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Egungo egoera ez da osasun krisira mugatzen. Herritar eta langileei 
era askotako ondorioak ekarri dizkiei. Hauen inguran aritu zaizkigu 

hainbat deustuar.

iritzia

  Artikulua          14 

iri-

II

Joan den otsailetik Bilboko Auzo Elkarteen Federazioko (BAEF) 
lehendakaria da Alaitz Argandoña (Arangoiti, 1980). Talde berriaren 

helburu eta borroka-ildoen inguruan hitz egin dugu, baita Arangoitiko eta 
Deustuko auzo elkarteen aldarrikapenen inguruan ere.
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Noren bizitzak jarri behar diren erdigunean, azken boladan 

asko entzuten ari garen afera da. Birusaren aurrean zer egin, 

zenbateko berrogeialdia igaro, ekoizpenaren, garraioaren edo-

ta hezkuntza zentroen etenaldiak nondik nora markatu behar 

diren…  erabaki horiek politikoak ere badira, noski. Baina, po-

litikariak baino, nahiago ditut mikrofono aurrean ikusi epidemio-

logoak, birologoak, erizainak, medikuak, finean, osasungintza 

arloan ari direnak. 

Argi dago erabaki orok dimentsio politikoa duela. Hizkuntza 

erabakiak interes politikoz josita daude eta osasungintza ere 

ez omen da atzean geratzen. “Txakurrak paseatzera atera 

daitezke baina umeek etxean egon behar dute” boteprontoan 

irakurrita ez da neurri oso logikoa; hala ere, ni ez naiz nor 

osasungintzari buruz jarduteko. Baina, hiritar bezala, jendea-

ren osasuna ez dela erdigunean jarri bistakoa da. Homoge-

neotasunaren politika irudikatzen badakigu. Komunitateen 

politika ez, antza. 

Sinestezina egiten zait zein selektiboa den koronabirusa jende 

helduarekin. “Noski 90 urteko ama laster hilko dela, baina, 

horrelako baldintzetan hil behar da?”, zioen ama hil berri zi-

tzaion elkarrizketatuak. Besteak beste, osasuna lehenesteko 

eta bizitzak erdigunean jartzeko aldarria egin du Gu ere Bagara 

Bilbo plataformak.  Gazteok Bilboko hirian dagokigun lekua al-

darrikatzeko eta mugimendu ezberdinen bateraguneak lotzeko 

loratu den proiektua. 

Hasi gaitezen osasungintza erdigunean jartzen. Zaintza komuni-

tarioan oinarritzen diren erabaki politikoak nahi ditugu. Hasi gai-

tezen gure komunitatean bizi den jendea aurrez-aurre begiratzen 

eta ukitzen, pareko sortzen eta zaintzen. Gaur eguneko politika 

matxunoa ez da kooperazioaz, afinitateaz edo kidetasunaz ar-

duratzen. Bizitza politikoan ikusten den isiltasun emozionalak 

ozen hitz egiten du, dio Lorea Agirre antropologo eta kazetariak 

Maitasuna politikoa da lanean. Gure aitona-amonekin bukatu 

arte, horraino ere sartzen da kapitalismoa? 

Pentsa genezake birusak berdintzen gaituela, ez daukalako ez 

klase ezta lurraldetasun kontzientziarik ere; edo esan genezake, 

aldiz, birusa klasista dela, batzuk etxean teknologia eta amai-

tezin metro karratu dituzten bitartean, beste batzuk derrigor 

lanera joan behar direlako baldintza eskasetan. Hitz egin gene-

zake balkoietako auzokideek egindako kontrol polizialari buruz; 

edo aipa genezake balkoietako elkartasuna, balkoietako “15M 

berria” delakoa. 

Galde genezake ea gobernuek koronabirusaren aurkako “guda 

irabaziko dugula” diotenean erabilitako metafora belikoa  apro-

posa ote den; edo ea (ezkerreko sektore batetik entzuten den 

moduan) lehenengo munduko bizitanleek merezitako zigorra 

pairatzen ari garen, beste lurralde behartsuetako birusen aurrean 

izandako arduragabekeriagatik.

Plantea genezake distantzia sozialak indibidualistagoak eta 

besteekiko mesfidatiagoak egingo gaituela; edo, kontrara, 

elkartzeko modu berriak gogoz eraikiko ditugula. Igarri gene-

zake hiritarrekiko erabateko kontrol sozio-digitala osasunaren 

izenean; edo, berriz, etorkizunean politika publikoen indartzea, 

bide sozialistagoen eraikuntza. 

Hala ere, hitz eta analisi guztiak pobre geratzen dira bizipen 

partikularren sufrimendua adierazteko, ulertzeko, kontsolatzeko. 

Joseba Vivancoren ama, Perun positibo eman eta ezin itzulian 

geratutako andra, bere arnasgailuari uko egin eta gazteagoei 

emandako agurea, nire lehengusinaren bikotea... Kasuan ka-

suko istorio eta bizipen horietan hitzak eztarrian korapilatzen 

dira. Esaldiak pobreak dira gaixotasunak eragindako zuloak 

betetzeko. 

Besarkada luze bat birusaren sufrimendua pairatzen ari direnei, 

bihotzez.

Iñigo Martinez Peña
Filosofia irakaslea
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Pertsonala politikoa da, COVID19an ere
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Maitane Muñoz Iturria

Helene Sarasola Isazelaia
Ikaslea

Hitzak eta zuloak

bilbokoaldizkariak@gmail.com
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Zer dela eta joan zinen Pirinioeta-
ra bizitzera?
2018ko udan joan nintzen lehen al-
diz Bujarueloko (Torla-Ordesa) ater-
pera lan egitera. Aterpean bertan bizi 
nintzen. Uda amaitutakoan pedago-
gia ikasketak bukatzera itzuli nintzen 
Euskal Herrira, ikasturte bat falta zi-
tzaidalako. 2019ko udan berriz etorri 
nintzen aterpean lan egitera, eta he-
men geratzea erabaki nuen. Hau da 
nire lehen negua hemen.

Zertan ari zara bertan?
Udan aterpean egiten dut lan eta ur-
tean zehar ikasi. Psikologia ikasten 
hasi naiz urrutiko unibertsitatean.

Erraza da lana aurkitzea?
Ni bizi naizen zonaldean neguan ez 
dago lan askorik, eski pistetatik gertu 
bai, ordea. Jende asko behar izaten 
dute han. Aldiz, hemen udan es-
kaintza handia dago ostalaritzan eta 
mendiko ekintzen gida gisa.

Zer da bertatik gehien gustatzen 
zaizuna?
Alde batetik, hemengo bizitza lasaia. 
Egia da udan ez daukadala lasai bi-
zitzeko aukerarik, lana dela-eta, 
baina neguan erritmoa oso lasaia 
da. Beste aldetik, leihotik bertatik 

mendia ikustea eta etxetik bertatik 
mendira joan ahal izatea izugarri gus-
tatzen zait. Gainera, mendian ekintza 
oso ezberdinak egin daitezke: mendia 
igo, paseo bat eman, eskalatu, via 
ferrata bat egin, raketekin elurretara 
joan…

Nolakoa da zure egunerokoa?
Ez daukat errutina zehatzik. Hemen 
nagoen bitartean denbora kanpoko 
ekintzak egiteko aprobetxatu nahi dut, 
hori argi daukat. Bestetik, garrantzi 
handia ematen diet bisitei eta ikaske-
tei. Norabait bisitan etortzen denean 
egun osoa ematen dugu gauzak egiten, 
bestela hemengo lagunekin joaten naiz 
gauza ezberdinak egitera. Ikasten ere 
denbora asko ematen dut.

Luzaroan geratzeko asmoa duzu?
Ez dakit. Uda honetan hemen gera-
tuko naiz lanean eta asmoa hurrengo 
urtean Pirinioetan jarraitzea da. Agian 
herriz mugituko naiz, baina Hues-
can edo Pirinio katalanetan geratu 
nahi dut. Ez dakit zenbat denboraz, 
momentuz gustatuko litzaidake ikas-
ketak eta mendiko ekintzak bateratu 
ahal izatea. Gero, nik nahi dudan 
lana ziurrenik ezingo dut hemen topa-
tu, hemen ez dagoelako horrenbeste 
aukerarik.
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Askotan etorri ohi zara bisitan?
Orain arte hilean behin etorri izan 
naiz, ikastaro bat egiten ari naize-
lako eta hilean behin asteburu osoko 
formakuntza daukadalako. Amaitzen 
dudanean ez dakit zenbatero eto-
rriko naizen. 

Zer duzu faltan?
Gauza asko: jendea, egunerokota-
sunean euskaraz egitea, hondartza 
hausnarketa eta eztabaida talderen 
batean parte hartzea… Badut lagun 
euskaldunen bat eta aprobetxatu 
egiten dugu euskaraz aritzeko, bai-
na kalera atera eta euskaraz egitea 
faltan dut. Hondartzaren mira ere 
badut. Asko gustatzen zaizkit hon-
dartzako paseoak eta etxera buelta-
tzen naizenean beti joaten naiz.

Zelan bizi duzue konfinamendua 
mendialdean?
Ainsa bezalako herri handietan 
kontrol handia dago, Guardia Zibila 
denbora guztian dago kontrolatzen. 
Herri txikietan mugak berdinak dira, 
baina kontrol gutxiago dago. Egia 
da hemen leihoa irekitzerakoan 
mendialdeko airea sartzen zaigula 
etxean, baina mugak hango berdin 
berdinak dira. Ni txakurra paseatze-
ra baino ez naiz ateratzen.

