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J A RRA I  GA I T ZAZU  SAR EAN  E R E :

Aurkibidea

beraien begiradak ikustea eta
irribarreak konpartitzea.
‘Debekatuta’ izan dugu hori
martxotik ekainera, mugatuta.
Nork esango zigun etxetik ate-
ratzeko debekua ezarriko ligu-
ketela XXI. mendearen biga-
rren hamarkadari hasiera ilu-
sio eta proiektuz beteta eman
genionean? 
Ilusioa, bai. 15 urte betetzen

dituenaren ilusioa zen gurea.
Hori zen aurtengo proiektua,
urteurren berezia zuekin bate-
ra ospatzea. Eta, modu batera
edo bestera, hori posible egitea
da gure asmoa. Orain arte, ez
jaien, ez kontzertuen, ez pren-
tsaurrekoen, ez Urriko Azken
Astelehenaren, ez Arrain
Azokaren, ez bonbardaketaren
urteurrenaren, ez Erreka egu-

naren, ez zesta partiduen berri
zuen esku eta begietara heltzea
posible egin dugun bezala. 
Zuek izan zarete bulegoko

berotasunaren faltan telelan
hotzari aurre egiteko garra.
Herritar eta kazetari konfina-
tuak izan gara, bai, baina zorio-
nez informazioa libre izan da. 
Zaintzak berebiziko garran-

tzia hartu du 2020ko ez urte
honetan. Nork bere burua
zaintzea, etxekoak zaintzea,
gure umeak zaintzea, gure
nagusiak zaintzea, gure osasu-
na zaintzen duten horiek zain-
tzea... Zaintza. Baita informa-
zio askatasuna eta informazioa
jasotzeko eskubidea zaintzea;
gure burua zaintzea, zuek zain-
tzeko. 
Eta zainketa berezietan

Bulegoko berotasunetik
idazten ditut lerrook.
Hotza da bulegoa

neguan, baina beroa da lanki-
deen gertutasuna, aurrez aurre
berba egiteko aukera izatea,

Ez urtea

OIHANA
CABELLO ELORRIAGA

dugu gertuko eta aurrez aurre-
ko komunikazioa, gure bizimo-
dua eraldatu duen birus honi
aurre egiten diogun arte koa-
rentenan utzi duguna.
Musukorik eta distantziarik
gabeko elkarrizketak eta talde
argazkiak, ekitaldi jendetsuen
kronikak, kaleei bizitasuna
ematen dieten ospakizun, ger-
takari, ekitaldi eta festen erre-
portajeak... Bereziki zaindu
beharrekoa delako herritik
sortu eta herriarentzat egiten
den guztia, egunen batean gure
artera bueltatuko den elkarla-
na, gertuko harremanetik erai-
kitzen dena. 
Ez urtea joan da.

Distantziatik, gertu jarraitu
dezagun, 2021ean metroak zen-
timetro bihurtu daitezen. 
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15
Barrutialde
Antzerki 
taldea

A.D.E.S
Espeleologi
Elkartea

AGIRI 
arkeologi
elkartea

Aixerrotape
Txirrindulari
Elkartea

AL-ANON

Albano
Jauregi
elkartea

Aldaba
Aldizkaria

Alkartasuna
dantza 
taldea

Allende
Salazar
Eskola
Publikoa

Allende
Salazar
Guraso
Elkartea

Andra
Mari Korala

Antolinape
Kultur
Elkartea

Añebustin-
Añetu

Arbolizko
txokoko
elkartea

Aritzatxu
Triatloi 
taldea

Arkibai
Elkartea

Arkupe
Pilota 
taldea

Arrano
Kultur
Elkartea

Arriguri

Arrolape
Mendi Kirol
Elkartea

Arte Eskola 

Artie 
dantza
taldea

Artieko
Nagusien
Elkartea

Artxube
dantza 
taldea 

Artza Pilota
Elkartea

Askapena
Busturialdea

Asociacion
contra el
Cancer

Asociación
Coro
Rociero
Maika

Asociación
de la 3ª
edad de
Busturia

Asociación
de Mujeres
Viudas 

Asociación
Embarca-
ciones
Portuondo 

Asociacion
Motera
Izaro Bikers

Asociacion
sociocultu-
ral Bilbosalsa

Astra 

Astra
Zinema
Paradiso

Asunek

Atorrak

Atxapunte -
Ehiza eta
arrantza 

Atxurkulu
Emakume
elkartea

Atxurkulu
Mendi
Kluba

Azoka 
berriko 
merkatariak
(Berazel)

Azti tecnalia

Bake-Leku
elkartea

Bakelite

Barrueta
Arte 
elkartea

Barrutia LHI
Ikastetxea

Barrutialde
BHI

Barrutiko
guraso
elkartea

B.Barrueta
/I.Arozena
Institutua

Baserria
landuz

Batun Batun
Aisialdi
Kultur Elkart.

Begi
handi 
taldea

Beletxe
elkartea 

Bermeoko
Danborrada
+ Kabalgata
(BUDEK)

Bermeo
Elkartea
(Karate)

Bermeoko
Erraldoien
konparsa

Bermeo
Futbol 
taldea

Bermeoko
Abesbatza

Bermeoko
Arkuzko
Tiroaren
Elkartea

Bermeoko
Berbalagun

Bermeoko
Haurreskola

Bermeoko
Joaldunak

Bermeoko
San
Frantzisko
Eskola
Publikoa

Bermeoko
Txirrindula-
ritza taldea

Bermeoko
Txistulariak

Bermeoko
Txosna
Batzordea

Bermeoko
Urdaibai
Arraun
Taldea

Berton
Merkatari
elkartea

Bertso-
mendi

Besalde
Bermeo
Sahararen
Alde

Bizkaigane
elkartea

Biztu Irratixe

Bostale

Busturia kirol
taldea 

Busturia
Txirrindulari
Taldea

Busturialdea
Harrera
Lurraldea 

Busturiko
Haurreskola-
Seintxu

Buy 
Urdaibai

Cardio Kick
Boxing
Busturlagun 

Caza y
Pesca

Gernika-
Lumo HHI

Ciclista
Gernikesa
Elkartea

Club
Deportivo
Rueditas

Dantzatu
Gurekin
dantza 
karibearren
elkartea

Dringili-
Drangolo
Elkartea

Eako jai
batzordea

Egunsenti
dantza 
taldea

Eguzki 
begira 

EHE

Ehiza,
Arrantza eta
Tiro Elkartea

Elai-Alai
Dantza 
taldea

Elantxobe
Arraun
Elkartea

Elgizel
Urdaibai -
ASINSOC

Eleizalde
Ikastola

Emakide
(Emakumee
n taldea)

Ereño Jai Alai

Ereñoko
Gerendape
Herri kirol
taldea

Erroxape
emakumeen
alkartea

ESE Urdaibai

Eskola Kristo
Musika
Elkartea

Eutsi gogor,
danok 
batera

Euskal
Australiar
Alkartea

Euskal 
Jai Alai
Elkartea

Euskara 
taldea
Euskaraz
Berbetan

Foruko
Urdaibai
dantza 
taldea

Galerna
Taldea

Garriko
Bertso
Eskola

Gaudeamus
Korala

Gautegiz
Arteagako 
Gaztelu-zar
elkartea

Gautegiz
Arteagako
Haurreskola 

Gazte Zar
dantza 
taldea

Gazte- Zar
Mendiko
Taldea 

Gernika
Arin-Arin
Atletismo
taldea

Gernika
Batzordea

Gernika BHI
(institutua)

Gernika
Futbol Sala

Gernika
Gogoratuz
Elkartea

Gernika
KESB

Gernika
Memoriaren
Lekuko

Gernikako
merkatari
elkartuak

Gernika 
off-road

Gernika
Racing
Elkartea

Gernika
Rugby 
taldea

Gernika
Sporting 
futbol club

Gernika Sub

Gernika-
garretan

Gernikako
Argazkilaria
k PHOTOKA

Gernikako
Berbalagun

Gernikako
Bonbar-
deaketaren
Dok.Zentroa

Gernikako
jai 
batzordea 

Gernikako
Lekuek

Gernikako
Marijesiak
Elkartea

Gernika-
Lumoko
eskola
bidea

Gernika-
Lumoko 
Gazteen-
tzako 
Informazio
Bulegoa

Gernika-
Lumoko
Haurreskola
Barrutia

Gernikatik
Mundura
(GKE) 

Gernikazarra
Historia
Taldea

Eskerrik asko Busturialdeko eragileoi  
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Goi-zale
Elkartea
mendi 
taldea

Gorabide
Elkartea
Busturial-
dean

Gorosti
Kultur
Elkartea

Goxotan
Gernika

Guraso
elkartea 
San
Frantzisko-
Bermeo

Gure 
arbasoen
herria kultur
elkartea

Gure Arbola
Zaharra
Elkartea 

Gure Esku
Dago 

Gure
Garrafie
Kultur
Elkartea

H. FACTORY-
DXE 
literatura eta
arte banda

Hackinba-
dakigu 
informatika
elkartea

Haizeder
Eskola

Haizeder
Guraso
Elkartea 

Haitz Biribil
Elkartea

Haitz
Nagusijje

Harri Berri
elkartea 

HEAHerrijeri
emon arnasa 

Hirugarren
Adineko
elkartea 

Ibarrange-
luko
Haurreskola

Ibarruriko
Baso
Txoritxu
Dantza
Taldea

Ideasur
(GKE)

Ikuilu
Elkartea

Iparragirre
Musika
Elkartea

Iparralde-
Hegoalde

IPES

Irrintzi-Alai
dantza 
taldea

Itsuki irratia -
Berko Kultur
taldea

Izaro 
abesbatza 

Izaro-Sub
taldea

Jangurie

Jose Maria
Uzelai Herri
Ikastetxea

Judo Club
Bermeo

Kanalako Jai
Batzordea

Kanalako
Memen-
koko Kultur
Elkartea

Kanalatarrok
Kanalagatik
Kanalarako

Kanaleko
Nagusiek
Elkartea

Kankin-
kabara 
txistu taldea

Kanpantxu-
ko Abialai

Karabi kultur
taldea

Kabelinatxe
dantza 
taldea

Kate Sarea

Katillotxu
Emakumeen
Elkartea

Kokotxa 
kultur taldea

Kolakaine
Kultur
Elkartea

Kosnoaga
Igeriketa
Taldea

Kukubeda-
rra

La Kapilla
Rock
Elkartea

Laia Kultur
Elkartea
(Busturia)

Lauhortz 
kultur 
elkartea

Lilibertso
Bertso
Eskola

Lobak

Loradi
Haurreskola

Lorea 
dantza 
taldea

Lumo Kirol
Eskola

Lurgorri
auzoko 
kultur 
elkartea

MB 2000
Zerbitzu
Soziokultura
lak

Makazaga
Musika
Alkartea

Mape
Busturia
Mendi
Taldea
Elkartea

Matxinada
Elkartea

Mendata
ezagutuz

Mendieta

Mertzede
Ikastetxea

Metal
Fabrika

Montorre
herri 
ikastetxea

Montorre-
alde Elkartea

Mundaka
Arraun
Taldea

Mundaka
Surf Kayak

Mundakako
Abesbatza 

Mundakako
Eskola

Mundakako
Haurreskola

Muñogorri
Txokoa

Muruetako
sokatira 
taldea

Muxikako
Erdu Gazte
Taldea

Muxikako
Haurreskola

Nabarnizko
jai 
batzordea

Natxi

Norez

Nuntxaku
Kultur
Elkartea

Odol-
Emoileen
Elkartea
"Odolki-
deak"

Ogoñope
surf taldie

Oilargane
Mendatako
kirol zaleak

Ongi etorri
Errefuxiatuak

Otsozulo
kultur 
elkartea

Paresi pilota
elkartea

Paresiarrak
Pauso txikia,
asmo
handia 

Peña Atletic
Nabarniz

Piratak Herri
Kirol Kluba

Portu Zahar
Elkartea

Pozgarri
nagusien
elkartea

Rudelari
S. D. Gernika
Futbol
Elkartea

Sagrado
Corazón
Ikastetxea

Saguzahar
Saltsamendi
Kultur Elkart.

San Fidel
Guraso
elkartea

San Fidel
Ikastola

Sandindere
Kirol Taldea

Sanikola
Nagusien
Elkartea

Santa Vera
Cruz Elkartea 

Sare 
Gernika

Seber
Altube
Ikastola

Sollube 1937

Sollube 707
mendi 
taldea

Sorginorratz

Sorgiro

Spooky-
pheria 
productions
taldea

Sukarrieta
Eskola 

Saiakuntza-
SESZ

Swingtxaku
Tac-Tic kultur
Elkartea

Taraska
Atletismo
Taldea

TIRIS
Gernika
Sahararen
alde (GKE) 

Tourdaibai
Elkartea

Trinkete
Antitxokoa

Tukatukada
batukada
musika
elkartea

Txara-Txara
kultur Taldea

Txikitzerik

Txilipitxe-
ruek kultur
elkartie

Txistera
Kultur Elkart.

Txo Sevilla
dantza 
taldea

Txoko
Bake Leku

Txutxu
Gazte Elk.

Urdaibai
Eskubaloi
Taldea

Urdaibai
Futbol tald.

Urdaibai
Judo

Urdaibai
Kantagune
Euskal
Kantazaleak

Urdaibai
Pala Elkartea

Urdaibai
Errugbi
Eskola 

Urdaibai
zaldi taldea

Urdaibaiko
Galtzago-
rriak

Urdaibaiko
Lurgozo elk.

Urdaibaiko
Perretxiko
zaleak elk.

Urdaibikers
motorzale
elkartea

Urdairack
Rugby
Elkartea

Urdaitri
Triatlon
Taldea

Urremendi
Elkartea

Urretxin-
dorra
Guraso Elk.

Urretxin-
dorra Herri
Eskola

Uzelaiko
ikasleen
guraso elk.

Voces
Blancas 

Xankore
Antzerki T.

Xixili Taldea

Zabalik
Europan
Euskal
Kultura Elk.

ZAIN 
DEZAGUN
URDAIBAI

Zantzue
Kultur
Elkartea

Zine klub
elkartea

    HITZA egiten laguntzeagatik!
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URTARRILA 2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 6
‘Marijesiak 4:00’ 
egitasmoak harrera
oso ona eduki zuen
GERNIKA-LUMO //Marijesiak
4:00. Bederatzi gau hotzetan
proiektuak izandako harrera
eta babesagaz «pozik» agertu
ziren Gernikako Marijesiak.
Guztira hiru emanaldi egin zi-
tuzten udalerrian, eta hirure-
tan bete zituzten aretoak. Ur-
tarrilaren 3an proiektatu zu-
ten azkenengoz dokumentala
udalerrian, eta beraientzat
«pozgarria» izan zen hasiera-
tik aurreikusita ez zegoen hi-
rugarren emanaldi hori he-
rrian eskaini ahal izatea.
Proiektua eskualdean zabal-
tzeaz aparte, Durangaldean
eta Baionan ere erakutsi zu-
ten, eta Argentinara ere iritsi
zen. «Tradizioa baino gehiago
da, pribilegioa».

Arropa eta jostailuak bildu zituzten  
BUSTURIA //Ekoetxeak erabilitako jostailu eta arropa bilketa
egin zuen beste urte batez Kooperagaz elkarlanean, bazter-
keta zein arrisku egoeran dauden pertsonen laneratze eta gi-
zarteratzean laguntzeko helburuagaz. Ekimenaren susta-
tzaileek eskerrak eman zizkieten lagundu zutenei. 

Txirrindularitza profesionalari, agur 
MUXIKA //Hamalau urtez pedalkadak ematen ibili eta gero, mo-
nonukleosiaren ondorioz kirol ibilbideari agur esan zion Beñat
Intxaustik. Une berezienak Giroko bi etapa garaipenak eta mai-
llot arrosa janztea izan zirela adierazi zuen, eta nahi izan zuen
taldeetan egoteko aukera eduki izanagatik «pozik» zegoela.
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2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA Urtarrila 7› › › › //

Undabason 1,8 
hektarea erosteko
akordioa lortu zuten

MUXIKA// 2020an Undabaso
baso bihurtzeko helburuari
jarraituz, 5.283 euroren truke
1,8 hektareako erosketa akor-
dio bat lortu zuen Lurgaia
Fundazioak. Erosketa horri
esker, Urdaibaiko Ibai Sarean
250 metroko lurra berreskura-
tzea eta aire zabaleko laborea-
gaz bukatzea ahalbidetzeko
bideari ekin ahal izan zioten.
Ondoren, Undabaso baso
bihurtzeko helburuari jarrai-
tuta, Monterreyko pinu lan-
daketen eremuekin eta euka-
liptoz betetako lurrekin buka-
tzeko asmoa agertu zuten.
2019an, 46.000 euroren

truke, 11,89 hektarea erosi zi-
tuzten Lurgaia Fundazioko-
ek, eta erosketa horiek, neurri
handi batean, herritarren la-
guntza ekonomikoari esker
posible izan zuten. Halaber,
bazkideen kuotak «euren oso-
tasunean» lurrak erostera bi-
deratu zituztela gogorarazi
zuten. 

