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MUSIKA Deustuko Trikitixa Jaialdia  

SAREKADA Klik eta klik

PINTXODROMOA Itxas Bide taberna

KULTUR TXOTX Janire Soldevilla eta Asier Urkiza Sanchez

Ekainaren 10ean, Gure Esku Dago dinamikak 
antolatuta, 170.000 pertsonak elkarri eskua eman eta 
Donostia, Bilbo eta Gasteiz hiriburuak lotu zituzten.

iritzia

  Artikulua            14 iritzia
Erretiratua izanagatik ere, ez dio borrokari eten, 
eta 9 urte daramatza Pentsionistak Martxan 
mugimenduan murgilduta.
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326



Testua
Gaizka Suarez

bilbokoaldizkariak@gmail.comiritzia

326326iritzia 326

Ez zen lan erraza izan baina, lortu genuen, aurreko maia-
tzean Deustuko I. Triki Jaialdia ospatu genuen. ‘Zoro kua-
drilla’ baten ideiatik jaiotako hura antolatzen berriak ginen 
arren, jarritako ilusioa edozein traba gainditzeko gai izan zen.

Eguna eguzkitsu esnatu zen eta, gerora, batek baino gehia-
gok konprobatu genuen akaso eguzkitsuegia ere izan zela, 
gure beso eta aurpegiek tomate kolorea hartu baitzuten. 
Autopista batek zatitu eta Deustuk dituen beharrei eran-
tzuten ez dien plazan moldatu behar izan ginen. Hala ere, 
hainbat ‘txetxeniarren’ lanari esker Done Petri jai gune bi-
hurtu genuen, ikurrinatxoez apainduta eta guzti.

Egun zirraragarria izan zen, inoiz ahaztuko ez dudan ho-
rietakoa. Itzel disfrutatu nuen ni bezalakoekin. Maiz sen-

titzen dut trikitilarion artean badagoela ikusezina den eta 
elkar ulertzera eramaten gaituen lotura bat. Gure saltsan 
geunden, geure mundu polit txiki horretan.

Horrelakoetan, ederra da trikitilari izatea eta, horregatik, 
zorioneko sentitzen naiz. Eskerrik asko ama eta aita, zortzi 
urte nituenean nire eskaera jarraituz trikia ikasteko aukera 
emateagatik. Eskerrik asko Igon, Pintxo pintxo-tik Solano-
ren abestietara beti irakasteko hor egon zarelako. Eskerrak 
baita ere, bakarrik uzten ez nauen nire arrebatxo pande-
rojoleari eta, ezin aipatu gabe utzi, inork jo nahi ez due-
nean ere kaleak alaitzeko prest dauden deustuarrei; bai, 
zuei Jon eta Ibon. Lehenengo triki jaialdia eta ez azkena! 
Atea zabalik dauka edonork mundu polit txiki honetara 
etortzeko.

Fiu-fiu-fiu. Orain dala gitxi entzun neban zorrotzailearen 
harmonikea Deustuko kaleetan jenteari deika. Txikitatik 
eretxi jat exotikoa zorrotzailearen ogibidea. Eta, gura ba-
rik, hantxe, kale erdian, nire buruak txikitako beste ogibi-
de exotiko batera salto egin eustan, joskilearengana hain 
zuzen be.

Joskilearen ogibidea tradizino handikoa izan da gurean. 
Horrez gainera, joskileak gure ipuin eta kantetan be ageri 
jakuz. Arropa barriak oso-osorik egiten dabez, eta zaharrak 
konpondu eta atondu. Jostorratza, haria eta titarea daukiez 
lagun. 

Ni neu txikitan joskilearenean askotan egonekoa naiz. 
Leku magikoa zan joskilearen tailerra, jostorratzez eta tela 
zatiz ez ezik, hainbat sekretuz be betea. Arropa barria ber-
tan egin ezkero, hainbat bisitatxo egin behar izaten ziran 
tailerrera, eta orratzakaz behin eta barriro ziztatu arren, ez 
zan ezer sufritzen, hain zan handia ilusinoa! Gero, arropa 
bakotxa poz handiz gordetzen zan joskilearenean dana da-
lako ospakizuna heldu arte. 

Burutazino horreekaz nenbilela konturatu nintzan gaur 
egun beharleku hori, gainbehera joan beharrean, gorantz 
doala gure artean, bere zeresanari edo izaerari jagokonez, 
behinik behin. 

Askok ez dakigu jostorratza, haria eta titarea eskuetan har-
tuta zulo bat ondo tapetan, baina arrapaladan bizi garela 
kontuan hartuta, nik neuk behintzat joskiletzat daukat nire 
burua ia-ia egunero. 

Diruagaz kolore askotako izarak egin behar izaten doguz hi-
lero, hemen zulo bat tapau eta han bestean proiektu barri 
bat hasteko. Eta neguko amaibako arrastietan, umeakaz, 
ekintza bat besteagaz josten ahalegintzen gara deskantsu 
barik. Joskilearen antzera, orratzagaz eta hariagaz zuloak 
tapau ezinik. 

Fiu-fiu-fiu entzun dot barriro. Badoa zorrotzailea Erribe-
rarantz. Bidean mihi gehienak zorroztuta topauko dauzan 
arren, egongo ahal da erreka bazterrean artazi edo aizto mo-
tzen bat zorrotzailearen harmonikeak atseden hartu dagian!

Gaizka Suarez Iparragirre
abertzalea
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Nere mundu polit txiki honetan
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Maitane Muñoz Iturria

Arantza Etxebarria Iturrate
arratiarra Deustun

Fiu-fiu-fiu
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Zenbat denbora daramazu 
Andaluziatik kanpo? 
Irailean etorri nintzen, laster 
urtebete egingo du Deustu-
ra etorri nintzela Granadatik. 
Bisita pare bat salbu, hemen 
igaro dut urte guztia.

Zergatik etorri zinen Euskal 
Herrira?
Hautu pertsonala izan zen. 
Gustuko nuen Bilbo eta gogoa 
nuen Euskal Herrira etortzeko. 
Nire gradua bukatzen ari nin-
tzen, eta hori hemen bukatzea 
erabaki nuen.

Zer ikasten duzu? Zelako 
esperientzia izaten ari da?
Zuzenbidea ikasten ari naiz. 
Leku gehienetan berdintsua 
den arren, hemengo erregi-
men foral eta fiskal ezber-
dindua ikasi behar izan ditut, 
EAEk horrelako hainbat ezau-
garri dauzka. EHU nire aurre-
ko unibertsitatearekin aldera-
tuta txikia da baina, nahiko 
gustura ari naiz; gainera, nire 
fakultatean kanpotik etorri-
tako bakarra naiz aurten.

Nolakoak izan ziren zure 
lehenengo egunak hemen?
Lehenengo kontaktua nahiko 
ona izan zen. Bilbo aurretiaz 
zertxobait ezagutzen nuen 
arren, ez nuen Deustu ezagut-
zen. Ez da turismoa egitera 
zatozenean bisitatzen duzun 
ohiko leku horietakoa. Eman-
dako lehen bira oso gustuko 
izan nuen. Koloretsu aurkitu 
nuen Deustu. Gazte Lokala 

eta Herriko Taberna ezagutu 
nituen. Nabaria zen herri mu-
gimendu bizia zegoela hemen.

Zelan moldatu zara 
euskaldunon artean?
Niretzat nahiko erraza izan da. 
Mugikortasun plan bat egiten 
ari zarenean erraztasunak 
izaten dituzu hona etorri den 
beste lagun batzuekin harre-
manak egiteko. Hala ere, nire 
aurreikuspena hemen gera-
tzea zenez, ez nuen egonaldi 
laburra egitera soilik zetorren 
jendea ezagutu nahi. Egia 
esanda, Deustuko jendeare-
kin lehenengo harremanak 
Gazte Lokalaren bitartez egin 
nituen. Bertara hurbildu eta 
atsegin hartu ninduten. An-
daluzian euskaldunak zailak 
zaretela pentsatzen da baina, 
nahiko irekiak zarete zuek ere.

Zer da hemendik gehien 
gustatzen zaizuna? 
Ingurune naturala oso gustuko 
dut. Ni beti bizi izan naiz hi-
rien kanpoaldean baina, inoiz 
ez dut izan hain gertu natura, 
eta eskertzen dut. Gizartea 
kohesionatua zarete, balio 
komunitario handikoa. Gaine-
ra, antolakunde politiko, sin-
dikatu eta herri mugimenduei 
esker, aurrerapen nabariak 
ikusten dira Andaluziarekin 
konparatuz, lan harremanetan 
adibidez. Jendearen bizimo-
dua, auzo eta herritako jaien 
nolakotasuna, euskara... dira 
gehien gustatzen zaizkidan 
gauzak.