Itxaso Lete Menendez

Jatorria: Ereño - San Inazio
Bizitokia: Banaston, Huesca 
Lanbidea: Sukaldaria “Etxetik atera eta zuzenean mendira joan ahal 

izatea da gehien gustatzen zaidana” 

gureak kanpoan

Banastonen bizi da Itxaso, Huescako herri txiki batean, Ainsa alboan. 
Udak Bujarueloko aterpean ematen ditu, sukaldari lanetan. Pirinioetako 

herri txiki batean bizitzea zer den azaldu digu.



hurbilean zer gertatuko den ez jakitearen 
kezka. Hau guztia gutxi ez balitz, ezin dira 
ahaztu baliabide gabeko ikasleak ere ba-
direla. Hauei ez zaie apenas garrantzirik 
eman metodoak aukeratzeko orduan. Hala 
ere, ordenagailuak faltan dituztenei eskaini 
izan zaizkie, nik dakidala. Gainera, udan Se-
lektibitate froga egingo da. Gure etorkizuna 
jokoan dago, froga bakar baten menpe eta 
ikasturte erdia horrela egon ostean.

Matxintxu-Larrako Euskaltegiak

Martxoaren 12an jaso genuen eskolak ete-
teko agindua. Zer eragin izango zuen jakin 
gabe, agindua bete genuen eta eskoletako 
jarduna  telelana bitartez bideratuko genuela 
adostu genuen. Behin martxan hasita, ara-
zo eta gorabehera ugari izan ditugu: batetik, 
telelanean aritzeko izan daitezkeen baliabi-
de-teknologiko faltagatik. Guk, irakasleok, 
laneko ordenagailua dugu gehienok, baina 
jakina, ordenagailua eta beste zerbait be-
har da txukun aritzeko: onlineko konexioa, 
baliabideen gaineko kontrola... Bestetik, 
ikasleen artean denetarik dago: badira ba-

Egungo egoera ez da osasun krisira mugatzen. Herritar eta langileei era askotako 
ondorioak ekarri dizkiei. Hauen inguran aritu zaizkigu hainbat deustuar.

Iritzi eta gogoeta asko jaso ditugu eta ezin izan ditugu denak aldizkari honetan 
sartu. Tamalez, hurrengo zenbakian argitaratu beharko ditugu gainerakoak.

KRISIAZ

HEZKUNTZAN

Andoni Zalbidea Pardo
Batxilergo 2. mailako ikaslea

Bat-batean ikasteko metodo inprobisatuekin 
hasi ginen lanean, bideo-konferentziak, la-
nak, ariketak, irakurmenak… Honek, bere 
ondorioak eragin ditu, izan ere ikasleok lan 
karga izugarria jaso baitugu. Irakasleek izan 
duten informazio falta dela eta, inprobisa-
tzeko beharra izan dute eta antolakuntza 
egokia izan gabe, lanari ekin diote. Beraz, 
ikasleok lanez lepo, egoerari aurre egin be-
har izan diogu, eta irakasleak gure egoeraz 
ohartaraziz, lan karga apur bat leuntzea lor-
tu dugu, apur bat…

Argi dago egoera hau ez dela erosoa ikas-
leontzako. Hasteko, irakasleekin fisikoki 
ez egoteak, gure zalantzak argitzeko zail-
tasunak handitzen ditu. Horrez gain, lan 
karga handiak estresa edota urduritasuna 
eragiten du, eta honek era berean segurta-
sun eza. Honi gehitu behar diogu etorkizun 

erreportajea
Krisia deustuarren hitzetan
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liabide teknologiko guztiak dituztenak, bai-
na badira baliabiderik ez dituztenak ere, edo 
baliabideak bai, baina disponibilidaderik ez; 
hots, etxean ordenagailu bakarra, eta etxe-
ko beste inork behar izatea unibertsitateko 
edo institutuko eskolak jarraitu  ahal izateko. 
Hortaz, lan egiteko modua ere, malgutu be-
har izan dugu.  Mintza-saioak bideratzeko 
talde bakoitzaren erabakia izan da zer tres-
na erabili.

Gehien kostatzen ari dena da euskaltegian 
duten eskolen ordutegia mantentzea, eta 
horrek eragin zuzena du hizkuntzaren bat-
bateko erabileran, adibidez, kosta egiten 
da talde gisa mantentzea,  presentzialak 
bestelako aukerak ematen dizkigu eskola 
arrakastaz bideratu ahal izateko. Ez dakigu 
zenbat iraungo duen konfinamenduak, bai-
na eutsi egingo diogu. Ikasleak animatzeko 
eta laguntzeko gure esku dagoen guztia 
egingo dugu. Ikasleak lan handia egiten ari 
dira egoerari aurre egiteko. Ez dadila ikas-
turte galdua izan, aurrera egiten jarraitze-
ko, eta mintzamenari  dagokionez, dituzten 
aukerei heltzeko: umeekin euskaraz aritze-
ko,   bikotekideen, zein familia-kideen, zein 
lagunen arteko hizkuntza ohiturak aldatu 
edota sendotzeko aprobetxatzeko. Finean, 
euskara erabiltzeko.

OSASUNGINTZAN

Anonimoa
Osasun-langile baten kronika

8:00. Egunerokotasuna. Betikotasuna. 
Menpekotasuna. Ohiturak ezarri eta horie-
tan barne murgiltzea. Ohiturak ezarri eta 
haien menpe geratzea. Egutegian egunak 
zenba-tzea. Atzerakontua izango balitz be-
zala, gure bizitzen parentesia.

15:00. Babesgabetasuna. Inkongruentzia. 
Aldakortasuna. Tokian tokiko neurri des-
berdinak, egunez egun neurri desberdinak, 
aktuazio-protokolo berriak. Gardentasun fal-
ta, egia falta. Ospitaletik heldu eta berrien 

zurikeriak goragalea eragitea. Osasun-langi-
leei testak egiten omen zaizkie une oro, nahi 
beste babes-ekipo omen daude eta pazien-
teentzako lekua soberan omen dago. Omen.

18:00. Ezjakintasuna. Ezintasuna. Ezinego-
na. Gutxi dakigu, ia ezer ez. Ez bilakaera-
ren, ez tratamenduaren, ez gaixotasunaren 
benetako dimentsioaren inguruan sikiera. 
Ia mila hildako egunean estatu mailan, eta 
ez omen dira hildako guztiak kontuan har-
tu. Zaharrak omen direla, eta bat-batean 
gure gizarte eta osasun sistemarako 60tik 
gorakoak zaharrak dira. Gaixotasunak di-
tuztela, eta bat-batean asma, hipertentsioa, 
diabetesa… heriotzaren justifikagarri bihur-
tu dira. Eta bitartean, 60tik gorakoek, asma-
tikoek, hipertentsoek, diabetikoek… denek 
darraite lanean, gaixoak zuzenean artatzen. 

20:00. Txaloak leihoetan. Maitasuna. Bere-
koikeria. Ingurukoengatik kezka, orokorrean 
geure buru propioengatik baino. Ea gutxie-
nez gure inguru hurbilekoei ez dien kalte 
handiegirik eragiten. Eta bide batez egunak 
azkar aurrera doazen. Eta “lehengokora”
itzultzen garen. Txaloak balkoietan.

22:00. Kezka. Beldurra. Deshumanizazioa. 
Gaixotasunari, heriotzari; eta orain, bakarrik hil-
tzeari, bidelagun ezin izateari, agur ezin esateari. 

00:00. Aurreikuspena. Etorkizuna. Ametsa. 
Hau “bukatutakoan” egin ahalko ditugun 
(sikiera egingo ditugun) proiektu eta planei 
so egitea. Egin ahal edo egin ezin, hori baita 
gakoa egun hauetan. 

Krisia. Osasuna. Ekonomia. Hezkuntza. Eta 
barne-krisia. Eta egunak aurrera doaz. 

8:00ak berriz ere. Esnatzea. Helburuak ezar-
tzea. Babes-sareak sortzea. Aldaketarako abia-
puntua zehaztea. Eskuzabaltasuna. Elkarlana. 
Konpromisoa. 

Eta batez ere sentitzea. Gure barneko emo-
zioez ohartu, eta berezkoa duten zilegita-
suna ematea. Bizitzea. 

“Baliabide 
gabeko 
ikasleei ez zaie 
garrantzirik 
eman ikasteko 
metodoak 
aukeratzeko 
orduan”
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Garazi Paz
Basurtu ospitaleko medikua

Pediatriako mediku egoilarra naiz, eta pribile-
giatua naiz. Pribilegiatua naiz egunero etxetik 
irteten naizelako lanera joateko, eta egunero 
aitzakia dudalako, jendearekin hitz egiteko, eta 
10 metro baino gehiago ibiltzeko. “Arrisku” 
biztanleria, edo etxetik lan egiteko aukera duten 
pertsonak ez bezala, itxialdi amaigabean etxean 
gelditu behar direnak.

Pribilegiatua naiz diru-soldata hilero jasotzen 
dudalako, asteko erosketak eta alokairua or-
daindu ditzakedalako. Koronabirusak edo 
goseak zeinek hilko nauen aukeratu behar ez 
dudalako, ezta autonomo-kuota ordaindu be-
har ez dudalako, ezta nire lanpostua kolokan 
ez dagoelako, edo ERTE bat egin ez didatelako.
Eta pribilegiatua naiz ere umea ez naizelako, 
eta kalera irteteko aukera daukadalako, eta bi-
zikleta erabil dezakedalako lanera joateko. Pri-
bilegiatua naiz ama ez naizelako eta nire seme-
alaben frustrazioa ikusi behar ez dudalako.

Pribilegiatua naiz nire etxean eguzkiak jotzen 
duelako eta arnasa hartzeko terraza daukada-
lako, nire gela propioarekin. Eta ez naizelako 
bizi barrualdera ematen duen pisu batean, 
ezta familia osoarekin gela bakarrean.

Pribilegiatua naiz ez ditudalako nire erasotzai-
learekin asteko zazpi egunak eta eguneko 24 
orduak berarekin bizi behar, eta ez naizelako 
jipoitua, iraindua edo mehatxatua izango. 
Pribilegiatua naiz osasun-arazorik ez dauka-
dalako, eta ez dudalako gizarteak eta komu-
nikabideek eragiten duten beldurra pairatu 
behar. Ez naizelako bihotzerrea duelakoan 
omeprazola hartzen egon eta ospitalera joan 

ez den emakumea, azkenean bihotzeko ba-
tek jota hil izan. Pribilegiatua naiz antsietate 
edota depresio-arazorik ez daukadalako, nahiz 
eta orain, pixkanaka-pixkanaka nire egoera 
psikologikoa okerrera egin (baina bai nirea 
eta pertsona guztiona). 

