langileak balioan  jarri 
behar ditugula. Funtsezko kolektibo horietako 
bat, zahar-egoitzetako langileena da. “Agerian 
geratu da gure lana funtsezkoa dela”, argu-
diatu dute IMQ Igurco Zorrozgoiti egoitzako 
enpresa-batzordeko langileek, eta kanpaina 
bat abiatu dute (momentuz, sinadurak bilduz 
soilik), ohartarazteko beren lan-baldintzak 
eta egoiliarren bizi-baldintzak okertzen ari 
direla.

Egoiliarren profila aldatu dela azaltzen du 
langileen ordezkaritzak. Langile kopuru be-
rarekin jarraitzen da zahar-egoitzan, nahiz 
eta “egoiliarrek arreta gehiago behar gaur 
egun”. Premiaren arabera handitu beharko 
litzatekeela uste du LAB, ELA eta CGT sindi-
katuek osatzen duten enpresa-batzordeak, 
eta pertsonal gehiago kontratatzeko propo-

samen bat bota dio IMQ Igurco Zorrozgoiti-
ko zuzendaritzari. Eskaera konkretuak ditu 
proposamen honek, egoitzako beharrak 
aztertu ondoren: solairu bakoitzeko hiru la-
guntzaile gehiago goizez eta arratsaldez; 
beste bi gaueko txandarako; eta solairuetan 
laguntzeko, 4 orduko txandan errefortzuko 
hiru langile gehiago goizetan, eta beste bat 
arratsaldean. Erizainen falta ere nabaria da 
langileen ordezkaritzaren ustez: bi erizain 
gehiago eta erizain-laguntzaile bat gehiago 
goizetarako, erizain eta erizain laguntzaile 
bana arratsaldeetarako, eta beste erizain bat 
gauez aritzeko jasotzen du zuzendaritzari 
egindako proposamenak. Bestalde, anima-
zio soziokulturaleko teknikari bakarra dago 
orain, eta langileen proposamenak beste bat 
goizez eta berri bat arratsaldeetarako eska-
tzen du lanaldi osoan. Era berean, langileen 
eskariak jasotzen du psikologo eta fisiotera-
peuta bi goizez aritzeko eta bat arratsaldez 
aritzeko (orain bana baino ez dago, psikolo-
goak gainera goiz erdia lan eginda baino ez).

Lan-baldintzengatik eta egoiliarren bizi-baldintzak okertzen 
ari direlako kezkatuta, IMQ Igurco Zorrozgoiti zahar egoitzako 
enpresa-batzordeak 1.500 babes-sinadura inguru bildu ditu bi astetan. 
Gainera, bilera bat eskatu diete egoitzako arduradunei, langile gehiago 
kontratatzeko proposamen bat aurkezteko. Haiekin harremanetan 
jartzen saiatu garen arren, zahar-egoitzako zuzendaritzak 
ez die gure deiei kasurik egin eta ezin izan dugu haien iritzia jaso.

Zahar-egoitzako langileek 
kanpaina bat abiatu dute 
beren lan-baldintzak eta 
egoiliarren bizi-baldintzak 
hobetzeko



Ez da lehen aldia langileek beren lan-bal-
dintza kaskarrez ohartarazten dutena. Joan 
den irailean berrehun lagun inguru bildu 
zituen Azoka parkean LABek deitutako eta 
auzoko  beste elkarte batzuen babesa izan 
zuen elkarretaratze batek. Egoera okertzen 
joan da geroztik, enpresa-batzordearen ara-
bera: “Eszedentzia gehiago egon ziren, baina 
langile berriei ez zitzaizkien aurreko kontra-
tatuek zituzten baldintzak mantendu, eta, 
gainera, lan-errefortzuak ugaldu ziren egoi-
liarren kopuruak gora egin zuen bitartean”. 