Testua
Gaizka Suarez

q

bilbokoaldizkariak@gmail.com

Deustuko Gazte Lokalean parte 
hartzen duzu, nola animatu 
zinen?
Kontzientziaturik sartu nin-
tzen. Horrelako proiektuetan 
sinesten dut. Nire Granadako 
auzoko gazte batzuk, arrakas-
ta nahiko txikiarekin, saiatu 
ohi ginen gazteentzat eskain-
tza autogestionatua antola-
tzen baina, ez zen gehiagora 
heltzen. 

Zer iritzi duzu Gazte Lokalaren 
egoerari eta bere etorkizunari 
buruz?
Argi dago Udalak gaitasuna 
duela hori utzarazteko baina; 
hala ere, Gazte Lokalaren in-
guruan antolatu diren gazte 
horiek ezin ditu gelditu. Gai-
tasun osoa du jende antolatu 
horrek beste edonon berriro 
ere horrelako beste espazio 
bat antolatzeko. Gune auto-
gestionatuen mugimenduak, 
itzaltzetik oso urrun, gorako 
joera duela sentitzen dut. 
Bilbo mailan dagoen mugi-
mendua itzela da, eta horren 
adibide dira azken aldian hasi 
diren proiektu berriak. 

Berez, Gazte Lokalak bete-
tzen dituen funtzioak –auzoko 
kooperazio hori– Udalak bete 
beharko lituzke baina, susta-
tzen ari den hiri ereduak ezin-
tasuna du horri erantzuteko. 
Horregatik, Udalari ezinegona 
sortzen diote kontrolpean ez 
dituen espazio autogestiona-
tuek.

Jose Gomez Urbaneja

Jatorria: Granada, Andaluzia
Bizitokia: Deustu
Lanbidea: Ikasle eta ostalaria “Udalari ezinegona sortzen diote 

kontrolpean ez dituen espazioak” 

gurera etorriak

Gaizka Suarez Iparragirre
abertzalea

Fiu-fiu-fiu
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Hilabeteetako lanaren ostean heldu zen 
giza katearen eguna: 201,9 kilometro, hiru 
hiriburu, 170.000 pertsona eta beste ho-
rrenbeste zapi zuri erabakitzeko eskubidea-
ren aldarria eskuz esku eramateko.

Deustuarrek hiru kilometro bete behar zituz-
ten: 119, 120 eta 121. kilometroak. Zubizu-
ritik hasi, Done Petritik igaro eta Deustuko 
Zubira bueltatu zen giza katea. Guztira, 
1.585 herritar elkartu ziren tarte horretan.

Giro bikaina sortu zen giza katearen ingu-
ruan sortutakoa: txistulariak, trikitilariak, txa-

lapartariak, ekitaldiak, kontzertuak eta zapi 
zuriak nonahi. Eguraldia, gainera, lagun 
izan zen egun osoan zehar eta festa iluntze-
ra arte luzatu zen Bilboko Alde Zaharrean.

Ezkutuko lana
Horren asmo handiko dinamika aurrera 
eramatea ez da lan makala izan. Azarotik 
zeramaten herri eta auzoetako Gure Esku 
Dagoko kideek ordu gutxitan gauzatu zen 
giza katea prestatzen. Egun handia heldu 
aurretik hamaika lan txiki egin behar izan 
zituzten: kilometroak antolatu, auzoetako 
taldeak koordinatu, informazioa banatu, 

erreportajea 
Gure Esku Dago

GURE ESKU DAGO
Ekainaren 10ean, Gure Esku Dago dinamikak antolatuta, 170.000 

pertsonak elkarri eskua eman eta Donostia, Bilbo eta Gasteiz hiriburuak 
lotu zituzten. Giza katearen 119, 120 eta 121.kilometroak deustuarrek 

bete zituzten pozez eta ilusioz.

Testua: Jone Gartzia - Argazkiak: Gure Esku Dago Deustu
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aurkezpenak prestatu, herritarrak katean 
apuntatu eta banatu, kamisetak eta zapiak 
saldu… Egunean bertan egin beharreko la-
nak beste horrenbeste izan ziren.

Alex Arregi Deustuko Gure Esku Dagoko tal-
deko kideak azaldu digu lan hori zein zaila 
den: “Sekulako nekea pilatu dugu eta eske-
rrak hainbat jende zoriontzera hurbildu zai-
gula”. Antolatzaile lanetan aritzeak  eguna 
beste modu batean bizitzea dakar. 

“Ekainaren 10ean arduradun modura ibili 
ginenok ezin izan genuen giroaz erabat dis-
frutatu eta horrek pena-arrasto moduko bat 
uzten du bihotzean. Nik adibidez, 2014an 
antzeko sentipenak bizi izan nituen eta ohi-
tuta nengoela uste nuen, baina aurten ere 
antzekoa gertatu zait”.

Kilometroz kilometro
Deustualdean Gure Esku Dagok bi talde 
motore ditu: bata Done Petri, Arangoiti eta 
Erribera biltzen dituena, eta bestea, Elorrie-
ta, San Inazio eta Ibarrekolanda hartzen di-
tuena. Guztira hiru kilometro pasatxo bete 

behar zituzten elkarri eskua emanda: 119, 
120 eta 121.kilometroak.

Deustuarrek 120 eta 121.ak bete zituzten, 
eta 119.a guztien artean elkarbanatu zuten. 
Ia 500 lagunek izena eman zuten 119. ki-
lometroan, eta orotara, Deustuarrei egokitu 
zitzaizkien hiru kilometroetan zehar ia 1600 
herritar bildu ziren.

2014an baino hurbilago egokitu zitzaizkien 
bete beharreko kilometroak Deustuarrei. 
Duela lau urte Lazkaora autobusez joan 
behar izan ziren auzotarrak oinez hurbildu 
ziren ekainaren 10ean zegokien puntura, 
Done Petrin, Zubizurin eta Guggenheimeko 
armiarmaren azpian elkartu baitziren katea 
osatu baino lehen.

Arregiren iritziz “polita izan da” ekimena 
norberaren herritik pasatzea, baina “erosoe-
gi izateak jendea moteldu eta izen-ematea 
atzeratu du”.

Egunean bertan ere, jendea ilaran garaiz 
jartzeko larri ibili ziren, lan handia baita 

“Eskerrak 
hainbat jende 
zoriontzera 
hurbildu 
zaigula”
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erreportajea Gure Esku Dago 
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banaka-banaka eskutik edo zapitik heldu-
ta partaide guztiak kokatzea. Udaletxetik 
Guggenheimera, Arrupe zubia gurutzatu, 
Deustun buelta eman eta berriz Deustuko 
zubi osoa zeharkatu zuten, guztira hiru kilo-
metro baino gehiagoko katea osatuz.

“Oso korapilatsua izan zen: 30 lagun baino 
gehiago lanean, telefono eta Whatsappak 
sutan, baina denbora behar da hainbeste 
jendea lerrokatzeko”. 

Zailtasunak
Prozesu motela da auzoak dinamizatzea 
Arregiren berbetan eta hori da aurre egin 
behar izan duten zailtasun handiena. “Per-
tsonaz pertsona eta eskutik eskura egiten 
den lanketa da, kuadrillak, lagun taldeak eta 
giro ezberdinak lantzen eta ikutzen dituena”, 
azaldu digu Gure Esku Dagoko kideak.

Epe luzera begira jarduten du Gure Esku 
Dago dinamikak Deustualdean, eta “indar 
handia joaten da lan horretan”. Hala ere, 
egindakoa bide “motela baina hurbilekoa 
eta aberasgarria” da Arregiren esanetan.

Urte osoko lan dinamika da eta jarraikorta-
sun eta konpromezu handia eskatzen du, 
Euskal Herria, Bizkaia eta Bilbo mailan ere 
koordinatu behar direlako. Hala ere, giza 
katea antolatzeko ezinbestekoa izan da au-
zotarren sarea: “aurten jende berria eta in-
darberritua batu zaigu laguntzeko, eta dina-
mizatzaile taldea pizteaz gain, jende gaztea 
aktibatu dute”.

Hauek, besteak beste, aurkezpenean parte 
hartu, izen emateak bultzatu eta ekainaren 

10ean antolakuntza lanak gain hartu zituz-
ten, erronka handi hau aurrera eramateko 
oso beharrezkoak izan zirenak.

Erronkak
2014ko giza katearekin alderatuta, aur-
tengoak erronka handi bat zekarren: 123 
kilometro izan beharrean, 201,9 kilometro 
zituela betetzeko.