Baina, batez ere pribilegiatua naiz, helduekin 
lan egiten duten osasun langileek bizi duten 
egoera berbera bizi behar ez dudalako. Ez 
ditudalako agure gaixoak bakarrik eta bakar-
dadean hiltzen ikusi behar, aukeratu behar ez 
dudalako ze pertsonak merezi duen gehiago 
geratzen den azken respiradorea, edota trata-
mendu medikoaren bigarren mailako efektuek 
hilko duen jakin ez arren ematera behartuta 
egotea, beste alternatibarik ez egoteagatik. Pri-
bilegiatua naiz ere ez dudalako pairatu behar 
frustrazioa, lekurik, materialik edota babes-
ekiporik gabe ez egoteagatik, eta jakinda kutsa-
tzeko arriskua hain handia bada ere, lan egiten 
jarraitzeko beharra izateagatik. 

Pribilegiatua naiz oraindik ez dudalako sintoma-
rik eduki edo gaixorik jarri, eta test madarikatua 
egiteko itxaron-zerrendan sartu behar izan ez 
nautelako, jakinda klinika pribatuetan prezio 
“berezietan” saltzen dituztela edo izen-abizen 
pribilegiatuak izanda (ni baino askoz pribilegia-
tuagoak noski) ti-ta baten egiten dietelarik.

Pribilegioei buruz doa kontua, pertsonetan 
pentsatzen ez duen sistema batean bizi ga-
relako eta benetako osasun publiko, kalita-
tezkoa eta doakoa bermatu behar dutenek 
ez dutelako bere lana egin. Eta horregatik 
ulertzen dut arratsaldeko 8etan leihora irtetea 
txaloak egitera, gure haserrea adierazteko eta 
zaintzen gaituzten pertsonei babesa eta eske-
rrak emateko, baina batez ere, sozializatzeko 



momentua delako, auzokideak agurtzeko, ar-
nasa hartzeko, kaleko giroa dastatzeko...Eta 
agian, hain pribilegiatua naizelako eta behar 
ez dudalako, ez naiz leihora irteten. Baina argi 
izan, sistema jokoan jarri duen pandemia hau 
bukatzean, inoiz baino gehiago eta ozenago 
atera beharko dugu kaleetara pribilegioak ez 
dituztenen izenean munduaren aldaketa al-
darrikatzeko.

Olatz Suarez
Erizaina praktiketan

Karrera bukatzear gaudela eta osasun zer-
bitzuak gainezka egiten ari diren honetan, 
Erizaintzako laugarren mailako eta Me-
dikuntzako seigarren urteko ikasleoi lan 
kontratuak eskaintzeko aukera eskaini zigu-
ten erakundeek. Hori horrela, Osakidetzak 
eta EHUk hitzarmen bat adostu zuten (gero-
ra Foru Aldundia ere batu zen), premiazko 
egoera honen aurrean ikasleoi egokituko zi-
tzaizkigun lan eskaintzak arautzeko asmoz, 
eskainiko ziguten hori errentagarriago den 
betiko ikasle etiketa horren pean, noski.

Bitartean, ikasleok informaziorik jaso gabe 
eman ditugu asteak eta asteak, buruan 
beste hainbat kezka eta betebehar geni-
tuela. Erabakia aurrera eramango zutela 
zirudienean, gaurdaino jasotako eskaintza 
bakarrak Foru Aldundikoak izan dira, Bi-
zkaiko  Erresidentzia zehatz batzuetan lan 
egiteko eskaintzak; Covid19arekin kaltetuen 
zeuden horietan lan egitekoak, hain zuzen. 
Gainera, horietako askok ez zituzten EHUk 
ezarritako baldintzak betetzen.

Osasun krisi honen aurrean gure aletxoa jar-
tzeko borondatea erakutsi dugu, jo ta ke lanean 
dauden gure kideak laguntzeko prestutasun 
osoa adierazi dugu, ostera, beste behin ere 
gazteoi eskaini zaiguna prekarioa izan da, pre-
karietate eta prekarietate gehiago.

Ez dut imajinatu ere egin nahi zelan arituko 
diren Euskal Herriko ospitale, osasun zentro, 
erresidentzia eta abarretan lanean diharduten 
langile guztiak. Zainketa duinak eskaintzeko 
baliabiderik gabe, lan ordu amaigabeekin, 
haien osasuna bera eta gertukoena arriskuan 
jarriz gu guztion osasunaren alde. Animo, 
zuek zarete eredurik onena! Ez dago ezer ona 
pentsatzerik osasun langileak horrelako bal-
dintzetara kondenatzen dituen sistemaz.

Bego eta Miren Beraza
Bilboko Basurtuko Unibertsitate 
Ospitalean erizainak

Konfinamenduaren harira egoera bizitzeko 
askotariko ikuspegiak entzun ditugu, hain 
da zabala kasuistika… Osasun langile beza-
la zelan bizi dugun galdetu zigutenean ere 
pentsatu genuen bakoitzak bere bizipenak 
dituela eta horien ezaugarriei erreparatzea 
funtsezkoa dela, noski. Hala ere, uste dugu 
egoera honetan erizain bezala jardutea he-
rri mugimendutik hausnartutako krisiaren 
ezaugarriak osasungintzan ikusi eta horieta-
tik ikasteko baliagarria zaigula. 

Adibidez, Osasun-Sailak langileoi analisiak 
egin behar izatea hilabetez luzatu du eta ba-
dirudi egonkortasun ekonomiko pribatuak 
osasun publikoaren aurretik lehentasuna 
duela oraingoan ere. Zer esanik ere ez dago 
Norbere Babeserako Ekipoen (NBE) eskasia 
edo faltaren aurrean gobernukideen aldetik 
dagoen isiltasunaz; Zalbidarko auzia burura 
datorkigu nahi gabe, ez baitute denbora gal-
du kamera aurrean harrotasunez egunero 
zortzietako elkartasun txaloak gizatasunaren 
ontasunaren izenean goraipatzeko. Guk ez 
diogu, ordea, eskuz egindako elkartasun 
maskarak jasotzeari utzi, eta, jakina, ez 
dugu denbora galdu supermerkatuko lan-
gilearekin elkartasun hitzen bat elkarbanat-
zeko, erresistentzia eta borrokaren izenean, 
noski. 



PLASTIKORIK GABEKO INAUTERIAK
Gaur egun, gure gizartea oso kontzientziatuta dago ingurumena zaintzeaz eta 

gure eskola eta institutuetan gero eta garrantzi handiagoa ematen diogu gai honi. 
Denon artean planeta iraunkorrago bat lortzeko hainbat jokabide barneratu 

behar ditugu, eta edozein une da egokia lanketa hori egiteko. Intxixu Ikastolak 
planetaren iraunkortasunaren alde lan egiten du.

Aldaketa klimatikoa, basoen galerak, 
galtzeko arriskuan dauden animaliak, 
itsaso eta ibaien kutsadura… gaur 
egungo egoerak direla argi daukagu de-
nok. Baina, gure ikastolan argi daukagu 
nola lagundu dezakegun guk guzti hau 
saihesteko?

Urtero, 6.000 milioi kilo zabor botatzen 
ditugu gure itsasoetara. Honek hainbat 
hegaztiren, ugaztunen eta arrainen he-
riotza eragiten du. Zortzi segundoro ume 
batek bizitza galtzen du uraren kutsadu-
rarekin zerikusia duten arrazoiengatik. 
Munduan gertatzen diren 8 heriotzetatik 
bat airearen kutsadurak eraginda dira. 
Eta horrela beste hainbeste adibide jarri 
ahalko genituzke.

Baina, argi dago, hau guztia denon ar-
tean hobetu dezakegula. Gaur egun, 
gure etxeetatik, lanbideetatik, eskoleta-
tik… gauza asko egin ditzakegu Lurra-
ren kutsadura murrizteko.

Intxixu Ikastolan oso sentsibilizatuta 
gaude guzti honekin. Horrexegatik, in-
auterietan ere honen inguruan lanean 
ibili gara.

Pasa den urtarril erdialdean gure au-
zoko ikastetxeen artean egingo zen ma-
rrazki lehiaketa batean parte hartzeko 
gonbidapena heldu zitzaigun. Deustuko 
Jai Batzordeak antolatzen zuen eta gaia 
Plastikorik gabeko inauteriak zen. Bos-
garren eta seigarren mailako ikasleok 

eskolak
Intxixu Ikastola

Testua eta argazkiak 
Intxixu Ikastola

berehala animatu ginen aparte hartzera, 
oso gai interesgarria iruditu zitzaigulako.
Arauek esan bezala, marrazkia eskuz 
egin genuen, horizontalean eta kolore-
tan. Baina guri benetan gustatu zitzai-
guna gaia bera izan zen. Gure marra-
zkiak prestatzen hasteko, ingurumenari 
buruzko hainbat elkarrizketa eta infor-
mazio bildu genuen. Hainbeste liluratu 
gintuen gaiak, non erabaki egin genuen 
gure inauterietako mozorroak material 
birziklatuarekin egingo genituela eta ez 
genuela plastikorik erabiliko.

Marrazki benetan originalak egin geni-
tuen. Hasieran ez genekien zer margoz-
tu, nola marraztu, nola islatu lehiake-
taren gaia marrazki batean… Baina, 
azkenean, oso marrazki politak sortu 
genituen. Argi geneukan irabaztearena 
gutxienekoa zela, zeren eta guk bage-
neukan gure saria: gure burua pitin bat 
sentsibilizatu eta denok gure bizitzetan 
aldaketak egiteko prest egotea Lurraren 
onurarako.

