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U

rteko laburpena da esku
artean duzuena, 2021.
urteak Busturialdean
utzi duena, edo, utzi ez duena.
Bizi dugun pandemiak guretik
ere kendu digulako: jaiak, ospa-

//
kizunak, lana, eros-ahalmena,
lagunak, senideak... Bizitza.
Koronabirusak kaleetatik
atera du jendetza. Ugaritasunaren pertzepzio hori esparru
askotan galdu da. Eta herritarrok kalea galdu dugun bezala,
euskarak ere bere lekua galdu
du espazio publikoan: burujabetza. Hizkuntza bezala duen
aitortza ere ahulagoa da orain,
eta jendeak euskararekin
zituen lotura guneak galdu
ditu.
Osasuna, ekonomia, gizarte
harremanak... berrabiarazten
gabiltzan honetan, bitartekaritza lana egin dugu kazetariok,
egin du HITZAk. Kaleko espazioak murriztuta geratu diren
bitartean, berebiziko garrantzia hartu du kazetaritzak.

Argitaratzailea: Lea-Artibaialdeko Hedabideak, S.L.
Lege Gordailua: BI-02083-2021
Egoitza Nagusia: Markina-Xemein. Arretxinaga Etorbidea, 1 • 94-684 44 36.
Busturialdeko HITZAren bulegoak:
Bermeo. Atalde, 17, atzekaldea. • 94-618 72 99
Gernika-Lumo. Elbira Iturri kalea, z/g • 94-627 10 85
busturialdea@hitza.eus • www.busturialdea.hitza.eus
Zuzendaria: Larraitz Ibaibarriaga Etxaburu.
Kudeatzailea: Idurre Arrazola Astoreka.
Publizitatea: Idurre Arrazola Astoreka. • publibusturia@hitza.eus

Baina eginbehar horretan gaztelerarekiko morrontza izan da
nagusi, garrantzitsua zen dena
komunikatzeko erabili duten
hizkuntza izan baita gaztelera.
Hortaz, lehen funtsezkoa
bazen ere, orain ezinbestekoa
da euskara zaintzea; gure osasuna sars-cov-2 birusagandik
zaintzea beste: Hil ala bizikoa.
Eta osasun krisialdiagaz gertatzen den bezala, ardura hori
ezin da herritarrena bakarrik
izan. Instituzioek eta arduradun politikoek, beraien erantzukizunari begiratu eta esku
hartu behar dute; abenduaren
3an, Euskararen Nazioarteko
Egunean, hitzez esandakoak
ekintza bihurtu. Baina, oraingoan ere, pandemiak komunikabideetan eragindako ondo-
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urtekaria
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rioak leuntzeko Jaurlaritzak
emandako diru laguntzen %6,6
baino ez dute hartu euskarazkoek, eta tokikoak ehuneko
horretatik kanpo geratu gara.
Beraz, herriko kaleetan gaztelera zabaltzen dutenak dira
administrazioaren dirua hartu
dutenak.
Guk, gure Hitza euskaraz
zabaltzen jarraituko dugu:
kalean, etxeetan, ikastetxeetan, kiroldegietan, kultur etxeetan, tabernetan... Diruzkoa ez
bada ere, irakurle eta Hitzakide
zaretenon laguntza dugulako,
eta, -tza atzizkiak esanahi asko
dituen arren, ugaritasuna ere
erakusten duelako; lagun asko
izatearena delako guk zuengandik
hartzen
dugun
lagunTZArik onena.
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Eskerrik asko Busturialdeko eragileoi
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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

AñebustinAñetu
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

Asociacion
contra el
Cancer

Asociación
Coro
Rociero
Maika
Asociación
de la 3ª
edad de
Busturia

Asociación
de Mujeres
Viudas
Asociación
Embarcaciones
Portuondo
Asociacion
Motera
Izaro Bikers

Asociacion
sociocultural Bilbosalsa
Astra
Astra
Zinema
Paradiso
Asunek
Atorrak

Atxapunte Ehiza eta
arrantza

Atxurkulu
Emakume
elkartea
Atxurkulu
Mendi
Kluba

Azoka
berriko
merkatariak
(Berazel)

Azti tecnalia

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
Txirrindularitza taldea
Bermeoko
Txistulariak
Bermeoko
Txosna
Batzordea

Bake-Leku
elkartea

Bermeoko
Urdaibai
Arraun
Taldea

Barrueta
Arte
elkartea

Berton
Merkatari
elkartea

Barrutia LHI
Ikastetxea

Bertsomendi

Bakelite

Barrutialde
BHI
Barrutiko
guraso
elkartea

B.Barrueta
/I.Arozena
Institutua
Baserria
landuz

Bostale

Busturia kirol
taldea
Busturia
Txirrindulari
Taldea
Busturialdea
Harrera
Lurraldea

Busturiko
HaurreskolaSeintxu

Buy
Urdaibai

Cardio Kick
Boxing
Busturlagun
Caza y
Pesca

GernikaLumo HHI

Ciclista
Gernikesa
Elkartea

Club
Deportivo
Rueditas

Dantzatu
Gurekin
dantza
karibearren
elkartea
DringiliDrangolo
Elkartea

Eako jai
batzordea

Egunsenti
dantza
taldea
Eguzki
begira
EHE

Ehiza,
Arrantza eta
Tiro Elkartea
Elai-Alai
Dantza
taldea

Elantxobe
Arraun
Elkartea

Besalde
Bermeo
Sahararen
Alde

Elgizel
Urdaibai ASINSOC

Bizkaigane
elkartea

Eleizalde
Ikastola

Biztu Irratixe

Emakide
(Emakume
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
Gernikagarretan

Gernikako
Argazkilaria
k PHOTOKA
Gernikako
Berbalagun

Gernikako
Bonbardeaketaren
Dok.Zentroa

Gernikako
jai
batzordea
Gernikako
Lekuek
Gernikako
Marijesiak
Elkartea
GernikaLumoko
eskola
bidea

GernikaLumoko
Gazteentzako
Informazio
Bulegoa

GernikaLumoko
Haurreskola
Barrutia
Gernikatik
Mundura
(GKE)
Gernikazarra
Historia
Taldea
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HITZA egiten laguntzeagatik!
Goi-zale
Elkartea
mendi
taldea

Gorabide
Elkartea
Busturialdean
Gorosti
Kultur
Elkartea

Goxotan
Gernika
Guraso
elkartea
San
FrantziskoBermeo

Gure
arbasoen
herria kultur
elkartea

Gure Arbola
Zaharra
Elkartea
Gure Esku
Dago
Gure
Garrafie
Kultur
Elkartea

H. FACTORYDXE
literatura eta
arte banda
Hackinbadakigu
informatika
elkartea
Haizeder
Eskola
Haizeder
Guraso
Elkartea
Haitz Biribil
Elkartea
Haitz
Nagusijje

Harri Berri
elkartea

HEAHerrijeri
emon arnasa
Hirugarren
Adineko
elkartea

Ibarrangeluko
Haurreskola

Ibarruriko
Baso
Txoritxu
Dantza
Taldea
Ideasur
(GKE)

Ikuilu
Elkartea

Iparragirre
Musika
Elkartea

IparraldeHegoalde
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
Memenkoko Kultur
Elkartea

Kanalatarrok
Kanalagatik
Kanalarako
Kanaleko
Nagusiek
Elkartea

Kankinkabara
txistu taldea

Kanpantxuko Abialai

Karabi kultur
taldea
Kabelinatxe
dantza
taldea

Katillotxu
Emakumeen
Elkartea

Kokotxa
kultur taldea
Kolakaine
Kultur
Elkartea

Kosnoaga
Igeriketa
Taldea

Kukubedarra
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

Montorrealde Elkartea

Mundaka
Arraun
Taldea

Mundaka
Surf Kayak

Mundakako
Abesbatza

Mundakako
Eskola

San Fidel
Guraso
elkartea

Txoko
Bake Leku

Sandindere
Kirol Taldea

Urdaibai
Eskubaloi
Taldea

Mundakako
Haurreskola

San Fidel
Ikastola

Muruetako
sokatira
taldea

Sanikola
Nagusien
Elkartea

Muñogorri
Txokoa

Muxikako
Erdu Gazte
Taldea

Muxikako
Haurreskola
Nabarnizko
jai
batzordea
Natxi

Norez

Nuntxaku
Kultur
Elkartea
OdolEmoileen
Elkartea
"Odolkideak"

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.

Santa Vera
Cruz Elkartea
Sare
Gernika
Seber
Altube
Ikastola
Sollube 1937
Sollube 707
mendi
taldea

Sorginorratz

Txutxu
Gazte Elk.

Urdaibai
Futbol tald.
Urdaibai
Judo

Urdaibai
Kantagune
Euskal
Kantazaleak

Urdaibai
Pala Elkartea
Urdaibai
Errugbi
Eskola

Urdaibai
zaldi taldea
Urdaibaiko
Galtzagorriak

Sorgiro

Urdaibaiko
Lurgozo elk.

Sukarrieta
Eskola

Urdaibikers
motorzale
elkartea

Spookypheria
productions
taldea
SaiakuntzaSESZ

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
Txilipitxeruek kultur
elkartie

Txistera
Kultur Elkart.
Txo Sevilla
dantza
taldea

Urdaibaiko
Perretxiko
zaleak elk.

Urdairack
Rugby
Elkartea
Urdaitri
Triatlon
Taldea

Urremendi
Elkartea
Urretxindorra
Guraso Elk.

Urretxindorra 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
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// 6

Euskara

2021 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA

Bermiotarra proiektua sortu zuen Iban Bilbaok

Urruzunotarren sarera gehitu ziren

BERMEO// Udalerriko berba eta esamoldeak bildu ditu Iban Bil-

GERNIKA-LUMO// Euskaraz idazteko zaletasuna gazteen arte-

bao bermeotarrak Bermiotarra proiektuaren baitan (http://zital-pi.no-ip.org/bermiotarra/). Begoña Bilbao Albonigak
2002an kaleratu zuen Bermeoko berba eta esamolde kresaltsuak
liburuan oinarrita dago Bilbaoren egitasmoa.

an sustatzeko sortutako Urruzunotarrak gehituz literatur
lehiaketako saria jaso zuten Gernika BHIko Ekaitz Martin Perezek eta Unax Muniozguren Alonsok. Bost eguneko literatura egonaldia irabazi zuten institutuko ikasleek saritzat.

22. Korrika, martxoaren 31tik apirilaren 10era

Ohiturak aldatu, haurrengan eragiteko

BUSTURIALDEA//Pandemia dela eta, 2021ean ezin izan zen egin

BUSTURIALDEA // Haurren aurrean helduek dituzten hizkun-

22. Korrika, eta AEK-k erabaki zuen urtebetez atzeratzea. Korrikak amaitu beharko zukeen egunean iragarri zuten AEK kideek
2022ko martxoaren 31etik eta apirilaren 10ean egingo zela. Aurrerago, azaroaren 17an zehaztu zuten Amurrion hasi eta Donostian amaituko zela, Hitzekin lelopean.

tza praktiketan eragin guran, Euskaltzaleen Topaguneak
Haurren aurrean helduok heldu ariketa soziala prestatu
zuen, umeen erreferente eta gertuko helduen arteko hizkuntza portaeretan eragitea eta euskararen erabilera areagotzeko. Bermeok eta Gernika-Lumok ariketan parte hartu zuten.

Euskararen Eguna,
aldarrikapen eta
ospakizun artean

BUSTURIALDEA// Euskara eremu guztietan erabiltzeko aldarrikapena zabaldu zuten
Euskararen Egunean, dagokion tokia hartu dezan. Eremu formalean eta ez formalean, aisialdian, lanean, kalean... Hitzetatik ekintzetara
igarotzeko ordua dela adierazi zuten eragileek, eta gogoratu zuten hizkuntza biziberritzeko prozesua jendarte osoaren ardura dela.
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Ekonomia

// 7

Lan istripuekin amaitzeko benetako neurriak eskatu zituzten sindikatuek

BUSTURIALDEA// Hiru behargin hil ziren lan istripuz 2021ean,

eta sindikatuek langileen osasuna eta bizitzak lehenesteko eskaria atera zuten kalera beste behin. Martxoaren 16an Gaviota
plataforma hornitzen duen itsasontzi batetik itsasora jausita
hil zen 50 urteko lekeitiarraren heriotza salatu zuen Bermeon

gehiengo sindikalak. 25 urteko basoko langile bat hil zen uztailaren 7an Muxikan. Muruetako 66 urteko behargin bat hil zen
uztailaren 19an, Gernika-Lumon, eraikuntza bateko aldamio
batean lanean ari zela, bihotzekoak jota. Lan heriotzak salatzeko mobilizazioak egin zituzten sindikatu eta eragileek.

Enplegu publiko gehiago eta egonkorragoa

Maier, industriaren erreferentziazko eredu

BUSTURIALDEA// Sektore publiko osoko langileak grebara deitu

AJANGIZ// Maierren Ingeniaritza Aurreratuko Laborategia es-

zituzten apirilaren 22an ELA, LAB, CCOO, SATSE, Steilas eta
ESK sindikatuek enplegu egonkorraren alde. Bermeon, martxa
zaratatsua eta manifestazioa egin zituzten. Sindikatuen arabera, grebak «oihartzun handia» eduki zuen. Erantzun handiena
hezkuntzan, udal eta aldundietan eta hedabideetan izan zuen.

treinatu zuten Urkullu lehendakariak eta Tapia sailburuak,
Ikerketa zentroa «beste pauso bat» da ikerketa, garapen eta berrikuntzaren alde egindako apustuan. Maier euskal industriarentzat erreferentziazko eredua dela esan zuen Urkulluk.

Kalera atera ziren
lan eta pentsio
erreformen aurka

Eusko Labela, Bizkaiko Golkoko antxoarentzat
BUSTURIALDEA// Eusko Label produktuen

zerrendan sartu zuten apirilean Bizkaiko
Golkoan arrantzatutako antxoa, eta hegaluzeari eta hegalaburrari batu zitzaion espezie
preziatua arrantza produktuen artean. Kalitate ziurtagiria Gipuzkoako eta Bizkaiko

arrantzaleek hartu ohi duten Engraulis encrasicolus espezieko antxoari ezarriko ziotela azaldu zuten aurkezpenean; kosteran harrapatutakoari bakarrik eta «oso freskotasun
ona» sailkapena zuten aleei baino ez, itxura,
azala eta sendotasuna kontuan hartuta.