Orain lau urte bezala, erabakitzeko eskubi-
dearen gaia lehen lerrora eraman nahi izan 
dute antolatzaileek, bai eta Eusko Legebil-
tzarrean EAJ eta EH Bildu lantzen ari diren 
Autogobernu Ponentziari bultzada eman 
ere. Hori bera irudikatzeko ekimenaren 
ekarpenak eskuz esku eraman zituzten Do-
nostiatik Gasteizko legebiltzarreraino, Bilbo-
tik eta Deustualdetik igaro ostean.

Bestalde, “politikariak zirikatzea” eta “he-
rritarrok erabakitzeko gaitasuna dugula” 
erakustea izan dira dinamikak bete nahi 
izan dituen helburuak. “Gai oso garrantzi-
tsuak daude egunerokoan eta egunerokoan 
erabaki beharko genituzke”, adierazi du 
Arregik erabakitzeko eskubidearen ingu-
ruan.

Horretarako herritarron “parte-hartzea eta 
inplikazioa suspertzea” beharrezkotzat jo-
tzen du Alexek, bere hitzetan, herritarrok 
“ez baitugu botere hori barneratu” eta “ora-
indik ez dugu sinistu erabakitzeko gaitasun 
eta indarra daukagula”.

Bide horretatik jarraitzeko asmoa  agertu 
dute Gure Esku Dagoko kideek, bere iritziz, 
oraindik ere lan handia baitago egiteke.   

“Aurten jende 
berri eta 
indarberritua 
batu zaigu 
laguntzeko” 



eskolak
San Inazio eskola

MIREN AGUR MEABE
 GURE ESKOLAN

Bai, zorionekoak gu, San Inazio 
eskolako 5. eta 6. mailako ikasleak. 

Miren Agur Meaberen Urtebete 
Itsasargian liburua irakurri dugu 

guztiok eta berarekin ordubete liburuaz 
eta hainbat gauzaz hitz egiteko aukera 
izan dugu San Inazioko liburutegian.

Guri, gehienei behintzat, asko gustatu zai-
gu liburua. Jon bilbotarraren urtebete hori 
Garraitzetan, itsasargian osabarekin, gu-
rasoengandik urrun. Han, Mirra izeneko 
neska ezagutuko du eta maiteminduko da 
(dira). Eta 1936an, uztailean, gerra hasiko 
da eta gerrarekin hasiko dira gerrekin hasi 
ohi diren miseria guztiak: hilketak, gosetea, 
triskantzak, ebakuazioak… Joni ez zaio ge-
rra gustatuko, guri ere ez.

Miren Agur Meaberekin egon ginenean 
kontatu zigun, beste hainbat gauzaren ar-
tean, liburu hau idazten hiru urte eman zi-
tuela, eta hiru alditan aldatu zuela liburua; 
narratzailea, gerra kontuak… hobetu nahian.

Zorionekoak garela esan dugu hasieran. 
Eta badakizue zergatik? Bada, oso gustora 
irakurri dugulako liburua, 2017an Euskadi 
Literatura Saria irabazi zuena, eta idazleare-
kin egon ahal izan garelako.

Ah! Kontu bitxia! Mirenek esan zigun oso 
maite duela euria, eta euria egiten duenean 
txubaskeroa jantzi eta kalera ateratzen dela. 
Seguru asko Garraitzeta inguruan. Geuk ere 
egingo dugu. 

Ondo izan udako oporretan.

Testua eta
 argazkiak 

San Inazio eskola
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zuten. Etxebarrietatarrek, Federico Krutwigen 
ideiak oinarri, hirugarren bidea defendatu zu-
ten: abertzaletasun iraultzailea. Tesi hura na-
gusitu zen asanbladan. Harrez gero, borroka 
nazionala eta borroka soziala uztartzen zituen 
itzal handiko lehenengo euskal erakundea 
izan zen ETA. 

Hurrengo hilabeteetan ETAren jardun milita-
rra (atrakoak, sabotaia txikiak...) handiagotu 
zen. Baina diktadura ez zegoen lo. Urte har-
tan bertan, azaroaren 7an, guardia zibilek tiro 
egin zioten Derio aldean, baina Txabik onik 
ihes egitea lortu zuen. Lau hilabete geroago, 
1968ko martxoaren 17an, Espainiako poliziak 
auto bat tirokatu zuen Felipe Serrate kalean 
(Bilbon) ihesi zihoazen ETAkideak hiltzeko 
asmoz. Orduan, Bilboko polizia buruak ozen 
esan zuen prentsan: “Hemos iniciado la gue-
rra caliente contra ETA”.  

Urte hartako maiatzean, ostera, ETAk per-
tsonen aurkako lehenengo ekintzak presta-
tzeari ekin zion. Melitón Manzanas zeukaten 
jo-puntuan, Gipuzkoako polizia politikoaren 
burua, torturatzaile ezaguna eta Gestapoko 
kolaboratzailea izandakoa. Prestakuntza lane-
tan ziharduela, 1968ko ekainaren 7an, Txabi 
eta Iñaki Sarasketa zihoazen autoa geldiara-
zi zuen Guardia Zibilak Olarrainen (Tolosan). 
Ibilgailua lapurtua zen eta txapelokerrak erre-
zeloa hartuta zeuden. Atzemango zituzte-
lakoan, Txabik Jose Pardines guardia hil eta 
ihesari ekin zioten. Ordu bi geroago, ostera, 
Benta Haundin, Tolosa parean, Txabi tiroz hil 
zuten guardiek. 

Mitoaren sorrera
Txabiren heriotzaren berria zabaldu ahala 
zirrara sentitu zuten Euskal Herriko sektore 
zabalek, diktaduraren aurkako guztiek eta ar-
tean indiferentzian zeuden beste askok ere. 
Eta protesta modu harrigarria sortu zen: he-
rrietan mezak enkargatu zituzten Txabi Etxe-
barrietaren arimaren alde. 1936an haien ma-
txinadari Gurutzada deitu zioten haiek mezok 
galarazi eta bertara joaten zirenen aurka ol-
dartu ziren, baita abadeak zigortu ere, Bilboko 
San Antongo Klaudio Gallastegi kasu. 

Begirada sendo, irribarretsu eta formal 
itxuraz ageri da argazkietan Sarrikoko 

ikasle hura. Ez ei zuen astirik izan erabat 
euskalduntzeko. Hogeita hiru urte zituela 

hil zuten. Eta, hala ere, Euskal Herria 
aldatu zuenetakoa izan zen. 1968ko 

ekainean izan zen. 

Behin batean
Deustualdea historian zehar

Testua: Hektor Ortega

EUSKAL HERRIA ALDATU
 ZUEN SARRIKOKO 

IKASLE HURA 

Egunotan 50 urte bete dira Txabi Etxebarrieta 
hil zutenetik. Xabier Etxebarrieta Ortiz (Bilbo, 
1944-Benta Haundi,1968) euskal historia 
garaikideko pertsona garrantzitsuenetako bat 
da, anaia Jose Antoniorekin batera, garran-
tzitsu bezain ezezagun, iraindu, zokoratu eta 
gutxietsia. Anaia biek Deustuan ikasi zuten, 
Jose Antoniok zuzenbidea jesuitetan eta Txa-
bik zientzia ekonomikoak Sarrikon. Bertako 
aldizkarietan (Facultad, Sarrico) editore la-
netan ibili zen bilbotar gaztea, baita ikasleen 
borroketan engaiatu ere. Bostgarren kurtsoa 
egiten zuen bitartean, teoria ekonomikoa 
irakasten zuen  akademia baten eta informa-
tika ikasketa hasi berrietan trebatu zen. 

Baina inor gutxik zekien beste arlo baten ere 
buru belarri ziharduela ekinean: 1963an ETAn 
sartu zen. 1965etik aurrera gero eta ardura 
handiagoak hartu zituen erakundean. 1967an 
Biltzar Ttipirako (zuzendaritza) hautatu zuten. 
Sasoi hartan erakundeak bere V. Asanblada 
egin zuen. Zatiketa giro latza zegoen. Alde 
batetik, ezkerreko sektore batzuk abertzale-
tasunetik urrundu nahi zuten. Beste aldetik, 
Txillardegik eta erakundearen beste sortzaile 
batzuk fronte abertzale zabala aldarrikatzen 
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zen (eta ez, adibidez, diktaduraren zerbitzari 
armatua); Pardinesen eta Etxebarrietaren he-
riotzaz gezurrak zabaldu zituzten eta, haien 
ondorioz, terrorista (Txabi) heroi bihurtu zu-
ten”. Azken urteotan mezu hori bera agertu 
dute ikertzaile batzuk hedabide nagusietan: 
Etxebarrieta terrorista zen, Pardines trafiko 
agentea hil zuen terrorista. Kitto. Gainerakoa 
gezurra edo mitoa da. Maiatzera arte histo-
rialari horietako ba-tzuei soldata ordaintzen 
zienak, Jose Ignacio Zoido Espainiako Barne 
ministroak alegia, azken muturreraino era-
man zuen argudioa: “Jose Pardines, primer 
muerto de nuestra democracia”. 