Hau sorpresa hartu genuena gure 5. 
mailako ikasle batek marrazki lehiaketa 
irabazi zuela esan zigutenean! Oso harro 
sentitu ginen eta gure zorionik beroenak 
eman nahi dizkiogu Unai Serrano Elco-
rori, marrazkilari bikaina delako eta pri-
meran islatu zuelako bere marrazkian 
zein garrantzitsua den birziklatzea gure 
planeta zaintzeko.

ZORIONAK UNAI! Eskerrik asko parte 
hartu zenuten guztioi!
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(batzuetan Euskal Herritik kanpotik ekarri-
takoak), erraldoiekin... Bestetik, antzezlanak, 
zezenketak, su artifizialak... baita antzar-jokoa 
ere, Ibaizabaleko uretan, gutxienez behin 
(1696), gaur egun Lekeition egiten duten be-
zala. 

1649ko istilua
Ekainak 3 zituen 1649ko Gorpuzti eguna os-
patu zenean. Arratsaldeko laurak eta bostak 
bitartean, Areatzan, San Nikolas elizaren au-
rrean, erromeria zegoen. Lekuko guztiak bat 
datoz deskribapena egiterakoan: Pedro Agurtok 
alboka jotzen zuen eta bilbotar multzo batek, 
andre eta gizon, dantzan ziharduen, jende asko 
begira zegoen bitartean.  

Gorpuztikoa izan zen Bilboko jai nagusia Lege Zaharrean. Sasoi hartako Aste 
Nagusia, zelanbait esatearren. Bada 1649an istilua piztu zen bilbotar eta deustuarren 

artean Areatzako erromerian. Lekuan bertan ezpatadaka garbitu nahi izan zuten 
kontua; geroago, berriz, auzitegietan.

Behin batean
Deustualdea historian zehar

Testua: 
Hektor Ortega

Argazkia: 
Indalecio 

Ojanguren
cc by:

SA Guregipuzkoa.eus

DEUSTUARRAK BILBOKO GORPUZTI 
EGUNEKO ERROMERIAN (1649)

Iñaki Irigoien deustuar ikertzaileak Bilbo aldeko 
jaiek utzi dituzten agiriak artxiboetan arakatu 
eta aztertu ostean, ondorio garbia atera zuen: 
Gorpuzti edo Corpus Christi izan zen Bilboko 
jai nagusia XVII eta XVIII. mendeetan. Guretzat 
harrigarria da, ikusita gaur egun ospatu ere ez 
dela egiten Gorpuzti Bilbon, baina deustuarrok 
zer esango dugu ba, elizateko jai nagusiak Done 
Peri ingurukoak izan baitziren sasoi harexetan 
eta gaur egun horiek ere galduta daude.

Irigoienek argitara ateratako datuen arabera, 
Gorpuzti egunean -eta haren zortzigarrenean- 
ospakizun handiak egiten zituzten Bilbon. Ba-
tetik, prozesio edo desfile handia gremioetako 
kofradia guztiekin, musikarekin, dantzariekin 

Albokariak eta pandero-joleak Zeanurin 1920. urte aldean. 
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su bayle”. Agurtok ez zuenez nahi izan,  deus-
tuarrek “le avian amenazado le darían de puña-
ladas”. Orduan piztu zen iskanbila bilbotarren 
eta deustuarren artean. Barredak eta Arteagak, 
eurei sinetsi ezkero behinik behin, bakegile 
lanak baino ez zituzten egin, baina ordainean 
Barredak zauri bi jaso zituen deustuarrek euren 
ezpata eta aiztoak atera zituztenean. 

Argi dago deustuarren dantza eskakizuna irain-
garria izan zela Areatzako bilbotarrentzat. Ho-
rrelakoetan “nor bere herrian agintari” izaten 
zen legea eta kanpotarren jarrera -antza denez, 
aurrekariekin- harroa begitandu zitzaien bilbo-
tarrei. Bestalde, hura agintaririk gabeko dant-
zaldia izan zen, alegia, han ez zegoen udal kar-
gudunik ordena ipintzeko. Erruak gorabehera, 
kalterik handienak Tellaetxe deustuarrak jasan 
zituen. Ondorioz, hala Korrejidoreak nola hele-
giteak ikusi zituen Valladolideko Kantzelaritzako 
auzitegiak bilbotarrak kondenatu zituen deus-
tuarrari kalte-ordainak (550 dukat, azkenean) 
ordaintzeko. Dirutza. 

Alboka Bilbo aldean

Artzainekin lotutako musika tresna gisa aurkez-
tu izan da alboka, oihaneko ermiten gerizan, 
urruneko baserrietan eta goiko landetan jotzen 
zelakoan. Segurutik hura izan zen bere eremu-
rik maiteena, baina Bilbo lako hiribildu jende-
tsuan eta albo-herrietan ere ez zen falta izan. 
1649ko Gorpuztiko dantzaldi honetaz gain, 
gomutara ekarriko dugu 1676an Ibarrekolan-
dako zuhaiztian izandako istiluan ere albokaren 
doinuaz dantzatzen zutela deustuar neska-
mutilek (ikus Prest! 70. zenbakia). Eta 1708an, 
zer esana eman zuten Abandoko Mea auzoan 
domeketan tanbolinteroak eta albokariak egiten 
zituzten erromeriek.

Halako baten deustuarrak heldu ziren. Tartean 
ziren Pedro Tellaetxe, Antonio Galbarriartu eta 
bere anaietako bat. Deustuarrek kontatu zute-
naren arabera, eurak Bilbotik etxera itzultzen 
ari ziren, baina dantzaldia ikusita, gustatu eta 
eurek dantzatzeko doinu bat eskatzea eraba-
ki zuten. Horretarako, dantza amaitu ostean, 
Agurtorengana joan ziren eta euren nahia azal-
du zioten. Orduan izetu zen istilua. Bilbotar gi-
zon batzuk kargutu ziren eta deustuarren aurka 
jo zuten, kolpeka eta are aiztoak eta ezpatak 
erabiliz ere. Pedro Tellaetxek jaso zuen kalte-
rik handiena. Kaskezurrean, atzealdean, zauri 
larri bat jaso zuen -“la erida de la caveza hera 
penetrante asta los guesos de que avía corri-
do cantidad de sangre”- eta beste bat eskuan, 
zeinaren ondorioz lehenengo hatz txikerra eta, 
antza denez, azkenean eskuin eskua galdu 
baitzuen. Bere salaketan nabarmendu zuenez, 
“a no aver socorrido y ayudado algunas perso-
nas le ubieran muerto y de las dichas eridas 
está en peligro curándose con ciruxanos”. 

Bilbotar bi salatu zituen erasotzaile gisa: Fran-
cisco Barreda ezpatagilea eta Askaoko Jose 
Arteaga. Jakina, bilbotarrek oso bertsio desber-
dina kontatu zuten. Deustuarrak ez ziren ka-
sualitatez han agertu, etxerako bidean joiazala. 
“Havian pasado de proposito al arenal de la di-
cha villa [Bilbo], donde avía danza de barones 
y mugeres, con animo de ynquietarlos, como lo 
avian echo otras muchas veces”. Alegia, deus-
tuarrek, edo deustuar haiek behinik behin, Bil-
boko dantzaldi eta erromerietara joan eta ber-
takoak kikiltzeko ospea zeukaten. Helburu zital 
horrekin, Gorpuztin albokariarengana jo zuten 
eta “avian querido desviar a Pedro de Agurto 
alboquero que tocaba su ynstrumento [..] en 
bituperio y menosprecio de los que dançavan 
y estaban mirando para formar ellos de por sí 

Albokariak eta pandero-joleak Zeanurin 1920. urte aldean. 
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Alokairua ezin ordaindu

Koronabirusen krisiak premia-larrian utzi ditu 
auzokide asko. Deustuko Elkartasun Sarea-
ren Ondorio Sozioekonomikoen lantaldearekin 
hainbat pertsona jarri dira harremanetan la-
guntza eskatzeko. Alokairua, etxeko gastuak eta 
elikagaiak ordaintzeko arazoak dituzte askok, 
baita horren ondorio diren arazo psikologiko 
eta emozionalak. Beharren arabera, elkartasun 
sareko kideek beste eragile eta instituzioekin 
jartzen dituzte harremanetan, aholkularitza eta 
zubi-lana eginez.

Bestalde, barrutian etxebizitza sindikatu berria 
jarri dute martxan, Alogerekoak, “etxebizitzaren 
defentsa kolektiborako taldea”. Urritik ari dira 
hainbat kide sindikatua eratzeko lanetan eta kri-
siak eztanda egin zuenean, alokairuan arazoak 
dituzten auzokideei laguntza ematen hasi ziren.

Oraingoz, egoeraren zailtasuna kontuan hartuta, bi 
helburu finkatu dituzte: kaltetutakoak aholkatzea 
eta laguntzea, eta auzokideak espekulazioaren 
aurka eta etxebizitza arloko gehiegikerien aurka 
antolatzea.

Esan digutenaren arabera, hainbat pertsona 
jartzen dira haiekin harremanetan egunero: 
“Jendea premia larrian dago, beldur dira seni-
deak zaindu eta mantendu behar dituztelako 
eta egoera honi bakarrik egin behar diote au-
rre”. Horregatik, euren berri ahoz-aho eta sare 
sozialen bitartez zabaltzeko eskatu dute, “behar 
dutenek jakin dezaten ez daudela bakarrik eta 
auzokideak erantzun kolektiboa antolatzen ari 
direla”.

Saltoki eta enpresa txiki zein ertain gehienek jardue-
ra eten behar izan zuten alarma egoera ezartzeare-
kin batera. Deustualdeko langileen egungo eta etor-
kizuneko egoeraren argazki orokorra egitea oso zaila 
da, izan ere, LABeko abokatu Iñigo Alonsok azaldu 
digunez, Bizkaian 13.000 aldi baterako enplegu-
erregulazioko espediente ireki dira, eta gaitza da 
jakitea horietatik zenbat izan diren gurean. Nolanahi 
ere, Deustualdean pertsiana itxi behar izan duten 
saltokien ia ehuneko ehunak neurri hau aplikatu 
duela argitu digu Alonsok, “momentuz langileen-
tzako bermerik handiena ematen duena delako”.