BUSTURIALDEA// ELA, LAB,
ESK, Steilas, Etxalde, Hiru,
CGT eta CNTren deiagaz bat
egin zuten Bermeon eta Gernika-Lumon lan eta pentsio
erreformen aurka zeudela
adierazteko. Pertsonen bizitzak eta planetaren biziraupena erdigunean jarriko zituzten
neurriak eskatu zituzten.
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// 8

Politika

2021 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA

Mojiren heriotza salatu zuten herrikideek

16 tontor, elkarbizitzarako bidea egiteko

BERMEO // Marokoren erasoan hildako Moji saharar brigadista
omendu eta gatazkari ikusgarritasuna emateko mobilizazioa
egin zuten Lameran. Oporrak Bakean-en bidez, bost uda igaro zituen Mojik Bermeon. Udalak hilketa salatu eta elkartasuna erakutsi zion saharar herriari adierazpen bateratuan.

BUSTURIALDEA// Presoak etxeratzeko bidean kilometroak

egin zituzten herritarrek Sareren ekimenez. Izan Bidea dinamikaren baitan, Euskal Herriko 650 «tontor erraz» igotzeko deia egin zuten, tartean Busturialdeko hamasei. Eskualdeko hamazazpi herrik parte hartu zuten ekimenean.

Ernai: «Utzi gazteak
kriminalizatzeari»
GERNIKA-LUMO// Gazteak «kriminalizatzeari» uzteko eskatu
zuen Ernaik, Gernika-Lumon.
Otsailaren 20an Ertzaintzak
«jarrera oldarkorra» izan zuela
salatzeko mobilizazioa egin zuten: «Birusaren hedapena gelditzeko aitzakipean pilotakadak
botaz eta zuzenean bertan zegoen jendea jo asmoz agertu ziren
ertzainak, inongo abisu edo
neurri barik».

Bizitza osoko espetxe zigorraren aurka batu ziren
BUSTURIALDEA// Sarek deituta, Bizi osorako
zigorrik ez! Giza eskubideak, elkarbizitza,
konponbidea lelopean elkarretaratzeak
egin ziren Bermeon eta Ean. Sarek salatu
zuen 7/2003 legeak bizi osorako kartzela zigorrak ahalbidetzen dituela, eta bertan be-

hera uzteko eskatu zuen –hamabost euskal
preso zeuden kondenatuta 40 urteko zigorra betetzera–. Sarek Arrasaten zuen deituta zigorren aurkako eta eskubideen aldeko
martxa, baina bertan behera utzi zuen, «jasandako presioengatik».

Loreak airera, Matxitxakon hildakoen omenez

Goieaskoetxea El Duesora lekualdatu zuten

du zituzten, EAren ekimenez. Nestor Basterretxearen Matxitxakoko Guda eskultura aurrean barik –aldundiak ohartarazi zuen
lurrak etengabe mugitzen ari zirela–, bide berriko begiratokian
batu ziren herritarrak lore eskaintza egiteko.

datu zuten. Hurbilketa berri ona zela esan zuen Sarek, dispertsio eta urrunketa murrizten zelako senide –tartean motxiladun ume bi– eta lagunentzat eta preso gernikarraren
espetxe egoera hobetu zitekeelako, erregimen aldaketagaz.

BERMEO// 1937ko martxoaren 5eko batailako itsas gudariak omen-

GERNIKA-LUMO// Eneko Goieaskoetxea El Duesora lekual-
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Maeztu eta Uzelairen lanak, Guggenheimera
BUSTURIALDEA// Gernika-Lumoko Batzarretxeak eta Bermeoko
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Testigantzak, Hormaetxeren ‘Ahotsak’-en

GERNIKA-LUMO// Sarri ahazturan gelditzen diren gerren aho-

Arrantzaleen Museoak artelan bana utzi zioten Guggenheim
museoari: Gustavo Maezturen Lirica y religion koadroa –argazkian– eta Jose Maria Uzelairen Bermeo horma-irudia. Otsailetik
abuztuaren 29ra bitartean egon ziren ikusgai Bilboko museoan.

tsak eta testigantzak batu eta haiek adierazitako mina, injustizia, bakardadea eta suntsipena abiapuntu hartuta, koreofrafia sortu zue Ziomara Hormaetxe gernikarrak Ahotsak lanean.
Lizeo Antzokian estreinatu zuen apirilaren 23an.

‘Ortube’-ra bisita gidatuak egin zituzten

I. Argi Baltza sariketa, Mikel Retolazarentzat

BERMEO// Ortube Ontziaren Lagun Elkarteak karrora igota da-

goen Ortube arrantzontziaren ateak zabaldu zituen, bisita gidatuetan «jendeak lehengo arrantzontziak zelakoak ziren ezagutu
ahal izateko eta boluntarioek 2016ko udaz geroztik egin dituzten zaharberritze lanak bertatik bertara ikusteko».

BUSTURIALDEA// Mikel Retolazak jantzi zuen Jon Lopategiren
omenezko Argi Baltza Bertsolari Gazteen sariketako txapela.
Bertsolari busturiarrak Asier Galarzaren aurka lehiatu zuen
buruz burukoa. Jabier Arriaga Txiplas Lopategiren lehengotako ikasle eta bidelagunak jantzi zion txapela Artza frontoian.

Lope Alberdiren organoa zaharberritu zuten

Arimen Gaua, tradizioa berreskuratzeko

GERNIKA-LUMO// Lope Alberdik 1909an eraikitako Lumoko San

Pedro elizako organoa zaharberritu zuen Alejandro Turanzasen
tailerrak. San Pedro eguneko meza ostean entzun ziren organoaren doinuak. Unai Iriondo organo-jotzaileak kontzertua eskaini zuen, lumotarrek hain maite duten organoan.

BUSTURIALDEA// 1950eko hamarkadara arte bizirik iraun zuen
Arimen Gaua euskal ohitura zaharra berreskuratzeko ekimenak antolatu zituzten Ajangizen, Ean, Elantxoben, Ereñon,
Ibarrangelun, Ibarrurin eta Gernika-Lumon. Ume, gazte eta
helduentzako ekintzarik ez zen falta izan.
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Pello Bilbao, Itzuliko lehenengo euskalduna

Gernika Rugby, ohorezkora bueltan

TXIRRINDULARITZA // Pello Bilbao Lopez de Armentia gernika-

rrak seigarren amaitu zuen Itzulia. Sailkapeneko lehen euskalduna izan zen, Roglic irabazlearengandik minutu 1 eta 28 segundora. Tourrean ere aparteko maila erakutsita; bederatzigarren amaitu zuen. Emaitza bikainak tarteko, Bahrain Victorious
taldeak 2023ra arte berritu zion kontratua urrian.

ERRUGBIA // Bi denboraldi Ohorezko B Mailan lehiatu ondoren, Ohorezko Mailan aritzeko txartela lortu zuen Gernika
RTk. Igoera lortu nahi zuten, eta lanak saria eman zien. «Guretzat oso garrantzitsua da, taldeari eta herriari indarra
emateko, eta errugbia gorantz eroateko», adierazi zuen Maidagan entrenatzaileak.

Egurrola, Evertonetik Olympique Lyonera

Garoa Martinez, Espainiako txapeldun

FUTBOLA // Evertonegaz lotzen zuen 100.000 euroko etete klausula ordaindu, eta Damaris Egurrola fitxatu zuen Olympique
Lyonek urtarrilean. Egurrolak 2024ra arteko kontratua sinatu
zuen munduko talde onenagaz. «Futbolari moduan lor daitekeen gauza handienetakoa da hona etortzea».

HALTEROFILIA // Garoa Martinez bermeotarrak Espainiako

Barandika eta
Lekerika, Daniako
onenen artean

ZESTA-PUNTA // Denboraldi bi-

kaina egin zuten Xabi Barandika eta Unai Lekerika gernikarrek Daniako Jai Alain. Barandika bigarren sailkatu zen
bakarkako eta binakako txapelketetan eta kinieletan (111
garaipen). Lekerika atzelari
onena izan zen bikoteka. Kinieletan hirugarren sailkatu
zen (96). Azaroaren 28an itxi
egin zuten Daniako frontoia.

Halterofiliako Txapelketa irabazi zuen lehenengoz. Lehiakideei ezeze, beroari ere aurre egin behar izan zion bermeotarrak. Mentalki ondoen lehiatu duen txapelketa izan zela
adierazi zuen amaieran, titulua irabaztearren pozarren.

Euskadiko Duatloi
Txapelketa irabazi
zuen Javi Goitiak

DUATLOIA // Javi Goitia gerni-

karrak Euskadiko Duatloi
Txapelketa irabazi zuen
(58.43). Enkarterriko Basque
Tribe Kirol Klubagaz lehiatu
zuen lehenengoz. Balorazio
ona egin zuen; emaitza ona
zelako eta denbora askoren
ostean duatletek elkartzeko
aukera eduki zuelako. Txapeldunorde geratu zen Espainiako Duatloi Kros txapelketan.
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Bisonteak, 4.
Euskadiko Traineru
Txapelketan
ARRAUNA // Mundakako Bisonteak4. sailkatu ziren Euskadiko Traineru Txapelketan, beterano mailan. 3 segundo eta erdigatik geratu
ziren podiumetik kanpo –
txapeldunengandik 15 segundo eta 44 ehunenera–.
Bermeo bosgarrena izan zen
senior kategorian.

Denboraldi historikoa burutu zuen Lointekek

SASKIBALOIA // 2020-2021 denboraldia historikoa izan zen Lointek Gernika Bizkaiarentzat: Euskal Kopa irabazi, Superkopan txapeldunorde geratu, Erregina Koparako sailkapena lortu, Eurokopan lehen zortzirenen artean
sartu eta lehenengoz Liga lortzeko lehian

egon zen. Martxoan, Naiara Diez kapitain
handiak agur esan zion kirol ibilbideari; esker
oneko berbekin agurtu zen taldekide eta zaleengandik. 2021-22 denboraldia Euskal Kopa
irabaziz hasi zuten; Irune Orio harrobiko jokalariak lehen taldean debutatu zuen.

Bizkaiko Kopa Gernika Sportingentzat

Morgako errebolberra, Europako onena

FUTBOLA // Askartza FTri 1-0 irabazita, Bizkaiko Kopa lortu zuen

BOXEOA // Superwelter pisuko Europako Txapelketa irabazi
zuen irailean Kerman Lejarragak. Dylan Charral frantziarrari
irabazita bereganatu zuen gerrikoa. Abenduan tituluari eutsi
zion: Jack Flatley KOz menderatu zuen, Bilbao Arenan,
4.000 zaleren aurrean.

Gernika Sportingek Urbietan. Ederrek sartu zuen garaipenaren
gola, 20. minutuan. Zaleen babesagaz jokatu zuten finala, 450
pertsonen aurrean, eta haien bultzada igarri zuten jokalariek.
«Sekulako saria» izan zen klubaren 40. urteurrenerako.

Lekerikabeaskoa, Munduko txapeldun

ZESTA-PUNTA // Unai Lekerikabeaskoak Munduko Kopa irabazi

zuen Iñaki Osa Goikoetxeagaz bikotea osatuta. Gernikarrak eta
zumaiarrak bi setak irabazi zizkieten (10-15 eta 12-15) Aritz Erkiaga eta Imanol Lopezi, biak markagailuari buelta emanda.

Urreak eta
errekorra,
Espainiakoan

ATLETISMOA // Pista
estaliko Espainiako
Txapelketan urre bi
lortu zituen Inma Ruizek F60 kategorian.
800 eta 400 metroetan
irabazi, eta azken horretan txapelketako
errekorra egin zuen.
1.500 metro eta erreleboetan (F45 ) zilarra
izan zen.
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Arropa eta jostailu
bilketagaz jarraitu
zuten Ekoetxean

BUSTURIA // Urtarrilean ere
bilketa solidarioa egin zuen
Ekoetxea Urdaibaik. Abenduaren 10etik 22ra egin modura, herritarrek arropak eta
jostailuak Ekoetxeako gune
solidariora eroateko aukera
eduki zuten urtarrilaren 7tik
19ra. Koronabirusagatik erabaki zuten zentroko arduradunek bilketa bi txandatan
egitea. COVID-19 protokoloak
direla eta, Ekoetxea Urdaibaira eroan beharreko material
eta produktuak «behar bezala
desinfektatuta eta garbi» egotea eskatu zuten. Bildutakoa
Koopera Ingurumen Zerbitzua elkarteak batu zuen.

Gurot saria, Julen Alonso Saenzentzat

Gaztelugatxerako sarbidea itxi zuten

GERNIKA-LUMO // Gazteen artean euskararen erabilera sustatzea
helburu duen Gurot euskal galderen aplikazioak emandako Bizkaiko banakako saria irabazi zuen Julen Arlonso Gernika BHIko
13 urteko ikasleak; ordenagailu eramangarria lortu zuen,
2020ko azken hiruhileko osoan lortutako emaitzei esker.

BERMEO // Bizkaiko Foru Aldundiak ermitarako sarbidea itxi

zuen urtarrilaren 7an, Urizarretako eta Ermuko sarbideen bidegurutzean lur jausi handi bat egon zelako. Ermitarako bidean 20 metro inguruko eremua estali zuen lurrak, eta teknikariek 50 bat metroko arrail bat atzeman zuten goikaldean.
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Jaurlaritzak udalerrien arteko
mugikortasuna debekatu zuen

Bermeoko baheketa masiboa.

BUSTURIALDEA //

Urtarrilaren 13an
gune gorriko
herriak eta 22an
herri guztiak
itxi zituzten
COVIDaren gorako joera
ikusita, urtarrilaren 11n
Labik erabaki zuen 100.000
biztanleko 500dik gorako
tasa zuten udalerriak ixtea.
Neurria urtarrilaren 13an
sartu zen indarrean, eta
Bermeo eta Mundaka itxita
geratu ziren, ezinbesteko
jardueretarako

salbu –Gernika-Lumo,
Ajangiz, Arratzu, Forua,
Murueta eta Muxika ere
gune gorrian egon ziren
ondorengo asteetan, noiz
edo noiz–.
Lurralde historikoen konfinamenduagaz jarraitzea ere
adostu zuten. Gaueko
mugikortasunaren mugak,
sei pertsonako taldeen
mugak eta jarduerak
21:00etan eteteko neurriek
ere indarrean jarraitu
zuten. Ostalaritzak
20:00etatik 06:00etara
ixteko neurriari eutsi zioten

zabalik zeuden herrietan.
Eskola kirolean entrenamenduei berrekitea adostu
zuten; aldaketarik gabeko
seiko taldeetan eta aldagelarik erabili gabe. Tasa 500
baino altuagoa zuten
herrietan, taldeko kirola
eten egin zuten. Bestetik,
150 metro karratutik gorako
merkataritza establezimenduetako edukiera %40ra
murriztu zuten.
Bilakaera epidemiologikoak txarrera eginda, urtarrilaren 22an, neurriak gogortu eta udalerri guztiak itxi

Urtarrila

// 13

eta bilerak gehienez lau
pertsonara mugatu zituen
Jaurlaritzak –dekretua hilaren 25ean sartu zen indarrean–. Ondoko neurriak gehitu zitzaizkien lehendik zeudenei: konfinamendu perimetrala hiru lurraldeetako
udalerri guztietara zabaltzea, aurreikusitako salbuespenekin, baina udalerri
mugakiderako igarobidea
salbuetsi gabe. Pertsonak
gehienez ere lauko taldetan
biltzeko muga ezartzea, bai
erabilera publikoko espazioetan, eta baita ere erabilera pribatuko espazioetan.
Merkataritza eta kultura
jarduerak 21:00etan etetea.
Gurtza aretoetako gehieneko edukiera %35 mugatzea.
Musika eta ahots entseguak
eta emanaldiak bertan
behera uztea.
Baheketak
Urtarrilaren 11ko astean,
Bermeon baheketa masiboa
egin zuen Osakidetzak. Bermeo eta Mundakako 18.500
herritar deitu zituzten PCR
probak egitera. Sei egunetan, 10.030 proba egin zituzten (%55,73ko parte hartzea),
eta horietatik 31 izan ziren
positiboak.
Gernika-Lumo gune gorrian
sartu zenean, Gernika-Lumoko Udalak eskatu zuen
herrian baheketa masiboa
egiteko, «sintomarik ez zutenak atzemateko».