Iragana bere nahikarien arabera moldatzea 
omen da historialariak egin dezakeen oke-
rrik handiena. Are handiagoa, bide horretatik 
diktadura frankista zuritu eta borrokan hildako 
erresistenteak kriminalizatzen baditu. 

Jorge Oteizak Arantzazuko basilika berrirako 
egiten ari zen pietatearen oinetan seme hil-
dakoa paratu zuen, Etxebarrietaren omenez. 
Militantea hil zuten eta orduan mitoa jaio zen. 
Gerra ezagutu ez zuen belaunaldia borrokara 
lotu zen. Aurrerantzean ezer ez zen berdina 
izan. Abuztuaren 2an, aurretik erabakita zeu-
kan bezala, ETAk Meliton Manzanas hil zuen 
Irunen. Diktadurak Salbuespen Egoera dekre-
tatu zuen. 

Mende erdia igaro da geroztik. Diktadura ez 
zen garaitua izan; demokrazia bilakatu zen, 
goizetik gauera, ezelango eten edo haustura-
rik gabe. Urte guzti hauetan Bilbok ez dio egin 
Txabi Etxebarrietari ezelango aitormen ofizia-
lik; aldiz, oraindik ere, oroimen ekitaldiak de-
bekatuak edo jazarriak izan daitezke. 

Historialari berri zaharrak
Historialariaren ikuspegitik, Txabi Etxeba-
rrietaren figura eta garaia ikertzeko orduan, 
hamaika ertz azaltzen dira: diktaduraren 
aurkako erresistentziaren ezaugarriak, kla-
ndestinitatetik gizarteko esparru zabaletara 
hedatutako mitoaren eraikuntza, abertzaleta-
sunaren eta marxismoaren arteko harremana, 
diktaduraren eta oposizioaren oinarri sozialen 
bilakaerak...  

Azken urte hauetan, ostera, historialari ba-
tzuek bestelako bidea urratu dute. Funtsean, 
Gipuzkoako gobernadore zibil frankistak 
1968ko ekainaren 22an atera zuen prentsa 
oharraren ildo nagusietan sakondu dute. Ohar 
hartan, herri erantzunaren indarraz kezkatu-
rik, honakoa idatzi zuen Enrique Oltra Moltók: 
“Pardines guardia trafikoa zuzendu beste 
eginkizunik ez zuen ordenaren zaintzailea 



Testua
Nerea Cubillo

25 URTEREN OSTEAN, AGUR BAZKARIN 

kudeaketa eskolako Guraso Elkartearen es-
kuetan dagoena. Jantokiaren proiektua sortu 
zenetik zeharkako gestioa izan da Jantokian  
indarrean egon dena, hau da, bertako era-
biltzaileek materialaren gastuei aurre egin 
behar diete, janari guztia bertako sukaldean 
egiten da eta langileen hitzarmena gestio 
zuzenekoarekin alderatuta eskasagoa eta 
prekarioagoa ere bada. 2000. urteko legedi 
aldaketarekin batera, eskola publiko asko 
gestio zuzenera igaro ziren, horrela, oso gutxi 
dira gaur egun eskola publikoetako Guraso 
Elkarteek kudeatzen dituzten jantokiak. 

Datozen urteetarako, Gascak Deustuko Ikas-
tolako Jantokiaren ardura hartu duen arren,  
Guraso Elkarteak zeharkako gestioarekin ja-
rraitzea erabaki du, horrela, bertako ikasleek 
jantokiko sukaldean egunean bertan egiten 
den janaria bazkaltzeko aukera izango dute, 
duela 25 urtetik hona egin duten bezala.

Guztira 600 ikasle inguru dira egunero Deus-
tuko Ikastolako patioa dagoen jantokian ba-
zkaltzen dutenak, 4 txanda ezberdinetan 
banatuta, goizeko 12:30etatik eguerdiko 
15:00ak arte, ikasle maila bakoitzari ordu-
tegi bat esleitzen zaio. Bazkarinek jantokiko 
zerbitzua emateaz gain, orain arte goizeko 
haurtzaindegi zerbitzua ere eman izan du. 
Egun 30 langile eta Eukene dira jantokia au-
rrera eramaten dutenak, janaria sukaldatu, 
zerbitzatu eta jantokia garbitzeaz gain, hauen 
iritziz denbora gutxian bada ere, hezitzaile 
lana egiten dute, ume guztiak ezagutu eta 
gehienak hazten ikusi baitituzte. 

1986. urtean jarri zuen martxan Ikastolako 
Guraso Elkarteak bertako jantokia, 9 urtez 
enpresa ezberdinen eskuetan egon arren, 
Gastronomia Cantabrica tarte, 1995. urtean 
bertako langileak ziren Eukene Elorrieta eta 
Begoña Basaguren, On Egin izeneko proiek-
tu berri bati ekin eta jantokiaren ardura osoa 
hartzea erabaki zuten. 

On Egin-en hasierako urteetan, bertan lan 
egiteko jasotzen zuten eskaera kopurua han-
dia zen, hortaz txandaketa araudi bat inda-
rrean jarri eta, 6 hilabeterik behin langileak 
aldatu egiten zituzten, nahi zuen jende orok 
bertan lan egin ahal izateko. Ikastolako gura-
so izatea zen bete beharreko baldintza baka-
rra. 2002. urte inguruan On Egin izenetik 
Bazkarin izenera igaro arren, proiektuak ez 
zuen bestelako aldaketarik jasan.

7 urte dira jada Begoñak erretiroa hartu 
zuenetik, horrela, aurtengo ekainera arte 
Eukenek enpresaren jabe izaten jarraitu du. 
Gastronomia Cantrabrica izan da Guraso 
Elkarteak egindako lizitazio baten bitartez 
aukeratutako enpresa. Halaber, jantokiko 
langileek ere iritzia emateko aukera izan 
dute, izan ere urteak aurrera egin ahala, 
asko izan dira Gascaren etorrerarekin galdu 
nahi ez dituzten lorpenak. 

Bi era daude gaur egun Euskal Autonomia 
Erkidegoan eskola publikoetako jantokiak 
kudeatzeko, lehena gestio zuzena da, Eus-
ko Jaurlaritzak kudeatzen duena, bigarrena 
berriz, zeharkakoa, Jaurlaritzak ezik, honen 

Jantokia izan da orain arte Deustuko Ikastola, Bizkaiako beste eskoletatik bereizi 
egin duena, 1995. urtetik gaur egunera arte, bi langilek sortutako enpresa txiki baten 
eskuetan egon baita. Aurtengoa izan da Bazkarin enpresaren azken ikasturtea, 25 
urteren ondoren Gastronomia Cantabricari lekukoa utziko dio.
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Testua
Prest!

“Harro gaude familia asko lagundu ditugu-
lako”, adierazi digute lauek pozik. 

Hiru taldek elbarritasuna jorratu dute. Lana 
hasi aurretik, ikasleak BENE Bizkaiko Erita-
sun Neuromuskularren Elkarteko kideekin 
batu ziren eta, euren lekukotzak entzun os-
tean, erabaki zuten zelan heldu gaiari.

Lehen taldeak bideo-elkarrizketa egin zuen, 
gerora ikastolako blogera igo dutena. Biga-
rrenak aurkezpenak prestatu zituen lehen 
hezkuntzako kideei emateko eta horrela, 
BENEko kideengatik ikasitakoa zabaltzeko. 
Azkenik, hirugarrenak, elbarrituen eguneroko 
oztopoak norberak pairatzeko jolasak antolatu 
zituen Gorputz Hezkuntzako klaseetan.

Leire Barrondo DBHko 4.mailako irakaslea 
da eta prozesua ikasleekin batera jarraitu du. 
Azaldu digunez, ikasleek askotan ez dute si-
nisten proiektuak garatzeko gai direnik. Moti-
bazioa gerora etortzen zaie, haien buruaren-
gan konfiantza lortzen dutenean.

Barrondoren ustez, ‘balore etikoak’ praktikara 
eramateko proiektu “polita” eta “aberasga-
rria” da. Bere hitzetan, “elkarlanean aritzen 
dira, besteen larruan jartzen dira, irakasleekin 
koordinatu behar izaten dira, burokrazia lanak 
egiten ikasten dute…”.

Hirugarren urtea da horrelako egitasmoak 
antolatzen direla Deustuko Ikastolan hainbat 
helbururekin: ikasleak ahalduntzea, iniziati-
ba lantzea, bere burua antolatzea eta, batez 
ere, proiektuak garatzeko gai direla ikustea. 
Hurrengo ikasturtean, orain DBH3ko ikasle 
direnei egokituko zaie jomuga horiek dituzten 
egitasmoak gauzatzea.