Jarduera berrartzerako orduan, enpresek zailtasun 
handiak izango dituztela dio. Abokatuaren hitze-
tan, salbuespen neurri eta laguntzak alarma egoera 
amaitu eta gero luzatu ezean, enpresa txiki guzti 
horiek ixteko arrisku oso larrian egongo dira. Gai-
nera, dirulaguntzak ematean, eskaera ordena har-
tu da kontuan, aholkularitza eta baliabide handiko 
enpresen mesederako. Egoera zenbat eta gehiago 
luzatu, orduan eta zailagoa izango da itzulera, batez 
ere hilabete hauetako alokairua ordaindu beharko 
dutenentzat. Orokorrean, enpresek likidezia arazo 
larriak izatea aurreikusten du Alonsok.

Pizzak banatzen babes-neurririk gabe

Apirilaren 18an Iruña kaleko Telepizzako langile batek 
salatu zuen koronabirus kasu bat baieztatu zela jate-
txean. Eraginek zabaldutako mezuan azaltzen zuen 
enpresak inolako neurririk hartu gabe lanean jarrai-
tzera behartu zituela langileak. Gure iturrien arabera, 
Telepizzako banatzaileek motor bana daukate, eta beste 
bat behar izanez gero, lankideenak ere hartzen dituzte, 
kaskoak barne, Osasun-Ministerioak ezarritako babes-
neurriak urratuz, hain zuzen, Eraginek salatu duena. 

artikulua
Koronabirusa

Testua: Jone Gartzia            

Osasun krisialdiaz harago, Covid-19aren hedapenak gure bizitzaren arlo guztietan eragin 
du. Ondorio nabarienak hezkuntza eta lan munduan izan ditugu, arlo sozial eta politikoaz 

gain, noski. Deustualdean ere igarri da eragina. Enpresa eta saltoki ugariren itxierak, 
langileen kaleratzeak edota aldi baterako lan-erregulazio espedienteak inolako diru-sarrerarik 

gabe utzi ditu auzokide ugari, asko oinarrizko gastuei aurre egin ezinik. 

KORONABIRUSAREN ONDORIOAK 
DEUSTUN

artikulua
Koronabirusa

Deustualdean
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KORONABIRUSAREN ONDORIOAK 
DEUSTUN

Kiloz dendako Ana izan da horietako bat. Basur-
tuko ospitaleko langileentzako mantalak egiten ibili 
zen konfinamenduko bigarren astean. Bertako lan-
gile bat Deustuko Elkarlaguntza Sarean maskarak 
egiten zebilen lantaldearekin harremanetan jarri 
zen mantalak behar zituztela-eta. Ospitaleak oihal 
kirurgikoak eman zizkien eta auzoko mertzeria 
askok gomak eta hariak eman zituzten. Hainbat 
auzokide katean antolatu ziren mantalak joste-
ko. Anak esan digunez, jende askok deitu zuen 
josteko laguntza eskaintzen, baina mugikortasun 
mugen ondorioz barrutiko jendeak bakarrik hartu 
du parte ekimenean. Guztira, 50 lagun ingururen 
arten 600 mantala josi zituzten 10 egunetan.

Arangoitiko laguntza sareko kideek ere man-
talak egin dituzte osasun langileentzako. Poli-
propilenozkoak izan dira. Orain bigarren txanda 
amaitzen ari dira. Lehena 300 mantalekoa izan 
zen, eta oraingoa 411koa. Oihalak josten eta 
desinfektatzen 20 lagun inguru aritu dira, eta 
materiala Bilboko Laguntza Sareko kideen eta 
auzoko elkarteen artean ordaindu dute.

Osakidetzako ospitaletara eta erresidentzia batzue-
tara eraman dituzte . Arangoitiko sareko kide den 
Angelek azaldu digu, hasieran Osakidetzak ez zuela 
material falta onartzen, baina azkenean hartu zituz-
tela mantalak eta langileek asko eskertu dizkietela. 

artikulua
Koronabirusa

Testua: PREST!

Koronabirusaren hedatze fasearen gorenean, ospitaleak gainezka zeudenean, 
Deustu eta Arangoitiko hainbat bizilagun osasun-langileentzako mantalak eta 

maskarak josteko antolatu ziren.

ELKARTASUNA JOSTENDeustualdean

Koronabirusaren hedapena Deustun

Osakidetzak emandako datuak eskuan hartuta apirilean Covid-19ak Deustualdean izan duen hedapena 
aztertu du Borja Sarrionandia-Ibarrak.

Orotara, apirilaren 26ra arte Deustualde osoan 305 kutsatu zenbatu dira (139 Deustuko osasun ere-
muan eta 166 San Ignaziokoan), mila biztanleko 6,26 pertsona, hain zuzen, eta airilean kutsatuen ko-
purua %106,08 handitu da. Osasun eremuei dagokienez, San Ignaziokoak (San Ignazio, Ibarrekolanda 
eta Elorrieta) Deustukoari (Deustuko Doneperiaga, Deustuibarra eta Arangoiti) aurrea hartu dio apirilean.

Kutsatutako pertsona gehien dauden EAEko herrien sailkapenean Deustu zortzigarren postuan legoke (biztan-
leriaren arabera Deustu EAEko zazpigarren herria litzateke). Mila biztanleko kutsatuen tasari dagokionez, 
Deustu osoan 6,26 kutsatu daude (Deustun 5,6 eta San Ignazion 6,95). Sailkapen horretan Deustuk 16. pos-
tuan dago, tasa altuenak dituzten herrietatik oso urrun, Balmaseda (15,35), Gasteiz (12,15), Basauri (10,95), 
Arrasate (9,95), Ermua (9,88), Galdakao (8,66), Erandio (8,51) eta Bilbo (8,16).

Testua: Borja 
Sarrionandia-Ibarra
Datuak: euskadi.eus



Joan den otsailetik Bilboko 
Auzo Elkarteen Federa-
zioko (BAEF) lehendaka-
ria da Alaitz Argandoña 
(Arangoiti, 1980). Tal-
de berriaren helburu eta 
borroka-ildoen inguruan 
hitz egin dugu, baita 
Arangoitiko eta Deustuko 
auzo elkarteen aldarrika-

penen inguruan ere.

 berbetan
ALAITZ ARGANDOÑArekin

“Auzo elkarteek asko       dugu esateko eta emateko”

 Bilboko Auzo Elkarteen Federazioko lehendakaria
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“Konfinamendua 
amaitzen 
denean auzokide 
guztiok elkartu 
beharko gara 
gure eskubideak 
berreskuratzeko”

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioaren 
(BAEF) zuzendaritza batzordea aldatu berri 
duzue. Zer dela-eta?
Aspaldi programatuta zegoen aldaketa. 
Aurreko zuzendaritza batzordeko kide 
gehienek utzi egingo zuten taldea eta be-
rritzeko eta gaztetzeko beharra zegoen. 
Ni idazkaria izan naiz azken boladan eta 
lehendakariaren lekukoa hartzeko eskatu 
zidaten. Hasieran bertigoa ematen zidan, 
baina asko lagundu didate erreleboarekin. 
Gainera, konfiantzazko idazkari bat iza-
tea lortu dut, Amaia Arenal, eta oso pozik 
nago horrekin. 

Nolakoa da talde berria?
Orain arte oso presidentzialista zen fede-
razioa, lehendakariak ardura asko hartzen 
zituen. Orain jende gazte asko sartu da 
eta nabaritzen da lan egiteko eran. Nire 
asmoa da lana guztion artean banatzea 
federakundearen lana aurrera eramateko.

Aldaketa nabarmenik egongo da?
Ez dut uste kanpora begira zuzendaritza 
batzorde berria nabarituko denik. Igarriko 
dena da federazioan auzo elkarte berriak 
sartu direla eta haiekin lan ildo berriak jarri 
dituztela mahai gainean. Jaiotzetik federa-
zioaren ardatz nagusiak parte hartzea sus-
tatzea eta periferiako auzoetako irisgarrita-
suna ziren. Orain, turistifikazioa, aisialdia, 
ingurumena eta bizikidetza bezalako gaiak 
lantzen hasi gara.

Bizikidetzaren inguruan jardunaldi batzuk 
egitekotan zineten martxo amaieran.
Bai. Ingurumenari buruz dekalogo bat eta 
jardunaldi batzuk prestatuta genituen, 
baina komunikabideetan segurtasunaren 
gaia pil-pilean dagoenez, lehentasuna 
emango diogu gai honi. Beharrezkoa ikus-
ten dugu gure posizioa argi uztea, alarma 
soziala gelditu eta arazoa nahi ez dugun 
bidetik joan ez dadin. Segurtasun falta 
sentsazio bat da, ez dago errealitatearekin 
lotuta, eta alarma piztean ondorio txarrak 
ekar ditzake. Martxo amaieran egiteko as-
moa genuen, baina koronabirusa dela-eta 
ezin izan genituen egin. Asmoa da, ahal 
izatekotan, maiatzaren 30ean egitea.

Zein da federazioaren jarrera sortu berri 
den krisiaren aurrean?
Gure lana auzokideekin egotea da, eta 
hori etxetik egitea oso zaila da, baina ba-
gabiltza. Auzoetan sortutako laguntza-sa-
reei babesa adierazi diegu eta elkarlanean 
ari gara, batez ere informazioa trukatze-
ko. Guk ondo ezagutzen ditugu auzoak 
eta auzokideak, eta orain laguntza behar 
duen jendea identifikatzen gabiltza. Kon-
finamendua amaitzen denean auzokide 
guztiok elkartu beharko dugu gure eskubi-
deak berreskuratzeko.

Zeintzuk dira federazioaren egungo hel-
buruak?
Auzo elkarte guztien egoera, lehentasunak 

Testua: PREST!
Argazkiak: Alaitz Argandoña

“Auzo elkarteek asko       dugu esateko eta emateko”
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berbetan
ALAITZ ARGANDOÑArekin

“Biltzen bagara
indartsuagoak gara”

Arangoitikoa zara, zeintzuk dira auzokideen 
aldarrikapenak?