››
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Euskaltzaindiak Torrealdai omendu zuen

1.650 euro, Moriako kanpamendurako

FORUA // Euskaltzaindiak urtarril amaierako batzarra baliatu
zuen azken bi urteetan hildako bost euskaltzainei gorazarre
egiteko, horien artean Joan Mari Torrealdai foruarrari. Andres
Urrutia euskaltzainburuak zendutako euskaltzainek euskara
eta euskal kulturarekiko erakutsi zuten «konpromiso irmoa»
azpimarratu eta euskara eta euskal kultura sustatzeko guztiek
egin zuten «ahalegin izugarria» goraipatu zuen.

GERNIKA-LUMO// Bat Ez da Gitxi plataformako kideek 1.650

euro batu zituzten Gabonetako zozketan, eta bildutako diru
guzti hori Zaporeak irabazi asmorik gabeko elkartera bideratu
zuten. Halaber, jakinarazi zuten Jon Arrienek irabazi zuela
zozketa, eta eskuratutako 200 euroko saria ere Moriara bidaltzea erabaki zuela. Zaporeak proiektuaren bitartez, errefuxiatuei elkartasuna adierazi gura izan zieten.

Loreak, holokaustoaren biktimak oroitzeko

Intxaustiko orubea plaza bihurtu zuten

Holokaustoaren biktimak Oroitzeko Nazioarteko Egunean, Askatasun Haizea herri ekimenak loreak jarri
zituen Astrako babeslekuan. Gogoratu zuten Busturialdeko
herritarrak ere nazien presoak izan zirela. «Ez ditugu ahaztuko. Horien borroka presente dago oraindik».

BERMEO // Intxausti kaleko orube hutsa plaza bihurtu zuen

GERNIKA-LUMO//

udalak. 22.135,50 euroko aurrekontugaz, eserlekuak eta berdeguneak jarri zituzten,«Alde Zaharra hobetzea eta bizitzeko
atseginagoa egitea» izan zuten helburu lanek. Orubeak berreskuratzen jarraitzeko asmoa agertu zuen udalak.
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290.114

2020AN URDAIBAI
BIRD CENTERREK IZAN
ZITUEN BISITARIAK

Zubi berria egiteko lanak hasi zituzten Baldatikan
FORUA // Uholdeen arriskua murriztu asmoz, zubi berria egiteko lanak hasi zituzten
Foruan, Baldatikako errekaren bokalean. Ingurua naturalizatu eta zabalduko zutela
esan zuen Foruko alkateak, urari bere bidea
emango ziotela. Gunea zabaldu eta egurrez-

Greba egin
zuten zaintza
eta gizarte
zerbitzuetan

BUSTURIALDEA // Zaintza eta gi-

zarte zerbitzu sistema eta kudeaketa «publikoaren, unibertsalaren, doakoaren eta kalitatezkoaren» alde mobilizatzera deitu
zuten ELA, LAB, UGT, ESK, eta
CCOO sindikatuek. Milaka pertsona batu ziren hiriburuetan
egindako ekitaldietan. Aldundiei, udalei eta Jaurlaritzari eskatu zieten gaur egungo zaintza
eredua aldatzeko, «negozioan oinarritzen delako eta ez pertsonengan».

ko zubi bat egin zuten erreka hegaleko paseoaren maila berean. Sei aste behar izan zituzten proiektua burutzeko, eta tarte horretan bidea moztuta egon zen. Lanen aurrekontua 154.802,05 eurokoa izan zen. Uraren
Euskal Agentziak (URA) finantzatu zituen.

Ezohiko urtea izanagatik,
urte oparoa izan zen 2020
Urdaibai Bird Centerrentzat. Gautegiz Arteagako
zentroak 25.092 pertsona
erakarri zituen, baina askoz gehiago izan ziren birtualki sartu zirenak:
290.114 familia eta norbanako.

30
2021EAN EUSKAL
HERRIA MUSEOAK
BETE ZITUEN URTEAK
Euskal Herria Museoak herriko taldeekin elkarlanean ospatu zuen 30. urteurrena. Euskaldunen kulturari dibulgazioa eman eta
ondarearen kontserbazioa
sustatzeko, hiru hamarkadaz aldi baterako 110 erakusketa jaso ditu, horietatik 50 inguru, museoak
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Arrano Arrantzaleen
termorregulazioa
ikertu zuten

GAUTEGIZ ARTEAGA// Gante-

ko (Belgika) unibertsitateko
Svana Rogalla zientzilariak
Urdaibaiko arrano arrantzaleek estres termikoa zelan
erregulatzen duten aztertu
zuen Urdaibai Bird Centerrek
bultzatutako proiektuaren
baitan. Arranoen mokoa,
hankak eta atzaparrak inguruko airea baino beroago egoten direla eta beroa barreiatzeko eremu modura balio
diela ondorioztatu zuen.

Karmelo Crespori «ezusteko aitortza» egin zioten
AJANGIZ// Ajangizko herriko tabernan 27

urte eta erdiz egindako lana eskertu zioten
ajangiztarrek Karmelo Crespori. «Ezustekoa
emanda», omenaldia egin zioten herriko bizilagunek. Herriko ekitaldi asko bizi izan
ditu Crespok zuzen-zuzenean; Mendietako

plazan izandako ekintza eta gertaera asko.
Bizitako esperientziak asko eta asko izan diren arren, herritarrekin eraikitako hartuemanak nabarmendu zituen omenduak.
«Agur ekitaldia oso polita izan zen; ezustekoa itzela. Ondo pasatu genuen».

Tripontziaren sari nagusia banatu zuten

Gereziondoa, hildakoak gogoratzeko

MUXIKA// Gure Esku burujabetzearen aldeko dinamikaren Tri-

BERMEO// Herri Babeseko boluntarioek Pirritx, Porrotx eta
Marimotos pailazoek emandako gereziondo bat landatu zuten Aritzatxu bidean, San Martin errekaren zubiaren ondoan.
Landaketaren helburua zen COVID-19agatik hil ziren eta
txarta pasatu zuten bermeotarrak gogoan izatea.

pontzia sariaren zenbaki irabazlea Muxikan saldu zen: 20.282.
Zenbaki horren Diaspora serieak irabazi zuen 30.000 euroko
sari nagusia, eta sari banaketa Zubieta Errotan egin zuten.
2.000 euroko sariak hartu dituzte gainerako serieek.
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Gune gorriko tabernak irekitzeko autoa

Herrien arteko
mugikortasuna
baimendu zuten

Labiren Aholku Batzordearen otsailaren 12ko bileraren osteko agerraldia.

Herrien itxiera perimetrala beste 20 egunez luzatzea erabaki zuten otsailaren 12an Euskadiko Babes Zibileko
Planeko (Labi) kideek. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako herri
guztien itxiera gutxienez martxoaren 8ra arte luzatuko
zela iragarri zuten. Dena dela, herri mugakideen arteko
mugikortasuna baimendu zuten, beti ere jarduera sozioekonomikoak egiteko eta aire zabalean kirola egiteko.
Labik ez zituen ostalaritza establezimenduei eragiten zizkien neurri murriztaileak aldatu. Ostalaritzak, hortaz,
20:00etatik 06:00etara itxita jarraitu zuen.
Intzidentzia tasaren arabera, eskola kirol eta kirol federatu, profesional zein erdi profesionaleko entrenamenduak
egitea baimendu zuten. Kirol federatu eta profesional eta
erdi profesionaleko lehiaketak ere baimendu zituzten.

BUSTURIALDEA// EAEko Auzitegi Nagusiak gune gorrian zeu-

den herrietako ostalaritzaren irekiera baimendu zuen auto bidez, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ostalarien Jaurlaritzaren
itxiera aginduaren aurkako helegiteari erantzunda. Salatu zuten kutsatzeen jatorria ez zegoela tabernetan. Jaurlaritzak esan
zuen autoa errespetatuko zuela, baina ez zuela ulertzen.

Gazteek «polizia gehiegikeria» salatu zuten
GERNIKA-LUMO// Busturialdeko Gazte Koordinadorak eta Egurre Gazte Asanbladak deituta, ehunka gaztek «poliziaren gehiegikeria» salatu zuten Pasealekuan. Ertzainak auditoriora joan
zirenean han zeuden taldeak desegiteko «gazteen aurka kargatu» zutela salatu zuten: «Poliziaren gehiegikeriaren aurpegirik
oldarkorrena ikusi dugu». Egoera horri aurre egiteko «askatasun politikoen defentsa» antolatzea ezinbestetzat jo zuten.

›››
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Benetako negoziazioa eskatu zuten

Arratoien populazioa kontrolatzeko sistema

BUSTURIALDEA// Haurreskolak Partzuergoko langileek mobilizazioekin jarraitu zuten. LAB, ELA eta Steilasek deituta, lanuzteak egin zituzten, sei eskarigaz: Haurreskolak Hezkuntza Sailean integratzea, akordioak betetzea, lan hitzarmen berria negoziatzen hastea, lanpostuak egonkortzea, Osakidetzako babes
ekipamenduak ematea eta aurrekontua handitzea.

BERMEO// Bermeoko Udalak arratoien populazioa modu era-

Eskertza Ander Oleaga boluntarioari

Japoniako telebista, ‘Gernika’ aztertzen

BERMEO// Ander Oleaga Bermeoko Herri Babeseko boluntarioak
eskertza diploma bat jaso zuen SOS Deiakeko zuzendariaren eskutik, boluntario lanetan hamar urtean egindako lanagatik. Boluntario bermeotarrak pozik jaso zuen bere ibilbideari aitortza
egiten dion diploma.

GERNIKA-LUMO// NHK Bs Premiun Japoniako telebista kate
nagusia Picassoren Gernika obrari buruzko dokumentala
grabatzen egon zen udalerrian. Bonbardaketari buruzko dokumentazioa bildu zuten, testigantzak jasoz. Naturgunean,
hirigunean eta Pasealekuko babeslekuan grabatu zuten.

ginkorrean eta garbiagoan –pozoirik gabe– kontrolatu ahal
izateko «sistema berri eta berritzaile» bat instalatu zuen udalerriko estolderian. Gailu bi instalatu zituzten, arratoiak sentsore bidez antzemateko eta hiltzeko. Sistema berria ohiko
kontrol metodoekin uztartu zuen udalak.
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Bermeo, Blu
European Festival
jaialdiaren egoitza
BERMEO// Europako Batasu-

Zubi-harresiak gainditzeko premia aldarrikatu zuten
GERNIKA-LUMO// Emakumeen etorkizuna

irudikatzen, ehuntzen, borobiltzen… jarraitu zuten Gernika-Lumoko Sare Feministako
kideek. Emakumeen Mundu Martxaren
V. Ekintzaren baitan, mugen eta migrazio
politiken aurkako adierazpen artistiko eta

politikoa egin zuten Errenteriako zubian.
Zubi-harresiek modu kolektibo eta indibidualean «eraisteko, deseraikitzeko eta esanahi berri batez janzteko» eskatu zuten. Zubiak janzteko zapiak egin zituzten, sinbolikoki zubi-harresietan arrakalak sortzeko.

nak sustatutako I. Blu European Festival jaialdiaren egoitzetako bat izan zen Bermeo
lau egunez. Osasun egoerak
hala behartuta, egitaraua sarean eskaini zuten. BTWC elkarteak koordinatu zuen ekitaldia eta Aritz Abaroa alkateak esan zuen Bermeo erakusleiho aparta zela jaialdia egiteko eta jaialdiak Bermeo
gehiago ezagutzeko aukera
«paregabea» eskainiko zuela.

Photokaren Urdaibai, erakusgai

Zaintza lanen publikotasuna eskatu zuten

BUSTURIA// Photoka Gernika-Lumoko argazkilaritza elkarteak
Urdaibai Photokaren begietatik izeneko erakusketa jarri zuen
Ekoetxean. 30 argazki inguru egon ziren ikusgai, Urdaibaiko
biosfera erreserbako ingurune natural eta kultural «pribilegiatuaren» aniztasuna erakusteko helburuagaz.

GERNIKA-LUMO// Zaintza lan publikoak eskatzeko greba eguna

deitu zuten sindikatuek martxoaren 4rako. Busturialdeko zerbitzu sozialetalo langileek salatu zuten lan erritmo biziak eta
lan karga «onartezinak» dituztela eta gizarte zerbitzuen sistemako zerbitzu gehienak «pribatizatuta» daudela.
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Oinezkoentzako sarbide berria ireki zuten
BUSTURIA// Ekoetxea Urdaibaik oinezkoentzako sarbide berria

zabaldu zuen. Ingurumenean «ahalik eta inpaktu txikiena» eragitea helburu, pasabideak zeharkatzen duen hariztiko zuhaitzak errespetatu zituzten eta bertako pinu-zura erabili zuten.
Ekoetxeako kanpoaldea paisaia pedagogiko gisa birformulatzeko eta natura eta biodibertsitatea ezagutzeko eremu bihurtzeko
proiektu baten baitakoa izan zen pasabidearen obra.

Lokalbide, Alde Zaharra dinamitzatzeko

BERMEO// Udalak Alde Zaharra dinamizatzea eta ekintzailetza
bultzatzea helburu duen Lokalbide programa abiatu zuen. Ekimenaren helburua da Alde Zaharreko lokal hutsak identifikatzea, jabeekin harremanetan jartzea eta lokal horiek ekintzaleei
eskaintzea, euren negozioak Alde Zaharrean finkatu ditzaten.