Ikasturte honetan zehar Deustuko Ikastolako 
DBH 4ko ikasleek hainbat proiektu garatu di-
tuzte ‘balio etikoak’ lantzeko. Irakasgai horren 
orduak baliatu dituzte feminismoa, genero es-
tereotipoak, osasun sexuala, drogak, bidezko 
merkataritza, pobrezia eta elbarritasunaren 
inguruan hausnartzeko.

Horretarako, ikasleek ikasturte hasieran ingu-
ruko elkarte eta gobernuz kanpoko erakun-
deak gonbidatu zituzten hauen lana eza-
gutzeko. Ostean, gehien gustatu zitzaizkien 
elkarteak aukeratu, taldeka banatu eta elkar-
lanean garatzeko proiektu bat proposatu zie-
ten erakundeko kideei.

Lanak oso anitzak izan dira, talde bakoitzak 
era desberdin batean jorratu izan dituelako 
aukeratutako gaiak. Batzuek hitzaldiak eman 
dituzte lehen hezkuntzako ikaskideen au-
rrean, beste batzuek elkarrizketak grabatu 
dituzte gero ikastolako blogean argitaratzeko, 
elbarrien zailtasunak ezagutzeko jolasak anto-
latu dituzte besteek…

Ainhoa Irurzun, Ane Robles, Lidia Ortiz de Za-
rate eta Nerea Fernandez ikasleek, adibidez, 
elikagai bilketa antolatu zuten pobreziaren 
gaia jorratzeko. 

Lehendabizi, Elikagai Bankuarekin harre-
manetan jarri eta baimenak lortu behar izan 
zituzten. Gero, gelaz gela informazioa bana-
tu eta ikastolan janaria biltzeko kutxak eta 
poltsak ipini zituzten.

Hasieran ez zuten espero jendeak parte har-
tuko zuenik eta proiektua aurrera aterako 
zenik, baina, azkenean, “uste baino askoz 
elikagai gehiago” bildu zutela aitortu digute. 

ARAZOAK IDENTIFIKATU ETA KONPONBIDEAK BILATU



 berbetan
JON FANOrekin

“Pentsiodunek urteetan pilatutako haserrea      kalean erakusteko gogo handia dute”

Pentsionistak Martxaneko kidea 2009tik

Trapagarango General Electrica lantegiko langile ohia, bizitza osoa 
eman du mugimendu sozial eta sindikalei lotuta. Orain erretiratua 

izanagatik ere, ez dio borrokari eten, eta 9 urte daramatza 
Pentsionistak Martxan mugimenduan murgilduta.
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Testua: Jone Gartzia - Argazkiak: Iñigo Azkona

“Pentsiodunek urteetan pilatutako haserrea      kalean erakusteko gogo handia dute”

“Hego Euskal 
Herrian 250.000 
pertsonak 700 
euroz azpiko 
pentsioa 
jasotzen du”

azkenean 2023. urtera arte atzeratuko da. 
Hala ere, gobernu aldaketaren ostean EAJ 
eta PPren arteko akordioa kolokan dago 
orain, eta ikusteke dago zer ondorio izan-
go duen honek.

Zelan baloratzen duzu EAJk PPren aurrekon-
tuak babestu izana?
Akordioa oso eskasa da, pentsioak na-
barmen igo gabe arazoa bere horretan 
mantendu eta pentsiodunon mugimendua 
lausotu nahi izan dute. Sostengarritasun 
faktorea deuseztatu beharrean lau urte-
ra atzeratu eta KPIaren araberako igoera 
bi urtera mugatu dute. Hau etorkizuneko 
pentsioetarako oso kaltegarria izango da, 
eta epe ertainera ondorioak pairatuko di-
tugu.

Zer ondorio ekarriko ditu akordioak?
Arriskua dago 2020tik aurrera pentsioe-
tan %0,25ko igoera soilik mantentzea, 
eta kontuan izanda Hego Euskal Herrian 
250.000 pertsona inguruk 700 eurotik be-
herako pentsioa jasotzen dutela... pentsa 
ezazu zer nolako igoera suposatzen duen 
%0,25ak.

Zein da pentsiodunen egoera Euskal He-
rrian?
Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban 670.000 
pentsionista gara, gizartearen laurden bat. 
Horietatik 250.000 pertsonak 700 euroz 
azpiko pentsioa jasotzen du, eta batzuek 
150 eurokoa. 2011tik pentsiodunen ero-
sahalmena %6,5 jeitsi zen, eta joera pen-
tsio plan pribatuak irekitzea da.

Agirre lehendakaria 11 - Deustu
Sarrera Madariaga 2tik
667 677 238 - ardoonak.com

Babeslea

Ardoonak
ardo-banatzailea

Zelan hasi ziren urtarrileko lehen 
mobilizazioak?
Gezurra badirudi ere, lehen kontzentrazioa, 
sare sozialetatik era anonimoan deitu zen. 
Gerora, pentsioen arazoak lantzen  urteak 
generamatzan plataformak bildu ginen, 
Pentsionistak Martxan kasu. Jendeak 
urteetan pilatutako haserrea kalean 
erakusteko gogo handi zuen. 

Zeintzuk dira pentsionisten aldarrikapen 
nagusiak?
Lehenik eta behin, pentsio guztiak Kon-
tsumorako Prezioen Indizearen (KPI) 
arabera igotzea, 1080 euroko pentsio 
minimoak ezartzea eta jasangarritasun 
faktorea deuseztatzea. Gainera, Toledoko 
Itunak etorkizunik ez duela uste dugu, 
esperientziak erakutsi baitigu pentsioak 
bermatu beharrean urteetan zehar mu-
rriztu besterik ez dituela egin. Horregatik, 
Pen-tsionistak Martxaneko kideok uste 
dugu beharrezkoa dela babes soziale-
rako euskal sistema propioa osatzea, 
kalitatezkoa, publikoa eta duhina izango 
dena.

Zer da jasangarritasun faktorea? 
Pentsioak finkatzeko irizpide bat, zeinak 
biztanleriaren bizi itxaropena eta Estatua-
ren egoera ekonomikoa kontuan hartzen 
dituen. Hainbat azterketaren arabera, 
faktore hau kontuan hartuz gero, 15 ur-
tetan pentsioak %30 murriztuko dira. 
Hasiera batean Espainiako aurrekontuek 
jasangarritasun faktorea 2019. urtean 
martxan jartzea aurreikusten zuten, baina 
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berbetan
JON FANOrekin

UUSAKONEAN

Nolako izaten ari da pentsiodunen parte hartzea 
mobilizazioetan?
Parte hartzea handia eta oso aktiboa da, berta-
ratzen direnen oihu eta aldarriak entzun beste-
rik ez dago. Mobilizazioak indar handia izaten 
ari dira pentsionistengan, eta ilusio handiz ikus-
ten ditugu, borrokarekin luze jarraitzeko prest. 
Pentsiodunak harro sentitzen dira lehen aldiz 
haien eskaerek ohiartzuna dutela ikustean. Gai-
nera, nabarmentzekoa da emakumeen parte 
hartzea: askok astelehen goiza libre uzten dute 
mobilizazioetan parte hartu ahal izateko.

Eta gizarte osoarena?
Egia esan, gizartearen erantzuna ez da espero 
genuen bezain zabala izan. Aitortu behar dugu 
mugimendu feministak, sindikatu batzuek, 
gazte kolektibo batzuek… babestu dutela gure 
borroka, baina manifestazioetara doazenak 
gehien bat pentsionistak dira.

Nola antolatzen zarete?
Asteazkenero Bizkaia mailako 
koordinakundea biltzen gara La Bolsako 
eraikinean, 40-50 lagun inguru. 
Ordezkariak  mantendu ahal izateko eta 
mugimendua Hego Euskal Herri osoan 
saretzeko malgutasuna oso garrantzitsua 
da. Pentsionisten mugimenduaren 
barruan desberdintasun taktiko eta 
estrategikoak izan arren, batasuna 
mantentzen saiatzen gara beti, herri eta 
hirietako mobilizazioekin aurrera jarraitu 
ahal izateko.

Zeintzuk dira bidean aurkitu dituzuen ozto-
poak?
Batez ere, instituzioen adetik jasotako 
erantzuna izan da traba nagusia. Jada ezin 
dute ukatu mugimendu indartsua garela 
eta kezkatuta daude gerora mugimenduak 
hauteskundeetan izan dezakeen eragina-
gatik. Guk eragile politiko guztiei eskaria 
egingo diegu haien egitarauan gure alda-
rrikapenak onartzeko konpromezua hartu 
dezaten.