Sinadura bilketa
Martxoan, lan-egutegiaren konturako gataz-
ka baten ondoren, enpresa-batzordeak era-
baki zuen premiazkoa zela “zerbait egitea”, 
laguntzaileen aurkako kexak etengabeak 
baitziren. Hala, Aste Santuaren ondoren, 
sinadurak biltzeko kanpaina bat egitea era-
baki zuten, “baliagarria izango zen zalantza 
handiz”. Gaur egun, aitortu dute bi astetan 
sinatu duen jende kopuruak harrituta utzi di-
tuela, sinadurak biltzeko euskarriak utzi di-
tuzten denda eta ostalaritzako lokal batzuen 
laguntza baino ez izanda. Sindikatuetako 
ordezkarien esanetan, ekimen horri esker 
jakin dute senide askok laguntzaileen eta eri-
zainen ratioak oso txikiak direla: “Ezin zuten 
sinetsi gauean erizainik ez zegoenik edo 140 
egoiliarrentzat 3 pertsona baino ez zeude-
nik lanean”. Gainera, sinadura bilketa horri 
esker, jende asko hurbildu da langileengana 
galdetzera, eta “senideak ere animatu dira 
langileen aldarrikapenak zabaltzera”.

Erreportaje hau idazteko unean, ordezkari-
tza sindikalak egoitzaren arduradunarekin 

bilera eskatu berria zuen, eta Sergio Murillo 
Gizarte Ekintzako foru diputatuari ere bi-
lera-eskaera egin nahi zioten. Oraingoz ez 
da bestelako mobilizaziorik planteatu, eta 
ez dute lanuzte edo grebarik aurreikusten, 
baina gertatzen denaren arabera, aukera 
hori ez dute baztertzen.

Bestalde, behin baino gehiagotan saiatu gara 
egoitzako zuzendaritzarekin harremanetan 
jartzen, mandatua utziz eta egoera honi bu-
ruzko haien iritzia jaso nahi genuela azalduz, 
baina Igurco Zorrozgoitiko arduradun batek 
ere ez du aldizkari honen deia itzuli.

Sinadura bilketari 
esker jakin dute senide 
askok laguntzaileen eta 
erizainen ratioak oso 
txikiak direla
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Bere izena AEKrekin 
lotuta duen pertsona bat 
auzoan bada, hori dugu 
Patxi. Gazte-gaztetatik 
euskaldundu eta bere lana 
eta militantzia euskalgintzari 
eskaini dizkio. Berrogeita 
hamar urte bete berri dituela, 
Korrikako lekukoa eraman 
du estreinakoz aurten. 
Anekdota horri aitzakia hartuz 
elkarrizketa bat eskatu diogu.

TesTuA: IGOR GUTIÉRREZ 
ArgAZkiAk: AITOR MARÍN

“ Korrikako 
lekukoa 
estreinakoz 
eramatea 
hunkigarria 
izan da “ 

PAtXI MArtÍNEZ 
AEKko langilea eta 
Zorrotzako Euskal Txokoko kidea
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Auzoan “Patxi AEK” goitizenez ezaguna 
zara. Noiz sartu zinen AEKn?
Hamabost urterekin ikasle sartu nintzen Zo-
rrotzako AEKn, 1987an, modu bitxi batean 
gainera. Nire anaiak matrikula eginda zeukan 
baina ikastaroa hasi baino astebete lehenago 
Burgosen lana atera zitzaion eta bere plaza 
eskaini zidan. Garai hartan ikasleak hartze-
ko gutxieneko adina 16 urtekoa zen baina 
nire kasuan salbuespena egin zuten, hori 
bai, matrikula anaiaren izenean egonda. 
Ikaslerik gazteena nintzen. Lehenengo mai-
latik hasi nintzen, izan ere Salesianos esko-
lan A ereduan ikasitakoa nintzen eta, nahiz 
eta euskara ikasgai eduki, nire maila oso-oso 
oinarrizkoa zen, ahozkoan batez ere.