Zaintza erdigunean
jarri zuten M8an

2021 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA

BUSTURIALDEA// Zaintza
agenda politikoan sartzeko
eskatu zuen mugimendu feministak martxoaren 8an.
Zaintza «politikoa, ekonomikoa eta soziala» dela aldarrikatu zuten, eta emakumeen
artean ere banaketa desorekatua zela esan zuten, «klase
sozialaren eta migrazio estatusaren arabera». Emakundek ere zaintza lanak ikusarazteko, baloratzeko eta gizarte osoaren artean banatzeko beharra azpimarratzen
zuen.

Konfinamendu egoerak indarkeria egoerak emateko
aukerak ere areagotu egin zituela salatu zuten emakumeek, genero indarkeriagaz lotutako datuek goraka egin
zutela nabarmenduta.
Busturialdeko Pentsiodunen mugimenduak denentzat duinak, bidezkoak eta
nahikoak diren pentsioak eskatu eta publikotasuna aldarrikatu zuen. Soldatetan eta
pentsioetan dagoen generoarrakalagaz amaitzeko premia azpimarratu zuen.
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Natxituko berba eta esaerak bildu zituzten
EA// Hizkuntza baten transmisioan ahozkotasunak duen garrantziaren jakitun, Natxituko berbak eta esakuneak liburua argitaratu zuten Judith eta Natxi Aranburu Agirre neba-arrebek
eta Arritxu Zelaia Etxeberriak. Bilduma egiteko herritar askoren ekarpenak jaso zituzten –argitalpenean 500 erregistro pasatxo sartu zituzten–. Argitalpena ez zela itxia eta lanketagaz jarraituko zutela iragarri zuten proiektuaren sustatzaileek.

Pentsiodunak Goiko Plazara bueltatu ziren
BERMEO// Udalerria gune gorrian egon zen tartean elkartu barik
egon eta gero, pentsiodunak Goiko Plazara bueltatu ziren martxoaren 1ean. Iragarri zuten osasun egoerak ahalbidetuz gero,
astelehenero mobilizatuko zirela. Herritarrei dei egin zieten
parte hartzera, oraina ezeze, etorkizuna ere jokoan zegoelako.

›
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Labik neurriak
zorroztu zituen

Labiren Aholku Batzordea.

Labiren Aholku Batzordeak Aste Santurako prebentzio
neurriak indartu zituen. Azken 14 eguneko intzidentzia
tasa 100.000 biztanleko 400dik gorakoa zenetarako.
Udalerri horietarako itxiera perimetrala ezarri zuen; alboko udalerrietara erosketak egitera eta aire zabalean jarduera fisikoa egiteko baimenagaz. Ostalaritza establezimenduek 06:30etik 09:30era eta 13:00etatik 16:30era murriztu
behar izan zuten barrukaldean jendaurreko ordutegia.
Barnealdeko kirol jarduerak lau pertsonako taldetara
mugatu zituzten, talde profesional eta federatuen entrenamendu eta lehiaketei zegozkienak izan ezik. Eta intzidentzia tasa altua zuten herrietan kirol instalazioetako aldagelak eta dutxak itxi zituzten, igerilekuetan izan ezik.
Jaurlaritzak jakinarazi zuen astelehenero kaleratuko zuela
ebazpena, aipatu tasak eta parametroak gainditzen zituzten udalerri eta lurralde historikoen zerrendagaz. Apirilaren 23an, Urkullu lehendakariak gutun bat bidali zion
Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari, alarma egoera luzatzeko eskatuz.

›››
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Harremanak sendotzeko Barneteguna

Toponimoen mapa eguneratu zuten

GERNIKA-LUMO// Neguko Barnetegiaren lekuan, koronabirusa
tarteko, Barneteguna egin zuen Bizkaiko Bertsozale Elkarteak,
bertso eskoletako ikasleen harremanak mantenteko helburuagaz. DBHko 45 gazte batu ziren Astran. Elkar ezagutzeko jolasa,
txangoa Kortezubira, ginkana eta bazkaria izan zituzten, eta
bertso saioMaider Altuna, Etxahun Lekue, Nerea Ibarzabal eta
Maialen Lujanbiogaz. Gazteak arduratu ziren gaiak jartzeaz.

NABARNIZ// Herriko mapa eguneratu zuen Nabarnizko Udalak, aurrekoak hutsuneak zituelako. Lursail eta bideak jasotzen dituzten beste bi mapa ere egin zituen, informazioa herritar guztien eskura jarri asmoz. Mapa berrian herriko berba
eta toponimo guztiak euskaraz jaso zituzten, Euskaltzaindiako teknikari baten laguntzagaz. ADES espeologia taldekoen
laguntza ere eduki zuten. 1.000 ale argitaratu zituzten.

Hemingwayren bizipenak, erakusgai

‘Akurio eta Elkano’ liburua argitaratu zuten

GERNIKA-LUMO// Ernest Hemingwayk Euskal Herriagaz izan
zuen lotura estua kontatzen duen Hemingway&Euskal Herria
erakusketa hartu zuen Euskal Herria Museoak. 1920ko hamarkadan egindako lehen bisitetatik hasi, Kubako egonalditik igaro
eta 1961ean Idahon hil zen arteko bizipenak jaso zituzten.

BERMEO// Xabier Armendarizek Akurio eta Elkano: 500 urte
geroago liburu dibulgatzailea kaleratu zuen, eta horregaz
Akurio eta Elkano 1519-1522 ‘Bizkaitarrak’ Lehen Munduko
Biran erakusketa osatu zuen. Bizkaiko marinelen memoria
berreskuratzeko denboran egiten den bidaia da liburua.
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Energia hornikuntzarako eguzki plakak ipini zituzten
EA// Ekonomia zirkularraren aldeko beste
pauso bat emanda, Altxikarren goikaldean
erabilgarri ez zen lur eremu batean 100 kilowatteko energia sortzeko gaitasuna zuen
eguzki plaken instalazioa ipini zuen Eako
Udalak. Bertoko materialak eta bertoko

enpresagaz lan eginda gauzatu zituzten
lanak. Plaka horiek herriko eraikin publiko
guztiak hornitzeko eta, behar izanez gero,
gehiagorako gaitasuna daukate. Ea Karbono
Neutro 2030 Estrategiaren barruan egin
zituen udalak lan horiek.

›
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Probalekua
eta pilotalekua
zabaldu zituzten
KORTEZUBI// COVID-19aren
pandemiagatik itxita egon eta
gero, martxoaen 15ean frontoia eta probalekua zabaldu
zituzten udalerrian erroldatuta zeudenentzat. Erabilera
aste barrura mugatu zuten,
eta aldez aurretik hitzordua
eskatu behar zen.

Argiterian hobekuntzak

Gaueko farmazia zerbitzua mantentzeko eskaria

MURUETA// «Puntu beltzak» kendu eta segurtasuna
irabazteko, argiteria hobetu zuen udalak udalerriko zenbait gunetan. Landeta bidean bi kale-argi
berri jarri zituzten, eta Elizpetik Goierri Aurrerako
bidegorrian hiru.

BERMEO// Herritar talde baten eskaerari erantzunda, herrian gaueko far-

mazia zerbitzua mantentzeko eskatzeko sinadura bilketa hasi zuten EH
Bilduk eta Guzanek, ezinbesteko osasun zerbitzua zela iritzita. Lehen bi
egunetan 2.085 sinadura batu zituzten, eta martxoaren amaiera bitartean,
6.069 herritarrek bat egin zuten aldarrikapenagaz.
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Jardunek Gernikan
batu zituen indarrak
Aberri Egunean

GERNIKA-LUMO// Jardun koordinadora independentistasozialistak Gernika-Lumon
ospatu zuen Aberri Eguna.
Euskal herri langilea batu
gura izan zuen udalerrian,
«indarrak batzeko». Borrokatzea besterik ez dugu Euskal
Herria askea izan arte lelopean manifestazioa egin zuten
Merkurio iturritik abiatuta
eta ekitaldia Auditorioan.

Wartsila enpresako langileek greba egin zuten
BERMEO// Lau lankideren kaleratzea tarteko,
Bermeoko Wartsila enpresako Langile Batzordeak astebeteko greba deitu zuen. Salatu
zuten inogaz berba egin barik deitu zietela
lankideei, eta momentuan kaleratu zituztela, beste aukerarik eman barik. Esan zuten

‘Aita Guria’ baleontzia desegiten hasi ziren

BERMEO// Bermeoko Udala Aita Guria baleontzia desegiteko lanak egiten hasi zen, herriak ezin zuelako «baleontzia berreskuratzeko lanak bere gain hartu». Berreskuratzeko lanen kostua
milioi bat euro ingurukoa izango litzatekeela azaldu zuen udalak. 77.346,83 euro bideratu zituen desegite lanetara.

jakin bazekitela langile askok urtean aparteko 100 ordu baino gehiago lan egiten dituztela, beraz, lana egon bazegoela. Lanpostuen
defentsan, elkarretaratzean bildu ziren greba astean, egunero. 110 langile zeuden grebara deituta, eta erantzun ona izan zuen.

Lanpostuen desorekak amaitzeko eskaria

GERNIKA-LUMO// Gernika-Lumoko udal langileek lanpostuen

balorazioari buruzko auzian 2019ko apirilean epaitegiak
emandako sententzia exekutzatzeko eskatu zioten udalari.
Egoeragaz «nekatuta», epaitegietara jo zuten eta Lan Harremanen Kontseilura PRECOak bideratu zituzten.
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Alarma egoera
luzatzeko eskaria

Urkullu lehendakaria.

Espainiako Gobernuak izurria kontrolatzeko neurriak
hartzeko ezarritako alarma egoera luzatzeko eskatu zuen
Eusko Jaurlaritzak. Espainiako Gobernuko presidente
Pedro Sanchezi bidalitako gutun baten bidez alarma egoera maiatzaren 9tik aurrera luzatzeko eskatu zion Iñigo
Urkullu lehendakariak. Lehendik ere Jaurlaritzako beste
hainbat buruzagigaz batera adierazita zeukan mezu hori
bera, eta eskabide ofiziala egin nahi izan zuen apirila
amaitu aurretik Urkulluk eskutitz horren bidez. Sanchezi
adierazi zion gainerakoan gobernu autonomikoek ez
zutela izango «berme juridikorik» izurriaren kontrolerako
beharrezkoak ziren murrizketak ezartzeko.
Lehendakaritzako informazio iturriek azaldu zutenez,
Urkulluk gutunari erantsi zion Araba, Bizkai eta Gipuzkoarako murrizketak ebazten zituen batzordeko adituek
apirilaren 22an onartu zuten ebazpena; bertan jartzen
zuen ez zela «egokia» alarma egoera bertan behera uztea,
«eraginkorrak» ziren hainbat neurri ezartzeko erarik gabe
geratuko liratekeelako erakundeak.

›
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TAOko langileen egoera salatu zuten
GERNIKA-LUMO// TAOko langileek oraindik ERTEn jarraitzen
zutela salatu zuen LAB sindikatuak, eta pandemiaren aitzakipean urtebetez egoera luzatzea ez zela «bidezkoa» iritzi zion,
beste herrietako enpresa bereko langileak lanean zeuden bitartean. Langileak informatzeko, konpentsatzeko eta eragindako
kalteaz arduratzeko eskatu zion LABek udalari.

Kontzertuak, Agustin Bergararen eskutik
EA// Herrijeri Emon Arnasa Kultura Taldearen ekimenez, Agustin Bergara herriko piano jotzaileak kontzertua eskaini zuen
udalerrian lehenengoz. Urte askotan Bilboko Juan Crisostomo
Arriaga kontserbatorioko irakasle izandakoak Bach, Brahms,
Scriabin eta Gershwin konpositoreen obrak jo zituen. Antolatzaileek nabarmendu zuten ikasteko eta gozatzeko emanaldiak
zirela eta ohore bat zela Bergarak herrian emanaldia egitea.

›››
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Medikuaren
kontsultategia
zabaldu zuten

SUKARRIETA// Apirilaren
20an zabaldu zituen ateak Sukarrietako medikuaren kontsultategiak. Bertaratu gura
zutenek, dena den, hitzordua
eskatu behar zuten aldez aurretik. Hitzordu barik ezin
zen kontsultategira joan.

Gaztelugatxe, Babes Bereziko Kultura Ondasun
BERMEO// Jaurlaritzak Babes Bereziko
Kultura
Ondasun
izendatu
zuen
Gaztelugatxeko San Juan Paisaia Kulturala
kategoriaren barruan. Onarpenak babes
eremu bi zehaztu zituen: monumentu eremua (ondare ikuspuntutik balio nagusiko

eremua), eta lehen eremu horri babesa ematen diona. Gaztelugatxeren berezitasuna
arkitekturaren, paisaia naturalaren eta izaera erlijiosoaren sinbiosian dagoela adierazi
zuten eta erabilera nagusiak erlijioso eta
kulturalak izango zirela.

II. Errepublikaren 90.
urteurrena gogoratu
zuen Pipergorrik
GERNIKA-LUMO// 1931ko apiri-

Politika iraunkorren gida, prest

Lehoiek sariak jaso zituzten

FORUA// EH Bilduk herrian aplikatu daitezkeen udal politika iraunkorren gida egin
zuen. Energia eta erregai fosilak, hondakinak eta ekonomia zirkularra eta basoak eta
biodibertsitatea landu zituzten, «norabide
aldaketak etxetik hasi behar duelako».

BUSTURIALDEA// Manex Zearra, Xabier Arroyo eta Uxue Jauregik irabazi zuten Athletic
Clubi buruzko Lehoiak leihoan erakusketako bertso lehiaketa. Baloi eta termo bana eta
euren bertsoa inprimatuta jaso zuten udal,
merkatari eta bertso eskolakoen eskutik.

laren 14a gogoratu zuen Pipergorri Kultur Alkarteak,
«egun gogoangarria eta pozgarria». Orduan landatutako
sustraiak «bizirik eta ondo
errotuta» jarraitzen zutela
adierazi zuten elkartekideek,
eta gernikarren memorian
gordetako errepublikari buruzko momentu bi aipatu zituzten: Juan Carlos Iturri Soroa eta Clemente Lopez-Briñas Muga zinegotzi sozialisten fusilatzea eta udalerrian
preso errepublikarrek urteetan izandako presentzia.
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Memoria historikoa lantzen
1937ko apirilaren 26ko
sarraskia gogoratu zuten gernikarrek bonbardaketaren 84. urteurrenean, memoria
historikoari merezi duen aitorpena eginez.
GERNIKA-LUMO//

Kea aurrez aurre ikusi zuen 84 urte aurretik
Juan Felipe Ansotegik, eta oroimenean ondo
gordeta dituenak oroitu zituen. «Gernika
erretzen ikusi nuen Gautegiz Arteagatik».
Pasealekuan piztu zuen sirena Gernika
Batzordeak eta Astrako bunkerrean
Gernikako Lobek. Durango 1936 elkarteko
kide Andoni Barreñak eta Javier Condek
«harrotasunez» piztu zuten sirena. Etxean
entzundako historiez akordatu ziren.
Memoria historikoa lantzen duten elkarteen
arteko sare bat sortzeko nahia agertu zuten,
eta eskertu egin zuten Lobek norabide horretan botatako «ordagoa».