Zein erronka duzue epe motz eta 
luzerako?
Epe ertainera mobilizazioekin jarraitzeko 

“Emakumeen parte hartzea 
nabarmentzekoa da”
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“Hurrengo urtera 
begira ekintza 
indartsuago 
batean pentsatzen 
ari gara”

Zein da nagusientzat bideratutako espa-
zioen egoera inguruan?
Nagusientzat bideratuta erretiratuen zen-
troak baino ez daude, eta han egiten diren 
ekintzak oso eskasak dira: justu-justu mu-
sean aritu, denbora pasatu eta txangoren 
bat egiteko. Ikuspuntu kulturaletik oso jar-
duera urriak dira. Hala eree, gu jubilatuen 
zentroetatik pasatzen gara informazioa 
banatu eta jendea mobilizazioetan parte 
hartzera animatzeko.

Maiatzean Erromoko zahar etxea lekualdat-
zearen aurka itxialdia hasi zuten bertako 
kideek. Zer nolako harremana izan duzue 
mugimendu horrekin?
Hasieratik, Pentsionistak Martxaneko ki-
deok Erromoko zahar etxeko kideei elkar-
tasuna adierazi eta haiek antolatutako mo-
bilizazioetan parte hartu genuen. Bilboko 
astelehenetako mobilizazioetan ere prota-
gonismoa eman genien, eta ahal dugun 
heinean laguntzeko prestutasuna adierazi.
 
Zer mezu bidaliko zenieke gazteei?
Gure borroka ez dela soilik pentsioetara 
mugatzen. Guk lanbide arteko gutxieneko 
soldatak 1200 eurokoa izan dadila alda-
rrikatzen dugu, eta era berean, prekarieta-
tearen eta aldi baterako kontratuen aurka 
egiten dugu. Horregatik uste dugu gazteek   
helburu hauei heldu behar dietela, haien 
lan eta bizi baldintzen gaurkotasun eta 
etorkizuna bermatzeko. Gobernu neolibe-
ralaren proiektua soldatak eta  pentsioak 
murriztu eta prekarietatea zabaltzea da. 
Zentzu horretan, gazteak mobilizazietan 
parte hartzera eta haien borroka taktika 
propioak garatzera animatzen ditugu.

asmoa daukagu, baina egoera politiko eta 
sozioekonomikoa ikusita, epe laburrera 
lorpen handiak erdiestea zail ikusten 
dut. Zentzu horretan uste dut borroka 
hau epe luzera garatu beharrekoa dela, 
beste kontu bat da ea mugimendua 
orain arte bezala mantentzeko gai izango 
garen.

Urtarriletik daramazue astelehenero 
kontzentrazioak egiten eta lau manifestazio 
handi ere egin dituze. Noiz arte duzue 
mobilizazioekin jarraitzeko asmoa?
Hurrengo astelehenetan kontzentrazioak 
egiten jarraituko dugu. Momentuz 
uztaila eta abuztuan zer egingo 
dugun eztabaidatzen ari gara, baina, 
edozein kasutan, eskualde bakoitzeko 
koordinakundeak era autonomoan 
erabakiko du zer egin. Hori bai, 
irailean asteleheneroko mobilizazioak 
berreskuratuko ditugu, eta hurrengo 
urtera begira ekintza indartsuago batean 
pentsatzen ari gara.

Udan ekimen berezirik egingo duzue?
Alde batetik, herri eta hirietako jaiak apro-
betxatuko ditugu pentsioen gaia kaleratze-
ko, eta Bilboko Aste Nagusiko lehenengo 
astelehenean kontzentrazio garrantzitsua 
egingo dugu Udaletxearen aurrean. Bes-
talde, gure asmoa orain ahalik eta hitzaldi 
gehien ematea da, penstioen egoera azal-
du eta irtenbideak herritarren artean pro-
posatzeko. Zentzu horretan, uda partean 
garatzeko ekimen politak planteatzen ari 
dira eskualde desberdinetan. Adibidez, 
Ipar Uribeko hondartzetan propaganda 
banatuko dute gure eskaerak gizartera-
tzeko. 



tartean
Txema Luzuriagaren bilduma

Berrikuntza eta guzti aurtengo Erriberako jaiak
Gutxi falta da erriberabeitiarrek txupi-
nazoa bota eta jaiei hasiera emateko. 
Ekainaren 28tik uztailaren 1era ha-
maika jarduera antolatu dituzte Txitxar-
din jai batzordekoek adin guztietako 
auzokideek jaiak goza ditzaten. Aurten 
gainera balkoi, begiratoki eta leiho txa-
pelketa egongo da eta irabazleek sari 
bereziak jasoko dituzte. Egitarauean 
poteo erotikoa topa dezakegu: parte-
hartzaileek ostiralean barnean dara-
maten erotismoa kanporatzeko aukera 

izango dute. Kirola egiteko tartea ere 
egongo da jaietan, izan ere, ping-pong 
eta futbito txapelketak egongo baitira.  
Aimar & Cia Circo taldeek Etxea ikus-
kizun berria aurkeztuko dute igande 
arratsaldean. Urtero bezala, besteak 
beste, paella txapelketa, sardina eta 
saiheski janak, kontzertuak, kukaña, 
aparra, haur jolasak, bingoa… izango 
dira eta soilik Erriberan aurki daitekeen 
giroaz gozatzeko aukera izango dute 
bertara hurbildu nahi duten guztiek.

Done Petri plaza elkartu eta Agi-
rre Lehendakariaren kaleko trafikoa 
arintzeko proiektua aurkeztuko du 
Bilboko Udalak. Maiatzeko Udalba-
tzan EH Bilduk Agirre Lehendaka-
riaren etorbideko trafikoa lasaitzeko 
eta errepide honek bitan banatutako 
Done Petri plaza berriz elkartzeko 
plan bat aurkezteko eskatu zion Udal 
Gobernuari, gune honetan izaten 
diren trafiko-istripu ugariak argudio 
hartuta. Udalak lanaren proposame-
na jadanik landuta eta ia amaituta 
uela erantzun zion koalizioari, eta 
publiko egiteko konpromezua hartu 
zuten. Planak urte anitzeko aurre-
kontua izango du, 2018 eta 2019ko 
urteetarako aurreikusia. Aurten 
550.000 euroko aurrekontua dauka 
onartuta, eta hurrengo urterako 
1.850.000 eurokoa.

Denboraldia hasi berritan, Deustuko 
Arraun Taldea Erriberako pabiloia 
utzi eta San Inaziora lekualdatuko 
da, Zarandoa etorbidean dagoen erai-
kin berrira. Hilaren bukaeran hasiko 
dira instalazio berriak erabiltzen, bai-
na dagoeneko gimnasioko materiala 
mugitzen hasi dira. Arraun denboral-
dia  hastear dagoela material guztia 
mugitu behar izatea traba handia da 
arraunlarientzat, pantaloia eraiki arte 
ezingo baitute pabiloi berrian entre-
natu. Hala ere, udalak presioa egin 
die Deustuibarreko pabiloia lehen-
bailehen hustutzeko, Zorrotzaurreko 
urbanizazio planaren barruan laster 
eraistea aurreikusita baitago.  Pabiloi 
berriak 1.500m2 ditu eta uretara joa-
teko arraunlariek ez dute errepiderik 
gurutzatu beharko.

Aldaketak Agirre 
Lehendakarin eta 
Done PetrinKanalaren beste 

aldera

Kunsthal Goi Mailako 
Diseinu Zentroa
Kunsthal Goi Mailako Diseinu 
Zentroa irekiko dute Papelera in-
dustriaren eraikinean. Miloi eta 
erdiko erreformak egin eta 2019ko 
irailean ekingo diote kurtso berria-
ri. Bertan, diseinu grafikoa, barne-
diseinua, animazioa eta identitate 
bisuala ikasi ahalko dira, unibertsi-
tate graduen baliokide izango diren 
ikasketetan. Kunsthal zentroaren 
ekimenak Bilboko Udalaren babe-
saz gain, Europako DUSI funtsen 
laguntza eta BBKren eta Seed Ca-
pital delakoaren finantzaketa ere 
jasoko du. Inguruan, Beta 1 erai-
kinean, DIGIPEN bideojokoen uni-
bertsitatea izango da irailetik aurre-
ra, eta Cadenas Vicinay enpresaren 
eraikin zaharrean, TKNIKA Lanbide 
Heziketako zentroaren egoitza eza-
rriko dute Eusko Jaurlaritzaren bi-
tartez.

OBRAK

DEUSTUKO AURRAUN TALDEA

ZORROTZAURRE PLANA
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irudiak berbetan
Txema Luzuriagaren bilduma

DEUSTUKO KANALA

Itsasadarraren ikuspegi panoramiko honetan Kana-
laren amaiera argi ikusten da, San Inazio, Deustu 
eta Enekuriko aldaparekin batera. Hasieran kanala 
izango omen zena darsena batean geratu zen, eta 

itsasadar berria bihurtuko zutena, Bilboko Portu 
berria bilakatu zen. Azkenean, dena ahaztuta eta 
utzita geratu zen, hori bai, Deustuko zati bat (gainon-
tzeko) Deustutik banatuta. FOATek utzitako argazkia.