Saharara bidaltzeko 7.809 kilo
jaki batu zituen Besaldek  
BUSTURIALDEA //

Besaldekoak oso
pozik agertu ziren
herritarrengandik
jaso zuten 
laguntzagaz

Piztu Itxaropena 
XVI. Euskal Karabana
Solidariorako 7.809 kilo
jaki batu zituen Besalde
Bermeoko Sahararen alde-
ko elkarteak urtarrilean
Busturialdean egin zuen
elkartasun kanpainan.  

Bermeo, Mundaka,
Busturia, Muxika,
Kortezubi, Gautegiz
Artega, Ea eta Gernika-
Lumoko denda eta ikaste-
txeetan jarri zuten abian
elikagai bilketa, eta urta-
rrilaren 25ean kargatu
zuten kamioia Sahararen
Aldeko Koordinadorak
Bilbon duen biltegi nagusi-
ra eramateko. 

Elkartekideek jakinarazi
zutenez, aurrekoetan ez
bezala, Ean batutakoa ere

gainerako gaiekin batera
bidali zuten. 

Besaldekoak «oso oso
pozik» agertu ziren jasota-
ko laguntzagaz. Batutako
janariaz gain, norbanako-
en diru laguntzak ere jaso
zituzten: 560 euro. Diru
hori janariak eta konpre-
sak erosteko erabiliko
zutela adierazi zuten.
Norbanako, elkarte,
denda, enpresa, hezkuntza
zentro eta udal guztiei
eskerrak eman zizkieten.

Piztu Itxaropena Euskal Karabana Solidarioaren baitan egin zuen bilketa Besaldek.
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2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA Urtarrila› › › 8

Asparbiren alde egin zuten korrika 
BERMEO // Nagusi, ume zen nagusi, Asparbi Bizkaiko
Parkinson elkartearen alde korrika egitera atera ziren
Bermeoko XVI. Herri Lasterketan. 754 korrikalarik zeharkatu
zituzten herriko kaleak, eta horietatik 147k lehiatu zuten las-
terketa nagusia; 42 emakumek eta 105 gizonezkok. Urtero
legez, ume eta nagusien artean arrakasta handia eduki zuen
kirol probak. 607 aritu ziren korrika (%52,39 neskak).

Kontzientzia Sortzaileen figura sortu zuten 
BERMEO //Herriko kale eta leku publikoak garbi mantentzeko
herritarrak sentsibilizatu asmoz, Kontzientzia Sortzaileen
figura sortu zuen Bermeoko Udalak. Enplegu Planaren baitan,
bi pertsona hartu zituzten, bost hilabeterako. Euren lana «oso
garrantzitsua» izango dela esan zuen Aritz Abaroa alkateak.

Brontzea lortu zuen Muruetak 640koan
MURUETA// 2020ko Euskadiko Goma Gaineko Sokatira Txa-
pelketan brontzea lortu zuen Murueta Sokatira Taldeak Idia-
zabalen. Beti-Gazte nafarrek jantzi zuten txapela, eta Ibarra
talde gipuzkoarra sailkatu zen bigarren. Finalerako aldaketa
pare bat egin zituen Jon Eskibel entrenatzaileak, eta lortuta-
ko emaitza esperotakoa zela adierazi zuen, hobetzen zihoaze-
la nabarmenduz. Bigarren postua ere eskura eduki zuten.

Euskaltzaindiak Jon Lopategi omendu zuen
MUXIKA // Euskaltzaindiak urteko lehenengo osoko bilkura
baliatu zuen 2019an zendu ziren euskaltzainei omenaldia egi-
teko. Jon Lopategi izan zen akademiak omendutako bat. An-
dres Urrutia euskaltzainburuak euskara eta euskal kulturare-
kiko erakutsi zuten konpromisoa nabarmendu zuen. 
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1.500 pertsonaren pausoak, etxera ekartzeko
GERNIKA-LUMO // Zaletasuna elkartasun bi-
lakatuta, mendian gora eskubideen alde
egin zuten ia 1. 500 lagunek, Gernika-Lu-
mon. Oinez edo lasterka, milaka pauso isilek
ozen markatu zioten bidea gizarteari: ehun-
ka kilometrora preso daudenak etxera ekar-

tzeko bidea. Ia 700 mendizale batu zituen
martxa luzearen aurretik, omenaldia egin
zieten Busturialdeko presoen senideei. Le-
hen bost dortsalak Kepa Arronategi, Jabi
Abaunza, Oier Goitia, Eneko Goieaskoetxea
eta Ibon Goeiaskoetxearentzat izan ziren.

U30eko grebak inoizkorik erantzun onena izan zuen
BUSTURIALDEA //Erantzun zabala, «mundia-
la» jaso zuen Euskal Herriko Eskubide Sozia-
len Gutunak urtarrilaren 30erako deitutako
greba orokorrak. Industrian zabala izan zen
jarraipena, eta hezkuntza eta gainerako zer-

bitzu publikoek eta merkararitzaren zati
handi batek ere bat egin zuten protestagaz.
%85-90eko jarraipena izan zuen deitzaileen
datuen arabera, «inoizkorik zabalena». Egun
historikotzat jo zuten urtarrilaren 30a. 

2.100
GERNIKA-LUMOKO 
JOLAS PARKEAREN
ERABILTZAILEAK
Arrakasta handia izan
zuen 2019ko Gabonetan
Jai Alai frontoian jarri zu-
ten umeentzako jolas par-
keak. Hiru egunetan, 2.100
bisitaritik gora izan zituen. 

124
BERMEOKO HERRI 
BABESAK 2019AN 
EGINDAKO IRTEERAK 
Herri Babeseko bolunta-
rioek askotariko 124 irtee-
ra egin zituzten 2019an,
2018an baino 20 gehiago.
Gaztelugatxeko San Jua-
nera joateko SOS Deiake-
tik jasotako abisuak 89
izan ziren. 42 irteera sute-
ak itzaltzeko izan ziren;
2018an 27 izan ziren. 

53.122
BAKEAREN MUSEOAK
INOIZKO BISITARI
GEHIEN IZAN ZITUEN 
2020 urtean sartuta,
2019ko bisitari kopurua ja-
kinarazi zuen Bakearen
Museoak. 1.252 bisitari
gehituta, inoizko datu one-
na izan zuen: 53.122 pertso-
na igaro ziren museotik
–26.435 europearrak–.
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Txikienek irribarre eta jolasez bete zuten Astra   
GERNIKA-LUMO // Zirkoteke umeen jaialdiak
irribarrez eta ekintzaz bete zuen Astra. Jen-
detza gerturatu zen kulturarako fabrika so-
zialera, aurreikuspenak gaindituz. Astrako
espazioa egokituta, zirkua izan zen protago-
nista. Txitatoki Urdaibai Zirku Eskolako ki-

deek ordubeteko zirku ikuskizuna eskaini
zuten, eta harrera bikaina izan zuen umeen
artean. Zirku tailerrak ere izan zituzten au-
keran. Jaialdiaren arrakasta ikusirik, ondo-
rengoak antolatzeko baliagarria izango zi-
tzaiela esan zuten antolatzaileek.

Murueta Sokatira
Taldea, bosgarren
600 kiloko finalean
MURUETA // Azken orduko le-
sio batek baldintzatuta jokatu
zuen Murueta Sokatira Talde-
ak 600 kiloko finala. Sokan
ondo sartzerik ez zuten izan,
eta deseroso aritu ziren. Bos-
garren postua baino ezin izan
zuten eskuratu. Ibarrak hartu
zuen lehiaketa, eta Beti-Gazte
izan zen txapelduna; etxeko
taldearentzat izan zen zila-
rrezko domina eta Gaztedi-
rentzat brontzezkoa.

Urpean, minbiziaren ikerketaren alde
BERMEO // Minbiziaren aurkako egunaren harira, gaixotasuna
ikertzearen aldeko keinuak urpera eroan zituzten, Izaro Sub tal-
dearen ekimenez.Vencer al cancer elkartearen proiektua diruz
laguntzeko, elkartasunezko bataioak antolatu zituzten, eta Ara-
ne kiroldegian 50 lagun inguru batu ziren.

Hezeguneen Eguna, ekimenez bete 
GAUTEGIZ ARTEAGA // Mundu Mailako Hezeguneen Eguna
ospatu zuten Urdaibai Bird Centerren. Eguraldia lagun,
inoizko bisitari gehien gerturatu ziren Gautegiz Arteagara;
400 lagun inguru. Azalpenak emateko baliatu zuten eguna,
eta eraztun zientifikoen erakusketa bat ere egin zuten. 
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Busturiko alkate eta zinegotziak, Eusko Ikaskuntzako ordezkaria, ikerlaria eta ikerketa zuzendaria, aurkezpenean.

‘Gerra Zibila Busturian’, 
memoria historikoa izateko 
BUSTURIA // 2016an
Xabier Herrero
historialariak hasi
zuen ikerketaren
emaitza 
aurkeztu zuten

Bi urteko lan sakonaren
ostean, Gerra Zibila
Busturian argitalpen bikoi-
tza aurkeztu zuten:
Busturia (1916-1937):
Berrezarkuntza, diktadu-
ra, II. Errepublika eta
Busturia (1937-1945): lehen
frankismoa. 

Busturiko Udalak eta
Eusko Ikaskuntzak lanki-

detzan egindako argitalpe-
na 2016an abiatu zuen
Xabier Herrero historiala-
riak, Busturian 36ko gerrak
izan zuen eraginari buruz-
ko ikerketa beka bategaz. 

Lehenengo aleak tokiko
erakundeen bilakaera poli-
tikoa aztertzen du. II.
Errepublikagaz eta 36ko
gerragaz lotutako udalerri-
ko hainbat alderdi sozial
ditu ardatz, hala nola, ide-
ologia ezberdinen ezarpe-
na, gatazka sozialak, mobi-
lizazio militarra, erbestea
edo errepresioa.

Erregimen diktatoriala
ezarri zen bitartean biztan-

leriaren aurka erabili zen
errepresioaren azterketan
oinarritzen da frankismoa-
ri eskainitako bigarren
alea; errepresaliatuen izen
propioei arreta berezia
jarriz. Lanak, gainera,
herrian frankismoaren
lehen epealdiari lotutako
beste alderdi batzuk azter-
tzen ditu: erbestea, nazio-
nal-katolizismoa...

700 ale argitaratu zituzten,
eta udalak herritar guztien
etxebizitzetara bidali
zituen. Emaitzagaz «pozik»
zeudela esan zuen udalak,
eta herriko historia konta-
tzen jarraitzeko asmoa
agertu zuen.

600 kilo elkartasun,
Ekoetxean egindako
bilketa solidarioan
BUSTURIA// Solidaritateari es-
ker, 400 kilo jostailu eta 200
kilo arropa batu zituzten Eko-
etxea Urdaibain. Batutakoa
irabazi asmorik gabeko Koo-
pera Ingurumen Zerbitzua el-
karteak jaso zuen.
Ekimenak helburu bikoitza

duela azaldu zuten; alde bate-
tik, kolektibo behartsueneki-
ko laguntza eta solidaritatea
adieraztea, eta bestetik, ba-
tzuentzat erabilgarriak ez di-
ren materialak birziklatzea
eta berrerabiltzea.
Busturian batutakoa iraba-

zi asmorik gabeko Koopera
Ingurumen Zerbitzua elkar-
teak jaso zuen. Koopera giza
ekimena sustatzen duen koo-
peratiba eta enpresa taldeak
osatzen dute. Aipatu elkarte-
ak ingurumen babesa eta giza
berrikuntzaren inguruko
ekintzak sustatzen ditu, eta
era berean, bazterketa egoe-
ran edo arriskuan dauden
pertsona horien laneratze eta
gizarteratzea bilatzen du.
Ekoetxea Urdaibaik eske-

rrak eman zizkien solidarita-
tea agertu zuten guztiei.
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Txakurgunea zabaldu zuten Adubidxen 
BERMEO // Txakurrek 24 orduz aske ibili ahal izateko 1.200 me-
tro koadroko gunea zabaldu zuen Bermeoko Udalak Adubid-
xen. Espazio berria mahaiekin, iturriagaz, zakarrontziekin eta
txakurrentzako jolasekin hornitu zuten. Gunea erabili ahal iza-
teko, animaliak identifikatuta eta txertoak egunean eduki be-
har direla ohartu zuen udalak, eta segurtasunagatik, txakur gai-
xo eta arriskutsuek eta umeek ezin dutela sartu. 

10. urteurren jaialdia ospatu zuten 
EA // Natxituko Haizeder eskolako ikasle, irakasle eta gurasoe-
ak eskolaren hamargarren urteurren jaialdian batu ziren.
Ehunka lagun gerturatu ziren Natxitura, eta «giro bikainean»
egun ederra igaro zuten, hamarkadako gertakariak gogora-
tuz. Inguruko herrietako alkateei landare haziak eman zizkie-
ten ikasleek, euren herrietako umeak bertan haziko diren sei-
nale. Handitzen jarraitzeko nahia azaleratu zuten.

‘Malkoak euripean’, 25 urteko lanaren isla
GERNIKA-LUMO // 25 urteko ibilbidean askotariko materialekin
landutako askotariko gaiak bildu zituen Jose Angel Uberuaga
Ube-k Kultur Etxeko lehen solairuan eta Elai Alai aretoan. Artis-
ta gernikarrak egindako eskultura, margolan, argazki zein ikus-
entzunezkoek ikusleen arreta osoa bereganatu zuten. 

First Lego League, Sagrado Corazonentzat 
BERMEO // First Lego League Euskadi Lehiaketako sari nagu-
sietako bat Bermeora ekarri zuten Sagrado Corazon ikastetxe-
ko DBH 4. mailako 11 ikaslek osatu zuten Bermibot taldekoek,
eta Espainiako Txapelketarako txartela lortu zuten. Saria po-
zez gainezka eta hunkituta jaso zuten gazteek. 
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Eskuz Binakako Txapelketa hartu zuen Santanapek
GERNIKA-LUMO // Santanapeko harmailak
jendez gaineka egon ziren EPELen Eskuz Bi-
nakako Txapelketan. Kantxan, Artola-Aran-
guren eta Altuna-Galarza aurrez aurre. Parti-
du berdintsua espero zutenek huts egin zu-
ten. Hamalau puntuko aldeagaz irabazi

zuten alegiarrak eta aginagarrak. Pilota jaial-
dia Jesus Manuel Madariaga Arkupeko oho-
rezko presidenteari omenaldia egiteko ba-
liatu zuten. Lehengo eta oraingo pilotariek
eskertu nahi izan zioten udalerrian pilota
suspertzeko eta bultzateko egindako lana. 

Arrain Azoka 
elkarteak haritzak
landatu zituen
BERMEO// Arrain Azoka elkar-
teko kideek 25 haritz landatu
zituzten Arranotegin, 25.
Arrain Azokak ingurumene-
an eragin zuen karbono aztar-
na konpentsatu asmoz. Aritz
Abaroa alkateak ere parte har-
tu zuen landaketan. Longane
baserriaren inguruan landatu
zituzten haritzak. 
Ihoberen Erronka Garbia

ekimenera batu zen 2019ko
Arrain Azoka, ingurumen in-
paktuak txikitzeko.

Aingerubiden hobekuntzak egin zituzten
BUSTURIA //Hezetasunaren eraginez sorturiko kalteak konpon-
du zituen Busturiko Udalak Aingerubideko kultur etxean. Erai-
kin barruari aurpegia garbitu zioten, eta kanpoaldean ere zen-
bait margotze lan egin zituzten, eraikinaren behekaldean, batez
ere. 4.100 euroko aurrekontuagaz egin ziren lanak.

Eskola jantokien araudi berria eskatu zuten
BUSTURIALDEA // Gure platera gure aukera plataformak eskola
jantokien eredua aldatzeko borondate politikoa eta jangela be-
rriak diseinatzerakoan hezkuntza komunitate osoaren parte
hartzea bermatzeko exijitu zion Eusko Jaurlaritzari. Diru pu-
blikoaren erabilera zuzena ere eskatu zuten. 
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Bizitza erdigunera eroan zuten berriz emakumeek

Joseba Lopezek 
irabazi zuen Ereñoko
Udala Sari Naguia
EREÑO // Lehendakari Torne-
oko lehen lasterketa irabazi
zuen Jira-Birako Joseba Lo-
pezek (2.44.55). Lau segundo-
ra helmugaratu zen Caja Ru-
ral-RGAko Alfonso Pla, eta
seira Laboral Kutxa Euskadi
Fundazioko Unai Iribar.

Segurtasun lanak
amaitu zituzten
Laidako errepidean
IBARRANGELU // Laida hon-
dartzako errepidean hobe-
kuntzak egin zituen Ibarran-
geluko Udalak, oinezkoen se-
gurtasuna bermatu, iriste
erraztasuna lortu eta GR ibil-
bideen arteko lotura egiteko
helburuagaz.

Euskadi Ikerkuntza Saria, Agirreazkuenagari 
BUSTURIA // Joseba Agirreazkuenaga Busturiko bizilagunak
2019ko Euskadi Ikerkuntza Saria jaso zuen, bere ibilbidean
egindako dibulgazio lan garrantzitsuagatik, bere ikerketa-ildo-
ei jarraitzen dieten taldeak sortzeko gaitasuna izateagatik eta
ezagutza euskal gizarteari transferitzeagatik. 