Nolakoa zen garai haietan AEKn ikastea?
Eskolak Fray Juan ikastetxean ematen ziren, 
euskaltegirik ez zegoelako. Gau-eskolak 
ziren, zortzietatik hamarretara, ikasle gehie-
nak lanetik atera eta gero. Egunero, klasetik 
ateratzean pote bat hartzeko ohitura zegoen, 
eta orduan mintza-praktika ederra egiten 
genuen. Motibazio handia zegoen euskara 
ikasteko, gure hizkuntza berreskuratzeko 
mugimendua pil-pilean baitzegoen. Artean, 
auzoko bi eskoletan A eredua zegoen eta Zo-
rrotza Ikastola kooperatiba sortu berria zen. 

Eta beraz, euskara ikasten jarraitu zenuen…
Bai, oso giro ona zegoen eta gazte-gaztea 
izanik helduekin ibiltzea oso erakargarria 
suertatzen zitzaidan. Gainera, adin horrekin 
politizatzen hasi nintzen eta euskara ikaste-
ko grina nigan handitzen joan zen, hemen-
goa nintzelako, gure hizkuntza zelako… Gaur 
egun asko aldatu da euskara ikasteko mo-
tibazioa, batez ere jende gaztearengan, ga-
raiak ere aldatu direnez gero.

Nola hasi zinen irakasle lanetan?
Azken mailan ikasle nenbilenean, guraso 
batzuek AEKra jo zuten euren umeentza-
ko klase eske. Eta AEKk 16 urtetik gorako 
ikasleekin bakarrik lan egiten zuenez, talde 
horiek azken mailako ikasleoi eskaini ziz-
kiguten. AEKk Soka kalean zeukan lokal 
txikian ematen ziren eskolak. Gerora, eus-
kaltegiko azken urratsa amaituta, glotodi-
daktika ikastaroa egin nuen eta ondoren hasi 
nintzen AEKn helduei eskolak ematen, aldi 
berean Adminstrazio Kudeaketa (Lanbide 

Heziketa) ikasten ari nintzela. Eskolak ema-
teaz gain, euskaltegirako arduradun lanak 
ere betetzen nituen: matrikulazioak, taldeen 
eraketa, diru-kontuak…

Ez zizueten inolako titulu ofizialik eskatzen 
irakasle izateko?
Garai hartan, HABE [Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea] euskalte-
giak homologatzeko prozesuan murgilduta 
zebilen eta Zorrotzakoa homologatu barik 
zegoen, Bilboko gehienak bezalaxe. Horrega-
tik eskolak eman ahal izan nituen, titulazio 
ofizialik gabe. Beranduago bai, homologazio 
prozesuan HABEren hiru urteko formakun-
tza egin nuen. 

  Motibazio handia 
genuen euskara ikasteko, 
hemengoak ginelako eta 
gure hizkuntza berreskuratu 
nahi genuelako
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Handik gutxira Zorrotzako AEK utzi eta 
Bilbora joan zinen, zergatik?
Tira, ez zen berez horrela gertatu. Zorrotzan 
nenbilela, 1994an, Bilboko kontabilitate-ar-
duradunaren laguntzaile lanean hasi nin-
tzen. Eta beranduago, 2000. urtean, oraingo 
euskaltegia irekitzean, Zorrotzako AEKko 
arduradun izateari utzi nion, baina talde 
baten irakasle izaten jarraitu nuen. Izan 
ere, Bilbotik AIZU aldizkarirako kudeaketa 
administratiboa eramatea eskaini zidaten: 
langileen kudeaketa, iragarkiena… Goizez 
bost ordu ematen nituen Bilbon zeregin ho-
rietan eta arratsaldez, berriz, klaseak Zorro-
tzan ematen. Kontua da oso denbora gutxi 
eman nuela bi lekuetako lana uztartzen, 
zeren eta Garzon epailearen 18/98+ auzia 
zela eta, Bilbon kudeaketa lana biderkatu 
egin zen eta berehala dedikazio osoa eskatu 
zidaten. 