Urtea: 2008

Amaitu gabeko amaiera
Txema Luzuriaga

OBRAK
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publizitatea

Segi Deustualdean euskara sustatuz. Eskerrik asko denoi!



,

Ez dakit igogailu berriak erabiliko ditudan, baina mesede egingo die auzoko adinekoei eta aulkian dabiltza-
nei.
-
Ane Sarriko

Zer deritzozu San Inazion, 

Euskaren Etxearen aurrean, 

360ºko kamera bat 

jarri izanari?

Izaskun 
Sarriko

Ondo iruditzen zait ondo 
erabiltzen badute. Orain 
dela gutxi nire atarian la-
purtzen saiatu ziren eta 
horrelako kamera batekin 
lapurrak erabilitako moto-
rraren matrikula antzeman 
ahal izan zuten.

Oier
Ibarrekolanda

Trafikoaren aitzakiarekin au-
zoan kontrol gehiago ezar-
tzen ari dira.

Ane 
Sarriko

Segurtasunerako dela diote 
baina kontrolpean izan nahi 
gaituzte.

Jon 
Ibarrekolanda

Kezkagarria da, intimitatea 
bortxatzeko beste modu 
bat. Botereak indibiduoen 
askatasuna mugatzeko 
beste instrumentu bat dela 
usted dut.

Ibai 
San Inazio

Segurtasuna aitzakia da 
kontrola eta jazarpena 
ezartzeko. Benetako segur-
tasuna auzo bizitza indar-
tzeak ekartzen du.

Esti
Deustu

Bilbo erdigunean kamera 
asko dago. Deustun adibi-
dez, Lehendakari etorbi-
dean istripu asko dago 
jendea arinegi doalako. 
Horrelako neurriek arazoa 
leuntzen lagundu dezakete.
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barkua bete berba
barkua bete berba

barkua berba berba
DEUSTUKO TRIKI JAIALDIA, 
LEHENA BAINA EZ AZKENA!
Milaka ideia zeuden airean, baina maiatzaren 
19ak 24 ordu zituen eta pixkanaka-pixkana 
Deustuko lehen Triki Jaialdia zehaztu eta gure 
helburuetara egokitu genuen.

>> MUSIKA

“

Hainbat asmo genituen; ga-
rrantzitsuena, ondo pasat-
zeko eta trikitixaz gozatzeko 
espazio amankomuna sort-
zea. Horri jarraituz, trikitixa 
kalera atera, gure herriari 
musika eta bizia eman, eta 
Deustu eta inguruko zein 
urruneko trikitilariak bildu 
eta harremantzeko aitzinda-
ri izan zitekeen ospakizuna 
antolatu genuen.

Trikitilariak biltzeak aurre-
lan handia eskatu zuen. 
Telefonoa, sare sozialak eta 
aurrez-aurreko elkarrizketak 
arma gisa erabili genituen, 
esaldi magiko hau behin eta 
berriz errepikatzen genuela: 
“Trikitixa jaialdi bat anto-
latzen ari gara, animatuko 
zara? Jendea animatzen 
lagunduko gaituzu? Miles-
ker!”. Deustualdea, Alde 
Zaharra, Algorta, Erandio, 
Barakaldo, Santurtzi, As-
trabudua, Gernika, Leioa, 
Basauri eta hainbat toki-
tako lagunak animatu nahi 
genituen egun horretaz 
disfrutatzeko Nahi? Nahi 
eta lortu! Eguna heldu zen, 

eguzki eta guzti. Egun osoa 
Done Petrin eman genuen, 
Deustuko erdigunean. Goi-
zeko 9etan geratu ginen 
plaza ‘apaintzeko’: eszena-
tokia eta mahaiak muntatu, 
barra jarri, inguruak atondu 
eta azkenik, musikari play 
eman. Ez genekien zenbat 
jende hurbilduko zen, baina 
pixkanaka- pixkanaka enpa-
rantza betetzen hasi zen.

Egunean zehar hainbat jar-
duera antolatu genuen: ka-
lejira, dantzaldia, bazkaria 
eta itxiera ekitaldia. Oso 
giro alaia eta beroa izan ge-
nuen, parte-hartzailea eta 
musikaz beteta. Izugarria!

Ekintzak eta jaialdia ondo 
atera arren, askotan zera 
gertatzen da: bakoitzak 
bere lagunekin ematen du 
eguna eta ez dago harre-
mana sakontzeko auke-
rarik. Baina han sartzen 
da jokoan trikitixak koa-
drilatxoak apurtzeko duen 
gaitasuna, hemengoak eta 
hangoak, hasiberriak zein 
‘profesionalak’, gazteak na-

hiz helduak, denok elkarre-
kin gozatu genuelako Triki-
tixa Egunaz!   
 
Amaitu aurretik, aipatu 
nahiko genuke partaideek 
laguntzeko erakutsi zuten 
borondate ona eta giroa 
alaitzeko gogoa. Eskerrak 
eman nahi dizkizuegu 
Deustura hurbildu zineten 
guztioi eta, nola ez, Deus-
tuko Herriko Tabernari, 
Mikeldi eta Bihotz Alaia 
dantza taldeei, Jai Batzor-
deari eta itxiera ekitaldia 
girotu zutenei: Igon Olague-

naga, Asier Linares, Lan-
der Agirre, Jugatz Oleaga, 
Naiara Mantzizidor, Amets 
Ormaetxea, Irati Gutierrez, 
Eneritz Aulestia eta Julen 
Alonso.

Maiatzaren 19a goiz hasi 
eta berandu bukatu genuen. 
Ederto batean eman genuen 
Deustuko Trikitixa Jaialdia, 
antolatu dugun lehena, bai-
na ez azkena. Antolatzaileek, 
musikariek eta ikusleek go-
zatu zuten eguna, ondo pa-
satu zuten eguna. Hurrengo 
urtera arte, trikitilari!

Testua: Ibon Urrutia  - Argazkiak: Triki Jaialdiko antolakuntza taldea
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sarekadahttp:// sarekada
Google Play – App Store 

 Irakurri dut 

Elkar-ek Irakurri dut aplikazioa sortu du. Bertan irakurleek irakurritako li-
buruak adierazi, balorazio bat eman, iruzkina idatzi eta www.elkar.eus-en 
bidez erosi dezakete. Gainera, aplikazioaren bitartez parte hartzen dutenen 
artean hilero 30€ko elkar opari txartel bat zozkatuko da. App-ak Andorid eta 
IOS sistemetarako balio du.

Euskaraldia

Euskaraldiak YouTuben kanala ireki du ekimena bideo bidez hedatzeko. He-
lburua Euskaraldia zer den azaltzea eta herritarrak bertan parte hartzeko 
prestatzea da. Formatu desberdineko bideoak egin dituzte: bi minutuko te-
lebista piezak eta 30 segundo inguruko esketxak. Bideoak ETB1 eta ETB2 
kateetan emitituko dituzte izen ematea hasi bitartean, eta YouTubeko kana-
lean ere zabalduko dituzte. 

http://

@facebook.com/euskaraldia
@twitter.com/euskaraldia
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EUSKAL KULTURA 
KANTUZ KANTU 
ZABALDUZ
Deustuko Kantugintza Taldeko kideak 
astelehenero biltzen dira euskal kantak 
ikasi eta entseatzeko. Helburua, euskal 
kultura eta euskara Deustun zehar 
kantuan kantuz kantu zabaltzea.

Testua: Jone Gartzia  - Argazkiak: Deustuko Kantugintza Taldea eta Isaura de Miguel

>> DEUSTUKO KANTUGINTZA TALDEA

2000. urtean Jon Iriberri euskara 
irakasleak bultzatuta, sei bat la-
gun elkartu ziren Deustun Kantu-
gintza taldea osatzeko. Inguruan, 
Erandioko kantugintza taldea izan 
zuten erreferente eta bidelagun, 
eta gaur egun ere harreman ona 
mantentzen dute bertako kidee-
kin.

Taldea martxan jarri zuten la-
gunen artean gehienek aktibo 
jarraitzen dute oraindik. Hau da 

Joseba Zarate, Maite, Iñaki Za-
rraga, Espe Saiz eta Juanjo Arri-
zabalagaren kasua, bai eta Iñaki 
Tejadarena ere, taldea hasi eta 
gutxira batutakoa. Gainera, orain 
bost urte inguru Deustuko Ikasto-
lako andereño batzuk parte har-
tzera animatu eta bultzada han-
dia eman zioten taldeari.