Astrako sirena pizten.

Txokolatezko ‘Gernika’.

›

Urteurrena ekimenez bete gogoratu zuten.
Besteren artean, udalak Labauria eta Steer
omendu zituen. Bonbardaketan hildakoak
gogoan izan zituzten Zallo hilerrian. Iñigo
Urkullu lehendakaria, Jose Mari Gorroño
Gernika-Lumoko alkatea eta bonbardaketaren lekuko Crucita Etxabe eta Pako Garcia
egon ziren lore eskaintzan.
Gernika Crossfitek sortutako 'Gernika' entrenamendua egin zuten milaka pertsonak eta
Euskal Gozogileek egindako txokolatezko
'Gernika’ koadroa ikusteko aukera egon zen,
Gernikako Elkartegian.
EH Bildu-Esquerra Republicana talde parlamentarioak bonbardaketan eduki zuen erantzukizuna onartzeko eskatuko zion Espainiar
estatuari.

Labauria eta Steerri omenaldia.

Gernika entrenamendua.
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Eskualdeko sei
odol emaile handi
omendu zituzten
BUSTURIALDEA// Bizkaiko
Odol Emaileen Elkarteak 4050 bider odola eman zuten
Iñigo Alberdi muxikarra, Mari Jose Ugarte eta Pedro Uriarte gernikarrak eta Arantza
Amable, Luis Gondra eta Umberto Agudo bermeotarrak
omendu zituen. Pandemia sasoian odola ematea «segurua
eta beharrezkoa» izan dela
esan zuen Odolkideakek.

Elantxoben hasi
zuten Bizkaiko
Trainerilla Liga
ELANTXOBE// Bizkaiko Trainerilla Ligako lehen jardunaldiak hartu zituen Elantxobek.
Mundaka, Elantxobe eta Bermeoko seina ontzi uretaratu
ziren. Emakume absolutuetan, Mundaka A bigarren geratu zen lehen jardunaldian.
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Adimen urritasuna
dutenentzako hamar
leku egokitu zituzten

MUNDAKA// Bizkaiko Foru Aldundiak adimen urritasuna
daukatenentzako aldi baterako hamar leku egokitu zituen
Mundakan, «familiek atsedena hartzeko aukera izan dezaten». Egonaldien iraupena
hamabost egun naturalekoa
izango zela jakinarazi zuten.

Argi Baltza sariketa, Jon Lopategiren omenez
BUSTURIALDEA// Jon Lopategiren omenez,

Argi Batza Bertsolari Gazteen Sariketa antolatu zuen Lilibertsok. 18-30 urte bitarteko
gazteei plaza eskaintzeko helburuz sortu zuten sariketa; bertsozale elkarteetatik egindako ahaleginak ahalegin, ez zegoelako bertso-

Israelegaz akordioak eteteko eskatu zuten

GERNIKA-LUMO// Palestinarren mina gernikarren mina ere badelako, Israelek Palestinaren aurka darabilen kolonizazio, okupazio eta garbiketa etnikoa salatzeko bildu ziren herritarrak elkarretaratzean, Merkurio iturrian. Batzarretxera joan ziren ostean; Israelegaz akordioak baztertzeko eskatu zien erakundeei.

lari gazte denentzako plazarik. Sariketak
hiru saio eta finala izango zituela iragarri zuten aurkezpenean. Sariketagaz Lopategik
bertsolaritzaren transmisioan egindako
lana indartu gura zutela azpimarratu zuten
Lilibertsoko kideek.

Eskola txikiak, etorkizunera begira

GAUTEGIZ ARTEAGA// Bizirik eta etorkizunari begira daudela
aldarrikatu zuten Eskola Txikien Egunean Gautegiz Arteagako Montorre herri eskolako ikasleek plazan. Egoeragatik, eskualdeko eskola txikiek ezin izan zuten elkarregaz ospatu,
hala ere, Montorreko ikasleek bertsotan gogoratu zituzten.
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Arrantza sektorearen
lana balioan jartzen
BERMEO// Bermeoko 27. Arrain

Azoka modu birtualean egin
zen bigarren urtez, «koronabirusaren pandemiak derrigortuta». Maiatzaren 21etik 23ra
bitartean, ekimenez ekimen,
arrantzaleen eta arrantza sektorean lanean dihardutenen
lana balioan jarri zuten. Hegaluze Saria banatu zuten ohi bezala, eta Asier Romero Andonegik jaso zuen. Erraldoien
Konpartsak ematen duen An-

›

Maiatza

// 29

ton Saria Ramon Garaiazarri
eman zioten, «herriaren alde
egindako lan guztiagatik».
Enpresa berritzaileek ere
lekua eduki zuten 27. Arrain
Azokan, eta bertoko produktuen erosketak ere egin ahal
izan ziren modu birtualean.
26. Arrain Azokan ez modura,
zenbait enpresak asteburuan
ateak zabaldu zituzten, zuzeneko salmentak egiteko.

Alarma egoera
amaitu zen

Labiren maiatzeko bilera bat.

Espainiako Gobernuak ez zuen alarma egoera luzatu, eta
EAEko Auzitegi Nagusiak erabaki zuen alarma egoeraren
legea indargabetuta, Jaurlaritzak ez zuela eskumenik herritarren oinarrizko eskubideak murrizteko. Jaurlaritzak
ez zion helegiterik jarri erabakiari, eta maiatzaren 8ko
gauerditik aurrera, herritarrek udalerri eta lurraldeen arteko mugikortasuna berreskuratu zuten.
22:00etan etxean egoteko agindua eta bilkurak lau lagunera mugatzen zituena ere ezabatuta geratu ziren. Tabernen
eta jatetxeen barrualdeko edukiera %50koa izatea baimendu zuten, baina debekatuta jarraitu zuen barran edo zutik
kontsumitzeak. Itxita jarraitu zuten elkarte gastronomikoek, gazte lokalek eta gaueko aisialdiagaz lotutakoek.
Mahaiek gehienez ere lau lagunekoak izaten jarraitu
zuten. Kirolean ere lau lagun elkartzeko agindua mantendu zuten, eta ekitaldiek ikuslerik gabe jarraitu zuten.
Jaurlaritzak bilkurak ahalik eta gehien murrizteko eskatu
zien herritarrei.
Aritz Abaroa alkatearen eskutik jaso zuen Hegaluze Saria Asier Romerok.

›››
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Tabako kerik bariko
proba pilotua,
lau hondartzatan
BUSTURIALDEA// Tabakoaren
kerik gabeko Bizkai, Araba eta
Gipuzkoa baterantz aurrera
egiten jarraitu asmoz, Eusko
Jaurlaritzako Osasun Sailak
proba pilotua abiarazi zuen.
Ibarrangeluko Laga eta Laida
eta Mundakako Laidatxu eta
Hondartzape aukeratu zituzten lehen esperientzia hori
aurrera eramateko ekainaren
15etik aurrera.
Proba pilotuak hurrengo
eskaera egingo zien erabiltzaileei: hondartzan dauden
bitartean ez erretzea. Ibarrangeluko eta Mundakako hondartzekin batera, honakoek
parte hartuko zuten Osasun
Sailaren proiektuan: Zumaiako Santiago eta Itzurun, Lekeitoko Isuntza eta Burgeluko
Garaioko iparraldea.

2021 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA

Ados Pilota, emakume pilotariek pausoak emateko
BUSTURIALDEA// Beste salto bat emanda,
lehen klub profesionala sortu zuten eskuzko emakume pilotariek: Ados Pilota.
Ibilbide berri baten lehen pausoa, emakumezko pilotarien oinarria sendotzeko, txapelketa gehiago jokatzeko eta lan baldin-

tzak hobetzeko. Olatz Arrizabalaga pilotari
gernikarrak adierazi zuen momentu egokia
zela kluba sortzeko, azken urteetan emandako azken aurrerapausoei beste batzuk
gehitzeko momentua zela. Plazaz Plaza txapelketagaz hasi zuen ibilbidea klubak.

Argiteria publikoan lapurretan

Biotopo babestuan arrantzan

FORUA// Landaberde eta Armotxerri tarteko

BERMEO// Guardia Zibilak ezkutuan itsaskiak arrantzatzen zebilen gizon bat atxilotu
zuen Gaztelugatxen. 2024ra arte debekatuta
zuen arrantzatzea. Biotopo babestuan baimen barik urpekaritza egitea egotzi zioten.

argiteria publikoaren kobrezko haria lapurtu zuten. Mikel Magunazelaia Foruko alkateak jakinarazi zuen salaketa jarri zutela Gernika-Lumoko ertzain etxean.
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Lehenengo arrano arrantzaleak
jaio ziren Urdaibai erreserban

›

Maiatza

// 31

Maiatzaren 30eko
06:14an, bi txita
jaio ziren, Kantauri
kostaldean
jaiotako lehenak
«Eklosio historikoa! Lehenengo arrano arrantzaleak jaio
dira Urdaibain». Berba horiekin jakinarazi zuten maiatzaren 30ean Urdaibai Bird Centerreko arduradunek Kantauri kostaldeko lehen bi arrano
arrantzaleak jaio zirela.
06:14ean jaio ziren, baina hegaztien zentrokoek hirugarren txita baten jaiotza espero
zuten.
Arrano arrantzaleen jaiotzagaz, Urdaibaiko Biosferaren Erreserban habitataren
kontserbazioa eta horren erakargarriak ez diren edo hain
ezagunak ez diren beste espezie batzuen kontserbazioa
sustatu ahalko zela azaldu zuten arduradunek.
Urdaibai Bird Centerrekoek
eskerrak eman zizkieten
«arrakastaren benetako arduradunak» diren boluntario
guztiei, bai eta ere Bizkaiko
Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Gautegiz Arteagako Udalari: «Erakunde horien
parte hartzerik gabe hau ezinezkoa izango litzateke».

Hamazortzi egur
sorta banatu zituzten
herritarren artean
NABARNIZ// Aurreko lau urte-

etan egin modura, sutara botatzeko egurra herritarren artean banatu zuen Nabarnizko
Udalak. Galarregi alboan, 30
urte dituen pagadi batean eta
Motrollo inguruko beste eremu bateko zuhaitzak tartekatu zituzten. Moztutakoez
gain, haizeak edo elurrak botata eta apurtuta zeuden egurrak eta sikatutakoak ere
aprobetxatu zituzten.
Udalak egin zituen lanak,
Bizkaiko Foru Aldundiaren
Mendi Zerbitzuetako arduradunen oniritziagaz eta basozainaren laguntzagaz. Zuhaitzak tartekatzeaz eta egurren
mozketaz baso lanetako enpresa bat arduratu zen. Nabarnizko Udalak 1.120 euro bideratu zituen.
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Ilunzar eta Arrolako
interesguneak
zehaztu zituen udalak

NABARNIZ// Paisaiaren babesa, haren kudeaketa eta antolamendua sustatzeko apustua
eginez, Nabarnizko Udalak
Paisaiaren Ekintza Plana idatzi zuen. Herriko natura eta
kultur ondarea eta Elexaldeko
gunea balioan jarri gura izan
zuten udal arduradunek planagaz, eta Ilunzar eta Arrolako gailurretarainoko ibilbideetan dauden interes puntuak
zehaztu zituen, ostean panelak jartzeko.
Diseinatutakoa hurrengo
urteetan garatuko zutela aurreratu zuten udal arduradunek eta, horretarako, balorazio ekonomikoa eta jardueren
kronograma ere zehaztu zituzten.

Gobernu Kontseilua Ekoetxea Urdaibain batu zen
BUSTURIA// Ingurumenaren Nazioarteko
Egunaren harira, Jaurlaritzako Gobernu
Kontseilua Urdaibai Biosfera Erreserbaren
bihotzean batu zen ekainaren 1ean. 08:30ak
aldera iritsi zen Lehendakaria Ekoetxea Urdaibaira, eta Itziar Zabala Busturiko zinego-

tziak egin zion harrera. Gobernu Kontseiluan bildu orduko, Ekoetxearako oinezkoentzako sarbide berritik ibili ziren. Gobernu
Kontseiluaren osteko agerraldian, Euskadiren Ingurumen Egoera 2020 txostena aurkeztu zuen Arantxa Tapia sailburuak.

Munduko lehen arrano arrantzale albinoa

30. Mendatako Udala Saria, Galdosentzat

BUSTURIALDEA// Hirugarren arrano arrantzalea jaio zen Urdai-

MENDATA// Gaursako Aimar Galdosek irabazi zuen 30. Mendatako Udala Sari Nagusia. Bost txirrindulariko taldea batera
helmugaratu zen; 2 ordu, 9 minutu eta 56 segundotan amaitu
zuten 76 kilometroko lasterketa. Xabier Intxaustik eta Imanol Aceñak osatu zuten podiuma.

bain, ekainaren 2an. Albinoa zen, «munduan ezagutzen zen lehena». Adituek azaldu zuten zaila izango zela bizirautea. Hiru
egun beranduago hil zen, eta aurrez jaiotako bi txitak ere hil
egin ziren, ekainaren 19an eta 20an; hirugarren aste kritikoan.
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Jaurlaritzak neurriak
malgutu zituen

Maskararen erabilera malgutu zuten kanpoaldean.
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MSC ziurtapena lortu zuen ANABACek
BERMEO// ANABACek arrantza jasangarriaren abangoardiako

Marine Stewardship Council (MSC) zigilua lortu zuen urazalean
arrantzatutako ozeano Atlantikoko hegahoriagatik. ANABAC
Europan MSCren arrantza markako zigilu hori lortu duen atunontzien armadoreen lehenengo elkarte bihurtu zen.

Neurriak malgutzea erabaki zuen Eusko Jaurlaritzak,
eta ostalaritzari zein kultur jarduerei ordutegi zabalagoa
ezarri zien: taberna eta jatetxeen ordutegia gauerdira
arte zabaltzea erabaki zuen Labik.
Erabaki horrek, hala ere, ez zituen konbentzitu ostalariak. Gaueko aisialdian lan egiten dutenentzat lanerako
bi ordu gehiago izateak ez zuela hobekuntzarik ekarriko
adierazi zuten, are gehiago edukiera oraindik mugatuta
egonda. Tabernariek ere, bi ordu gehiago izatearen neurria ez-nahikoak zirela adierazi zuten. Osasun neurriak
hartzea beharrezkotzat jo zuten egoera hobetzeko, baina
arrazoia osasuna bazen, leku denetan zaindu beharko
litzatekeela esan zuten, «ez bakarrik ostalaritzan».
Bestalde, Pedro Sanchez Espainiako presidendeak maskararen erabilera malgutu zuen: ekainaren 26tik aurrera
ez zen derrigorrezkoa kanpoaldean erabiltzea, beti ere
herritarren arteko segurtasun distantziak bermatu zitezkeenean. Gainerako toki eta egoeretan derrigorrezkoa
izaten jarraitu zuen musukoaren erabilerak.