Betiko gaia irisgarritasuna da. Ni auzo elkartean 
hasi nintzen gure igogailua apurtu zenean. Ez 
genuen lortu igogailua konpontzea, anezka bat 
jarri zuten baina inondik inora ez du lehengo 
igogailuaren lana betetzen. Arazo berberarekin 
jarraitzen dugu oraindik ere.

Merkatu zaharra balio anitzeko gune bihurtzeko 
borrokan ari zarete orain.

Bai, hori da koordinadoraren oraingo borroka 
nagusia. Nagusien etxea itxi dute, Agirre Base-
rria txiki geratzen zaigu eta oso ordutegi murri-
tza dauka. Bizilagunentzako balio-anitzeko 
gune bat behar dugu eta egokiena merkatua 
da.

Nolakoa da Deustualdeko auzo elkarteen arteko 
elkarlana?

Harremana daukagu auzo guztietako elkarteko 
kideon artean. Barrutiko bileretara proposamen 
bateratuak egiteko elkartzen gara, ikuspegi 
orokorragoa izateko. 

Informazioa trukatzeko ere erabiltzen ditugu 
sare hauek, instituzioek ematen diguten infor-
mazioarekin jokatzen dutelako. Guk informa-
zioa eta esperientziak partekatzen ditugu, eta 
asko laguntzen digu lan egiterako orduan. Bil-
tzen bagara indartsuagoak gara. 

UUSAKONEAN

eta lan ildoak ezagutzea eta komunean 
jartzea, guztiok elkarrekin bidea egite-
ko. Askotan gertatu izan da zuzendaritza 
abangoardian egotea eta auzo elkartee-
tako kideak dinamika batzuetara ezin 
iristea. Horregatik gure lana auzo guztien 
errealitatea ahalik eta hoberen ezagutu eta 
aldarrikapen indibidualak ikuspegi orokor 
batetik kudeatzea da.

Zer eskatzen diozue Udalari?
Planak eta proiektuak prestatzerakoan gure 
ahotsa entzutea. Ez gaituzte inoiz kontuan 
hartzen eta askotan trabak baino ez dizki-
gute jartzen. Bestalde, federazioak lokal bat 
behar du. Ez dugu erreferentziazko lekurik 
auzokideak gertura daitezen, bilerak eta 
jardunaldiak egiteko, gutunak jasotzeko… 
Federakundeak duen garrantziarekin lokal 
bat merezi dugu. Askotan hitz egin dugu 
honi buruz Udalarekin eta inoiz lokalen bat 
erakutsi digute, baina denek berritze-lanak 
behar dituzte eta guk ez dugu dirurik, bo-
luntarioak gara denak.

Nolakoa da harremana Udalarekin?
Aurrerapausoak eman dira, baina oso txi-
kiak. Auzokideen iritziari ez diote behar 
besteko arreta ematen. Kontrabotere be-
zala ikusten gaituzte eta beldurra ematen 
diegula dirudi, baina guk asko dugu esate-
ko eta emateko. Entzungo baligute elka-
rrekin gauza asko egin ahalko genituzke.

Zeintzuk dira Udalaren lehentasunak?
Azkunaren garaitik postal moduko Bilbo 
bat eraikitzen ari dira. Kanpotarrentzat eta 
enpresentzat erakargarria den hiria egiten 
ari dira, baina ez bertan bizi garenontzako. 
Berrikuntza guztiak kanpora begira egiten 
dituzte, periferiako auzoak kontuan hartu 
gabe. Makro-jaialdiak antolatzen dituzte 
hiritarrontzako etekinak ekarriko dituzte-
lako aitzakiarekin, baina guk kalteak baino 
ez ditugu pairatzen eta etekinak ez ditugu 
inon ikusten.

Nolako hiria aldarrikatzen duzue? 
Haien hiri-eredua ez da guk nahi duguna. 
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parte hartzean dena da transbertsala eta 
ikuspegi askoz orokorragoa ematen dizu. 
Zure auzo elkartean helburuak lortuz joan-
go zara eta egunerokoan horren onurak 
ikusiko dituzu. Horrek lanean jarraitzera 
asko animatzen du, pizgarri handia da 
gauza txikiak lortuz joatea. Gainera, auzo-
kideen artean harreman zuzenak sortzen 
dira eta lan egitea errazagoa izaten da. 
Jende gaztea behar da auzo elkarteetan, 
bai erreleboa hartzeko, bai gai berriak 
ekartzeko ere.

Deustualdeko proiektu urbanistikoek zelako 
eragina izango dute?
Betiko galdera da: nori begira ari dira lan 
horiek egiten? Erriberako jendea ez dago 
uhartearekin pozik, Doneperiagakoak 
ez daude plazaren planteamenduarekin 
pozik… Ez badute gure iritzia kontuan 
hartzen, gauzak ez dira aterako guk nahi 
bezala eta kexatuko gara, noski. Guk oso 
proposamen zehatzak ditugu, baina ez 
dituzte kontuan hartzen. Auzo guztietan  
gertatzen da gauza bera, ulertezina irudi-
tzen zait.

Guk auzo guztiak parekatu nahi ditugu, 
lehen eta bigarren mailako auzorik egon 
ez dadin. Azpimarratzekoa da askotan 
periferiakook uste dugula erdiguneko au-
zoek hobekuntza asko izan dituztela eta ez 
daukatela inongo arazorik, baina ez da ho-
rrela. Turistifikazioa, gentrifikazioa, kaleko 
gehiegizko argiztapena edota tabernen 
zarata areagotu egiten da “berrikuntza” 
horien ondorioz.

2018ko apirilean manifestazioa egin zenu-
ten 100 elkarte baino gehiagorekin, Beste 
Bilbo bat posible da lelopean. Zer eskatzen 
zenuten? 
Udalaren ateak beti zabalik egotea. Argi 
dago ez dugula lortu eta oraindik alde han-
dia dagoela herritarrok nahi dugunaren eta 
instituzioek egiten dutenaren artean. Femi-
nistek edota pentsionistek aldarrikapen ze-
hatzak eta egingarriak egiten dituzte kalean. 
Instituzioek dituzte horiek betetzeko tresnak 
eta ez dute jaramonik egiten. Manifestazioan 
hori eskatzen genuen: hiritarren aldarrikape-
nak entzutea. 

Zer lortu zen manifestazioarekin?
Gure aldarriak ez dira bete, baina oso ba-
liagarria izan zen eragileen arteko sarea 
osatzeko. Orain askoz errazagoa da gure 
arteko komunikazioa eta elkarlana. 

Auzo-elkarteez gain badaude auzoetako 
beharrei erantzuten dieten hainbat anto-
lakuntza forma. Nolakoa da harremana?
Auzoz auzo desberdina da, baina kasu 
askotan koordinadorak sortzen dira, Aran-
goitin bezala. Arangoitiko koordinadoran 
auzo-elkartea, jai-batzordea edota talde 
feminista daude. Beste auzo batzuetan ez 
dago horrelako espazio formalik, baina ki-
deen arteko harreman zuzena dago.

Nolakoa da auzokideen parte hartzea au-
zoari dagozkien gaiekin?
Nire erronka pertsonala gazteek auzo 
elkarteak erakargarri ikustea da. Uler-
tzen dut borroka sektorialetan inplikatzea 
errazagoa dela, aldiz, auzo elkarte batean 

“Oraindik alde 
handia dago 
herritarrok nahi 
dugunaren eta 
instituzioek egi-
ten dutenaren 
artean”
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tartean
Txema Luzuriagaren bilduma

Herritarren konfinamenduak la-
saitasuna ekarri du gure kale eta 
parketara. Zarata eta joan-etorri 
gutxiago daude, eta animali as-
kok gizakiak lapurtutako espazioak 
berreskura-tzeko aprobetxatu dute. 
Joan den apirilaren 22an orkatza 
ikusi zuten Ibarrekolandako auzo-
kideek lehoitik begira. Maria Jose-
fa Sancho de Guerra plazan zebi-
len saltoka eta Deustuko Kanaleko 
paseo berritik jarraitu zuen bere 
ibilbidea. Bideoa arin zabaldu zen 
sare sozialetan.

Etxealditik 
Euskaraldira

Orkatza
Ibarrekolandan

Tabernak itxi eta 
konfiskatzeko 
agindua
Herritarren konfinamendu bete-be-
tan Espainiako Auzitegi Nazionala 
Herriko tabernen eta elkarteen sen-
tentzia exekutatzen hasi dela salatu 
du Sortuk apirilaren 22an. Zehazki, 
taberna eta elkarteen kontu korron-
teak enbargatzeko agindua eman 
du auzitegiak. 2015ean Espainiako 
Auzitegi Gorenak 35/02 auziko 
epaia eman zuen, ezker abertza-
learekin lotutako 107 taberna eta 
kultur elkarte itxi eta konfiskatzeko 
Auzitegi Nazionalak emandako agin-
dua berretsiz. Bost urtez geldi egon 
arren, azken egunotan taberna eta 
elkarteen kontuak enbargatzen hasi 
direla salatu dute, epai hau, bai 
Ezker Abertzalearen bai Euskal He-
rriaren aurkako “lapurreta erraldoi” 
bat dela adieraziz. 

EUSKARAHERRIKO TABERNAK

BIODIBERTSITATEA

Auzoetako jaiak kolokan
Auzoko jaiek bete ohi dute gure udaberriko egutegia. Apirilean Arangoitiko Euskal Jaia, maiatza hasieran Elorrietako jaiak, 
ondoren Ibarrekolandakoak, Erriberakoak eta San Inaziokoak. Aurten, alarma egoerak eraginda, nekez ospatu ahal izango 
dira jaiok ohiko gisara. Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da zer egin udako kultur eta kirol ekitaldiekin, eta ziurgabetasuna 
eta zalantzak nagusi diren arren, argi dago hilabete batzuetan behintzat ez dugula izango jende asko biltzen duen ekital-
dirik kalean. Bilboko Udalak data berriak eskatzeko aukera emango die jaiak dagokien datan ospatu ezin izan dituzten Jai 
Batzordeei, baina, horretarako, egoera egonkortu arte itxaron beharko da. 