Urteetan zehar taldea hazten 
joan da eta orain 20 lagun inguru 
biltzen dira astelehenero Bidarte 

Udaltegian entseatzeko. Bertan 
euskal kantak gogoratu eta lan-
tzen dituzte, gero Deustuko txoko 
guztietatik zehar barreiatzeko. 

Urtea Olentzerori kantuan amai-
tu eta Agate Deunari abesten 
hasten dira. Martxoan Deustuko 
jaietan ez da inoiz kantujirarik fal-
ta. Maiatzean Arangoitiko Euskal 
Jaia kantuz alaitzen dute eta ba-
tzuetan, Udako Solztizioa ospatze-
ko, San Juanetan ere abesten dute. 
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EUSKAL KULTURA 
KANTUZ KANTU 
ZABALDUZ

Urteko beste efemeride garran-
tzitsu bat San Tomas eguna iza-
ten da, egun horretan egin bai-
tzuten orain 18 urte taldearen 
lehen agerraldia. Era berean, aur-
ten bigarrenez Urduñara joango 
dira irailaren 9an, Amabirjinaren 
Koronazioaren urtehurreneko os-
pakizunean beste talde batzuekin 
batera kantatzera. Antolatzaileek 
lauzpabost talde gonbidatzen 
dituzte kalez kale ibiltzeko, eta 
Deustuarrak errepikatzeko gogoz 
daude.

Kantutegia osatzen
Hasieratik, kantutegiaren oina-
rrietako bat Ez Dok Amairu mu-
gimenduak utzitako ondarea 
izan da eta Mikel Laboa, Lourdes 
Iriondo, Benito Lertxundi, Xabier 
Leteren kantak eramaten dituz-
te plaza plaza... Horiekin batera, 
Iparraldeko musikagileen ‘ahai-
reak’ abestea atsegin dituzte, 
Niko Etxart eta Anje Duhaldere-
nak esaterako.

Apiriletik hona Jose Mari Iparragi-
rreren doinuak lantzen aritu dira, 
besteak beste, irailaren 9an Ur-
duñan egingo duten saioa pres-
tatzeko. 

Lantzen dituzten piezak ez di-
tuzte nolanahi aukeratzen. 
Entsaioan hasi aurretik, abesti 
berriak proposatu, letrak eta par-
titurak eskuratu eta egokitu egi-

ten dituzte. Letrari arreta handiz 
erreparatzen diote, esanahia eta 
testuingurua ulertzea funtsezko-
tzat jotzen baitute. 

Gaur egun, teknologia berriei 
esker, ideia eta melodia berriak 
lortzea askoz errezagoa da, Inter-
neten material ugari baitago esku-
ragarri. Kantugintza taldea abiatu 
zenean, ordea, kantuak disketatik 
hartu eta behin eta berriz errepika-
tuz ikasten zituzten. Era berean, 
sareei esker, beste kantugintza 
taldetatik inspiratzen dira. 

Ahots gazteen faltan
Kantugintza taldea martxan jarri 
zuten kide gehienek aktibo ja-
rraitzen dute oraindik eta ibilbi-

dea positibotzat jotzen dute. Tal-
dea asko hazi da eta izen handia 
lortu du Deustun, baina oraindik 
ere gazteak dituzte faltan. Juanjo 
Arrizabalaga kideak dioskunez, 
“lehen gazte gehiago animatzen 
ziren taldean kantatzera”.

Euskal kultura sustatuz
Kantuan aritzeaz gain, beste jo-
muga bat du taldeak: euskal kul-
tura eta euskara sustatzea. Ho-
rretarako, kalera ateratzeari, eta 
auzotar guztiengana zabaltzeari 
ezinbestekoa deritzete. 18 urte-
ko ibilbidearen ostean edozein 
tokitan kantatzeko ‘nortasuna’ 
eta esperientzia bildu dute, eta 
bide beretik jarraitzeko ilusioa ez 
zaie falta.



0

Berezitasuna: pintxo tamainako 
hanburguesak zein handiak 
egiten dituzte

GREEN GÜEY

PINTXODROMOA
>>SUKALDARITZA

Kontu batzuk
Orain dela hilabete eskas hartu zuten Cosme eta Guillermok Itxas 
Bide tabernaren gidaritza. Komuna, sukaldea eta goiko solairua erre-
formatu eta joan den ekainaren 1ean inauguratu zuten taberna be-
rria. Orain arte geldirik egondako sukaldea berriz martxan jarri eta 
jantokia ireki dute goiko partean. Momentuz pintxo eskaintza zabala 
dute prest: porru tortilla, txorizo kroketak, denetariko gildak… eta as-
teburutan afariak ere ematen dituzte.

Rafaela Ybarra kaleko 11. zenbakira hurbildu gara bertako pintxoen eskaintza 
berria ezagutzera. Sukaldea zabaldu eta pintxo zein hanburgesak prestatzen 
dituzte orain.

IkerItxas Bide tabernako Diego, Guillermo eta Cosme

Zailtasun maila: txikia

Egiteko denbora: 5 minutu

Prezioa: 2€

ITXAS BIDE TABERNA
Rafaela Ybarra 11 – Deustu – 662659950
Astelehenetan itxita
Asteartetik ostegunera 08:00-23:00
Ostiral eta larunbatetan 10:30-24:30
Igandeetan 12:00-16:00
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GREEN GÜEY

PINTXODROMOA

barkua bete berba
barkua bete berba
barkua bete berba

Zelan egin?

Lehenengo guakamolea eta ozpindu-
tako kipula prestatu. Jarraian okela 
eta hirugiharra plantxan egin. Han-
burgesa muntatu baino lehen, ogia 

plantxatik pasatu pixka bat txigor-
tzeko eta maionesa erantsi. Gainean 
okela, hirugiharra, kipula eta guaka-
molea ipini, eta dastatzea baino ez 

OSAGAIAK
Guakamolea
Ozpinetako kipula
Behi zahar okela
Hirugiharra
Maionesa arina

Presta itzazu Deustualdeko tabernetako pintxo goxoenak zure etxean! 
Hementxe jasoko dituzu argibide guztiak. Eta hurrengo hilabeteetan…

ZURE PINTXO 
ONENAK GUREKIN 

KONPARTITZEKO

AITORTU ZURE SEKRETUAK HEMEN
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kultur
txotx

Oholtza (normalean zurezkoa den eta lurretik altuera txiki batean altxatzen den 
plataforma da).
Bertsolaritza (abestuz, errimatuz eta neurtuz egiten den berbaldi bat da).
Performancea (akzio artistikoa da, askotan inprobisaketa puntu bat duen erakus-
keta eszenikoa.)
Eta nahasten baditugu?
Lau osagai:  Beñat Krolem + Jone Uria + Jon Martin + publikoa.
Emaitza bat eta ezin hobea: Oholtza.
Oholtza Beñat Krolemek sortutako performancea da. Bertsoaren prozesua, gorpu-
tzaren jarrera eta hauen arteko harremanak ikertu eta lantzen ditu Jone Uria eta Jon 
Martin bertsolariekin batera. Joko inprobisatu baten bitartez, hauen eta inguruan 
duten espazioaren arteko elkarrizketa sortzen du Beñatek. Eskultura mugikor edo 
artikulatu daitezkeen piezen sorkuntza baliabide hartuta, hitza eta irudia harre-
mantzen ditu.
Bertsolariak normalean ikusten ditugun eszenatoki horietatik aldendutako markoan 
kokatzen dira, beraien bertsoak definituko dituzten eskultura aldagarrien artean, 
hain zuzen ere. 
Era honetan, bertsoak berezko duen bat-batekotasuna perfomanceak askotan duen 
inprobisazioarekin uztartzea lortzen du Krolemek. Artelanen arteko hibridazioa dela 
esan dezakegu, beraz.
Helmuga oso interesgarria da: testuinguru dinamiko edo aldakorra eta hitzak duen 
magia. Honek guztiak, une hori, bakarra, efimeroa eta errepikaezina bihurtzen du. 
Emaitza ezin hobea: Oholtza.

Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

OHOLTZA

Ekaina iritsi zaigu ta jarri
gaitu guztiok trantzeko
iritsi orduko dena jarri da
hemen aurrekoz atzeko
denbora hartu beharko nuke
zehatz mehatz pentsatzeko
baina bertsoak ez dit ematen
guztia explikatzeko
9ko txiki bat beharko
nuke ondo kontatzeko

Uda hasiera honek hartu du
injustiziaren traza
Altsasun larri dabiltza eta
ezarriz kartzela latza
Urdangarinek lapurtu zuen
nahiz ta izan aberatsa
ta Maxim Huerta ustelkeritan
bada gizona kapaza
baina pena hauek alde batera
utzi eta ondo pasa

PENAK ALDE BATERA UTZI ETA ONDO PASA
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