Errolda eskuratzearen garrantzia ikusarazten
BUSTURIALDEA// Errolda soziala eskuratzea etorkinentzako
zein garrantzitsua den ikusarazteko ikus-entzunezkoa egin
zuen OOEE Busturialdeak: Egunek kontetan. Oinarrizko eskubide askoren giltzarria izanik, herritarrak erroldatzea entitate
politikoen ardura dela gogoratu zuen plataformak.

›››
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Guggenheim plan
berria aurkeztu zuten
BUSTURIALDEA// Bilboko
Guggenheim Museoa Urdaibaira hedatzeko plana aurkeztu zuten ekainaren 7an
Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioaren Patronatuak. «Museo eredu berri bat»
defendatu zuten, ekoizpen
artistikoa, ekologikoa, teknologikoa, harreman sozialak
eta ikerketa bateratuko zituena. Gernika-Lumoko Dalia
lantegi zaharraren lursailean
eta Muruetako ontziolan aurreikusi zituzten egoitza
biak, paisaian integratuta.

Jose Maria Gorroño GernikaLumoko alkateak esan zuen
«eredu berria dela munduan,
Gernika-Lumoko eta Muruetako egoitzak ibilbide berde
bategaz lotzea aurreikusten
duena». Proposamenak naturarekiko harremana sustatuko duela iritzi zion. Gorroñok eta Muruetako alkate

Julen Karrionek esan zuten
lurraldearentzat «bultzada»
izan zitekeela. Karrionentzat
«proiektu oso garrantzitsua»
da, «begi onez» ikusi beharrekoa. Halere, «ondo bideratzen» jakin behar dela iritzi
zion, «turismo jasangarritik
bideratuta, gurelako herri
txiki batean ondoriorik ez
edukitzeko».
Proiektuaren kontra agertu
zen Zain Dezagun Urdaibai,
«jasangarritasuna ahotan
gainbeheran dagoen eredu
kontsumista defendatzen»
duela iritzita.

2021 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA

Indarkeriaren aurka, berdintasunaren alde
FORUA// Kultur etxeko hormetako bat eta haren ingurua alda-

rrikapenez koloreztatu zuten. Emakumeen aurkako indarkeria salatzeko eta berdintasuna aldarrikatzeko horma-irudia
egin zuten Foruko Udalaren ekimenez, Nagore Arronategi foruarrak gidatuta eta ume, gazte zein nagusien parte hartzeagaz. Lau asteburutan batuta egin zuten sentsibilizatzea eta
kontzientziatzea helburu duen horma-irudia.

Unai Rementeria ahaldun
nagusiak adierazi zuen Urdaibaiko Guggenheim proiektua gauzatu egingo dela,
Europako funtsekin edo funtsik barik; «horrelako proiektu bat lurraldearentzat ona
dela» adierazi zuen.

Osasun arreta zerbitzuagaz kezkatuta
BUSTURIALDEA// Aurrez aurreko osasun arreta egunak mu-

rriztu zituzten Gernikaldeko hamabost udalerrietan udan,
Osakidetzan «ordezkapenak egiteko arazoak» zituztela argudiatuta. Alkateek kontsultategien antolaketa berrikusteko eskatu zuten, herritarrei eragingo zizkieten «kalteen» jakitun.
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Kate Sareak azken elikagai banaketa egin zuen
BERMEO// Bederatzi

urteren ostean, pertsiana jaitsi behar izan zuen Kate Sarea
Bermeoko elkarteak, pandemia sasoian lana
burutzeko arazo ugari izan ondoren.
Ekainaren 12an egin zuen azken elikagai
banaketa, denbora luzez babesa eta elkarta-

suna banatzen ibili ostean beharrizan ekonomikoak dituzten Bermeoko nahiz
Busturialdeko familiei –700 familiari
Bermeon–. Eskerrak eman zizkieten Gizarte
Ongizate Patronatuari eta Zerbitzuen
Guneari, lankidetzagatik.

Udalak egindako lana aitortu zien herriko kirolariei
GERNIKA-LUMO// Gernika

Cluba, Lointek
Gernika Bizkaia eta Gernika Rugby Taldeko
ordezkariekin batu zen udal gobernua egindako lana eta izandako lorpenak aitortzeko.
Pello Bilbao, Olatz Arrizabalaga eta Judith

Otazuaren lorpenak ere azpimarratu zituzten. Pandemia amaitzean kirolarien egun
bat antolatzeko nahia agertu zuen Gorroño
alkateak, eta nork bere kirol diziplinan egiten duenagaz gozatzen jarraitzeko esan zien.

›
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Debekatu egin
zuten kamiseta barik
ibiltzea kaleetan
MUNDAKA// Bide publikotik
kamiseta barik edo bainujantzian ibiltzea debekatu zuen
Mundakako Udalak, bai eta
ere eguzkia bainujantzian
hartzea titulartasun publikoko berdeguneetan edota aisialdirako guneetan, hala
nola, Talan edo Txorrokopuntan.
Udal arduradunek azaldu
modura, aldaketa horien helburua da udan ere espazio publikoa bizikidetzarako eta gizalegerako leku modura gordetzea, «pertsona guztiek
askatasunez egin ahal izateko
aisialdiko, elkartzeko edota
jolaserako jarduerak».
Neurri horiek ezartzeko,
udal ordenantzako 32. artikulua aldatu zuten udal osoko
bilkuran.
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Hondartzetarako
autobus zerbitzua
mantendu zuten

BUSTURIALDEA// Bizkaiko Ba-

tzar Nagusiek ez zuten onartu
Busturialdeko eta Lea-Artibaiko hondartzetarako autobus zerbitzua hobetzeko EH
Bilduk egindako ez-arauzko
proposamena. Zenbait hondartzetara heltzeko autobusen maiztasuna handitzeko
eskatu zuen koalizio abertzaleak eta autobusen ordutegia
22:00ak arte luzatzea ere,
hondartzetarako garraioagaz
«arazo bat» zegoela iritzita.
Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeen kontrako botoa izan zuen proposamenak. Elkarrekin alderdiak babes partziala eman
zion eta Talde Berezia-PPB
abstenitu egin zen.

Turismo jasangarria bultzatu zuten eragileei aitortza
BUSTURIALDEA// Urdaibaiko Biosfera Erreserbak Europarc Federazioaren Turismo Jasangarriaren Europako Gutunari atxikitzeko ziurtagiria jaso zuen. Urdaibaik akordio
horregaz bat egiteko lehen fasea amaitu
zuen eta turismo jasangarriagatik ematen

den nazioarteko aitortza lortu zuen Bizkai,
Araba eta Gipuzkoako lehenengo espazio
natural bihurtu zen. 16 enpresa saritu zituzten. Aitorpena jasotzeko prozesua 2019an
abiatu zuten; epe horretan «eskualdeko 20
udalen kolaborazio aktiboa» eduki zuten.

Martillo eremua zabaldu zuten udarako

Kulturaz beteko plazako ilunabarrak

BERMEO// Martillo zabaldu zuen Bermeoko Udalak uztailaren
1ean, 2.377 m2-ko balizatutako eremua uda sasoian bai bainurako,

ARRATZU// Lilibertsokoen bertso saioagaz hasi zuten Ilu-

bai lehorrean eguzkia hartu edo jolasteko. Gurutze Gorriko sorosle zerbitzuaz gain, berritasun modura, dutxa eta komun zerbitzua
jarri zuten erabiltzaileen eskura.

nabarrak plazan, «oso giro onean». Ekimenagaz, kultur eskaintza eta aisialdirako planak bultzatu zituzten, herria bizitzeko helburuari jarraituz. Kultura ardatz hartuta, formatu ezberdinak landu zituzten uztaileko hitzorduetan.
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Bilbora eroan zuten Ibarrolaren ‘Gernika’
KORTEZUBI// Agustin Ibarrolaren Gernika horma-irudia erosi

zion Bilboko Arte Ederren Museoak Madrilgo Jose de la Mano galeriari. Ibarrolak Picassoren Guernica-ren omenez margotu zuen
1977an, obra enblematikoa Gernika-Lumora eroateko eskariari
bultzada emateko. Museoak 300.000 eurotan erosi zuen hormairudia, «kontserbazio egoera ezin hobean».

12 eukalipto handi kendu zituzten Kurtzion
BERMEO// Errekastoaren ibilguak zaharberritzeko lanen barruan,

URAk tamaina handiko hamabi eukalipto kendu zituen Kurtzio
errekaren hegaletatik. Berton sortutako aleak ziren, ez gertuko
baso-ustiategi batekoak. Hurrengo urteetan motzondoak tratatzea aurreikusi zuten, berriro ernaltzea saihesteko.

›
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Neurri gehiago,
intzidentzia jaisteko

Urkullu eta Sagardui.

Koronabirus kasuen gorakadari aurre egiteko, uztailaren
8ko gauerditik aurrera «botiloi» edo «jai egun ez diren
jaiak» eta pilaketak sortzen dituzten ekitaldiak egitea
debekatu zuen Jaurlaritzak; hala nola, elkarrekin bizi ez
direnen bilerak edo pilaketak egitea parkeetan, lorategietan, hondartzetan eta beste espazio publiko batzuetan.
Datuek txarrera eginda, Labik neurri murriztaile gehiago
ezarri zituen uztailaren 23tik aurrera Bizkai, Araba eta
Gipuzkoarako: jarduera ekonomiko guztien itxiera
01:00etara aurreratzea eta jendea ibiltzen den hiriguneetan maskara derrigorrezkoa egitea izan ziren nabarmenenak. Lokal eta instalazio guztietan gehieneko edukiera
%35ekoa izatea ere erabaki zuten. Maskararen erabilera
ez zen derrigorrezkoa izango natur inguruneetan, igerilekuetan eta hondartzetan, beti ere pertsonen arteko
gutxieneko distantzia mantentzen bada.
Intzidentziak gora eginda, Bermeo eta Gernika-Lumo
eremu gorrian sartu ziren uztaileko hirugarren astean.
Horregatik, Madalen Eguna ez ospatzea erabaki zuten,
eta egun horretan Ibarrangelu, Elantxobe eta Mundaka
ixtea.

›››
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Herri bide bat «hesitu» zutela salatu zuten

Museoko 36 artelanek kaleak hartu zituzten

FORUA// Haitzbiribil inguruko artadian, hesi partikular bat

BUSTURIALDEA// Ean eta Elantxoben egon zen ikusgai Artea-

«modu desegokian» jarri eta pasabide publiko hori herritarrentzat zarratuta zegoela salatu zuten Goi Zale Mendi Elkarteak eta
Zain Dezagun Urdaibaik. Arazoak Alluntiz-Barrengoa baserria
«berritzeari ekin ziotenean» hasi zirela esan zuen Goi Zalek. Foruko Udalera joan ziren kexagaz. Udalak argitu zuen «hamaikatxo saiakera» egin zituztela auzia konpontzeko.

ren Ibilbidea II erakusketa ibiltaria. Ekimenak artea herritarrengana hurreratzea eta Bilboko Arte Ederren museoaren
bilduma oparoena zabaltzen laguntzea zuen helburu. Kirmen
Uribe idazle ondarrutarrak asmatutako ABC. Bilboko Museoaren alfabetoa bilduma iraunkorraren lanik aipagarrienen
hautaketa bat ezagutzeko aukera eduki zuten herritarrek.

Tuna Tasting ekimena, atunaren tenpluan

Erreskate bi egin zituzten Antzoran

BERMEO// BTWCren baitan eta Campos kontserba etxearen kolaborazioagaz, Tuna Tasting ekimena burutu zuten Arrantzaleen
Museoan: arrantza jasangarriaren oinarriak eta gastronomia
onena uztartuz, Bermeok atunaren arrantza zein prozesamenduan izandako garrantzia eta eragina nabarmendu zituzten.

IBARRANGELU// Antzoran marea igotzean harkaitzetan harra-

patuta geratu zen 21 urteko gazte bat erreskatatu zuten hilaren 11n, helikopteroz. Laidako sorosleen postuan sendatu zizkioten egindako urratuak. Hilaren 5ean, adineko gizon bat hil
zen gune berean, hamar metrotik erori ondoren.
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Sofia Gandariasen
obra NBEari utzi zion
udalak aldi baterako

GERNIKA-LUMO// Gernika-Lu-

Basokideak, natura kontserbatu eta paisaia zaintzeko
EA// Basokideak ekimena aurkeztu zuten,
natura kontserbatu eta udalerriko paisaia
zaintzeko eta aldi berean ingurune erakargarriagoa eta iraunkorragoa sortzeko helburuagaz. Eako baso autoktonoa lehengoratzea sustatzeagaz batera, herritarrak kon-

moko alkate eta Bakearen Museoa Fundazioko presidente
Jose Maria Gorroñoren eta
Nazio Batuen ordezkari eta
Bakearen Unibertsitateko
errektore Francisco Rojasen
arteko akordioari esker, Sofia
Gandarias (1951-2016) artista
gernikarraren Paloma ensangrentada Nazio Batuen Erakundeari utzi zion udalak aldi
baterako.

tzientziatzen eta udalerriko ingurumena
hobetzen lagundu gura zutela azaldu zuten.
«Udalagaz lankidetzan gaude. Gure asmoa
da herri-lurrak bihurtzea, hau da, udalaren
jabetzan uztea, eta bermatzea baso autoktonoa ezarriko dela lursailotan».

Torrealdai gogoratu
zuten, heriotzaren
lehen urteurrenean
FORUA// Martin Ugalde Kul-

Muruetan ere entzun ziren Urdaibaiko Organoak
BUSTURIALDEA// Urdaibaiko Organoak Joxe
Mari Egileor kontzertu zikloa Muruetara heldu zen lehenengoz; armonioaren doinuak
entzun ziren bertan. Ondare kulturala kontserbatzeko, berreskuratzeko eta musikagaz

gozatzeko antolatutako zikloa hamazortzigarren urtez egin zuten, 11 emanaldigaz.
Jaialdia COVID-19agatik hildako pertsona
guztiei eta birusaren aurka hilabete luzez lanean aritu zirenei eskaini zieten.

tur Parkeak Torrealdai jardunaldiak hartu zituen foruarraren heriotzaren lehen urteurrenean. Idazle, musikari,
bertsolari, lankide, lagun eta
senideek hitzaldi, abesti eta
bertsoz gogoratu zuten. Besteren artean, Lourdes Otaegi,
Mikel Urdangarin, Oihana
Iguaran eta Manex Torrealdai
semeak parte hartu zuten.
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Ur Partzuergoak
Mape ur barik utzi
zuela salatu zuten

BUSTURIA// «Emari ekologi-

koa errespetatu barik» Busturialdeko Ur Partzuergoak Busturiko Mape errekatik ura hartu duela salatu zuen Eguzkik;
«ez behin, behin baino gehiagotan». Ondorioz, erreka lehortu egin zela azaldu zuten.
«Legez kanpoko ekintza hori
ingurumen-eraso oso larria
da. Kontuan izan behar da
Mape Urdaibaiko Ibai Sareko
parte dela, eta sare hori Europako Batasuneko leku garrantzitsua dela; Biosfera Erreserba osatzen duten Natura 2000
Sareko guneetako bat dela».
Delitu ekologikoa izan daitekeela iritzita, erakundeei eskatu zieten espresuki ikertu
zezatela.