Zer suposatu zuen 18/98+ auziak AEKren-
tzat? 
Garzonek hainbat euskal erakunderen 
kontra burututako auzia zen, dena ETA 
zelako aitzakiarekin. Tartean, AEK ere sartu 
zuten. Horren eraginez, Madriletik admi-
nistratzaile judiziala jarri ziguten, gure kon-
tratazioak, diru sarrera eta irteera guztiak 

eta abar kontrolatu eta onartu behar zitue-
na. Horrek AEKren lana izugarri konplikatu 
zuen eta langile gehiagoren beharra ekarri 
zuen. Era berean, beste ondorioetako bat 
AEKren barne-egituraren zentralizazioa izan 
zen, auziak eragindako egoera ekonomikoa-
ri aurre egiteko asmoz. Geroztik, Bilbotik 
egiten dugu Euskal Herri osoko kudeake-
ta eta horregatik Bilboko bulegoan lanean 
geratu naiz ni.

Zorrotzan lan egiteari utzi zenion baina 
auzoko euskalgintzan jarraitu zenuen 
Euskal Txokoko kide gisa, ezta?
Hala da, 1991an, euskaltegiko ikasle eta hur-
bileko lagunok, “Zorrotzako Izenbarik Min-
tzataldea” sortu genuen auzoan euskararen 
erabilera bultzatzeko. Mendi-martxak, txan-
goak, jaiak… Denetara joaten ginen, kontua 
elkartzea eta euskaraz egitea zen, gaur 
egungo Berbalagun taldeen antzera. 

Izenbarik Mintzataldea ala Euskal Txokoa?
Hasieran mintzatalde bezala funtzionatzen 
genuen baina laster Bilboko hainbat auzo-
tan euskal txokoak izeneko kultur batzor-
deak zirela konturatu ginen. Udalak apenas 
gauzatzen zuen euskarazko kultur jardue-
rarik eta auzoetako batzorde horietan la-

 Euskaltegiko ikasle eta 
hurbileko lagunok “Zorrotzako 
Izenbarik Mintzataldea” sortu 
genuen, auzoan euskararen 
erabilera bultzatzeko
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Aurtengo Korrikan lekukoa 
estreinakoz eraman 
duzu, nola bizi izan duzu 
esperientzia hori?
Hunkituta, Askabide 
elkarteko kideek aukeratu 
nindutelako. Gainera nire 
50. urtebetetzearekin batera 
izan da eta AEKko langileen 
artean bada tradizio bat 
berrogeita hamar urte 
egitean lekukoa eramateko, 
beraz…

Zer nolako lanak egiten 
dituzu auzoko Korriketan? 
Kilometroen banaketa, 
lekukoaren aldaketa 
puntuen zehaztea eta 
Korrika antolakunde 
orokorrarekin koordinatzea, 
batik bat.

Zer desberdintasun 
aipatuko zenuke 
lehengo eta oraingo 
Korriken artean?
Orain instituzioek eta 
komunikabideek (ETBk 
batez ere) onartu eta 
bere gain hartu dutela, 
lehen ez bezala. Hori 
euskararentzat oso 
onuragarria da.

Zer iruditu 
zaizu auzoaren 
partaidetza aurten? 
Jendetza izugarria egon da, 
ez nuen hainbeste espero. 
Ea markari eusten diogun 
hurrengo Korriketan! Eta ea 
aurtengo Euskaraldian ere 
partaidetza zabala lortzen 
dugun! 

“  Jendetza izugarria egon da 
aurtengo Korrikan auzoan“  

gatzen zuen berauek antolatzeko ekimena, 
diruz lagunduta. Hala, “Zorrotzako Euskal 
Txokoa” proiektua aurkeztu genuen eta 
horrelaxe dirulaguntza eder batekin hasi 
ginen Zorrotzan euskarazko kultur egitarau 
oparoa eskaintzen. Denboraren poderioz, 
dirulaguntzak murrizten joan dira, Udalak 
euskaraz gero eta jarduera gehiago antola-
tzearekin batera. Gaur egun, Euskal Txoko 
izena darabilgun arren, elkarteen erregis-
troan Zorrotzako Izenbarik Mintzataldea 
izaten jarraitzen dugu.