Etxealdia ez da aitzakia hizkun-
tza ohiturak aldatu eta euskara-
ren normalkuntzan aurrerapausoak 
ematen jarraitzeko. Euskaraldiak 
konfinamendua baliatu du etxean 
eguneko ordu gehienak igaro di-
tugun garai hau etxeko hizkuntza 
ohituretan bereziki eragiteko. Sare 
sozialetan zabaldutako hamar pilu-
laren bidez Etxealditik Euskaraldira 
erronka antolatu dute apirilaren 20a 
eta maiatzaren 3a bitartean. Aza-
roan hasiko den Euskaraldia 2020 
prestatu eta konfinamendua arindu 
asmo dauka ariketa honek. Gauzak 
horrela, etxean eta etxetik ditugun 
harremanetan, hots, gertukoekin 
ditugun harreman horietan, ditugun 
hizkuntza portaerak aztertu eta ho-
riek aldatu edo finkatzeko ariketa da 
proposatutakoa.
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irudiak berbetan
Txema Luzuriagaren bilduma

ERAIKUNTZA ERAITSIAK

Urtea: 1980

Maria Luisa etxea

Txema Luzuriaga

Argazki honetan Deustuko Elizatean ohikoak ziren txaletetako bat ikus dezakegu, Maria Luisa etxea. Ma-
dariaga etorbideko amaieran zegoen. XVIII. mendeaz geroztik Deustura Bilboko familia ugari etortzen hasi 

ziren bizitzera, aire garbi bila. Egun hutsik dago orubea, Etxezuriko parkinaren alboan. XX. mende hasierako 
eraikina zen eta 2004. urtean eraitsi zuten.
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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 da itxialdian 

gertatu zaizun 

gauzarik bitxiena?

Iñigo
Ibarrekolanda

Bideo-dei bidez lagunekin 
parranda egin eta mozkortu 
egin naizela.

Enara
San Inazio

Arraroena da, esperientzia 
xumeenak eguneko gauzarik 
muturrekoenak izatea.

Begoña
Begoña

Etxe aurreko parkea, batez 
ere asteburu eguzkitsuetan, 
jendez lepo ikustetik eraba-
teko bakardadean ikustera 
igarotzea. Nire burua ere, 
horretara ohitzen hasi dela 
konturatzea.

Iker Etxebarria 
Alde Zaharra

Nire urtebetetzea etxetik atera 
gabe ospatzea.

Peio
Deustu 

Nire doktorego tesia bideo-
dei bidez defendatu behar 
izan dut. Sekula ez nuen es-
pero horrela izatea.

Mikel 
Ibarrekolanda

Burua askatu eta aldi batez 
egoera larri hau ahazteko 
asmoz yoga egiten hastea.
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barkua bete berba
barkua bete berba

barkua berba berba
“

>> MUSIKA

““

 

Nola hasi zinen balkoiko ikuskizunekin?
Konfinamenduko lehenengo egunetan 
balkoira atera nintzen txalo egitera, au-
zokide guztiak bezala. Laugarren egu-
nean, dultzainarekin abesti baten zati-
txo bat jo nuen, gustatzen zaidalako. 
Hurrengo egunean gaita atera nuen eta 
pieza luzeago bat jo nuen. Egia esan, 
ez dakit zelan joan zen bola handituz.

Nola aukeratzen dituzu kantuak?
Estilo desberdinak jotzen eta gustu 
eta adin guztietara moldatzen saiatzen 
naiz. Horregatik hasi nintzen abesti 
modernoagoak jotzen eta performan-
ceak egiten. Errepertorio tradiziona-
larekin bi koarentena bete ditzaket, 
baina jendeak zerbait gehiago behar 
duela uste dut.

Proposamenik jasotzen duzu?
Jende askok abestiak eskatzen dizkit, 
baina beti ezin dira nire instrumentue-
tara egokitu.

Nola egiten dituzu egokitzapenak?
Gaur egungo abestiak jotzen dituda-
nean entseatu gabe ateratzen naiz 
balkoira, auzokoak ez molestatzearren. 
Arratsaldean notak ateratzen ditut, gu-

txi gorabehera apuntatu eta zuzenean 
jotzen ditut. Kanta tradizionalak dire-
nean aurretik ezagutzen ditut eta la-
saiago ateratzen naiz. Hori bai, abesti 
berriekin izugarri disfrutatzen dut.

Ez da erraza egunero abesti berri bat 
jotzea, zerk animatzen zaitu aurrera 
jarraitzera?
Jendea alaitzen eta laguntzen dudala 
ikusteak ematen dit jarraitzeko in-
darra. Nik ere asko disfrutatzen dut, 
instrumentuekin jolastea eta euskal 
instrumentuak abesti modernoekin na-
hastea izugarri gustatzen zait.

Mailari eutsiko diozu konfinamendu 
osoan?
Nire asmoa egunero abesti desberdin 
bat jotzen jarraitzea da, baina maila 
goian mantentzea zaila izango da. Bi 
alaba eta ama ditut eta haiekin ere 
egon behar dut. Askotan beste bat jo-
tzeko eskatzen didate, baina nik baka-
rra jotzen dut, ez dut nire musika inpo-
satu nahi. Agian alboko bizilagunari ez 
zaio gustatzen.

Zure burua bideoz grabatzen duzu, non 
ikusi daitezke?

Hasieran bideoak Whatsapp bidez 
bakarrik zabaltzen nituen baina gero 
eta jende gehiagok eskatzen zizkidan 
eta banaketa errazteko Youtubera igo-
tzea erabaki nuen. Txistube deitzen 
da kanala. Ondoren nire Facebook 
orrian jartzen ditut (Txistuman IA) eta 
San Inazioko orrialdean partekatzen 
ditut. Jendearengatik igotzen ditut bi-
deoak, niri amorru handia ematen dit 
hainbeste akats dituen abesti bat igo-
tzeak. Gainera, ez naiz sare-sozialen 
zalea ez aditua.

Nola igarotzen duzu zuk 
konfinamendua?
Egia esan, honek burua okupatuta iza-
ten lagundu egiten dit, baina bestela 
ere hamaika kontu okurritzen zaizkit 
egiteko. Adibidez, musika sortzea, bai-
na patxadaz. Asko daukat ikasteko mu-
sikaren munduan.

Zer esango zenieke zure auzokideei?
Auzokideei, lagundu ahal izateaz oso 
pozik nagoela eta txistuko nire ikasleei, 
asko akordatzen naizela haiekin eta ez 
dezatela musika utzi. Egun hauetan 
ikusi dugu musika ez duela ezerk gel-
diarazten.

IVAN ALLUE HERMOSILLA: “EGUN HAUETAN IKUSI 
DUGU MUSIKA EZ DUELA EZERK GELDIARAZTEN” 
190. PREST!en kontatu bezala, Ivan Allue hainbat musika tresna jotzen iaioa da. Orain, superheroi 
bihurtu da, Txistuman, eta bere musikarekin txaloaldi-osteak alaitzen dizkie bizilagunei.

Testua: Jone Gartzia          Argazkiak: Txistuman
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Diseinua: Nahia Saratxu

SERENGETIKO HEROIA 

Afrikako sabanan bizitzea oso 
gogorra da lehorte garaian. Sasoi 
honetan ez du inoiz euririk egiten, 
horregatik daude hain triste Se-
rengetiko animaliak. Ez dago be-
larrik zebra eta bufaloentzat, eta 
aldi berean, harrapariek ezin dute 
ezer jan.
 
Leo bere familiarekin bizi zen lehoi 
gazte bat zen. Lehoi talde osoa 
txarto ari zen pasatzen, baina 
berak, bere lehenengo lehortea 
bizitzen ari zenez, zailtasun ge-
hiago zituen. Egun batean, ehiza 
ikastera joan zen bere amarekin 
eta bere anai- arrebarekin batera. 
Ama ere ez zegoen oso indartsua 
eta aurreko egunetan bezala, po-
rrot egin zuen. Familiaren egoera 

ikusita, Leo bere kabuz joan zen 
animaliaren bat harrapatzera. Se-
nideak lotan zeudela, zebra bat 
ikusi zuen eta hurbiltzen joan zen 
poliki- poliki isilean. Zebra ezus-
tekoan harrapatu zuen eta atzetik 
eraso egin zion. Zorionez, zorte 
handia izan zuen eta harrapa-
kin handi bat eraman zuen talde 
osoak jan ahal izateko.
  
Leo heroi bat bihurtu zen eta hor-
tik aurrera egunero joan zen bere 
familiarentzat ehizatzera. Berari 
esker, familiak bizirik iraun zuen 
hainbat aste, nahiz eta batzuen-
tzat ezer ez harrapatu. Azkenean, 
hilabeteak igarota, egoera izugarri 
hobetu zen euriarekin eta familiak 
hobeto bizitzea lortu zuen. 

ENAITZ GARCIA BARALLOBRE  
L.H.5 Arangoitiko Ikastetxea

AURTENGO MIKROIPUIN UZTA
Hemen dituzue Euskararen Unibertsoa 
egitasmoak antolatutako mikroipuin 
lehiaketaren irabazleak. Antolatzaileok gure 
esker ona adierazi nahi diegu epaimahaia 
osatu duten Marga Alonso eta Mari Luz 
Arranzi mikroipuinak irakurri, baloratu 
eta sariak erabakitzen egindako lan 
mardulagatik, baita Berta Alcalderi ere 
ipuin zoragarria idazteagatik. Azalaren 
diseinua eta diplomak Nahia Saratxu 
Ibarrekolanda BHIko ikasle eta artistarenak 
dira. Berari ere zinez mila esker eta 
zorionak, azal eta kontrazal ederrak egin 
dituelako!