Zuhaitz Egunaren inguruan elkartuta
MENDATA //Giro politean eta lagunartean Zuhaitz Eguna os-
patu zuten mendatarrek. Kalbarion batuta, aurreko urteetan
landatutako arbolak zelan zeuden ikusi eta zuhaitz berriak
landatu zituzten. Ostean, txitxiburduntzia egin zuten Taber-
na Barri inguruan ume, gazte, heldu zein nagusiek.

14

BUSTURIALDEA // Bizitza erdigunean jartze-
ko kalera atera ziren beste behin emakume-
ak Emakumearen Nazioarteko Egunaren in-
guruan antolatutako ekimenetan. Benetako
berdintasun politikak eskatzeko baliatu zi-
tuzten mobilizazioak herriz herri. Gernika-

Lumon, bigarren urtez, parekidetasunean
eta berdintasunean oinarritutako ikaskun-
tza defendatu zuten ikasleek. Bermeon, uda-
lak berdintasun teknikaria kentzea gaitzes-
teko baliatu zuten manifestazioa; «berdinta-
suna ez da udal gobernuaren lehentasuna».
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Astelehenetako plaza itxi zuen udalak
GERNIKA-LUMO //Asteleheneroko plaza ez egitea erabaki zuen
Gernika-Lumoko Udalak, eta hala jakinarazi zien bertan ba-
tzen diren 270 baserritar, ekoizle eta saltzaileei. Hiru ekoizlek
salmentagaz jarraitzea erabaki zuten: «Biztanleek guk zuze-
nean baserritik ekartzen ditugun elikagaiak behar dituzte.
Beste inongo eskuetatik pasatu gabeak, oso garbiak eta osa-
suntsuak». Elikagai dendak zabalik egonik, ez zuten zentzuz-
koa ikusten plaza ez egitea. 

Kaltzada egoitzan konfinatu ziren langileak 
GERNIKA-LUMO // Kaltzada egoitzako langileek hamabost egu-
nez konfinamendua bertan egitea erabaki zuten, «kutsatzeko
arriskua gutxitzeko». 47 langile geratu ziren egoitzan, eta bes-
te 12 beraien etxeetan, laguntza guardia egiten. Esan zutenez,
erabakia hartu zuten «egoitzan bizi ziren nagusiak babeste-
ko» eta «gizartearekiko zeukaten konpromisoaren erakusle
modura, osasun sistemari arnasa emateko».

Martxoaren 12an eguneroko jarduna guz-
tiz aldatu zuten COVID-19ari aurre egite-
ko neurriek. Eusko Jaurlaritzak nabarmen

indartu zituen koronabirusaren hedapena
geldiarazteko neurriak, eta Bizkai, Araba eta Gi-
puzkoako ikastetxe guztietan irakaskuntza jar-
duna eteteko agindu zuen. Jaurlaritzaren go-

mendioei jarraituz, eskualdeko udalek eta taldeek ere
neurri bereziak hartu zituzten, eta ekintza gehienak

bertan behera geratu ziren. Nekane Murga Osasun sailbu-
ruak jakinarazi zuen irakaskuntza jarduera presentziala hama-
bost egunez etengo zela behinik behin. Irakasleak eta gainerako
langileak ohiko ordutegian lantokietan egon beharko zutela
erabaki zuen euskal gobernuak. 
Koronabirusaren hedapena ekiditeko jarraibideak eman zi-

tuzten agintariek: eskuak arreta handiz garbitzea; eztula egite-
rakoan ahoa besoagaz estaltzea eta erabili eta botatzeko zapiak
erabiltzea; altzairuak eta antzerakoak ondo garbitzea; kutsatuta
egon zitezkenei adinekoekin edo gaixotasun kronikoak zituzte-
nekin harremanetan ez egoteko eskatu zieten, eta leku publiko
eta jendetsuetan ez egoteko. Eskualdean ere neurriak hartzen
hasi ziren. Gernika-Lumoko, Bermeoko, Busturiko eta Eako
udalek eraikin publikoak itxi eta ekintzak bertan behera utzi zi-
tuzten. Ekoetxea Urdaibaik ikastetxeentzako jarduera guztiak
eten zituen, eta Muxikan, Zubieta Errotako ikastaro guztiak ber-
tan behera utzi zituzten. Kirol jarduera guztiak ere etenda gera-
tu ziren, jarduerak, partiduak zein entrenamenduak.
Martxoaren 14an Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko pre-

sidenteak alarma egoera ezarri  eta beregain hartu zituen Espai-
niako estatuko lurraldeetako eskuduntzak, segurtasuna barne.
Pertsonen zirkulazioa mugatuta geratu zen, gutxienez, bi aste-
rako. Baimendutako kasuetan bakarrik irten zitekeen kalera.
Euskal alderdiek  autogobenua «dinamitatzeko» saiakeratzat jo
zuten Sanchezen dekretua. Martxoaren 18an Jaurlaritzak jaki-
narazi zuen ikastetxeek itxita jarraituko zutela; gertaeren bila-
kaeragatik; koronabirus kasuak «inoiz baino gehiago» igo ziren.
Alarma egoera apirilaren 12ra arte luzatu zuen martxoaren

25ean Espainiako Gobernuko presidenteak.

Martxoa 15› › › › 2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 

IKASTETXEEN 
ITXIERA ETA 

ALARMA EGOERA
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Funtsezko jarduerak baino ez baimenduta
BUSTURIALDEA // Kutsatu kopurua txikitu asmoz, martxoaren
28an funtsezko jardueretakoak ez ziren langileak apirilaren
9ra arte etxean geratzeko agindu zuen Espainiako Gober-
nuak. Erabateko konfinamendua agindu zuen, eta jardun
ekonomikoa gelditzea. Sindikatuek begi onez ikusi zuten era-
bakia –gaitz ikusten zuten eguneroko lanari eustea osasuna
bermatuta–. Confebaskek «arduragabetzat» jo zuen neurria.

Ospitaleko baliabideak erabiltzeko eskaria 
BUSTURIALDEA //Gernika-Lumoko ospitalean oheak jartzea-
ren alde dagoen Ospitalea Orain plataformak adierazi zuen
ospitaleko baliabideak erabiltzeko COVID-19ari aurre egite-
ko. Hirugarren solairuak hutsik jarraitzen zuela gogoratu zu-
ten. Busturialdeko EH Bilduk ere bat egin zuen eskariagaz:
«Gernikako ospitaleko hornidura handitzeko unea dela uste
dugu».Osasun langileek eskatu zuten konfinamendua «serio-
tasunez» betetzeko: «Denok izan gaitezke birus eramaileak». 
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LAGUNTZA SAREAK
SORTU ZIREN HERRIETAN 

BUSTURIALDEA //Arrisku taldeei edota herritarren beharri-
zanei erantzuna emateko, auzolanean, elkar laguntzeko sa-
reak sortu zituzten Busturialdean, #BizkaiaGara boluntario-
en sarea jarri zuen martxan Bizkaiko Foru Aldundiak, eta
Guztion Artean egitasmoa Eusko Jaurlaritzak. 
Gazte talde batek sortu zuen laguntza sarea Bermeon, «he-

rritarrei behar duten guztian laguntzeko asmoz», eta ber-
miokogaztiek@gmail.com helbidea jarri zuten martxan. 
Busturian, informazioa trukatzeko WhatsApp taldea sortu

zuten, modu kolektiboan birusari aurre egiteko. Ean ere el-
kartu ziren bizilagunak; Beletxeren eta udalaren artean bul-
tzatu zuten elkartasun sarea, adinekoei erosketak egin, far-
mazia eta osasun etxeagaz harremanak bideratu, informa-
zioa banatu eta sortu zitezkeen egoerei auzolanean elkar-
tasunez erantzuteko helburuagaz. Elantxobeko Udalak la-
guntza emateko hainbat telefono jarri zituen martxan. Foru-
ko Udalak ere, laguntza eman zien behar zutenei, eta horre-
tarako, telefono zenbaki bat jarri zuen eskuragarri. Gerni-
kan, berriz, Zaintza Sarea antolatu zuten, laguntzeko prest
zeuden herritarrak antolatzeko, «osasun irizpideak zorrotz
errespetatuz». Ibarrangelun ere laguntza zerbitzuak aktiba-
tu zituzten, jende nagusiari erosketak egiteko edota behar zi-
tuzten botikak eroateko.
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Biotz Sakratukoen lekualdatzea salatu zuten
MUNDAKA //Mundakako Biotz Sakratua nagusien egoitzako
familia talde batek salatu zuen hango 23 egoiliar baimenik ba-
rik mugitu zituztela Busturiko Arrotegi egoitzara. Egun bate-
tik bestera hartutako erabakia izan zela kritikatu zuten, eta
kezka agertu zuten beraien senideekin zer gertatuko den ez
zekitelako. «Ez dakigu zergatik lekualdatu dituzten, eta ez da-
kigu Mundakara bueltatzeko aukerarik edukiko duten».

Sakaleta Eguna deitu zuten sindikatuek 
BUSTURIALDEA // Euskal gehiengo sindikalak mobilizazioak
deitu zituen Laneko Segurtasun eta Osasunaren Nazioarteko
Egunerako. COVID-19aren aurrean, langileak osasuna ber-
matzeko baliabide nahikorik barik lan egitera «behartzen» zi-
tuztela eta kapitalaren interesak lehenesten zituztela salatu
zuten; kapitala lehenesten zutela bizitzaren aurrean. «Osasu-
nik gabe, bizitzeko eskubidea bermatu gabe, ez dago beste
ezer. Heriotza dakarren lanak ez du lana izaterik merezi». 

KONFINAMENDUA 
LUZATU ZUTEN, BAINA
NEURRIAK ARINDUZ

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak apirila-
ren 26ra arte luzatu zuen konfinamendua, eta alarma egoera
maiatzaren 9ra arte luzatzea proposatu zuen. Dena den, kon-
firnamendua arintzeko neurriak ere hasi ziren onartzen. Ho-
rren baitan, hilaren 26tik aurrera 14 urtetik beherakoen kon-
finamendua «partzialki arintzea» onartu zuten; hasiera ba-
tean umeek nagusi bati laguntzera mandatuak egitera
bakarrik irteteko aukera izango zutela esan bazuten ere, az-
kenean, guraso eta eragile askoren protestei erantzunda,
egunean ordubetez kalera irteteko aukera eman zien San-
chezek. Egunean ordubeteko paseoak egitea baimendu
zuen, goizez edo arratsaldez, etxebizizitzatik kilometro bate-
ko eremuan beti ere. Nagusi zein umeei maskarak erabiltzea
gomendatu arren, ez zen derrigorrezkoa.

Normalatasunerako plana
Garatzen ari zen planaren berri eman zuen Jaurlaritzak.
Josu Erkoreka bozeramaileak esan zuen sail guztiak «buru-
belarri» ari zirela lanean normaltasunera bueltatzeko plane-
an, «gizartearen ohiturak mailakatuta eta berme osoz berres-
kuratu ahal izateko». Horretarako, hiru baldintza betetzea
ezinbestekotzat jo zuen: urruntze fisikoa, maskaren erabile-
ra eta eskuen garbiketarako eta espazio partekatuen higiene-
rako neurriak. Plana, dena den, osasun bilakaeraren eta osa-
sun publikoko agintariek ezartzen zituzten gidalerroen bal-
dintzapean zegoela esan zuen Erkorekak. Egunez egun
funtsezko kolektiboei eta pertsonei egiten dieten test kopu-
rua goraka zihoala azaldu zuen: «Gure helburua da hilabete
honetan milioi biztanleko 20.000 test egitea. Horri esker
udalerrietako egoera kontrolatu ahal izango dugu».
Pandemia «hobekuntza fasean» zegoela esan zuen Nekane

Murga Osasun sailburuak. Apirilaren 21ean, 12.810 COVID-
19 kasu zeuden; 974 herritar zeuden ospitalean, eta 1.103 zi-
ren hildakoak. Busturialdean 253 ziren positiboak: Bermeon
96, Gernika-Lumon 64, Mundakan 37, Busturian 31, Elantxo-
ben 4, Foruan, Gautegiz Arteaga eta Kortezubin hiruna,
Arratzun, Ibarrangelun, Morgan eta Sukarrietan bina eta
Ereño, Errigoiti, Mendata, Muxika eta Nabarnizen bana.
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Bermeoko Gurutze Gorriko boluntarioak, janari sortak prestatzen.

Egoera ahulean zeuden familiei
laguntza emateko elkarlanean    
BUSTURIALDEA //

Elikagaien
Bankuek gosearen
aurkako borroka
indartu zuten
alarma egoeran 

Osasun krisiaren eraginez
laguntza behar zutenak
egunez egun gehiago zirela
ikusirik, gosearen aurkako
borrokan jarraitu zuten
lanean Elikagaien
Bankuek. Gurutze Gorria
ongintzako erakundeagaz,
boluntario taldeekin eta
udalekin etengabeko
harremanetan egin zuten

lana, premiarik handiena
zeukaten norbanakoek eta
familiek, behintzat, jateko-
rik faltan eduki ez zezaten.

Bermeon elikagaiak bana-
tzeaz arduratzen den Kate
Sareak jarduna eten behar
izan zuen alarma egoeran,
eta Gurutze Gorriak hartu
zuen ardura. Kate Sareako
kideak, dena den, elikagai
sortak prestatzen aritu
ziren Gurutze Gorriari
laguntzeko. Kate Saretik
elikagaiak jasotzen zituz-
ten familiei ezeze, osasun
krisiak kolpatutakoei ere
banatu zizkieten elika-
gaiak. «Egunero jasotzen

ditugu deiak, eta ez dugu
inor elikagai barik utziko».

Inguruko bost zaharren
egoitzetara ere eroan zituz-
ten elikagaiak.

Gernika-Lumoko Gurutze
Gorriak zerbitzuak indartu
zituen alarma egoeran, eta
Bermeon ezeze, gainerako
herrietan ere elikagaiak
banatzeaz arduratu zen.
550 familia inguruk jaso
zuten laguntza. Egunez
egun gehituz joan ziren
laguntza behar zuten fami-
liak, eta Bizkaiko
Elikagaien Bankutik jaso
zituzten elikagaiak. 

2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 

Desinfekzio lanak
egin zituen Bizkaiko
Foru Aldundiak

IBARRANGELU// Ibarrangelu-
ko Elexalde auzoko gune na-
gusietan desinfektatze lanak
egin zituzten aldundiko lan-
gileek. Udalak Jaurlaritzari
eskatu zion zerbitzuak eta
jendea batzen zen lekuen gar-
biketa eta desinfektatze lanak
egiteko, «betiere, ahal zen
neurrian eta urgentziazko la-
nak oztopatu barik».

Koronabirusaren
datuei jarraipena
egiteko ataria, prest
GERNIKA-LUMO// Koronabiru-
saren eraginaren jarraipena
egiteko aukera ematen duen
webgunea prestatu zuen
Asier Musatadi gernikarrak:
covid19eus.net. Atarian herri-
ka egin zitezkeen bilaketak:
kutsatuen kopurua, hildako-
en kopurua, ospitaleratzeak,
egindako proba kopurua eta
bestelako datu publikoak
kontsultatu zitezkeen. Grafi-
koak ere txertatu zituen, era-
bilgarritasuna aberasteko. 

Apirila› › › 18
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Bakartasunetik oroimen kolektiboa landuz 
GERNIKA-LUMO // Lau minututan geldi.
15:45ak heldu eta sirena hotsek hartu zuten
herria apirilaren 26an, 83 urte arinago Kon-
dor legioko eta Aviazione Legionariako he-
gazkinek zerutik jaurti zituzten bonbak eta
sarraski eta heriotzak gogoratzeko. Biktimei

omenaldia egin zieten gernikarrek. Lorea
Ojanguren Kaltzada Egoitzako langileak piz-
tu zuen sirena, eta Unai Olaeta Lobakeko ki-
deak irakurri zuen Alex Uriartek idatzitako
testua. Etxeko babespean egin ziren urteu-
rren ekintza gehienak pandemiagatik.

Txistu eginez, 
euskal presoen
eskubideen alde
BUSTURIALDEA // Sarek eta
Etxerat elkarteak euskal pre-
soei ezartzen dizkieten sal-
buespen neurriak bertan be-
hera uzteko eskatu zuten.
Hiru aldiz txistu egin eta alda-
rrikapenez bete zituzten he-
rritarrek leiho eta balkoiak,
COVID-19ak eragindako alar-
ma egoeran sortutako egoera
«are gogorragoak» salatuz. 

Etxealditik Euskaraldira, hausnartzeko
BUSTURIALDEA// Ohitura aldaketa etxetik hasten delako, euska-
raren aldeko ekimenak Etxealditik Euskaraldira ekimena mar-
txan jarri zuen konfinamendu sasoian, euskararen erabilera
bultzatzeko eta euskal herritarrek etxekoekin eta etxetik dituz-
ten hizkuntza ohiturez hausnartzeko helburuagaz.