Zorrotz Morrotz aldizkari hau berau Euskal 
Txokotik jaio zen…
Bai, hori 1995ean izan zen. Nik ez nuen al-
dizkariaren sorreran parte hartu, Bilboko 
lanak ez zidalako denborarik uzten. Bittor 
Rueda eta Manu Cobo bezalako kideek bul-
tzatu zuten Zorrotz Morrotzen sorrera eta 
Soka kaleko lokalean elkartzen ziren. Laster 
proiektu horrek bere bidea hartu zuen, 
Euskal Txokoko funtzionamendu orokorre-
tik aparte, baina hala ere, lotura hori ez da 
sekula galdu.



Ez erran inori
Maddi Ane Txoperena Iribarren  
Elkar. 2022. 140 orrialde.

Haurra zela sexu-abusu bat 
pairatu zuen Lidek etxean. Ger-
takaria memoriaren zoko batean 
erdi baztertua eduki du urtetan, 
baina gaztaroan, trumilka datoz-
kio irudiak gogora. Oroitzapene-
tik askatu nahian, sexura joko du 
ihesbide bila, drogara, plazerera, 
sorgortasunera… Baina Piztia hor 
da beti.

Gai mingarria hautatu du 
Maddi Ane Txoperenak bigarren eleberria ontzeko, 
sarritan ezkutuan gorde nahi izan dena, baina mina 
sufritu duenak ezin ahantzi, isiltasunaren bidez ezin 
gizartearen zauriak itxi. Kontaketarako trebeziaz eta 
hizkuntzaren menderatzeaz gain, gaiaren gaineko eza-
gutza sakona eta sentiberatasun fina erakusten dizkigu 
egileak.

DENA: “Zure mugadun hutsune”
(Bonberenea ekintzak) 2022

Ondarrutik datorren hi-
rukote gaztearen bigarren 
estudioko lana dugu honako 
hau. Bere garaian euren es-
treinako diskaren inguruan 
mintzatu eta, kontuan hartu-
ta momentu horretan 15-17 
urte bitarteko adina zutela, 

ezusteko handia hartu genuen.  Ia bi urte geroago 
“Zure mugadun hutsune” honekin eskemak apur-
tzera datoz. 

9 abesti bata bestearen atzetik atsedenik gabe. 
Hain gazte baina era berean hain heldu euren esti-
loa eta gauzak egiteko moduari erreparatuz. Euskal 
rock klasikoaren esparruan ezin kokatu baina halere 
azken boladan euren lana argitaratu duen Tolosako 
Bonberenea gaztetxeak kudeatzen duen Bonberenea 
Ekintzak zigiluaren pean dauden taldeetaz oso ger-
tutik. Ez ditut berauek aipatuko, interesa duenaren 
lana baita. Ez da entzule mainstream bati zuzendu-
riko musika estiloa baina gaurko gure protagonistek 
kalitatea sobera daukate. 

Diskara bueltatuz, grabaketa Bonberenean ber-
tan dagoen estudioan burutu dute Karlos Osinaga 
“Txap” ekoizle eta musikari ezagunarekin. Gomen-
dagarriak bai audioa zein lana aurkezteko argitara-
tutako pare bat bideoklip. Ea laster euren zuzeneko 
ikusgarriaz gozatzeko aukera suertatzen den!

IbaI barrIos

Irailak 16 ostirala

ESZENA KALErA 2022 
19:00 Azoka parkean.
Antzerkia: 
DIKotHoMIA CÍA: “[´e. go]”

Zure elkartearen ekitaldiak ZMeko 
hurrengo agendan (urria-azaroa) 
iragartzeko, zmorrotz@gmail.com 
helbidera idatzi irailaren 10a baino lehen.