Sei bandera, liga garaipena eta KAE 1era igoera
BUSTURIALDEA//Handia egin zuten Busturialdea Arraun Taldeko arraunlariek. Sei
bandera irabazita –tartean Elantxobekoa–,
KAE 2 Ligako txapeldun geratu ziren, eta ondorioz, KAE 1ean aritzeko txartela eskuratu
zuten. Erregulartasunez lehiatuta poltsiko-

ratu zuten liga. Elantxobeko eta Mundakako
klubek Busturialdea AE sortu zutenetik
egindako denboraldirik bikainena izan zen.
Balorazioa guztiz positiboa egin zuten taldekideek, eta herri bietako zaleek ospakizun
ederrak egin zituzten.

Lekerika eta Erkiaga, Grand Slamean nagusi

70. San Bartolome Saria, Gonzalezentzat

GERNIKA-LUMO// Merezimendu osoz irabazi zuten Aritz Erkiagak eta Unai Lekerikabeaskoak Gernika-Lumoko Grand Slama.
Txapelketako onenak izan ziren, joko alai eta bizia eginez, eta finalean 15-14 eta 15-13 irabazi zieten Barandika eta Lopezi. Harmailetan zeuden 800 zaleek gozatu ederra hartu zuten.

GERNIKA-LUMO// Esprintean erabaki zen San Bartolome egu-

nez lehiatu zuten 70. San Bartolome Sari Nagusia. 36 txirrindularik osatutako taldea heldu zen helmugara, eta Baque Teameko Ruben Gonzalezentzat izan zen garaipena. Xabier
Isasak eta Lizarteko Javier Ibañezek osatu zuten podiuma.
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Labik zenbait neurri
malgutu zituen

Jendea, terrazetan.

Bi metroko marrazo bat ikuskatu zuten
BERMEO// Mako Pako urpekaritzako taldeko ekintza batean parte hartzen ari ziren urpekariek ia 2 metroko marrazo bat (Isurus
oxyrinchus) ikuskatu zuten Bermeoko uretan, hainbat marrazo
urdinekin igerian zebiltzanean. Minutu batzuez euren ondoan
igerian egon zen, energia eta abiadura handian. Marrazo hori
galtzeko zorian dago gehiegizko arrantza profesionalagatik.

Gabirondok berea eman zuen EHkoan
MURUETA// Julen Gabirondo Izeta urnietarrak jantzi zuen txapela Muruetan jokatu zen Euskal Herriko Sega Txapelketan. Faboritoa zen Gabirondo, eta hasieratik aurretik ibili bazen ere,
Xabier Zaldua Alberdigaz lehia estua eduki zuen. 1.820 kilo
moztu zituen irabazleak eta 1.696 kilo Zaldua bigarrenak.

Labik Bizkai, Araba eta Gipuzkoan ezarritako zenbait
neurri malgutu zituen abuztu amaieran irailera begira.
Hala, irailaren 1etik aurrera, jarduera denetan baimendutako gehienezko edukiera %60koa izatea adostu
zuten, muga zehatz bat ezartzen zen kasuetan izan ezik.
Gizarte, kultur edo kirol ekitaldietan gehienez ere 600
pertsona biltzea erabaki zuten jarduerak barruan zirenean, eta 800 pertsona kanpoan zirenean. 600 eta 5.000
pertsona sartu zitezkeen lekuetan 800 pertsona biltzeko
aukera eman zuten, eta 1.200 pertsona kanpoan; 5.000
lagun baino gehiago sar zitezkeen lekuentzako %30eko
edukiera zehaztu zuten.
Ostalaritzan, hala ere, gehienezko edukiera %50ekoa izatea adostu zuten, eta mahai bueltan bildu zitekeen jende
kopurua seitik zortzi pertsonara igo zuten. Barran edo
zutik kontsumitzeko debekuari eutsi zioten, barruan
zein kanpoan. Merkataritza, gizarte eta kultura jarduerak
01:00etan ixteko muga ordutegiak ere bere horretan
jarraituko zuela azaldu zuen Osasun sailburuak.
Maskararen erabilerak ere «nahitaezkoa» izaten jarraitu
zuen, barruan, uneoro, eta kanpoan segurtasun distantzia mantentzea ezinezkoa zenean.
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Bertso doinuak,
Errigoitiko leihoak
girotzeko

ERRIGOITI// Ikasturteagaz jarraituz, Errigoitiko leihoak
bueltatu ziren irailean, eta
uda osteko lehenengo saioa
bertso doinuekin girotu zuten. Uria auzoan egingo zuten
ekitaldia, eta lau bertsolarik
kantatu zuten. Mikel Retolaza, Julen Arzanegi, Ibai Amillategi eta Mikel Goiriena igo
ziren oholtzara.

BBUPen integratzearen aldeko botoak nagusi
BUSTURIALDEA// Busturialdeko Ur Partzuergoak abuztuan Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan integratzea onartu ostean, eskualdeko
udalek berretsi behar zuten proposamena.
Hala egin zuten Ibarrangeluko, Bermeoko
eta Gernika-Lumoko udalek. Ibarrangelun

EAJren aldeko botoekin onartu zen proposamena; Bermeon, EAJk alde bozkatu zuen
eta EH Bilduk eta Guzanek kontra eta Gernika-Lumon EA-EAJ koalizioaren aldeko botoak jaso zituen proposamenak eta EH Bilduk aurka bozkatu zuen.

Artisau eta Nekazal Azoka jendetsua

‘Guernica’ Gernikara eskaria, bizi-bizirik

MUXIKA// Jende asko batu zen Artisau eta Nekazal Azokan, uda-

GERNIKA-LUMO// Gernika Memoriaren Lekuko Plataformak

lerriko eta Errigoiti, Gernika-Lumo, Mungia eta Mallabiko baserritar eta artisauen produktuak ezagutu eta erosi asmoz. Ortuariak, gozoak, ogiak, eztiak, arropak, gaztak, txakolinak, margolanak, bitxiak, osagarriak, … eskaintza zabala egon zen.

Guernica Gernikara, herri baten aldarrikapena. Azken Bidaia kanpaina abiarazi zuen 40 urteko eskaria aldarrikatzen
jarraitzeko. Gernika Batzordeak Guernica Gernikara eskariari buruzko erakusketa jarri zuen Arkupeetan.
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Gaueko aisialdia
luzatu zuten

Gotzone Sagardui, neurri berrien berri ematen.

Izaro Sub, txapeldunorde Euskadikoan
BERMEO// Taldekako Euskadiko Urpeko Arrantza Txapelketan

bigarren sailkatu zen Bermeoko Izaro Sub taldea. Jon Mikel Bikandi, Irkus Lopez de Abetxuko eta Lander Aurrekoetxeak osatu zuten talde bermeotarra. Lehia estua eduki zuten lehenengo
posturako eta, azkenean, arrain bakarraren aldeagatik –700
puntu–, Getxo Sub taldea geratu zen txapeldun 17 arrainegaz.

Aintzatespena eta sailburuaren bisita
KORTEZUBI// Gotzone Sagardui Osasun sailburuak Etorkintza

fundazioaren instalazioak bisitatu zituen, eta pazienteen eskutik ezagutu zuen jasotzen duten arreta eta adikzioak gainditzeko tratamendua. Etorkintzak 2021eko Elkar eginez 2020-2024
ibilbide profesionalaren aintzatespena jaso zuen.

LABIren Aholku Batzordeak gizarte jarduera normalizatua berreskuratzeko neurri berriak onartu zituen irailaren 17an egindako bileran. Dekretu berria irailaren 18an
sartu zen indarrean eta, besteak beste, itxiera ordutegia
03:00ak arte luzatzea, edukiera barruan %75era arte
zabaltzea eta gaueko aisialdirako establezimenduak
berriro irekitzea aurreikusi zuen. Toki itxietan zortzi
laguneko taldeak onartu zituzten, eta kanpo aldean,
hamabikoak. Kirol jarduera eta antzekoetan, berriz,
1.500 laguneko muga ezarri zuten barrualdean eta 1.800
lagunekoa kanpoan.
Gotzone Sagardui Osasun sailburuak adierazi zuen
«beheranzko joera jarraitua» zela eta datuek egoera desberdina zela baieztatzea ahalbidetzen zutela. Hortaz,
txertatu zitezkeen herritarren %85 txertoa hartuta egonik, arindu egin zen izurriaren larritasuna. Gainera,
ZIUetan eri gutxiago zeuden, eta hamalau eguneko intzidentzia tasa metatua ere apaldu egin zen: 150 kasukoa.
«Egungo baldintzetan, egokia da jarduera sozial normalizatua berreskuratzeko trantsizio etapa kudeatzea».
Oinarrizko prebentzio neurriak mantentzeko beharra
azpimarratu zuen Labiren Aholku Batzordeak.

›››
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13 hektarea, Omako
Baso Margotua
lekualdatzeko
KORTEZUBI// Omako Baso
Margotua Basobarri mendira
lekualdatzeko egitasmoa
aurkeztu zuten Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusiak eta Jose Ibarrola Agustin
Ibarrolaren semeak. Obraren
erreplika egiteko, Omako Basoaren ondoan dagoen hamahiru hektareako lursaila
eskuratu zuen aldundiak,
Omako Baso Margotuaren bizitza berreskuratu eta etorkizuneko Baso Margotua sortzeko.

Rementeriak azpimarratu
zuen Basobarri basoa Ibarrolaren obrarentzako mihise
berri bat dela: «Lekua aldatzen da, bai, baina obra ez.
Mihise perfektua da Baso

Margotuaren arima mantentzeko, Agustinen mezua
mantentzeko». Zuhaitzak aldatzen direla esan zuen, baina Ibarrolaren arteak, magiak eta hizkuntzak bere horretan jarraituko duela. «Ez
da ingurunearekiko konplizitatea aldatuko, ezta basoak
iraganagaz eta orainagaz eta
Ereñozarreko San Migelegaz
eta Santimamiñegaz daukan
lotura ere. Baso Margotuak
bizirik jarraituko du. Omako
haranak erreferente kulturala izaten jarraituko du».
27 proposamen aztertu zituztela eta ahalik-eta aditu
gehienengana jo zutela esan
zuten, alternatiba guztiak aztertu eta identifikatzeko.

Ereñoko Sari Nagusia, Unai Iribarrentzat
EREÑO// XVIII. Ereñoko Sari Nagusia Laboral Kutxa Funda-

cion Euskadiko Unai Iribarrek irabazi zuen, 41 minutu eta 42
segundotan. 23 urtez azpikoen Helduz Torneoko azken lasterketa izan zen, eta podiuma osatzeko lehia bizia egon zen. Iribarrengandik 26 segundora sartu zen Oier Aldama eta lau segundora Xabier Berasategi hirugarrena.

Berbalagun taldeagaz hitzordua, barikuetan
BUSTURIA// Berbalagun talde bat sortu zuten urrian Busturian, azaroan bigarren bat sortzeko aurreikuspenagaz. Bariku
goizetarako jarri zuten ordua, Axpeko tren geltokiaren aurrean, bertan elkartu eta euskara praktikatuz paseo bat emateko.
Ekintza osagarriak antolatuko zituztela aurreratu zuten.
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Ibarrangelu, Lantegi
Batuaken Enplegu
Programagaz bat
IBARRANGELU// Lantegi

LHko lehen ikasturtea Haizederren

Gereziondoa, gogoratzeko

EA// Borroka luzearen ostean, Haizeder Eskolan
hasi zuten ikasturtea LHko lehen mailako ikasleek. 12 urtera arteko eskolak jasotzeko, baina,
eskola handitu beharra zegoen. Lanak ikasturte
amaieran hastea eta bi ikasturtez luzatzea
aurreikusi zuten.

NABARNIZ// Pirritx eta Marimototsen gon-

bidapenari erantzunez, herriko gaztetxoek
gereziondo bat landatu zuten herriko «leku
kuttun» batean. Frontoi aurreko lursailean
landatu zuten, hiltzen diren familiakoak
edo lagunak gogoratu eta omentzeko.

Kantu, dantza eta kolorez jantzi zituzten kaleak
GERNIKA-LUMO// Kantu Kolore musika taldeak eta Ross dantza eskolak kantuz eta kolorez bete

zituzten Gernika-Lumoko kaleak. Laukote galdakaoztarrak bigarren diskako Esna zaitez abestiaren bideoklipa grabatu zuten eskolako dantzariekin. 2 urtetik 12 urtera arteko umeei zuzendutako lan berriko abestiek mezu didaktikoa zeukaten, bestek beste, munduko goseari, lurraren
iraunkortasunari edota euskarari buruzko mezuak.

Batuaken Lagundutako Enplegu Programagaz bat eginez,
Laidako Arketako kanpinean
lorezaintza eta mantentze lanetan aritzeko langile bat
kontratatu zuen Ibarrangeluko Udalak. Inklusioa lortzeko
bidean instituzioek daukaten
«erantzukizun soziala» azpimarratu zuen Jesus Mari Ziluaga alkateak.

Bilbaoren zentsura
mozioari bide eman
zion Gorenak
MUNDAKA// Espainiako Auzitegi Gorenak ez zuen onartu
Mundakako alkate Mikel Bilbaok jarritako kasazio helegitea. Modu horretan, bide
eman zion Eusko Alderdi Jeltzaleak (EAJ) bere aurka aurkeztu gura duen zentsura mozioari. Alkatearen kontrako
zentsura mozioa ontzat eman
zuen maiatzean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi
Nagusiak, eta epai horren
kontra kasazio helegitea aurkeztu zuen Mundakako alkateak Auzitegi Gorenean. Bilbaok adierazi zuen erabakia
espero zuela: «Alde batetik,
haserre nago, baina bestetik
liberatuta ere sentitzen naiz.
Sentimendu kontrajarriak ditut. Mundakako Udala bakarrik eroatea ez da erraza».
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Aritzatxu eta Laga,
Bizkaiko hondartza
onenen artean

BUSTURIALDEA// Balorazio
«oso ona» izan zuten Bizkaiko
hondartzek (7,73). Hobetoen
baloratutako hondartzen artean zegoen Ibarrangeluko
Laga, 8,90 puntugaz. Hondartzen garbitasunari dagokionez, nota onena Bermeoko
Aritzatxuk jaso zuen (8,35).