Merezimendu Saria, Ana Zubiagarentzat
FORUA //Ana Zubiaga Elordietak Elhuyarren Merezimendu
Saria jaso zuen, euskara normalizatzen eta zientzia gizarte-
ratzen egindako lanagatik. Zubiagak Giza Genetikako eskola
teorikoak eta praktikoak ematen ditu EHUn. Besteak beste,
Animalien Ongizaterako Etika Batzordeko kidea ere bada.
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MAIATZA 2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 

Zenbait jarduera ekonomiko martxan jartzea baimendu zuten
BUSTURIALDEA // Maiatzaren 11n 1. fasean sartu ziren Bizkaia,
Araba eta Gipuzkoa, eta horregaz batera, tabernek terrazetan
zerbitzatzeko baimena lortu zuten, betiere aforo mugatuagaz
eta segurtasun tarteak errespetatuta. Irekitzea erabaki zuten
batzuek, eta ez egitea beste zenbaitek, «zenbakiak ez zirelako
irteten» edo neurriak betetzea zail ikusten zutelako.
Merkatariek, ilepaindegiek, fisioterapia zentroek, tailerrek...

ere ateak zabaltzeko aukera eduki zuten. Maiatzaren 25etik
aurrera, 2. fasean sartuta, taberna barruan egoteko baimena
eman zuten –%50eko aforoa–, eta 400 metrotik gorako salto-
ki komentzialen jarduna berreskuratu zen. Osasun krisiak
eragindako krisi ekonomikoari aurre egiten laguntzeko, uda-
lek autonomoentzako eta mikroenpresentzako laguntzak
eman zituzten.

Langile harrotasunaren hitzordua 
BUSTURIALDEA // Sare sozialetan eta leiho eta balkoietan egin
ziren Maiatzaren Leheneko aldarrikapenak osasun krisia tar-
teko. LAB sindikatuak deituta, auto karabana egin zen eskual-
dean zehar. Ikur bateratua kaleratu zuten sindikatuek, langi-
leen bizitzak kapitalaren gainetik jartzeko eskatzeko.  

Pentsio duinen eskaera kalera itzuli zen
BERMEO // Maskarak soinean eta 2 metroko segurtasun tarte-
ak mantenduta, pentsiodunek kaleak hartu zituzten bi hila-
beteko etenaldiari amaiera emanez. Bermeon Goiko Plazan
bildu ziren, ohi legez, eta pentsio duinak eta kalitatezko zer-
bitzu sozial eta publikoak eskatu zituzten.

20
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Ikasle gutxi batzuk
ikasgeletara 
bueltatu ziren

BUSTURIALDEA // Martxoaz
geroztik ikasketa telematiko-
ak egin eta gero, maiatzaren
25ean ikasgeletara itzultzeko
aukera izan zuten DBH4ko,
Batxilergoko 1 eta 2. mailako
eta Lanbide Heziketako ikas-
leek. Eusko Jaurlaritzak zen-
troen esku utzi zuen itzulera,
eta gutxi batzuk izan ziren
Busturialdean bueltatu zire-
nak. Gernika-Lumoko Barru-
tialden Lanbide Heziketako-
ak itzuli ziren bakarrik, eta
txandakatuta egin zuten, se-
gurtasun protokolo zorrotzak
beteta. Gainerako zentroetan
jarduera telematikoagaz ja-
rraitu zuten.

Sei eguneko Arrain
Azoka birtuala 
antolatu zuten
BERMEO // Lameran egin or-
dez, COVID-19aren eraginez
sarean egin zen Bermeoko
Arrain Azoka. Balkoi eta lei-
hoetan mahoiak eskegi eta
sare sozialetara argazkiak igo-
tzera deitu zuen Arrain Azoka
elkarteak. Tailer, solasaldi eta
aurkezpenekin, egitarau za-
bala eskaini zuten.

14 urtetik gorakoek paseatzera ateratzeko aukera izan zuten.

Apurka-apurka, ateak zabaltzen
Pandemiaren joera
positiboa izanik,
Bizkai, Araba 
eta Gipuzkoan 
1. eta 2. faseak 
ezarri zituzten

COVID-19aren datuek
hoberanzko joerari eutsi
zioten, eta maiatzaren 2tik
aurrera, 14 urtez gorakoek
kirol jarduerak egiteko edo
paseatzera irteteko aukera
eduki zuten. 06:00etatik
10:00etara eta 20:00etatik
23:00etara ateratzeko bai-
mena eman zuen

Espainiako Gobernuak;
hiru ordutegitan bereizita. 

Edozein kirol egitea ahal-
bidetuko zuten, egunean
behin, udalerrian bertan
eta bakarka. Paseoetarako,
bizikide bategaz irten zite-
keen; paseo bat egunean,
kilometro baten barruan. 

Salvador Illa Espainako
Osasun ministroak adiera-
zi zuen «lehen helburua»
bete zela, «birusaren trans-
misioa murriztea». Dena
den, tentuz ibili beharra
azpimarratu zuen, birusa-

ren konplexutasuna ezeza-
guna zelako. Zuhurtzia
eskatu zien herritarrei,
banakako konpromisoari
eta kolektiboari eustea.

Maiatzaren 11tik 24ra
deseskalatzeko 1. fasea
ezarri zuen Pedro
Sanchezek, eta Eusko
Jaurlaritzak Espainiako
Gobernuak baino neurri
murriztaileagoak ezarri
zituen. Maiatzaren 25ean,
2. fasean sartu ziren
Bizkaia, Araba eta
Gipuzkoa, «normaltasun
berrirako» bidean. 

› › › › 
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Beste begirada bat Kantauri itsasora 
IBARRANGELU // Gametxon begiratokia egin zuen Ibarrange-
luko Udalak, Kantauri itsasora beste begirada bat eskaini as-
moz. Jarlekua jarri zuten berton, herrikoek eta bisitariek
atseden hartu eta paisaiaz gozatzeko. 2006an Gametxoko
auzotarrekin hartutako konpromisoari erantzun zion uda-
lak lanokin. 24.453,29 euro bideratu zituen udalak begirato-
kira –13.693,84 euroko laguntza jaso zuten Jaurlaritzatik–. 

Banda zabalaren premia aldarrikatuz 
BERMEO // Banda zabalik barik, eguneroko zailtasunak areagotu
zitzaizkien Almikako auzotarrei konfinamendu garaian. Tele-
lana egitea «ezinezkoa» zutela eta ikasleek ezin zituztela esko-
lak sarean jarraitu salatu zuten, konexioa behin eta berriz moz-
ten zitzaielako. Neurriak hartzeko eskatu zieten arduradunei.

Minutu bateko isilunea, hildakoen omenez
BUSTURIALDEA //COVID-19 pandemiarengatik hildakoak
eta haien senitartekoak gogoratzeko minutu bateko isilu-
nea gorde zuten udalerriz udalerri maiatzaren 27 eguer-
dian. Gernika-Lumoko udal ordezkariak –argazkian–uda-
letxe aurrean batu ziren bizitza galdu zutenei eta haiek
agurtu ezin izan zituzten senideak omentzeko. 10 eguneko
dolu ofizialaren barruan egin zen lehen ekitaldia izan zen. 

Patxi Ruizen eskubideen aldeko protestak
BUSTURIALDEA //Patxi Ruiz euskal preso politikoari –gose eta
egarri greba hasi zuen espetxeko egoera salatzeko– eta borro-
kan zeuden gainerako presoei elkartasuna adierazteko pro-
testa ugari egin ziren, besteak beste, giza katea Bermeon, ma-
nifestazioa Gernikan eta elkartasun martxa eskualdean.

2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA Maiatza› › › 22
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EKAINA 2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 

Hondartza denboraldia neurri zehatzei lotuta hasi zen
BUSTURIALDEA // Segurtasun neurri orokor
eta zehatzekin hasi zen hondartza denbo-
raldia. 11:00etatik 20:00etara, gehienez
hiru ordu egotea, segurtasun distantzia
hareatzan zein uretan mantentzea eta kiro-

lik ez egitea eskatu zieten erabiltzaileei,
jende pilaketak saihestea helburu. Hiru
okupazio maila bereizi zituzten: berdea,
anbar kolorea eta gorria. Sorosle eta hon-
dartzainek egin zituzten segurtasun lanak. 

Udako lehen jaiak
beste modu batera
edo bertan behera 
BUSTURIALDEA // San Joan
jaiak bertan behera utzi zituz-
ten Busturialdeko hainbat
udalek, baina ospakizun txiki
batzuk egin ahal izan zituzten
zenbait lekutan, osasun ber-
meekin. Esaterako, Ean, su
ikuskizunaz eta bertsoez go-
zatu zuten, eta Bermeon, ma-
honak soinean jarri, eta San
Frantzisko elizara joan ziren.
Suak ere ezohikoak izan ziren;
bakoitzak berea egin zuen.  

Museo eta zentroak zabaltzen hasi ziren  
BUSTURIALDEA // Ekainaren 9an ireki zituen ateak Bizkaiko
Foru Aldundiaren museo sareak; egun bat lehenago egin
zuen Gernika-Lumoko Bakearen Museoak. Ohiko ordute-
gian, hamar minuturo zortzi pertsona hartu zituzten, nora-
bide bakarreko bisitak egiteko. Urdaibai Bird Center ekai-
naren 13ko asteburuan hasi zen bisitariak hartzen. 

Umeen jolas parkeak zabaldu zituzten
BUSTURIALDEA // Alarma egoera atzean utzi zenean, udalek
umeentzako jolas parkeak ireki zituzten. Pozik hartu zuten
etxeko txikiek irekiera. Segurtasun eta osasun protokoloak zo-
rrotz beteta, udaletako langileek eta brigadek garbiketa eta de-
sinfekzio lan berezia egin zuten egunik egun, COVID-19aren
pandemiaren hedapena saihesteko.  

24
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Aldundiak erabaki
zuen aparkalekurik
ez egitea Urizarretan
BERMEO// Bizkaiko Foru Al-
dundiak behin betiko erabaki
zuen Urizarreta aldean au-
rreikusitako aparkaleku be-
rria ez eraikitzea. Azpiegitura
berria ez dela «beharrezkoa»
ikusi zutelako hartu zuten
erabakia, eta Gaztelugatxera
iristeko garraio publikoa bul-
tzatzea aurreikusi zuten.
Aldundiak iragarri zuen uz-

tailaren 1etik aurrera bisitatu
ahalko zela Gaztelugatxe, eta
egunean 960 pertsonak bisi-
tatu ahalko zutela. 

Ezohiko Gobernu Kontseiluan onartu zuen Jaurlaritzak «normaltasun berrian» sartzeko erabakia. 

«Normaltasun berrian» sartu
ziren Bizkai, Araba eta Gipuzkoa  
Ekainaren 19an
Bizkaia eta
Kantabria arteko
muga zabaldu
zuten, eta 22an,
gainerakoak

Ekainaren 8tik 19ra 3. fase-
ko neurriak egon ziren
indarrean, eta ekainaren
19an (barikua) sartu ziren
Bizkai, Araba eta Gipuzkoa
«normaltasun berria» dei-
tutakoan, Osasun Sailaren
txostenak hirugarren fasea
gainditu zitekeela jaso
ondoren. Atzean geratu
zen koronabirusak eragin-
dako pandemia globalaren
ia 100 eguneko salbuespen

egoera. Iñigo Urkullu
lehendakariak alarma ego-
era amaitutzat ematen
zuen dekretua sinatu
zuen, eta ondorioz, Eusko
Jaurlaritzak Gernikako
Estatutuak arautzen
dituen eskumenak berres-
kuratu zituen, eta indarga-
betuta geratu ziren
Jaurlaritzak eta
Espainiako Gobernuak sal-
buespen egoeran hartuta-
ko neurriak. «Normaltasun
berriko» lehenengo neu-
rria Bizkaia eta
Kantabriaren arteko muga
zabaltzea izan zen.

«Normaltasun berria»
Nekane Murga Osasun
sailburuak sinatutako

agindu batek arautu zuen
ondorengo egunetan.
Horrek etapa berriko pre-
bentzio, zaintza eta kon-
trol neurriak zehazten
zituen, eta COVID-19aren
kontrako tratamendu edo
bakuna bat aurkitu bitarte-
an iraungo zuela jakinarazi
zuten. Herritarrei zuhur-
tziaz eta erantzukizunez
jokatzeko eskatu zieten,
eta maskara erabiltzen
jarraitzea nahitaezkoa
zela, segurtasun tartea
mantendu behar zela eta
sarri-sarri eskuak garbi-
tzen jarraitzeko, «birusa
oraindik hor zegoelako».
Horren adibide, Basurtu
eta Txagorritxuko ospitale-
etan izandako agerraldiak. 

› › › › 
Bizkaian atzeman
zituzten 3 kasuetatik
2 Bermeon izan ziren
Eusko Jaurlaritzak ekainaren
22an jakinarazi zuen ekaina-
ren 21ean koronabirusagatik
Bizkaian baieztatu ziren 3 po-
sitiboetatik 2 Bermeokoak
izan zirela. Ekainaren 17ko
beste positibo bat erregistratu
zuten udalerrian, eta hortaz,
egun gutxiren buruan, 3 posi-
tibo berri egon ziren. 
Bizkai, Araba eta Gipuzko-

an, 7 positibo baieztatu zituz-
ten: Bizkaiko 3 positiboez
gain, 3 egon ziren Araban eta 1
Gipuzkoan. Nekane Murga
osasun sailburuak adierazi
zuen normaltasun berrian
Osasun Sailak eta Osakide-
tzak «erne» jarraitzen zutela,
kasuak arakatzeko, atzemate-
ko eta isolatzeko. 
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Udaletxe berrian hasi ziren arreta ematen
MURUETA / Hainbat urtetako lanen ostean, ekainaren 8an za-
baldu zituzten Muruetako udaletxe berriko ateak. Koronabi-
rusaren geldialdiaren ostean, eta azken ikutuen faltan, udale-
txe berrian hasi ziren aurrez aurreko arreta ematen. «Ezinbes-
teko» kudeaketak baino ez ziren hasi egiten udaletxean.
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Floyden hilketak arrazakeria azaleratu zuen 
BUSTURIALDEA// George Floyd afroamerikarra hil zuen poliziak
AEBetan, eta hilketak arrazakeria erdigunean jarri zuen. Joka-
bide arrazistak eskualdean ere «oso ohikoak» direla salatu eta
aldaketak bultzatu beharra azpimarratu zuten zenbait elkartek.
Gernikatik Mundurak solasaldia antolatu zuen Astran. 

‘Bou Bizkaia’ aurkeztu zuten, liga irabazteko ilusioz 
BERMEO // Arraun denboraldia hasteko
lehenengo estropadaren atarian aurkeztu
zuen Urdaibaik Bou Bizkaia trainerua.
Olatuan batuta, zortzigarren liga titulua
lortzeko ikusioagaz egin zuten aurkezpena

klubeko ordezkari, arraunlari eta entrena-
tzaileek. Talde orekatua osatu zuen
Urdaibaik, Hondarribia, Kaiku, Zierbena,
Ares, Donostiarra, Ondarroa, Orio, Isuntza,
Santurtzi, Cabo eta Zarautzegaz lehiatzeko.

Udalak ‘Aita Guria’
baleontzia desegitea
erabaki zuen 
BERMEO // Bermeoko Udalak
jakitera eman zuen portuan
zegoen Aita Guria baleontzia
desegiteko erabakia hartu
zuela. Baleontziaren egitura-
ren egoera oso txarra zela on-
dorioztatu zuen itsas ingenie-
ritza enpresa batek. Berritze
lanek, gainera, ia milioi bat
euroko kostua izango luketela
jakinarazi zuten.
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Informazioa, azaleko minbizia prebenitzeko 
BUSTURIALDEA // Azaleko minbiziari buruzko prebentzio kan-
paina Uda honetan, eguzkiarekin jolasik ez lelopean heldu zen.
Gernika-Lumoko Picasso kalean eta Bermeoko Lameran egon
ziren urtez urte gehitzen doan minbiziari buruzko informazioa
ematen. COVID-19agatik ezin izan zuten egin melanina proba. 

Santimamiñe Eguna ospatu zuten 
KORTEZUBI // Santimamiñe Eguna ospatu zuten kobazuloa-
ren kanpoaldean. Haitzuloko pinturen ganberaren aurki-
kuntza, bertako ikerketen hasiera eta Unescok Santimamiñe
Gizateriaren Ondare izendatu izana gogoratu zuten. Horre-
tarako, erakustaldi tailer bat eta kontzertua egin zituzten.

Distantziagaz ere, maskara 
Sortutako 
koronabirus foku
berrien aurrean
hartu zuen neurria
Eusko Jaurlaritzak  

Bizkai, Araba eta Gipuzkoan
espazio publikoetan ere mas-
kara soinean erabiltzea derri-
gorrezkoa izan zen uztailaren
16tik aurrera.
Nekane Murga Osasun sail-

buruak esan zuen birusak, de-
sagertu beharrean, zirkula-
tzen jarraitzen zuela eta horri
«infekzioen bilakaera» gehi-
tuta, neurri berriak ezartzea
erabaki zutela.