AGENDA

Egunean 
behin jolasa 
berrikuntzekin 
itzuliko da irailean

https://eguneanbehin.eus/

Hamargarren denboraldiari uda ostean 
emango dio hasiera Egunean Behin 
jolasak. Izan ere, jokoaren egilea den 
Codesyntax enpresak “aplikazioak be-
rrikuntza batzuk merezi zituela” adierazi 
du. Hori dela eta, uda bitartean berri-
kuntza horietarako tartea hartu eta An-
droid eta iOS bertsioetan indarberritu-
ta itzultzea espero du.



Oilasko errea

Zailtasun maila: Erraza. 
Prezioa: 10 euro. 

Osagaiak: Oilasko garbi bat, gatza, pi-
perbeltza, ardo zuria, ura eta garagar-
doa.

Labea 180 gradutan aurreberotzen 
da. Oilaskoari gatza eta piperra 
botatzen zaizkio, eta litro laurden 
ur, litro laurden ardo zuri eta litro 
erdi garagardoz osatutako nahasketa 
batekin sueztitu behar da hamar 
minuturik behin, lehortzen utzi 
gabe, ordu eta erdiz. Denbora hori 
igarota, labea amatatuko dugu eta 
10 minutuz jalkitzen utziko dugu. 
Zatituta eta herriko piperrekin eta 
patata frijituekin batera zerbitzatzea 
gomendatzen dugu.

ordutegia:
Astelehenetik ostegunera: 
6:00etatik 23:30era
Ostiral eta larunbatetan: 
7:00etatik 1:00era
Igandeetan: 7:00etatik 
23:30era

Frai Juan, 8. 
tel. 94 655 68 98

PINTXOTAN

ROCKET TAVERN



Omega tailerrak
Tailer hauek 1928 urtean ireki 
ebazan ateak eta 1975.nean 
bota ebiezan, eremu horretan 
etxebizitzak eraikitzeko, gaur 
egun omega “sagarra” ezizenegaz 
esagutzen dogune.
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MANU COBO

Zorrotzako tailerretatik lekuko hartute, 
bere jardueraren ardatzak honako hauek 
izan ziran: Jasotzeko makineriaren eta 
transporten eraikuntza eta metalezko erai-
kuntzak.

ZEUKO enpresa, garabietan, jasotze-sis-
temetan eta makineria berezian espezia-
lizatutako ingeniaritza, bi hamarkadatako 
ibilbidea dauena, baina berrogeita hamarre-
ko hamarkadan garapen industriala gidatu 
ebien bost enpresaren aurreko tradizioa 
jasotzen dauena: Zorrotza, Elyma, Urbasa, 
Krug eta Omega. Bere lehen letrek konpai-
niaren izena osatzen dabe, eta bere jardue-
ra edukiontzien terminaletan eta industria 
astunean zerbitzuak ematera bideratuta 
dau, baita beste sektore batzuetan ere, hala 
nola ontzioletan eta zentral nuklearretan.

Badakite zertaz ari diran. ZEUKOk, Biz-
kaiko industria siderurgikoaren eta jaso-
tzearen ondorengoak, 1957an Euskalduna 
ontziolek eskatuta egindako Carola garabi 
enblematikoaren jatorrizko planoak dekoz. 
Era berean, Zorrotzako Tailerrek, Zeuko 
sortu eban enpresetako batek, Bizkaiko 
zubi esekiaren eraikuntzan parte hartu 
eban 1890ean.