>> LITERATURA
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Diseinua: Nahia Saratxu

barkua bete berba
barkua bete berba
barkua bete berba

NAROA FERNÁNDEZ · 
D.B.H.1 Deustuko Ikastola

EZINEZKO MAITASUNA 

Bai, eguzkiaz maiteminduta 
zegoen, agian maitemindu hi-
tza txikiegia zen bere sentime-
tuak azaltzeko. Egunero zerura 
begiratzen zuen eguzkia noiz 
ikusiko, haren izpien zain, hiria 
nola argiztatzen zuen miretsita. 
Lotsatuta sentitzen zen, nola fi-
jatuko zen eguzkia ilargian? Zo-
ratu al zen? Eguzkia erraldoia 
zen, baina bera, txiki-txikia.

Eklipseak beti elkartzen zituen, 
biak isil-isilik, minutuak orduak 
balira bezala bihurtuta. Ez ilar-
giak ez eguzkiak, ez zioten elka-
rri hitz bat ere esaten, bakarrik 
zeuden han.

Baina egun batean eguzkiak ila-
giari egia osoa esan zion: “Bai, 
zutaz maiteminduta nago, agian 
maitemindu hitza txikiegia da 
nire sentimentuak azaltzeko, 
baina gauero zuri begira nago, 
zure argi mehea bilatzen, hiria 
nola iluntzen duzun ikusten. Ba-
dakit zuk ez nauzula inoiz mai-
tatuko. Zuk ni txora-txora eginda 
naukazu eta ni zuren aldean ez 
naiz ezer. Lotsa-lotsa eginda, 

hurrengo eklipsearen zain nago 
zurekin egoteko, baina bai, zutaz 
maiteminduta nago, Ilargia, mai-
te zaitut.

NEREA MARROQUÍN  
D.B.H.4 Deustuko Ikastola

MARGOLARIA 

Normalean nire lanbideari buruz 
galdetzen didatenean beti eran-
tzuten dut berdina: artista bat 
naizela. Artistei buruz pentsa-
tzean beti bururatzen zaizkigu 
berdinak: Picasso, Van Gogh, 
Leonardo Da Vinci... Baina ni ez 
naiz horien modukoa, nire lanak 
guztiz originalak dira eta ezin dira 
konparatu;  jendea ez da ezta 
nire lanak kopiatzen saiatu ere, 
badakitelako ezingo dutela. Hori 
bai, niri ez zait ospea gustatzen, 
beraz, ezizen baten atzean es-
kutatzen naiz: “Margolaria”. Ora-
in dela gutxi hasi nintzen mundu 
honetan baina herrialde eta kon-
tinente guztietan ezagutzen dute 
nire izena. Nire ustez deskriba-
tzen nauen adjetiboa “zorrotza” 
da; badakit artista guztiak zo-
rrotzak direla beraien lanekin, 
baina nik obsesio bat daukat xe-
hetasun guztiak begiratzearekin. 
Nire lanak mundu osoan zehar 
eduki dute oihartzuna; pertso-

na batzuei gustatzen zaizkie 
eta beste askok gorroto naute, 
baina bakoitzak bere gustua du 
eta nik errespetatzen dut. Azke-
nengo bolada honetan askotan 
agertu dira nire lanak egunkarie-
tan, baina komunikabideentzat 
munstro bat naiz. Gaur adibidez 
hauxe jarri dute: “Margolariaren 
hamabosgarren biktima aurkitu 
da Bilbon”. 

IZARO LOPEZ LASUEN · 
BATXILERGO 1 Botikazar BHI

MATILDE 

Hemen Matilde deitzen didate, 
ez dakit zenbat urte ditudan. 
Leku honetan egotea ez zait 
gustatzen, baina nori kontatu 
nire sentimenduak? Egunero niri 
bisitatzera etortzen diren per-
tsonek nola nagoen galdetzen 
didate, haiei zer axola zaie? Egia 
esanda jatorrak dira, baina amak 
esan dit ezezagunekin ez hitz 
egiteko. Ezezagunei behin baka-
rrik hitz egin nien: haiek «Ongi 
zaude, amona?» galdetu eta nik 
«bai» erantzun nien. Ez dakit zer 
ordu den ezta ze egun den ere. 
Bakarrik nago. Ez dut inorengan 
konfiatzen. Dena ahaztu egin 
zait, nire bizitza desagertu balitz 
bezala sentitzen naiz. Amarekin 
joan nahi dut… 
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BAO ASIATIKOA OTARRAINXKAREKIN

PINTXODROMOA
>>SUKALDARITZA

Zailtasun maila: Ertaina

Egiteko denbora: Arratsalde bat

Prezioa: Arratsalde bat

Zelan egin?

Lehenik eta behin, bao ogia egiteko ura legamiarekin nahastuko dugu. Behin na-
hastuta, azukrea eta olioa gehituko dizkiogu. Nahasi azukrea disolbatu arte. On-
doren, ordu erdiz jalkitzen utziko dugu.

Jarraitzeko, irinarekin nahasi gutxika-gutxika ore homogeneo bat lortu arte. Behin 
orea eginda dagoela 10 minutuz orea landu beharko dugu eta ondoren ordu betez 
jalkitzen utzi.

Ostean, beste 10 minutuz landuko dugu, bi zatitan banatu eta ogi formako bi zati 
luzanga egin. Zati bakoitza beste 8 zatitan banatu eta bakoitzari bao forma eman-
go diogu, obalatua.

Olio apur bat bao ogian igurtzi eta ondoren tolestu. Ogitxoak ordu erdiz jalkitzen 
utzi. Ogiarekin amaitzeko, 10 minutu lurrunetan egosiko dugu, tapa zabaldu gabe.

Beste alde batetik, otarrainxkak zuritu eta berakatzarekin eta limoiarekin frijitu. 
Amaitzeko, kipula juliana eran moztu eta urazarekin batera bao ogian sartuko 
ditugu. 

Badago prest! Pintxo gehiagoz gozatzeko jarraitu @goikochef Instagram kontua.

OSAGAIAK
500 g gari irin
5,5g Legamia
40g azukre zuri
Gatza
240ml ur epel
30ml olio begetal
6 otarrainxka
2 baratxuri
Uraza
Kipula
Limoia
Gurina

Ibai Goikoetxea @goikochef 



PINTXODROMOA Konfinamendu garaia ezin aproposagoa da sukaldari sena atera eta gure trebeziez 
gozatzeko. Horregatik, PREST! aldizkarian etxean erraz egiteko pintxoak 
proposatzen dizkizuegu. Piztu suak, jantzi amantala eta hasi praktikatzen, 

berrogeialdia amaitutakoan zure ingurukoak harritzeko!

Bidali zure errezeta goxoenak bilbokoaldizkariak@gmail.com helbidera. On egin!

barkua bete berba
barkua bete berba
barkua bete berba

OSAGAIAK
500 g gari irin
5,5g Legamia
40g azukre zuri
Gatza
240ml ur epel
30ml olio begetal
6 otarrainxka
2 baratxuri
Uraza
Kipula
Limoia
Gurina

Zelan egin?

Ogi xerra bat moztu, izokin ketu bi geruza ipini gainean, boilur olio apur bat gehitu, eta piper 
hauts min pittin bat bota. Eta kito!

OSAGAIAK
Ogia
Izokin ketua
Boilur olioa
Piper hauts mina

OSKORRI

Zailtasun maila: Erraza

Egiteko denbora: 2 minutu

Berezitasuna: Oso azkar egitekoa eta 
goxoa. Boilur olioa oso ondo dagokio 
izokinari eta piper hautsak indartu 
egiten du bien arteko nahasketa.
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kultur
txotx

Hilabete baino gehiago daramagu gure etxeetatik urten ezinik, bizitzaz gozatu ezinik, 
baina hala ere geure betiko bizitzari uko ez diogula egingo esaten diogu gure buruari. 
Itxialdia baino lehen generaman erritmo bizi eta kapitalistarekin jarraitzeko aukerak 
saltzen dizkigute egunero telebistan eta Interneten. Kultur gomendioren baten berri 
hitz egin ahal izango genuke gaurko honetan, Interneten eskaintza amaiezina baita. 
Hori bai, Internet tarifa ordaintzeko haina diru baldin badaukazu, noski. Arrakala 
digitala deritzoten hori pobrezia da, betiko pobrezia. 2019an Interneten erabilera-
ren gainean Eustatek egin zuen inkestaren arabera, Euskal Autonomi Erkidegoaren 
biztanleriaren % 80ak sarea erabiltzen du baina langabetuen artean % 56koa da era-
bilera eta 65 urtetik gorakoen artean %37raino jaisten da. Lehen liburutegi publiko 
eta Kzguneak erabiltzen zituzten pertsona asko kontsumo kultural honetatik kanpo 
gelditu da eta gainera bakardadearekin jasan behar dute. 

Mundua, krisi honen ostean, aldatu egingo dela dioskue etengabe, eta behar bada 
itxialdi honek gure bizitza xumetasun handiagoz bizitzen ikasteko aukera emango 
digu; baina bien bitartean, konfinamendu honi eta datorkigun krisi ekonomiko go-
gorrari aurre egiteko modurik onena, berriro aske izango garela amesten lagunduko 
digun liburu on baten konpainian pasatzea izango da.

Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

ITXIALDIAN ERE AMETS BAIETZ

Koarentena hauxe da
ikaragarria
denok esaten dugu
dela aspergarria
hilabete ta erdi
da harrigarria
gertaera hau bada
bai guztiz berria

kultur
txotx
Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

Doinua: Orioko balea

AITOR ALONSO BEZOLD
Elorri bertso-eskolako kidea

KOARENTENA

MAITANE ELORDUI
Liburuzaina

Denbora pasatzen dut
serieak ikusten
edo batzutan ere
nik playra jolasten
koarentena osoa
pijama eramaten
edo batzutan ere
inglesa ikasten
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ITXIALDIAN ERE AMETS BAIETZ

Doinua: Orioko balea

ZURE PINTXO 
ONENAK GUREKIN 

KONPARTITZEKO

AITORTU ZURE SEKRETUAK HEMEN