Hala, «pertsonen arteko
distantzia edozein izanda
ere» maskara erabiltzea derri-
gorrezkoa izan zen kalean,
hondartzetan edo igerilekue-
tan. «Neurri horiek beharrez-

koak dira orain. Eta bilakaera-
ren arabera, ez da baztertzen
beste batzuk aplikatzea», az-
pimarratu zuen Osasun sail-
buruak. Hondartzetan eta
igerilekuetan, esate baterako,

maskara joan-etorrietan era-
biltzea agindu zuen Jaurlari-
tzak, eta bakarrik etzatean
edo esertzean kendu ziteke-
en, betiere 1,5 metroko tartea
gordez gero edo batera zeu-
den pertsonak elkarbizitza
unitate berekoak izanez gero.
Maskara bakarrik taberne-

tan edo jatetxeetan kendu zi-
tekeen, «jateko edo edateko»
momentuan. Birusaren foku
berrien agerpenagaz, ostalari-
tzan ere gogortu egin zituzten
neurriak. Mahai baten ingu-
ruan batu ziteken pertsona
kopurua mugatu zuten. Gehi-
enez ere, hamar lagun elkartu
zitezkeen, eta ordutegien lu-
zapenak etenda geratu ziren.
Arauak betetzen ez zituzte-

nei zigorra ezarriko zietela
nabarmendu zuen Murgak.
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Joan Mari Torrealdai.

Joan Mari Torrealdai hil zen

› › › › //

FORUA // Uztailaren 31n
zendu zen, 77 urtegaz; 
euskalgintzari estu-estu
lotutako ia 60 urteko
bizitza oparoa utzi zuen  

Uztaileko azken egunean erreferente
eta eragile handi bat galdu zuten euska-
rak, euskal kulturak eta Euskal Herriak:
Joan Mari Torrealdai hil zen, 77 urte
zituela. Euskal kulturako intelektual
handietako bat izan zen, eta euskalgin-
tzako ekintzailea. Ia 60 urteko bizitza
oparoa utzi zuen, ekinez egindakoa,
ekarpenez eta proiektuz betetakoa.

Foruko Urberuaga auzoan jaio zen
1942ko udazkenean. 12 urtegaz,
Arantzazuko seminarioan sartu zen;
seminarioak ziren orduan pobreen uni-
bertsitateak. Erriberrira ere joan zen
frantziskotarrekin 1960an, 1963an
Arantzazura itzuli arte. Lehen ikasketak
amaituta, urtebetez, Zarauzko Lanbide
Eskolan irakasle aritu zen. 

1960ko hamarkadan, Rikardo Arregigaz
herriz herri alfabetatze hitzaldiak eta
ikastaroak eman zituen, gero AEK izan-
go zenaren ernamuina. Gerora, Teologia
ikasketak Institutu Katolikoan,

Soziologiako lizentzia Parisko Institutu
Katolikoaren Gizarte Zientzien
Institutuan eta EHUn Informazio
Zientzietako lizentzia garatu zituen.

Urteetan aritu zen euskalgintzan eta
kulturgintzan: Anaitasuna hamaboste-
kariaren zuzendaria; Elkar argitaletxea-
ren sortzaileetako bat; Elkar
Fundazioaren Patronatuko kidea; Jakin
aldizkarian hasi zen 1960an, zuzendari-
tzan hasieratik eta zuzendari 1964-1969
eta 1977-2014 bitartean. Lehen etapa
horretan zuzendari zela, aldizkaria
itxiarazi zuten, zentsurak bultzatuta.
Euskal Idazleen Elkarteko idazkaria
izan zen 1969tik 1977ra, eta Euskal
Soziologoen Elkarteko idazkaria 1979tik
1980ra. Euskaldunon Egunkaria-ren
Administrazio Kontseiluko kide eta
lehendakaria izan zen sorreratik.

1985. urtean, Informazio Zientzietan
lizentziatu ostean, fakultate horretan
euskaraz egindako lehen tesina aurkez-
tu zuen: ETB eta euskaren arazoa.

Hamarkada garrantzitsua
90eko hamarraldia garrantzitsua izan
zen Torrealdairentzat, maila pertsona-
lean zein profesionalean: familia osatu,
soziologia eta zientzia politikoen tesia
defendatu, Jakin-en kudeaketa bere

gain hartu eta Euskaldunon Egunkaria-
ren sorkuntza eta garapenean murgildu
zen buru-belarri.

2016an, Eusko Ikaskuntzaren Manuel
Lekuona saria eskuratu zuen, euskal
kulturan «eredugarri» eta «erreferente»
izateagatik. «Esker onez» jaso zuen
saria, eta bere lana kolektibo oso baten
barruan sentitzen zuela adierazi zuen:
«Erraldoi askori zor dio ez izar eta ez
eguzki den honek zuen aurrean egotea». 

Bilboko 48. Liburu Azokaren Urrezko
Luma jaso zuen 2018an. Torrealdairen
berbetan, urrezko luma hartan irudika-
tzen zuen euskarari egin zaizkion
«irain, zigor eta injustizien kontra» era-
bili duen «espiritu kritiko salatzailea».
Gaineratu zuen bere lumagaz «Euskal
Herria, bere txikian, errealitate oso bat,
unibertso bat» dela erakusten ahalegin-
du zela. «Euskal kultura aberatsa dela,
anitza eta askotarikoa» dela aldarrikatu
gura izan zuen. Urte berean, ekainean,
zentsura frankistaren eragina azalera-
tzeagatik omendu zuten, Zentsura eta
literatura: Memoria eztabaidatuak
nazioarteko biltzarrean.

Bereizgarri gorena
2018ko abenduan, Torrealdai kide zen
Jakin taldeari Urrezko Domina eman
zion Gipuzkoako Foru Aldundiak.
Pentsamenduan, kultur eragintzan,
argitalpegintzan, euskal kulturan eta
euskara batuan egindako lana aitortu
nahi izan zuten bereizgarri gorenagaz. 

Azken urteak minbiziagaz egin zituen
Torrealdaik. 2015ean jakinarazi zuen
hezur muineko minbizia zeukala.
Hamabi urte joanak ziren Guardia
Zibilak atxilotu zuela, Egunkaria itxi
ostean, eta polizia etxean jasandako tor-
turekin lotu zuen minbizia: «Esaten
nuen hezur muineraino min egin zida-
tela. Hezur muinean agertu zitzaidan
minbizia». Etxeko beroan hil zen, seni-
deak eta lagun gertukoak agurturik.
Usurbil (Gipuzkoa) izan zuen bizilekua
foruarrak azken urteetan, eta hantxe
jarri zuten hil kapera. Torrealdairen ala-
bak haren azken hitzak irakurri zituen:
«Ezin izan zaituztet zuek guztiok
banan-banan agurtu, baina badakit
ulertu eta barkatuko didazuela. Harro
nago eraiki dudanaz, bai familia eta
lagunarte mailan, baita euskal kultura
eta gizarte mailan ere. Ezin hobea izan
dut bizitza, eta eskertua nago guztiz».
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Udako nekazal azokak egiten hasi ziren
BUSTURIA // Osasun eta segurtasun neurri guztiak zorrotz bete-
ta, uztailaren 8an hasi ziren Axpen udako nekazal azoka egiten.   
Tomate, arraultza, limoi, tipula, letxuga, azelga, patata, kalaba-
zin eta piperrak aurkitu zituzten lehen hitzorduan erosleek. Or-
tuariez gain, Elena Filibi Romero herriko jostunak eskuz egin-
dako maskarak jarri zituen saltzen bere erakusmahaian.

Elizalde-Kurtzeko arteko bidegorria, prest 
MUXIKA //Elizalde eta Kurtzero lotzen dituen kilometro bateko
bidegorria zabaldu zuten, oinezkoak joan-etorrian segurtasu-
nez ibili zitezen eta autoak gutxiago erabiltzea sustatzeko. Az-
piegituragaz, auzo guztien arteko mugikortasuna sustatu gura
izan zuten, inguruko auzoetako jendea Kurtzeron batu zedin. 

Ekitaldi xumean berretsi zituzten mugak
BERMEO // Madalen jairik ez zen egon COVID-19aren eraginez,
baina Bermeoko mugak berresteko ekitaldi xumea egin zuten
Madalen Egunez, Izaro irlaren jabetza aldarrikatuz. Gizarte
Ongizaterako Udal Patronatuko eraikineko teila jaurti zuen
uretara Aritz Abaroa alkateak, «sinbolismoz betetako» teila.

Bizipenen eta emozioen errelatoa
GERNIKA-LUMO // Islam, eta Mikel Deunaren kobazuloa ipuina
sortu zuten Alejandra Loizagak (testua), Zirats Apraizek (ego-
kitzapenak) eta Tamsir Ndoyek (marrazkiak eta ilustrazioak).
Errefuxiatuen bizimodu eta sentipenak bildu zituzten, ho-
rien bitartez lehen eta gaur egun bizi duten egoera ezaguta-
razteko. Euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez kaleratu zuten. 

2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA Uztaila› › › 30

URTEKARIA_BUST2020_OK-OK.qxp_MaquetaciÑn 1  9/12/20  17:49  Página 30



URTEKARIA_BUST2020_OK-OK.qxp_MaquetaciÑn 1  9/12/20  17:49  Página 31



ABUZTUA 2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 32

Torrealdairi azken agurra, jaioterrian
FORUA // Joan Mari Torrealdairi omenaldia egin zioten abuztua-
ren 15ean, jaioterrian. Euskalgintzako hainbat eragilek parte har-
tu zuten, eta Torrealdairen ibilbide emankorra gogoratu eta go-
raipatu zuten. Euskal kulturari egindako ekarpena eta beragaz
izandako bizipenak gogoratu zituzten ekitaldi hunkigarrian.

Agerraldi bat atzeman zuten Gernika-Lumon 
Gernika-Lumoko ez-jaietan
COVID-19 kutsatuen kopu-
ruak gora egin zuen udale-
rrian. Kutsatze katea eteteko,
Osasun Sailak eta Osakide-
tzak PCR probak egin zizkie-
ten abuztuaren 14an, 15ean,
16an eta 17an Gernikako gaue-
ko aisialdiko zonaldeko taber-
netan egon zirenei.
Probak abuztuaren 24tik

29ra bitartean egin zituzten.
150 positibotik gora erregis-
tratu zituen Osakidetzak. 
Koronabirus agerraldiaren

aurrean, Gernika-Lumoko EH
Bilduk adierazi zuen udalak
ez zituela jende pilaketak eki-
diteko «neurri eraginkorrak»
hartu. 
Pandemiak gizartearen oi-

narri guztiak aldatu zituela
esanda, Gernika-Lumoko ez-
jaietan udalak legea betetzea
bilatu zuela azpimarratu zuen
Jose Mari Gorroño alkateak,
eta Ertzaintzagaz eta Udal-
tzaingoagaz elkarlanean kon-
tingentia plan berezi bat egin
zutela.

Egoera horren aurrean,
Juan Kaltzadako lau taberna-
rik salatu zuten «kale bakar
bat» aipatu izana positibo go-
rakadaren kutsatze gune na-
gusi legez. Esan zuten euren-
tzat «oso kaltegarria» zela
Gernika-Lumoko agerraldia-
ren erantzuletzat Juan Kal-
tzadako tabernak jotzea eta
haien irudiak bolo-bolo ari-
tzea, «bertan foku zehatzik
aurkitu ez zenean». Gaineratu
zuten abuztuaren 14 aurretik
tabernariak kezkatuta zeude-

la jaiak zetozelako, eta udalari
euren kezkak helarazi zizkio-
tela: «Beste herri batzuetan
egin antzera, hainbat bideta-
tik helarazi genion gure kezka
udalari, eta neurri bereziak
hartzea proposatu genion».
Udalak ez ziela erantzun azal-
du zuten, eta «arduratuta»,
bakoitzak bere neurriak hartu
zituela. Udalak ere erantzuki-
zuna zuela iritzita, esandako
gezurrak eta informazio oke-
rrak zuzentzeko eskatu zieten
komunikabide eta agintariei.

Dispertsio politika salatu zuten 
BUSTURIALDEA // Euskal presoak etxean eta bizirik nahi di-
tuztela aldarrikatu zuten abuztuaren 2an Laidatxu, Laga,
Laida eta Ean. COVID-19ak bakartze politika «gordintasu-
nik gogorrenean» erakutsi duela esan zuen Etxeratek, eta
presoen kartzelaratzeak «mendekuaren zigilua» zeramala.
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Tuna Tagging Challenge hegaluzeekin egin zuten lehenengoz
BERMEO // Berritasunekin egin zuen BTWC elkarteak Tuna Tagging Challenge; «ezberdina» izan
zen. Hegaluzeak markatu zituzten, hegalaburrak beharrean, «Bermeoko ekonomiarentzat,
arrantzarentzat eta kontserba industriarentzat oso garrantzitsua den espeziea». Arrantzaleek ja-
rri zituzten markak, eta kazea edo kurrikana erabili zuten arrantza modu bezala.

Arte garaikideak dotoretutako udalerria  
EA // Santiago Fernandez-Mosteyrin, Michelle Lima eta Bernar-
da Beñat G. Garcia & Maialen Gallastegi Etxaberen arte garaiki-
deko lanek jantzi zituzten Eako txokoak. Lorategi, zubi, plaza,
hondartza, erreka eta Eskolondoko aterpean zazpi esku hartze
egin zituzten Harriak arte garaikideko programaren baitan. 

Bizitzaren aldeko aldarria, San Roke egunez
GERNIKA-LUMO // COVID-19aren biktimak eta oinarrizko zer-
bitzuetako langileak omendu zituen Gernika-Lumoko Uda-
lak herriko patroiaren egunez. San Rokeren irudiaren aurrean
kandela erraldoia biztu zuten Gorroño alkateak eta Izeta Bil-
boko gotzainak biktimak oroituz eta itxaropenaren alde.

Gizakien salerosketa
eta esplotazio talde
bat desegin zuten
BUSTURIALDEA // Gizakien sa-
lerosketan eta lan esplotazio-
an aritzen zen talde bat dese-
gin zuen Polizia Nazionalak
Bermeon eta Gernika-Lumon.
Zazpi pertsona atxilotu zituz-
ten. Biktimek, pakistandarrak
guztiak, 8.000 eta 10.000
euro artean ordaintzen ziz-
kioten taldeari Pakistandik
Espainiako estatura eramate-
agatik; ondoren, Bizkaiko
etxeetan erroldatzen zituz-
ten, 3.000 euro ordainduta,
eta fruta dendetan lan egiten
jartzen zituzten. Hiru urte be-
tetzen zituztenean, legezko
lan kontratu bat eskaintzen
zieten 8.000 euroren truke,
egoitza txartela eskatzeko.
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Zentsura mozioa aurkeztu zuen EAJk Mikel Bilbao Ruiz alkatearen aurka
MUNDAKA //Mikel Bilbao Ruiz alkatearen aurkako zentsura
mozioa aurkeztu zuen EAJ udal taldeak, alkatearen eta EAJko
beste kideen arteko desadostasunak tarteko: «Harremana
okertuz joan da, bereziki pandemiak baldintzatu duen aldian».
Mozioa, baina, ez zen tramitera onartu osoko bilkuran, eta Bil-

baok alkate karguan jarraitu zuen, independente modura, eta
EAJ udal taldetik kanpo. Bilbaok esan zuen EAJ udal taldeak
«bere jarrera zigortu» gura izan zuela: «Alkate modura legea le-
henesten saiatu naiz, bai eta herriaren alde lan egiten ere. Eta
ez dut EAJren interes partidisten alde egin». 

Lurre Hurre, migranteen partaidetza ereiteko 
BERMEO // Landa garapenaren bidez migranteen partaidetza
bultzatzea helburu, hamazortzi hilabeterako formakuntza pro-
graman parte hartu zuten egoera larrian zeuden bost senegal-
darrek. Almika eta Demikuko ortuetan aritu ziren lanean, neka-
zaritzan eta pedagogian aditu ziren boluntarioekin.

Juventud Activa Saharaui taldea sortu zuten
BUSTURIALDEA // Saharar errefuxiatuen kanpalekuetan bizi
direnen errealitatea ezagutarazteko eta laguntzeko helbu-
ruz, Juventud Activa Saharaui taldea sortu zuten. Koronabi-
rusak eragindako egoera zailari aurre egiteko osasun mate-
rialak batu, eta Espainiari «neurriak hartzeko» eskatu zioten. 

34
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Sindikatuek deituta,
greba egin zen 
hilaren 15ean
BUSTURIALDEA// Ikasturtea
hasi eta astebetera, irailaren
15ean, grebara joateko deia
egin zuten ELA, LAB, Steilas,
CCOO eta UGT hezkuntzako
sindikatuek, «hezkuntzan au-
rrez aurreko itzulera seguru
eta adostua exijitzeko».
Eskoletara aurrez aurre

itzultzeko Hezkuntza Sailak
egindako kudeaketa «onarte-
zin eta arduragabetzat» jo zu-
ten: «Aldebakarrekoa eta
adostu barikoa, berantiarra
eta langile, ikasle zein fami-
liengan etengabeko ziurgabe-
tasun egoera sortzen ari dena.
Neurriak aurrera eraman be-
harko dituzten langileen or-
dezkariekin ez da bilerarik
egon. Protokoloen berri ko-
munikabideen bidez izan
dugu».
Jaurlaritzak iragarritako

1.000 irakasleren kontrata-
zioa «eskasa» zela esan zuten,
«propaganda ariketa bat».
Horren aurrean, ordezkape-
nak lehenengo egunetik bete-
tzea, ikasleen ratioak jaistea,
jantoki zerbitzua bermatzea,
eskola garraioan segurtasuna
egotea eta zaurgarrienak di-
ren eta osasun arazoak dituz-
ten langileak babesteko neu-
rriak ezartzea. Halaber, arra-
kala pedagogiko, sozial, tek-
nologiko eta bereziki euskara-
ri dagozkionak erantzuteko
bitartekoak bideratzeko neu-
rriak ezartzea ere eskatu zio-
ten Jaurlaritzari.