 ZM |  19



Asko izan dira 
Athletic zer den 
azaltzeko orduan 

erlijiora jo dutenak, 
zerbaitengatik darama-eta 
gure taldearen zelaiak 
santu izena, are, 
zerikusia ere izango 
du zelai horri berari 
zaletuek jarritako ezizena 
katedrala izateak. Azaldu 
ezinezko sentimendua, 
hitz soilez ezin deskriba 
daitekeen hunkidura 
sakona. Besteek ulertzen 
ez duten izaera duen 
kluba omen da Athletic, 
bakarra munduan, Aste 
Nagusia bezala (tira, ez 
naiz ni joera garbi samar 
bat dakusan bakarra, 
ezta?). Berezitasunetik 
bereizkeriara tarte txikia 
dago, jakina denez, baina 
beste baterako utziko 
dugu hori. Irakurleak 
jakingo du azkenaldian 
zoro-haizea dabilela 
klubaren inguruan, 
hauteskunde santuak 
(touché) direla-eta. Hortxe 
ari dira alde bateko zein 
besteko parrokianoak 
nork bere aldera tira, 
norbere  artzainari bidea 
lautuz, formula magikoak 
eskainiz bazkidea liluratu 
nahian dabiltzala, amuak 
bozkak arrantzatzeko, 
sarri ke hutsezkoak 
diren amuak. Zalaparta 
mediatiko eta deklarazio 
gurutzatuen anabasaren 
erdian atentzioa eman 
didan gauzaren bat edo 

beste arrantzatu dut nik, 
dena dela. 

Berria egunkarian, esa-
terako, elkarrizketa egin 
diete hiru hautagaiei. 
Elkarrizketa ona, nire 
irudiko, galde-erantzun 
laburretakoa, itura doazen 
itaunez osatutakoa. Ba-
zekarren galdera ezin 
zoliago bat, hala zioena: 
“Argi dago ordu asko es-
kaini dizkiozula Athletici. 
Baina zaleek jakin gura 
dute zergatik daukazuen 
horrenbesteko interesa 
Athleticeko presidente 
izateko. Izan ere, ez duzu 
soldatarik izango, zure on-

darea jokoan jarriko duzu, 
denbora asko kenduko 
dizu...”. Hirurek jo dute 
bide bertsutik erantzu-
nerako, besteak beste, 
pasioa, ardura edo ametsa 
bezalakoak aipatuz. Ezin 
uka poztekoa dela apatiak 
eta ekintza ezak ezaugarri-
tzen duen gizarte honetan 
gizon ondradu hauek zer-
gatik eta ardura hutsagatik 
esku-hartu nahi izatea, 
klub historiko baten etor-
kizunarekiko kezkak har-
taratuta. Idazteak berak 
barregura ematen du, 
egiari zor. 

Egungo futbolak gutxi du 
kiroletik eta asko negozio-
tik, Pernandoren egia da 
hori. Eta norbaitek uste 
al du Athletic desberdi-
na dela? San Mameseko 
palkoan ez ote da beste 
zelaien gisako negoziorik 
egiten? Bakarrak eta baka-
nak eta paregabeak gara 
horretan? Horretan ere 
bai? Hautagaiei begiratzea 
besterik ez dago, Athleti-
cek izandako presidente 
guztiei. Zeinek utz dezake 
pasatzen Bizkaiko lobby 
handienetako bat zuzen-
tzeko aukera, nork egingo 
dio uko ohoreari? Athle-
ticzalea naiz, sinetsiko ez 
baduzue ere, eta jakitun 
naiz beste taldeen egoera 
ez dela hobea, enpre-
sak direla asko, edozein 
dirudun-diruzalek erosi 
eta nahierara molda di-
tzaketenak. Baina, gurera 
ekarrita, herritik sortu ei 
zenak behintzat ez dezala 
herria ergeltzat hartu.

20   |  IRITZIA

Zure iritzia jakin nahi dugu. Bidaliguzu zure artikulua zmorrotz@gmail.com  
helbide elektronikora gaiaren laukian “iritzia” jarrita. Eskerrik asko!

Herritik sortu ziñalako

San Mameseko 
palkoan ez ote da 
beste zelaien gisako 
negoziorik egiten? 
Bakarrak eta bakanak 
eta paregabeak gara 
horretan? Horretan 
ere bai? Hautagaiei 
begiratzea besterik 
ez dago, Athleticek 
izandako presidente 
guztiei.