Ikasleak, irailaren 7an, eskolara heltzen.

Martxotik hutsik zeuden gelak
ikaslez betetzen hasi ziren
BUSTURIALDEA // DBH
2ra artekoak eta
Unibertsitateko
fakultate 
batzuetakoak
itzuli ziren

Sei hilabete hutsik egon
eta gero, irailaren 7an ikas-
lez betetzen hasi ziren
ikasgelak. Motxila hartu,
eta eskolarako bidea egin
zuten berriro ere
Busturialdeko ehunka
ikaslek. HHko, LHko eta
DBH 1 eta 2ko ikasleen
txanda izan zen.
Ondorengo astean itzuli
ziren aurrez aurreko esko-

letara DBH 3-4koak,
Batxilergokoak eta
Lanbide Heziketako goi
mailako zikloetakoak. Erdi
mailako zikloak berandua-
go hasi ziren: bigarren
mailakoak, irailaren 21ean,
eta lehen mailakoak, 23an.

COVID-19aren hedapena
geldiarazteko hartu beha-
rreko aparteko segurtasun
neurri zorrotzez bete ziren
ikastetxeak: txandakatuta
sartu eta irten, maskarak
jantzi, nahiz eta 1,5 metro-
ko distantzia gorde, gela
bakoitzak dagokion komu-
na erabili, bakoitzak bere
ur botila eraman, materia-
la ez partekatu, jolasordue-

tako guneak gelaka bana-
tu, jantokiko txandak
berrantolatu...

Unibertsitateetako ikasle
batzuek ere irailaren 7an
hasi zituzten eskolak,
baina zenbait fakultatetan
astebete atzeratu zuten
itzulera; aurrez aurreko
eskolak eta telematikoak
uztartu zituzten. 

Ikasturteak ekarri zezakee-
naren kezkagaz hasi zuten
ikasturtea ikastetxeek, eta
baliabide materialak zein
giza baliabideak jartzeko
eskatu zioten Jaurlaritzari,
koronabirusaren hedape-
nari egoki aurre egiteko.

› › › › //
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Urdaibaiko Biosfera, helmuga jasangarri
BUSTURIALDEA //Urdaibaiko Biosfera Erreserbak turismo hel-
muga jasangarri izendapena lortu zuen –Araba, Bizkai eta Gi-
puzkoako lehena–. Turismo Jasangarriaren Europako Gutuna-
ri atxikitzeko prozesua 2019ko otsailean hasi zen, kontserbazio-
aren eta lurraldearen garapen iraunkorraren arteko oreka
lortzea helburu.  SOS Gaztelugatxe kezkatuta agertu zen: «Bios-
fera Erreserbak eta turismoa nekez dira bateragarriak».

Ibon Goieaskoetxea, etxean  
BUSTURIA // Ibon Goieaskoetxea preso busturiarra aske utzi
zuen Espainiako Auzitegi Nazionalak irailaren 16an, hamabos-
tero sinatzera joateko baldintzapean. 19:00ak aldera atera zen
Soto del Real (Madril, Espainia) espetxetik; senideak zain zi-
tuen. Frantzian zigor osoa beteta, espainiaratu egin zuten bus-
turiarra, Espainiak luzatutako euroagindua betez. 

Osasun langileek «nahikoa da» esan zuten
BUSTURIALDEA // Bermeoko eta Gernika-Lumoko osasun lan-
gileek 15 minutuko geldialdiak egin zituzten, «lanez gainez-
ka» zeudela esateko eta baliabideak eskatzeko. Pandemia ga-
raian udan izandako lan baldintzak ikusirik, lantaldeak han-
ditzea eta egonkortzea beharrezkotzat jo zuten langileen
osasuna bermatzeko. «Edo sistema aldatzen da edo txarrera
jarraituko dugu». Protesta gehiago iragarri zituzten. 

Urbietako harmaila eraisten hasi ziren 
GERNIKA-LUMO // Urbietako futbol zelai nagusian 2006an le-
gez kanpo eraikitako harmaila eraisten hasi ziren, Kostako
agintariek eskatuta. Harmaila ez zen inoiz erabilgarri egon,
baimen faltagatik bukatu gabe egon zelako. Oinezkoentzako
bidea izaten jarraituko zuela eta ibilgailuak ezin izango zirela
bertatik pasatu adierazi zuen Jose Maria Gorroño alkateak.
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BERMEO //Guinness World Re-
cordsek Lurraren lehen itzu-
liari buruzko informazioa
eguneratu zuen, eta Pedro
Txindarza bermeotarra eta
Cabo Verden preso geratuta-
koak sartu zituen munduari
lehenbizikoz bira emandako
marinelen zerrendan; modu
horretan, marinelen euskal
jatorria aitortuz. Guinnesek
jaso zuen lehen mundu bira 31
gizonek osatu zutela.

Beste begirada bat Agustin Ibarrolaren unibertsoari 
KORTEZUBI // Agustin Ibarrolak 90 urte bete
zituen abuztuaren 18an, eta haren ibilbidea
balioan jartzen duen erakusketa jarri zuen
Bizkaiko Foru Aldundiak Bilboko Rekalde
aretoan:Agustin Ibarrola, naturalki. Artis-
taren 70 lan baino gehiago batu zituzten ar-

tistak lantzen dituen euskarri materialekin
zerikusia duten arloetan egituratuta: zura,
harria, burdina eta papera. Lengoaia plasti-
koaren eta ingurune naturalaren arteko lo-
tura ezagutarazi gura izan zuten; artistaren
obra beste begirada batetik erakutsi.

Pedro Txindarza,
Guinness Records
liburuan 

Emakumeen aurkako indarkeria salatu zuten 
BERMEO// Urriaren 17an adin txikiko bati igogailu batean egin-
dako sexu erasoa salatu zuten ehunka herritarrek Mugimendu
Feministaren deialdiagaz bat eginda. Mobilizazioa baliatu zu-
ten Berdintasun Zerbitzua eskatzeko. Udal agendan «lehenta-
sunezko» gaia izan behar litzatekeela adierazi zuten. 

Urriaren 12an ere memoria egin zuten
GERNIKA-LUMO // Urriaren 12an ezer ez dagoela ospatzeko
adierazi zuen Gernika Memoriaren Lekuko plataformak: sa-
laketa egiteko eguna dela, «identitateen hiltzaileengandik
askatzeko eguna, memorian arakatzekoa». Gernika-Lumo
memoria duen herria dela azpimarratu zuten.
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Lehen eta azken 
astelehenetako 
azokak ez ziren egin
GERNIKA-LUMO // Urriko Lehe-
nengo eta Azken Astelehene-
ko abeltzaintza eta nekazari-
tza azokak bertan behera ge-
ratu ziren, COVID-19a tarteko
herritarren segurtasuna ber-
matzeko. Bisitari barik, urria-
ren 5ak eta 26ak ezohiko iru-
dia utzi zuten udalerrian; ba-
serritarrak urteko erakusleiho
garrantzitsuen faltan geratu
ziren. Aurrez, 36ko gerrak ba-
karrik eragin zuen lehen sek-
toreko bi azoka esangura-
tsuak bertan behera utzi be-
har izatea.

Eusko Jaurlaritzako LABI batzordea.

Alarma egoera eta udalerrien
itxiera, COVIDari aurre egiteko  
Espainiako
Gobernuak alarma
egoera ezarrita,
Jaurlaritzaren
esku geratu zen
neurriak hartzea

Espainiako Gobernuak
alarma egoera ezarri zuen
urriaren 26an COVID-
19aren bigarren olatuari
aurre egiteko, eta, hori
eginda, Eusko
Jaurlaritzako LABI babes
zibileko planaren aholku
batzordeak neurri murriz-
taile gehiago iragarri
zituen Bizkaia, Gipuzkoa
eta Arabarako.
Konfinamendua ezarri
zuten urriaren 26tik aurre-

rako, eta, ondorioz, lurral-
deak ezeze, udalerriak ere
itxi egin zituzten, lan, osa-
sun arrazoi edo larrialdiak
salbu. Herri mugakideeta-
ra joateko aukera eman
zuten, jarduera sozioeko-
nomikoetarako.

Pertsona taldeak espazio
publiko eta pribatuetan
egoteko muga ezarri zuten.
Horrela, erabilera publiko-
ko espazioetan edo erabi-
lera pribatuko espazioetan
gehienez ere 6 pertsona
egotea baimendu zuten;
familiako kideak izatea
geratu zen salbuetsita. 

Etxeratze agindua ezarri
zen 23:00etatik

06:00etara, Espainiako
Gobernuak proposatutako
tarte berean, hain zuzen.

Aldez aurretik hartutako
neurri guztiak indarrean
jarraituko zutela eta apli-
katuko zirela gogorarazi
zuten agintariek, nagusien
egoitzetara bisitak, esate
baterako.

Urriaren 29an, alarma ego-
era 2021eko maiatzera arte
luzatzeko Pedro Sanchezek
egindako proposamena
onartu zuen Espainiako
Kongresuak, bi hilabetero
azalpenak emateko kon-
promisoagaz. EAJk alde
bozkatu zuen; EH Bildu
abstenitu egin zen.

16
BUSTURIALDEAN 
URRIAREN 29AN 
ATZEMAN ZITUZTEN
COVID-19 KASUAK  
Eusko Jaurlaritzak urriaren
30ean jakinarazi zuen aurre-
ko egunean beste 16 positi-
bo atzeman zituztela Bustu-
rialdean; bi egun lehenago
ere (urriak 28) positibo ko-
puru bera zenbatu zituzten.
Bermeon zortzi kasu erre-
gistratu zituzten; bost Ger-
nika-Lumon eta bana Bus-
turian, Gautegiz Arteagan
eta Muxikan.

Bizkai, Araba eta Gipuzko-
an 1.325 positibo baieztatu
zituzten urriaren 29an, ho-
rietatik 605 Bizkaian.
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Jasangarritasuna ikasgeletan lantzen
GERNIKA-LUMO // Eko-Oiz elkarteak eta Gernika-Lumoko Uda-
lak elkarlanean, garapen iraunkorra sustatzeko saio didaktiko-
ak egin zituzten 12 eta 16 urte bitarteko ikasleekin. Teknologiaz
baliatuta, Unescok eta Eko-Oizek egindako bideoen bidez haus-
narketa bultzatu zuten. Bertoko basoez, baratze ekologikoen
beharraz eta energia berriztagarriez aritu ziren saioetan.

25 urte, perretxikoen sekretuak azaleratzen
FORUA // Urrian, perretxikoen hilabeterik onenean antolatzen
du Muinogorri elkarteak perretxiko erakusketa, herritarrei
mikologiari buruzko argibideak eman asmoz. COVID-19ak
eragindako egoeragatik, elkartearen 25. urteurrenean, bertan
behera geratu zen 2020ko jarduera; «pena» handiz, Josu Iza-
girre eta Enrike Agorriak aitortu zutenez.

2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA Urria› › › 40

Elkartasun mezua Iñaki Bilbao ‘Txikito’-ri
BUSTURIALDEA // Txikitori babesa adierazteko auto karabana
eta elkarretaratzeak egin zituzten, Amnistiaren Aldeko eta
Errepresioaren Aurkako Mugimenduaren ekimenez. Bilbaok
50 egunetik gora egin zituen gose eta komunikazio greban, eus-
kal presoek jasaten dituzten muturreko baldintzak salatzeko.

Gelditu barik, kultura eta musika bultzatzen
GERNIKA-LUMO // Egoerara eta momentura egokituta, Iparra-
girre Rock Elkartekoek Rockumental saioak prestatu zituz-
ten, «gutxienez Gernika-Lumo eta alboko herrikoentzat plan
alternatiboak eskaintzeko». Spinal Tap musika taldeari bu-
ruzko dokumentala izan zen lehena: This is Spinal Tap.
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Jaurlaritzak ostalaritza itxi eta
mugikortasuna mugatu zuen 
BUSTURIALDEA //

Etxeko itxialdia 
saihesteko, neurri
murriztaileagoak
ezarri zituzten
azaro osorako 

Gabonetara ahalik eta bal-
dintza onenetan iristeko
eta etxeko itxialdia saihes-
teko, azaro osorako neu-
rriak hartu zituen Eusko
Jaurlaritzak –hamabostean
behin aztertuko zituztela
iragarri zuten–; urriaren
26tik indarrean zeudenak
baino murriztaileagoak.
Ostalaritzako lokal guztiak
ixteko agindua eman zuen
azaroaren 5ean, eta etxera-
tze agindua ordubete

aurreratu zuen (22:00etatik
06:00etara artekoa). 

Itxieratik kanpo geratu
ziren hoteletako eta beste
ostatu batzuetako janto-
kiak, egoiliarrei zerbitzua
emateko. Jatorduak etxez
etxe prestatu eta zerbitzatu
ahalko zirela zehaztu
zuten, aurrez eskatuta eta
21:00ak aurretik. Neurrie-
tatik kanpo geratzen ziren,
baita ere, gasolindegi, osa-
sun zentro, zentro soziosa-
nitario, eskola jantoki, lan-
tegi eta jantoki sozialetako
zerbitzu guneetako jatetxe
zerbitzuak.

Kultur jardueretarako
%35eko aforoa ezarri zuten,
eta emanaldiak 21:00etara-

ko amaitzea agindu zuten.
Profesionalak ez diren tal-
dekako musika eta ahots
entseguak ere bertan behe-
ra uzteko erabakia hartu
zuten. 

Taldeko edozein kirol jar-
duera etetea ere adostu
zuten, lehiaketa profesio-
nala edo erdi profesionala
izan ezik. Kiroldegietako
saioek jarraitu ahal izan
zuten, maskara jantziz
gero, eta gehienez sei lagu-
neko taldeetan. Maskara
derrigorrezkoa izatea ados-
tu zuten baita ere jarduera
fisikoa edo kirola hiri edo
herri inguruetan egiten
zenean. Debekatu egin
zuten, gainera, kirol ekital-
dietara joatea. Garraio

› › › 

publikoaren jarduna
22:30ean eten zuten.

Lehendakariak «indarrak
batzeko» eskatu zuen, eta
«zorroztasun eta erantzun-
kidetasun» handiena «guz-
tion onerako».

LABIren Aholku Batzordea
azaroaren 19an batu zen
berriro, eta horretan onar-
tu zuen azaroaren 6an eza-
rritako neurri murriztaile-
ak bere horretan manten-
tzea abenduaren 12ra arte.
Gotzone Sagardui Osasun
sailburuak adierazi zuen
«neurriak eraginkorrak
izaten ari ziren arren, biru-
saren transmisio oso altu-
ko egoeran jarraitzen zela.
Gernika-Lumo eta Bermeo
gune laranjan zeuden,
intzidentzia altuko udale-
rrien artean (100.000 biz-
tanleko 300-499 kasu arte-
ko intzidentzia tasa).

Gernika-Lumoko eta Bermeoko ostalariek
laguntzak eskatu zituzten, «bizirauteko»
Ostalaritzaren itxieragaz «haserre», mobilizazioak egiten hasi
ziren Gernika-Lumoko ostalari eta hornitzaileak. Zapaturo
Merkurion elkarretaratze zaratatsuetan bildu ziren, eta
eguaztenero auto karabanak egin zituzten udalerrian zehar.
Sektorea pandemiaren zabalkundearen erruduntzat jotzea
salatu zuten, «kriminalizatzea», alegia. Osasun eta higiene
neurriak errespetatzen zituztela esan zuten, eta hala ere, eu-
rek itxi behar izan zituztela negozioak. Gainera, urtean biga-
rren aldiz neurriak «bat-batean» eta momentu batetik bestera
hartu izanagaz oso kritiko azaldu ziren. Bermeoko ostalariak
ere kalera atera ziren azaroaren 27an. Goiko Plazatik Lamera-
ko kioskorako ibilbidean, ostalaritza bizirik nahi dutela alda-
rrikatu zuten. Laguntzak beharrezkotzat jo zituzten. 
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Indarkeria matxistak ikusarazteko ekintzak egin ziren Azaroaren 25ean
BUSTURIALDEA // Indarkeria motak ikusarazteko ekintzek hartu zituzten kaleak Azaroaren 25ean, pandemiak eragindako mugekin,
baina aldarrikapenez beteta. Bermeon eta Busturian elkarretaratzeetan batu ziren. Bermeotarrek Taraskan kandelak biztu zituz-
ten indarkeriagatik hildakoen emakumeen omenez, eta kandela horiek erabili zituzten segurtasun distantzia mantentzeko. Gerni-
ka-Lumon, adin, lan eremu eta jatorri desberdinetako 30 emakumek performance-a egin zuten Foru Plazan, eta Gernikako Institu-
tuko hezkidetza taldekoak elkarretaratzean elkartu ziren. Bedaronako, Eako eta Natxituko andreek kartel kanpaina bat egin eta bi-
deoa zabaldu zuten. Bestalde, Busturialdeko Neska Gaztiek  irakurketa argitaratu zuten. Salatu zuten osasun krisiak agerian utzi
eta areagotu egin zuela emakumeenganako indarkeria, bere forma guztietan. Udalek adierazpen instituzionalak onartu zituzten. 

16. Kameratoia, Spookypheriarentzat 
BERMEO// Spookypheria Productions Elkarteak Euskal Zine Bi-
leraren baitako 16. Kameratoia irabazi zuen Agur filmagaz. Iñi-
go Atxak, Iraide Narbaizak, Jabi Garciak, Ahini Urrestik, Ander
Uriondok eta Alex Latxagak parte hartu zuten. Atxak adierazi
zuen ez zutela saria espero, nahiz eta lanean konfiantza izan.

‘Musikak salbatuko gaitu’, Gatiburen azkena
GERNIKA-LUMO // «Egunerokotasunez» betetako lana, egoerak
baldintzatutako musika eta hitzekin osatutakoa aurkeztu
zuen Gatibuk azaroaren 26an, Bilbon, 20 urteko ibilbideko
bederatzigarrena: Musikak salbatuko gaitu. Gauerdian, Egu-
rre emon lehen single-aren bideoklipa zabaldu zuen taldeak.  

2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA Azaroa› › › 42
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Sahara libre baten alde mobilizatu ziren
BERMEO// Marokoren erasoaren aurrean, Sahara libre baten al-
deko aldarria zabaldu zuten Bermeon. Herritar askok bat egin
zuten deialdiagaz, tartean udal ordezkariek. Su-etena hautsi,
eta Marokok errepresioa areagotu zuela salatu zuten. Gerragaz
amaitzeko bidea erreferenduma zela adierazi zuten.

Ia boskoiztu egin zituzten 500 kilometroak
BUSTURIALDEA // Bidea gara, bidean gaude lelopean, Izan Bi-
dea ekimenaren erronka erruz gainditu zuten herritarrek
azaroaren 21ean eta 22an. Elkarbizitzaren alde pausoak
eman zituzten, 2.472,94 kilometro egin zituzten, korrika, bi-
zikletan, etxeko bizikletan, oinez, bakoitzak gura modura. 

Akordioagaz amaitu zen San Martineko auzia
BERMEO // Beruala Bermeoko Hirigintza Berriztatzeko Sozie-
tateak eta Ibarretas XXI eraikuntza enpresak akordioa sinatu
zuten, 11 urteko auziari amaiera emanez. Berualak eraikun-
tza enpresari 1.249.991 euroko kalte ordaina ematea adostu
zuten; era horretan, etxebizitzen eraikinaren zati bat berriro
aldatu edo eraitsi behar izatea saihestu zuten.

BUPeko langileek irtenbideak eskatu zituzten
SUKARRIETA // Bizi zuten «ezjakintasunaren» aurrean, Bustu-
rialdeko Ur Partzuergoko langileek euren egoera «normaliza-
tzeko» eskatu zioten BUPeko kontseiluari. «Erabaki dezatela
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergora joango garen edo ez, baina langi-
leok jakin gura dugu zer gertatuko den gugaz». Azkenaldian, lan
baldintzek «okerrera» egin zutela salatu zuten. 
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Sortzaileek plaza 
birtuala eduki zuten
COVID-19a tarteko
BUSTURIALDEA //Abenduaren
4tik 8ra bitartean egin zen 55.
Durangoko Azoka, egoerak
hala eskatuta, desberdin. Be-
rrikuntza nagusiena izan zen
ez zela salmahairik ipini Lan-
dako Gunean. Horren ordez,
Durangoko Azokaren webgu-
nean denda birtuala sortu zu-
ten, eta azokazaleek bertan
erosi ahal izan zituzten pro-
duktu guztiak. Denda birtual
hori izan zen salerosketa gune
bakarra.
Egitarauan ere aldaketak

egon ziren. Hala, bost egune-
tan, Azokak bi espazio eduki
zituen: Landako Gunea eta
Plateruena. Horietan dizipli-
na esberdinetako ikuskizun
eta ekitaldiak egon ziren. 

ABENDUA 2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 

Durangoko Azokako zuzenekoak, Kafe Antzokira 
BERMEO // Durangoko Azoka Euskal Herri
osora zabaldu zuen, Zu non, han DA! egitas-
moaren bidez. Hala, sarean egon zen denda,
eta Durangon bertan egongo ziren jarduerez
gain, Durangoko Azokak kontzertuak anto-
latuko zituen Euskal Herriko zortzi herritan,
tartean Bermeon. Kafe Antzokiak hartu zi-

tuen kontzertuak. Abenduaren 6an, Gatom
eta J Martina igo ziren agertokira, eta aben-
duaren 7an, berriz, Joseba Irazoki  eta Inoren
Ero Ni. Zu non, han DA! ekimenaren helbu-
rua Azoka kulturzaleengana gerturatzea
izan zen, kulturzaleek ezin izan zutelako Du-
rangora urteroko bisita egin.

Bertsolari Gazteen 28. BBK sariketan nagusi
BUSTURIALDEA //Busturialdeak Bizkaiko Bertsolari Gazteen 28.
BBK sariketaren finala irabazi zuen. Iker Uriarte, Asier Galarza
eta Koldo Gezuraga izan ziren eskualdeko ordezkariak, hirurak
Lilibertso taldeko kideak. Eskualde guztietako bertsolari gazte-
ek egindako lanagaz «asko gozatu» zutela aitortu zuten. 

Hernanik lidergoa kendu zien basurdeei
GERNIKA-LUMO // Lidergoa kendu zion abenduaren 6an Her-
nanik Gernika RTri. Gipuzkoarrek atzeratutako partidua jo-
katu zuten Ferrolen aurka, eta 51-0 hartu zituzten mendean
galiziarrak. Lau partidutik lau irabazita, basurdeak bigarren
postura jaitsi ziren; liderrarengandik puntu bakar batera. 

44
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FAMILIAGAZ EGOTEKO
ERKIDEGOAK IREKI 

ZITUZTEN GABONETAN 
Espainiako Gobernuak eta autonomia erkidegoetako osasun
agintariek Gabonetako plan bateratu bat onartu zuten aben-
duaren 2an. Familia topaketetara begira, baimendu egin zi-
tuzten jaiegunetan (abenduaren 23tik urtarrilaren 6ra) erki-
dego batetik bestera joateko bidaiak; Urtezahar gauean eta
Gabon gauean etxeratzeko ordua 01:30ak arte luzatzea onar-
tu zuten; familia topaketetan, oro har, hamar pertsona baino
gehiago ez elkartzeko irizpidea eman zuten, eta bertan behe-
ra geratu ziren Olentzerori ongietorria emateko ekitaldiak
eta Erregeen desfileak. Egitekotan, estatikoak izatea adostu
zuten. Gabonetako usadiozko ospakizun guztiak ere bertan
behera uztea adostu zuten, «jende pilaketak saihesteko». 
Gotzone Sagardui Jaurlaritzako Osasun kontseilariak az-

pimarratu zuen erkidegoen bileran «oinarrizko» gai batzuk
hitzartu zirela, baina erkidegoek aukera edukiko zutela ho-
riek egokitzeko, betiere aldaketa murriztaileagoa bazen. 
Orokorrean, agintari politikoak kezkatuta agertu ziren.

Izan ere, abenduaren 3an Ignacio Garitano Eusko Jaurlari-
tzako Osasun Saileko Zaintza eta Kontrol Programaren koor-
dinatzaileak esan zuen beheranzko joera moteldu egin zela,
eta dei egin zien herritarrei Gabonetan harreman sozialak
murrizteko. Pandemiari aurre egiteko ezinbestekotzat jo zu-
ten ahalik eta jende gutxienagaz egotea; Gabonak ez zirelako
izango «parentesi» bat COVID-19arentzat.

Soziosanitarioei PCR probak egin zizkieten
BUSTURIALDEA //Aldundiko erantzun azkarreko taldeak pre-
bentziozko baheketak egin zituen abenduaren 2an, Gernika-
Lumoko Kaltzada Fundazioaren egoitzan, kasu positiboen
bila. Adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen 15 zentro
soziosanitariotako 523 profesionali egin zizkieten probak.
Mendekotasuna duten adineko pertsonentzako egoitza zen-
troen sarean bi egoliar hil berri zirela esan zuten; 31 erabiltzai-
le zeuden ospitaleratuta eta 49 langile zeuden isolatuta.

Ostalaritza-merkataritza zergak, izoztuta 
GERNIKA-LUMO // Koronabirusaren pandemiak iraun bitarte-
an ostalaritzako eta merkataritzako 2021eko tasak eta zergak
izoztea erabaki zuten aho batez osoko bilkuran. Udalbatzak
Gernika-Lumoko Merkatari Elkartuek aurkeztutako mozioa
onartu zuen aho batez. SOS Ostalaritzak egindako eskaera ez
zuten onartu; zergak izozteaz gain, txikizkako merkataritza,
ostalaritza eta jatetxeei zuzeneko diru laguntzak ematea es-
katu zuten. EH Bilduk alde eta EAJk aurka bozkatu zuen.Gotzone Sagardui Osasun kontseilaria.
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Bideo lehiaketan ‘Bihotzetik ahora’ bideoa izan da irabazle
Hamabost urte bete behar zituela eta, bideo lehiaketa antolatu zuen BUSTURIALDEKOHITZAk iraile-
an, Maita dezagun ondo gaia ardatz nagusi hartuta. Parte-hartzaileen artean, Gernika-Lumoko
Seber Altube ikastolako bertsolaritzako ikasleek aurkeztutako bideoak hartu zuen lehen saria:
Bihotzetik ahora. Eider Gotxiren Gure bazterrak lana izan zen bigarren saritua, eta Mari Jose Lo-
pezen Maitasuna sukaldean izeneko lanak hirugarren saria jaso zuen.

BUSTURIALDEA // Hamabost urte bete dira Busturialdeko euskarazko egunkariak lehenengo
zenbakia kaleratu zuenetik. Hamabost urte baino gehiago Busturialdean euskarazko egun-
kari bat kaleratzeko beharra sumatu zenetik. Hamabost urte Busturialdeko euskalgintza
eta hainbat eragile proiektua gauzatzeko batu eta lanean hasi zirenetik. Lan egin zuten,
egunkaria kaleratu zuten, eta herriko proiektuaren sostengu izan dira hamabost urte horie-
tan. Bermeoko Euskeraz Berbetan elkartea, Gernika-Lumoko Euskal Herrian Euskaraz,
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47Abendua›

Hamabosgarren urteurrenaren zenbaki berezia
Hamabost urte, zenbaki borobila da. Eta
zenbaki berezia ere atera du BUSTURIALDEKO

HITZAk hamarkada eta erdiko ibilbidearen
errepasoa egin eta aurrera begirako erron-
kak irakurleei helarazteko. Azaroaren 13an,

urteurrenaren 16 orrialdeko monografikoa
hartu zuten irakurleek etxean. Eduki hori
guzti hori ikusgai eta irakurgai dago web-
gunean dagoen urteurrenaren orrialde
berezian.

Orrialde berezia,
urteurren berezia
partekatzeko

Argazki galeriak, bideoak, al-
bisteak, 15. urteurrenaren
gehigarri berezia, hemerote-
ka, bideo lehiaketa... Askora-
ko ematen dute 15 urtek, eta
asko bizitakoa da egunkaria
urte guzti horietan. Dena bil-
tzea eta erakustea ezinezkoa
den arren, besteak beste, bi-
txikeria, albiste eta multime-
dia artxiboak biltzen ditu 15.
urteurrenaren harira bustu-
rialdea.hitza.eus atarian ego-
kitutako orrialde bereziak.
Webgunera sartzea besterik
ez da egin behar, eta orrialde
nagusian dagoen bannerrean
klik egin. Han biltzen den
edukiaren artean, norbere
burua ezagutuko duenik ere
egongo da BUSTURIALDEKO HI-
TZAren irakurleen artean.

2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 

Busturialdeko AEK, Gernika-Lumoko Seber Altube eta Bermeoko Eleizalde ikastolak, Ibarrange-
luko herritar talde bat, Jose Antonio Aranburu ‘Natxi’, Astra okupatu zuten gazteak, harpidedu-
nak, irakurleak, HITZAko hasierako lantaldea osatu eta proiektuak egunero-egunero martxan ja-
rraitzea posible egin zuten langileak... Horien guztien oroitzapenak, bizipenak eta ikuspuntua
jaso du BUSTURIALDEKOHITZAk ikus-entzunezko batean. 15. urteurrenaren harira zabalduko du bi-
deo-dokumental hori, eta eskuragarri eta ikusgai ipiniko du bere sareetan eta webgunean.
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Euskara

2021ean Korrika ez zela egingo iragarri zuten
BUSTURIALDEA // AEK-k erabaki zuen euskararen aldeko mobili-
zazioa urtebete atzeratzea, COVID-19ak eragindako egoerak
hala baldintzatuta eta luze jo zezakeela aurreikusita. «Bizi du-
gun egoerak argi erakutsi digu apalak eta zuhurrak izan behar
dugula, eta, beraz, erabakirik onena delakoan gaude».

Euskara bultzatzeko leiho berriak zabaltzen 
BUSTURIALDEA // Berbalagunek euskara eta euskararen erabilera
bultzatzen jarraitu zuen konfinamenduan ere. COVID-19agatik
Gernika-Lumon Ezetz Jakin lehiaketa ezin zenez egin, Egunean
Behin jokoan taldea sortu, eta euskara lantzen aritu ziren. Berme-
on ere, taldea sortu zuten euskarazko aplikazio ezagunean, eta
WhatsApp taldea sortu zuten bideo hitzorduak egiteko.

Elkartasunez bete-betetako uzta
goxoak ekarri zituen Errigorak
BUSTURIALDEA // Zazpigarren urtez, udaberria eta udazkena
Nafar hegoaldeko uztagaz gozotzera etorri zen Errigora.
Udaberriko kanpainan olio barietatea aukeratzeko aukera
eduki zuten eskatzaileek eta pasta ekologikoaz gozatzekoa.
Udazkenekoan, saskien %25 euskalgintzara bideratzeaz
gain, AEK, Seaska eta Sortzen diruz lagundu zituzten.

48// 2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 
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49EUSKARALDIA

Euskaraldiak euskaraz bizitzeko gogoa kaleratu zuen aza-
roaren 20tik abenduaren 4ra. Busturialdean, 11 herri ba-
tzorde sortu ziren ariketa soziala hauspotzeko: Ajangi-

zen, Arratzun, Bermeon, Busturian, Errigoitin, Gernika-Lumon,
Ibarrangelun, Kortezubin, Mundakan, Muxikan eta Sukarrie-
tan, eta herriz herri askotariko ekimen eta jarduerak antolatu
zituzten.

Lehen ariketan modura, bigarrenean ere milaka izan ziren
parte hartu zuten euskal herritarrak: 179.780. «Urte honetan
egondako zailtasunek antolaketa prozesuan eta Euskaraldia-
ren beraren garapenean eragin nabarmena izan duten arren, gi-
zarteak euskararekiko duen herri-gogoa ariketarako hauspoa
izan da», esan zuten Euskaraldiaren antolatzaileek, eta batzor-
de eta entitateek egindako lana eskertu zuten. «Aurreikuspe-
nak egitea zaila den urtean, oso pozgarria da milaka lagunen
konpromisoa berretsi dela eta aurreko aldian parte hartu ez
zuen Ahobizi eta Belarriprest asko ariketara batu dela ikustea».
Bereziki, ariketa gauzatu zen egunetan jasotako esperientzia
eta ohitura aldaketei lotutako bizipenak eskertu zituzten. «Eus-
karaldia ariketa pertsonal bezain kolektiboa da, eta bizipen ho-
riek ematen diote zentzua». 

Ariketa amaituta, Ahobizi eta Belarriprest roletan sakontze-
ko premia nabarmendu zuten, eta hurrengo ariketan Belarri-
prestak aktibatzea izango dela erronketako bat. Sortutako mi-
laka Arigune gogoan izan zituzten: «Ez da erraza izan aurten en-
titate askorentzat ariguneak sortzeko prozesua. Ateak
zabaltzeko zailtasun edo ezintasuna izan duten hainbat entitate
ere egon dira. Beraiekiko zor bat ere sentitzen dugu, egin duten
ahalegina itzultzekoa».

Gernika Rugby Taldekoak, Euskaraldiagaz. 

Bertso saioa, Bermeon. 

11 orduko irakurtaldia, Gernika-Lumon. 
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Kirola

Superkopagaz lehen hitzorduan, txapeldunorde 
SASKIBALOIA // 2020-2021 denboraldia ezin
hobeto hasi zuen Lointek Gernika Bizkaiak.
Euskal Kopa Gernika-Lumora ekarri zuen
irailaren lehen asteburuan, eta hurrengo as-
teburuan, Superkopan aritu zen. Klubaren
historiako lehen Superkopa hartan, Valen-
cia BCren kontra finalerdian nagusituta fi-
nalean sartu, eta Avenidaren kontra galdu-

ta, txapeldunorde geratu zen. 2021eko Erre-
gina Kopa lehiatzeko txartela ere lortu zuen
talde gernikarrak. Denboraldian, harrobiko
Marta Alberdi lehen taldeko jokalari mo-
duan aritu zen, «ilusioz eta ikasteko gogoz,
aukera hau dena emanda aprobetxatu, eta
Gernikako harrobiaren indarra erakusteko
helburua» zuela adierazi zuen gernikarrak.