ASIER URKIZA
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Enpresaren balizko erre-
presaliak ekiditeko, bere 
identitatea ezkutuan 
gorde nahi izan duen IMQ 
Igurco Zorrozgoitiko lan-
gile baten eskutitza jaso 
dugu Zorrotz Morrotzen 
Bere nahia errespetatze-
ko, “Langile anonimoaren” 
sinadurapean doa artikulu 
hau. Hona hemen bere 
idatzia:

Gure lana bokazioz-
koa dela diote. Baina 
bokazioari eutsi al 

dakioke lanean hasten 
garen bakoitzean antsieta-
teak hartzen bagaitu?

Gure lan karga eta errit-
moa etengabeak eta 
geldiezinak dira. Egoitza 
honetako langile guztiok 
(gerokultoreok, erizainok, 
administrariok, garbitzai-
leok, eguneko zentroko 
langileok...) egoera lazga-
rria sufritzen dugu.  

Adin nagusiko pertsone-
kin egiten dugu lan, eta 
egoiliar gehienak mende-
kotasun handikoak dira. 
Haiekin mereziko luke-
ten moduko  hartu-eman 
duinik ez izateak errudun-
tasuna sortzen digu. Izan 
ere, haien eskari, beharri-
zan eta minari gustatuko li-
tzaigukeen  baino denbora 
eta baliabide gutxiagorekin 
erantzuten diegu.

Eta zergatik gertatzen da 
hori? Ba argi eta garbi 
esan beharra dago: langile 
nahikorik ez dagoelako. 
Gogoratu beharra dago 
IMQ Igurco Zorrozgoiti 
enpresak Eusko Jaurlari-
tzaren eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren oniritziarekin 
egiten dituela aipatutako 
zaintza-lan hauek. 

Irmoki salatu nahi dugu 
enpresaren irabaziak 
egoitzako egoiliarren bizi 
baldintzen eta langileen 
ongizatearen gainetik 
daudela, egoera gogor hau 
apaintzen saiatzen diren 
arren (eta zoritxarrez, as-
kotan lortu ere bai).

Gure eskariei muzin egiten 
dietenez, egoiliar, senide 
eta langileok sinadura 
bilketa bati ekin diogu. 
Horren bidez adinekoen 
egoitzen eredu hori onar-
tzen ez dugula adierazi 
nahi dugu eta halaber 
egoiliarren bizi-baldintzak 
eta gure lan baldintzak 
hobetu daitezen neurriak 
eskatu nahi ditugu. Pertso-
nal gehiago beharrezkoa 
da. Azken finean, pertsonal 
gehiago zerbitzu hobea es-
kaintzeko bide bakarra da.

 Egoiliarren 
bizi-baldintzak eta 
gure lan baldintzak 
hobetzeko, pertsonal 
gehiago guztiz 
beharrezkoa da.

LANGILE ANONIMOA 
IMQ Igurco Zorrozgoiti 
zahar-egoitzako langilea

Enpresaren irabaziak 
langile eta egoiliarren 
ongizatearen gainetik
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Sandra
Kale jendetsuetarako 

ondo ikusten dut, 
baina oinezkoen 
igarotze gutxiko 

errepideetan, 
ez diot zentzu 

handirik ikusten.

Sara
Semaforo asko 

dauden kaleetan 
ondo daramat, 

baina Basurtuko 
errepidean muga 

errespetatzea asko 
kostatzen zait.

Sara
Autobus publikoen 

erabiltzeaileak 
garenoi, bidaia 
gehiegi luzatu 

zaigula uste dut.

Iñigo
Errepide-tarte eta 

ordutegi batzuetan 
neurri zentzugabea 

iruditzen zait, trafikoa 
moteltzen baitu .

Iker
Zorrotzatik Bilbora 

heltzea eta Bilbo 
zeharkatzea oso 

astuna egiten 
da, batez ere 

errepidetik beste 
inor ez doan 

momentuetan .

30 km/orduko 
abiadura muga 

Bilbon.
Beharrezkoa da? 

Zer deritzozu?

       IRATZE PéREZ