Pello Bilbao, ikusgarri proba handienetan 
TXIRRINDULARITZA // Aurrerapauso handia eman zuen 2020 den-
boraldian Pello Bilbao Lopez de Armentia gernikarrak (Bahrain).
Abuztuaren 21etik 23ra, Erlojuren Kontrako Espainiako Txapel-
keta irabazi zuen Jaenen. Bigarren Tourra korritu zuen abuztua-
ren 29tik irailaren 20ra. Gustura geratu zen Mikel Landarentzat
egindako lanagaz; 16. sailkatu zen. Giroan, taldeko liderra izan
zen, eta kideen babesagaz, lan itzela egin zuen; erregulartasunak
saria eman zion: 5. sailkatu zen, podium postuetan egon eta gero.

50// 2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 

Gernikako Rallya, 
Ivan Muñoz eta Ibai
Ajuriagoikoarentzat
RALLYA // Eguraldiak baldin-
tzatuta eta egun bakarrean
lehiatu zuten 27. Gernika-Lu-
moko Rallya. Ivan Muñoz eta
Ibai Ajuriagoikoa gernikarrek
irabazi zuten. Aitor Saizar eta
Gorka Aginagak –Euskadiko
Txapelketa irabazi zuten– eta
Ioritz Odiagak eta Jexux Etxe-
berriak osatu zuten podiuma.

MENDI MARTXA- LASTERKETA // Urdaibai Kopa kirol hitzordu ga-
rrantzitsua da Busturialdean. 2020ko egutegia bost probagaz
osatu zuten (Ibarruriko Mendi Martxa, Gernika-Lumoko Mendi
Jaia, Txipiroi IE, Illuntzar Mendi Lasterketa eta Gautegiz Artea-
gako Mendi Martxa), baina pandemiaren eraginez, lehenengoa
bakarrik egin ahal izan zuten, Ibarrurikoa. Kepa Bastegietak eta
Onditz Iturbek irabazi zuten.

Bost probetatik bakarra egin ahal izan zen

Hiru txapelketa 
eta txapel bakarra,
Arrizabalagarentzat
ESKU PILOTA // Olatz Arrizaba-
laga gernikarrak eta Gentzane
Aldaik Emakume Master Cup
Txapelketako pilota mistoko
finala galdu zuten, ekainean,
eta abenduan, Binakako Mas-
ter Txapelketaren finalaren
atarian geratu ziren. 2020an
estreinatutako Plazandreak
txapelketan Nora Mendizabal
eta Irantzu Etxebestegaz ba-
tera nagusitu zen gernikarra. 
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51//

Beñat Obieta, Bizkaiko txapeldun laugarrenez
HERRI KIROLAK // Bizkaiko Lasto Botatze
Txapelketa nagusitasun osoz irabazi zuen
Beñat Obieta arratzuarrak. 5,40 metroko
markak laugarren txapela eman zion. Mikel
Agirrek (4,80m) jantzi zuen zilarra eta Eloy
Salterainek (4,60m) brontzea. Laugarren

eta bosgarren postuak Arratzuko Piratak
Herriko Kirol Klubeko Xabier eta Aitor
Rodriguez anaientzat izan ziren.
Entrenamenduetan baino zerbait txartoago
ibili zela aitortu zuen Obietak, baina helbu-
rua betetzeagatik «pozik» agertu zen. 

Euskadiko Kros
Txapelketa, Loizate
eta Agirrezabalentzat
ATLETISMOA // Gernika-Lu-
mon eta Arratzun lehiatu zen
Euskadiko Kros Txapelketa.
Arrakastatsua izan zen, parte
hartzaile eta ikusleen aldetik,
eta Gernika Atletismo Talde-
koek balorazio «oso ona» egin
zuten. Gizonezkoen absolutu
mailan, Txindoki Atletismo
Taldeko Eneko Agirrezabal
izan zen irabazlea (36.03).
Imanol Cruz helmugaratu zen
bigarren (36.21), eta Gernika
Atletismo Taldeko Imanol
Goñi natxituarra izan zen hi-
rugarrena (36.52) –Bizkaiko
Kros Txapelketa irabazi zu-
en–. Emakumezkoetan Bil-
bao Atletismo taldeko Irene
Loizate izan zen txapelduna
(34.02) . Goierri Garaia talde-
ko Ainhoa Sanz (34.22) izan
zen azpitxapelduna, eta Atle-
tico San Sebastian taldeko
Elena Silvestre (35.06) hiru -
garren sailkatua.

Damaris Egurrola, Evertonera 
FUTBOLA // Evertonegaz bi denboralditarako kontratua sinatu
zuen Damaris Egurrolak. Gautegiz Arteagako ezker hegaleko
erdilariak Ingalaterran jokatzeko ametsa bete zuen. Willie
Kirk Evertonen entrenatzaileak Egurrolaren doaiak goraipatu
zituen: «Erdiko jokoa orekatzeko talentu handia dauka».

Urdaibai, hirugarren
Eusko Label Ligako
sailkapenean  
ARRAUNA //Eusko Label Liga hi-
rugarren amaitu zuen Bermeo
Urdaibaik, Santurtzi eta Honda-
rribiaren atzetik. Bou Bizkaia-k
Orioko eta Bilboko banderak
irabazi zituen, eta lider ere egon
zen uztail amaieratik abuztu er-
dialdera, COVID-19ak baldin-
tzatutako denboraldian. 

Kirola

Lartitegi neba-arrebak, 23 urtez azpikoetan 
TXIRRINDULARITZA // 23 urtez azpikoen kategorian estreina-
tu ziren Amaia eta Lander Lartitegi (Busturia, 2001). Amaiak
Bizkaia Durango taldean lehen urtea izan zuen 2020a (bi ur-
teko kontratua zuen). Lander Laboral Kutxagaz aritu zen
2020an, eta 2021erako Baque taldeagaz lortu zuen akordioa.
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Hamaika Garak plazetara eroan zuen aldarrikapena
BUSTURIALDEA// Hemen erabaki, herrita-
rrok erabaki lelopean, Hamaika Gara mobi-
lizazio bateratuak Euskal Herriko plazak
bete zituen ekainaren 7an. Eskualde maila-
ko ekitaldia egin zuen Gure Esku-k Gernika-
Lumon. Pasealekuko Auditorioan batu zi-

ren, eta ostean, Batzarretxea inguratu zuten,
erabakitze eta burujabetzan sakontzearen
aldeko aldarria kaleratuz: «Erabakiak eta
etorkizuna herritarron esku nahi ditugu».
Egungo egoerari herri modura erantzuteko
premia azpimarratu zuten parte hartzaileek.

‘Izan bidea’ dinamika, etxerako bidea egiteko
BUSTURIALDEA// Izan bidea, ibiltarien sarea
dinamika abiarazi zuen Sarek, preso eta ihes-
larien aferari irtenbidea eman asmoz. Herrita-
rren aktibazioa eta alor politiko, sindikal eta
sozialaren parte hartzea bultzatu zituen eki-
menak, kilometroak eginez. Gernika-Lumon
loreak aireratuz adierazi zuten herritarrek

euskal presoak etxean gura dituztela, Sare
Gernika-Lumok deitutako giza katean. Dis-
pertsio politika salatu zuten, eta pandemiak
lapurtutako udaberriaren aurrean, «euskal
preso eta iheslari gabeko oraina eta etorkizu-
na» eraikitzeko asmoa agertu zuten. Loreak
«konpromisoaren ikur gisa» aireratu zituzten.

Kepa Arronategi
Arrasateko Aita
Mennira eroan zuten
GERNIKA-LUMO// Arrasateko
Aita Menni ospitalera lekual-
datu zuten Kepa Arronategi
preso politikoa. Buruko gai-
xotasuna du Arronategik, eta
artatzeko ekarri zuten Euskal
Herrira. Etxetik gertuago
egon arren, Sarek salatu zuen
preso gaixoei etxean egoteko
eskubidea urratzen dietela.

Oier Goitia libre 
utzi zuten, 15 urteko 
zigorra bete ostean
BUSTURIALDEA// Oier Goitia
presoa aske utzi zuten ekaina-
ren 4an, 15 urteko zigorra be-
teta. Bi egun ondoren bat egin
zuen lagun eta senideekin
Gernikako Pasealekuan.

EAJ izan zen alderdi
bozkatuena U12ko
hauteskundeetan
BUSTURIALDEA// Abstentzio-
ak baldintzatutako Eusko Le-
gebiltzarrerako hauteskunde-
ak egin ziren urriaren 12an.
Parte hartze txikiagoagaz
(%62), eskualdeko hogei he-
rrietatik hamaseitan jeltzale-
ak izan ziren indar nagusia;
eta EH Bildu izan zen bozka-
tuena Ajangizen, Ean, Muxi-
kan eta Nabarnizen. Botoe-
tan, baina, behera egin zuten
jeltzaleek (11.461), eta goranz-
ko joera erakutsi zuen EH Bil-
duk (8.253). Elkarrekin Pode-
mos izan zen hirugarren inda-
rra, 871 botogaz. EAJk eta EH
Bilbuk legebiltzarkide gehia-
go lortu zituzten Bizkaian, eta
EAJ izan zen alderdi bozka-
tuena hiru herrialdeetan.

52// 2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA Politika
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53//

Lanbide Ekimenak lau
proiektu berritzaile
lagundu zituen 
GERNIKA-LUMO// Lanbide Eki-
menak Zentroak 79.490 euro
bideratu zituen enpresei la-
guntzeko eta ekonomia susta-
tzeko. Digitalizaziora eta 4.0
industriara, enpresa kudea-
keta hobetzera eta berrikun-
tza eta enpresen arteko lanki-
detza sustatzera bideratutako
lau programa lagundu zituen.

Ekonomia

Lan istripurik ez gertatzeko neurriak eskatu zituzten sindikatuek
BUSTURIALDEA// Bermeoko Inpesca enpresako Txori Gorri atu-
nontziko arrantzale bat hil zen ekainaren 22an Indiako Ozeanoan
lanean ari zela, eta beste arrantzale bat larri zauritu zen. Uztaila-
ren 3an, basoko langile bat hil zen Muxikan, lanean zebilela bu-
ruan kolpe bat hartu ostean. Berehalako segurtasun neurriak es-
katzeko mobilizazioak egin zituen gehiengo sindikalak. Langile-

en lan eta bizi kalitatea hobetzeko, lan arriskuen alorrean forma-
kuntza plan bat abiatzea beharrezkotzat jo zuten. «Laneko bio-
lentzia arazo estrukturala da, inposatzen diguten politiken on-
dorio zuzena». Urrian, LABek Gernika-Lumoko Laminados Lo-
sal enpresan izandako lan istripu «larria» salatu zuen. Lan
egutegitik kanpoko orduetan gertatu zela jakinarazi zuten.

Gernika Gorria, Gernikako piperra gorritan lantzeko
BUSTURIALDEA// Plazako salmentak murriz-
tu eta kontsumo ohiturak aldatu direla ikusi-
ta, Gernika Gorria proiektu kooperatiboa
sortu zuten Jabi Ubierna (Munitibar), Loren
Ortiz (Arrieta), Unai Kintana (Mendata) eta
Ainhoa Iturbe eta Alex Zubiak (Ajangiz),

Gernikako piperra gorritan lantzeko. Proiek-
tuak bertoko piper gorriagaz egindako pro-
duktuak ekoizten ditu, fokua hiru produktu-
tan ipinita: piper txorizeroaren mamian, sal-
tsa bizkaitarrean eta piperragaz egindako
eta ukitu pikantea duen marmeladan. 
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Kultura

Buselektrikue Antzerki Taldea Elkartea eratu zuten 
BERMEO // Hamar urtean antzerki tailerrak
ematen egon eta gero, herrian antzerki talde
ofiziala sortzeko beharra zegoela ikusita,
Buselektrikue Antzerki Taldea Elkartea era-
tu zuten. Helburua, euskal antzerkia bultza-
tzea, euskaraz edukiak sortuta. Antzerki tai-
lerrean lantzen dituzten ariketetatik sortzen

diren inprobisazioak, esaterako, elkartera
eroateko asmoa agertu zuten, eta horregaz
lan serioago bat egiteko asmoa iragarri zu-
ten, ondoren, plazaratzeko asmoz. Elkartea-
ren bidez, tailerra bera ere zabaltzeko asmoa
zeukatela iragarri zuten, herritar gehiago-
rengana iristeko gogotsu.

Lan pertsonalentzat, izen propioak 
GERNIKA-LUMO-BERMEO// El_Txef_A izen artistikoagaz nazioar-
tean ibilbide oparoa egin eta gero, bere izena zeraman lehen
diskoa argitaratu zuen Aitor Etxebarria musikari gernikarrak:
Nihilism Part 1. Leire Gotxi abeslari bermeotarrak ere Leire mo-
duan kaleratu zituen single-ak: What We’ve Got eta Box Of Ches-
terfield izan ziren ezagutzera eman zituen lehen bi abestiak. 

Kulturaren eredu eta aterpeari agurra 
GERNIKA-LUMO // Trinkete Antitxokoak agur esan zion 20 urte-
ko ibilbideari. Erabakia ez zuten eurek hartu, alokailuaren
kontratua amaitzen zitzaielako itxi behar izan zuten lokala;
«pena handiz, baina duintasunez». Gernika-Lumoko musika
zaletasunean eragin nabarmena eduki duen lekua da Trinke-
te, eta horrela gogoratuko dute gozatu ahal izan zutenek.  

54// 2020 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA 

Elena Agirre Martija
urruzunotarren 
sarera gehitu zen
GERNIKA-LUMO // Gernika
BHIko Elena Agirre Martijak
euskaraz idazteko zaletasuna
gazteen artean sustatzeko
sortutako Urruzunotarrak
gehituz literatur lehiaketa ira-
bazi zuen. Poesian saritu zu-
ten, B kategorian, Instagram
izeneko lanagatik. Ilusioz be-
terik eta pozarren hartu zuten
saria egileak eta institutuko
ordezkariek. 

Eremu zabala 
eta muga gutxi,
Myotonesen ikur
GERNIKA-LUMO // Myotones
taldea sortu zuten Jon de la
Fuentek eta Asier Ardanzak.
Konfinamendu aurretik hasi
ziren proiektua prestatzen bi
musikariak, baina etxean
konfinatuta zeudela eraiki
eta kaleratu zuten pop psiko-
delikoan oinarritutako lau
abestiz osatutako EPa. 

Ondarea eta 
hezkuntza, Europako
jardunaldietan  
BUSTURIALDEA// Kontaiguzu
Ondarea! lelopean, ondarea
eta hezkuntza uztartu zituz-
ten Ondarearen Europako
Jardunaldiek urriko astebu-
ruetan. Bermeo, Busturia,
Ereño, Gernika-Lumo, Korte-
zubi eta Mundakan egin ziren
jarduerak, «segurtasun neu-
rriak zorrotz beteta». 
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55//

2019-2020 ikasturtean eskualdeko lau hezkuntza zentrotan egon gara kazetariok. BUSTURIALDEKOHITZA zer den, nola sortu
zen, eta zelan lan egiten dugun ezagutara eman dugu, herriz herri. Gure webguneak eta sare sozialek egunero egiten du-
gun lana zabaltzeko duten garrantziaz ere berbetan aritu gara ikasleekin. Kazetaritza generoak landu ditugu eurekin, eta
zenbait ikastetxetan ikasitakoa praktikan jarri dute gurekin. Zelan ez,  euren galderak gustura eta pozik erantzun ditugu.
2018ko udaberrian hasi ginen ikastetxeetara bisitak egiten, eta 2020ko pandemiak etenaldia egitera behartu gaitu. Espero
dugu laster erredakziotik ikastetxeetara bueltatu ahal izatea, gustura egonda asko ikasten baitugu ikasle eta irakasleekin.

Eskerrik asko ikasle eta irakasleei!

Ikasturteko azken bisita Mundakako Eskolara izan zen
urtarrilean. LH 5. eta 6. mailetako ikasleen galderak eran-
tzun genituen, elkarrizketatuen lekua hartuz. 

ERREDAKZIOTIK IKASGELETARA 

Gernika-Lumoko Seber Altubeko DBHko 4. mailakoekin
kazetaritza generoak lantzeko saioak egin genituen.
Testu mota desberdinak ezagutzeko aukera izan zuten.

Gautegiz Arteagako Montorre ikastetxean hasi geni-
tuen ikasturteko bisitak. Lehen Hezkuntzako 2. eta 3.
zikloko ikasleekin erreportajea jorratu genuen.

Gure lana eta proiektua azalduz, Gernikako Allende
Salazar Herri Ikastetxean zortzi saio egin genituen
LHko 5. eta 6. mailetako ikasgela guztietatik pasatuz. 
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