Laut dortoka, 12 miliatara

Museoa, zinema agertoki

BERMEO// Laut dortoka bat ikusi zuten urriaren

GERNIKA-LUMO// MusEkintza Jaialdiaren bai-

16an, Bermeoko portutik 12 miliatara, Ekoetxea Urdaibaik, Hegaluze Itsas Zerbitzuak eta
verballenas.com-ek antolatutako Zetazeoak
10:00etan itsas irteeran. Dortokak metro bat
eta hirurogei zentimetro baino gehiago zeukan, eta lasai zebilen igerian ur azalean.

tan, filmatzeko agertoki izan zen egun batez
Euskal Herria Museoa. Bisitariak aktoreak
izan ziren, museoaz beste modu batera gozatuz. Bilboko Zinemagintza Eskolakoak egon
ziren filma grabatzen, Amara Monasterio zuzendariaren gidaritzapean.

Memoria historikoa berreskuratzeko lanean

Sandinderi, Abiña berreskuratzeko lanean

KORTEZUBI// Aranzadigaz lankidetzan udalak herriaren memoria historikoa berreskuratzeko egindako proiektua aurkeztu
zuen Patxi Juaristi ikertzaileak. Sei hilabetez 36 herritarren testigantzak bildu zituen Jauristik, historia ezagutu, memoria gorde eta elkarbizitzan oinarritutako etorkizuna eraikitzeko.

SUKARRIETA// Abiñako San Antonio Sukarrietari bueltatzeko

eskatzeko erakundeekin harremanak hasi zituen Sandinderik,
euren ustez «bidegabekeriaz» kendu ziotena berreskuratzeko
helburuagaz. Epaia informazio okerrean oinarritu zutela adierazi zuten: «Itsasoa asmatu dute estuarioa dagoen lekuan».
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Osasun larrialdia,
indargabetuta

LHko ikasleei maskararen erabilera malgutzeko eskatu zuten.

Edorta eta Irati Jimenez, liburu berriagaz
MUNDAKA// Sabino Aranaren emazte Nikolasa Atxikallende

Iturriren biografia kaleratu zuen Edorta Jimenezek Nikole Bijotzekua liburuan, Elkar argitaletxearen eskutik. Irati Jimenezek
Harkaitz Canoren Neguko zirkua liburuan oinarritutako Ogia
eta zirkua saiakera kaleratu zuen Erein argitaletxeagaz
–2020ko Miguel Unamuno Saria irabazi zuen–.

COVID-19aren aurkako osasun larrialdiaren amaiera
agindu zuen Jaurlaritzak urriaren 5ean, «beste garai bati
hasiera emateko». Neurri murriztaile gehienak indargabetu eta Labiren aholku batzordea desegin zuen; pandemiaren kudeaketa Osasun Sailaren esku geratu zen.
Neurri berriak urriaren 7an sartu ziren indarrean. Pertsonen arteko bileretako eta ordutegietako mugak kendu
zituzten. Hala ere, espazio itxietan eta 5.000 ikusle biltzen dituzten lekuetan %80ko edukiera mantendu zuten.

Europako txapeldunari harrera
MORGA// Superwelter pisuko Europako txapeldunari harrera
egin zion Unai Rementeriak. Egunez egun egindako lana aitortu eta lortutakoagatik zoriondu zuen ahaldun nagusiak Morgako errebolberra. Minimosca kategorian Europako txapeldun
Joana Nani Suarez boxeolariaren lana ere aitortu zuen.

Maskararen erabileran ere ez zen aldaketarik egon; espazio itxietan eta metro eta erdiko gutxieneko segurtasun
tartea mantendu ezin zen kanpoko espazioetan derrigorra jarraitu zuen izaten. Horri lotuta, Hezkuntza Sailak
aurrez aurreko hezkuntza antolatzeko protokolo berria
bidali zuen ikastetxeetara. DBHko eta Batxilergoko ikasleei aire zabalean maskara kentzeko aukera eman zieten,
metro eta erdiko distantziara egonez gero. Maskara ez
zen beharrezkoa izango kanpoaldean «jarduera fisiko
bizia» egitean. LHko ikasleentzat ez zen aldaketarik egon
maskararen erabileran. Horren aurrean, protesta egin
zuten zenbait ikastetxek Haurrak Ere Bai familien sareak
egindako deiagaz bat eginda, Bermeoko San Frantzisko
Herri Ikastetxeko Gurasoen Elkarteak kasu.

›››
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Harrera beroa egin zieten Busturialdea ATkoei
MUNDAKA-ELANTXOBE// Liga garaipenagatik eta KAE 1 Ligara igotzea ospatzeko eta
zoriontzeko, Busturialdea ATko arraunlariei harrera egin zieten Mundakako eta
Elantxobeko alkateek. Bertan eduki zituzten denboraldian irabazi zituzten bande-

rak, eta Mikel Bilbao eta Patxi Egurrola
alkateek oroigarri bat eta zapiak oparitu zizkieten. Arraun taldekoek egindako lana
goraipatu zuten, eta hurrengo denboraldian
ere ahal duten guztian laguntzeko ondoan
edukiko dituztela adierazi zieten.

Asteklima, kontzientziatzeko

Kontserbak kilometroen truke

BUSTURIALDEA// Energia eta klima trantsizioaren aurrean kontzientziatzeko ekimenak egin zituzten Errigoiti, Ea, Ekoetxea Urdaibain eta Nabarnizen. Besteak beste, basogintza eta klima aldaketa aztertu zituzten.

BERMEO// Bermeoko Ziklistek taldeko Roberto Garcia Lamelak 24 orduko erronka solidarioan bizikletan egindako 639,62 kilometroen trukeko kontserbak jaso zituen Gurutze Gorriak, premia zutenei banatzeko.

Astilleros de
Bermeoren jarduera,
Erroxapeko moilara
BERMEO// Astilleros

de Bermeok, udalak eta Eusko Jaurlaritzak ontziolaren jarduera
herriaren erdigunetik kanpo
dagoen Erroxapeko moilara
lekualdatzeko akordioa lortu
zuten. Lekualdaketa gehienez
ere bi urtean egitea adostu zuten.
Jarduera udalerriaren erdigunetik kanpo dagoen leku
batera eroanda, «portuaren
eta herriaren arteko elkarrekintza hobea lortzeko helburua beteko» zela azpimarratu
zuten aldeek.
Akordioari esker, Astilleros
de Bermeok emakida bat lortuko zuen, lekualdaketaren
eta, aldi berean, jarduera ekonomikoagaz segitzeko «berme izango ziren zenbait mugarriren baldintzapean». Bestetik, Jaurlaritzak eta udalak
konpromisoa hartu zuten bi
erakundeen mendeko izapide
guztiak «ahalik-eta gehien
arintzeko, gehienezko epeak
murrizteko eta jarduera behin
betiko lekualdatzeko».
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Irati Gondrak aginte
makila hartu zuen
MUNDAKA// Mikel Bilbao
Ruiz alkatearen aurka EAJk
aurkeztutako zentsura mozioa onartu eta Irati Gondra
Martinezek Mundakako alkate makila hartu zuen urriaren 22an. EAJko hautetsien
aldeko botoekin onartu zen
zentsura mozioa; Bilbaok
kontra bozkatu zuen eta EH
Bilduko zinegotziek ez zuten
bozketan parte hartu.

Gondrak esan zuen Mundakarentzat «egun berezia» eta
«norabide zuzenean jartzeko
inflexio puntua» zela. Udalaren kezka eta ardura nagusia
kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzea izango zela azpimarratu zuen, eta buru-belarri lan eginez, herritarren
bizi kalitatea hobetuko zuten
eta ardurei eta beharrizanei
erantzungo zien proiektuak

aurrera eroateko konpromisoa hartu zuen. Gehitu zuen
auzi judizialak albo batera
uzteko eta udalerriaren kudeaketan «elkarren ondoan»
lan egiteko momentua zela.
Urte eta erdian bizitakoa hasieratik «ekidin» zitekeela
esan zien Bilbaok EAJko hautetsiei: «Momentu oro zuen
esku egon da. Batzokiko
aginduek ez dizuete utzi autokritikarako gaitasunik.
Udaletxean egindako batzar
batean argi utzi zenidaten lehentasunak alderdiak markatuko zituela eta erabakiak
ez zirela alkatearenak izango. Hauteskundeetan 600
herritarrek baino gehiagok
nigan konfiantza erakutsi zuten, eta EAJk ez ditu errespetatu». Bilbaok zinegotzi karguan jarraitu zuen.

›
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Jubilatu elkarteek topaketa egin zuten
EREÑO-EA// Bizkaiko Nagusiak elkarteak 50 urte betetzen zituela ospatzeko, topaketa egin zuten Ereñoko, Eako eta LeaArtibaiko jubilatu elkarteetako kideek Gizaburuagan. Ibilbidea errepasatzeaz gain, elkarteen arteko elkarlana eta guztiek
batera jarduteak daukan garrantzia azpimarratu zuten. Garai
bateko kezkak edukitzen jarraitzen zutela esan zuten eta
ekintzak antolatzen eta ekiten jarraitzeko gogotsu zeudela.

Eibartik Nabarnizera, ibilaldi zoragarrian
NABARNIZ// Athletic Nabarniz Elkartearen ekimenez, ha-

mazazpi mendizale batu ziren 29 kilometroko 45. EibarNabarniz Ibilaldia egiteko. Antolatzaileak pozik zeuden,
beste urte batez denen artean ibilaldia egitea lortu zutelako eta parte hartzaileak eta udala eskertu zituzten.
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Gabonetako Postal
eta Olerki Lehiaketa
antolatu zuten

FORUA//Beste urte batez, Foruko Udalak eta J.M. Torrealdai Kultur Etxeak Gabonetako postal eta olerki lehiaketa
antolatu zuten. 3 eta 5 urte bitartekoek eta 6 eta 12 urte artekoek postal lehiaketan parte
hartu zuten eta 13 urtetik gorakoek postal lehiaketan zein
olerki lehiaketan parte hartzeko aukera izan zuten. Guztientzako sariak egon ziren.

Alkartasuna dantza taldea, 45 urte «familia osatzen»
BERMEO// 45. urteurrena gura baino modu
«xumeagoan» ospatu zuen Alkartasuna
Dantza Taldea osatzen duen familiak. Alkartasuna Dantza Taldea: arnasa luzeko bidea dokumentala ikusteko batu ziren lehenengo, eta asko «hunkitu» egin ziren bertan

azaltzen ziren irudi eta kontakizunekin. Antzinako kofradiara joan ziren ondoren, taldearen ibilbidea biltzen duen argazki erakusketa ikustera. Urteurren ospakizuna taldean 25 urte zeramatzaten dantzariei
omenaldia egiteko ere baliatu zuten.

Arrolako oppidumera irteera egin zuten

Parke bio-osasungarria handitu zuten

ARRATZU// Arrolako oppidumera bisita gidatua egin zuten. Oinez joango ziren Arrolara, eta Arrolagune interpretazio zentroa
bisitatu ahal izan zuten parte hartzaileek. Interpretazio zentroak, herriko historia birsortzeaz gain, xehetasunez erakusten du
Bizkaiko historia ezagutzeko giltzarria den gune hori.

BUSTURIA//Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako parke bio-

osasungarrien saioetan parte hartu ostean, Busturiko Udalak
San Kristobal auzoko parke bio-osasungarria handitu zuen.
Bertan zeuden makinak bikoiztu zituzten, herritar gehiagok
aldi berean erabiltzeko aukera izan zezaten.
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Gurasolagunak, transmisioan eragiteko
BUSTURIA// Gurasolagunen taldea sortu zuten Busturian, gura-

soen eta seme-alaben arteko transmisioa indartzeko eta gurasoen artean euskara praktikatzeko eta erabiltzeko ohiturak eta
gaitasunak sendotzeko helburuagaz. Barikuetan ludotekan batzen hasi ziren, eta gurasoak eta seme-alabak noizean behin herriko kaleak euskal kantuz girotzera aterako zirela esan zuten.

›
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// 51

COVID ziurtagiria
baimendu zuten

COVID ziurtagiria.

EAEko Auzitegi Nagusiak ez bezala, Espainiako Auzitegi
Gorenak COVID ziurtagiria eskatzeko baimena eman zion
Eusko Jaurlaritzari. Bere erabakia argudiatzeko irailaren
14ean Galiziarako eman zuen ebazpenean oinarritu zen
Gorena, eta esan zuen ziurtagiria exijitzea «egokia, beharrezkoa eta proportziozko neurri bat» zela. Azaroaren
30an jakinarazi zuen Gorenak erabakia.

Elantxoben Berbalagun taldea sortu zuten
ELANTXOBE// Udalak Berbalagun egitasmoa ipini zuen martxan
Elantxoben. Asier Guenaga Landabasoren gidaritzapean, euskaraz ikasteko saioak hasi ziren egiten Osama, Estefania eta Israel. Gainerako herritarrei euskaraz ikasteko, «euskaragaz ausartzeko» gonbidapena luzatu zieten.

Azaroaren 18an, EAEko Auzitegi Nagusiari galdegin zion
baimena Iñigo Urkullu lehendakariak, eta lau egun
beranduago heldu zen erantzuna: ukatu egin zuten baimena, eta Gorenera eraman zuten eskaera. Intzidentzia
tasen gorakada tarteko galdegin zuen Jaurlaritzak ziurtagiria eskatzeko baimena; aisialdirako eta dantzarako jarduerak eskaintzen zizkieten lekuetarako, hala nola, diskoteka, dantzaleku, ikuskizunak eskaintzen zituzten dantzaleku, musika taberna eta karaokeetarako.

›››
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Azaroa

Beharrezko kamioia, Herri Babesarentzat
BERMEO// Herri Babesak kamioi berri bat jaso zuen Bizkaiko

Foru Aldundiaren eskutik. Beharrezkoa zuten materiala zela jakinarazi zuten Herri Babeseko boluntarioek, erabiltzen zuten
bonba kamioia «oso zaharkituta» zegoelako eta ez zelako egokiena zenbait larrialdiri erantzuteko. Kamioi berriagaz larrialdiei hobeto erantzun ahalko zietela eta Bermeok eta herritarrek
segurtasunean eta kalitatean irabaziko zutela esan zuten.

2021 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO HITZA

Indarkeria matxista,
isilpeko pandemia

Aske, beldur barik eta berdintasunean bizitzeko aldarria egin zuten A25ean.

BUSTURIALDEA// Beste urte batez, Azaroaren 25ean mota

guztietako indarkeriak gaitzetsi eta indarkeria sortzen duten
agente eta egitura guztiei nahikoa dela esan zieten herritarrek. Aldarrikapenez bete ziren kaleak Emakumeen Aurkako
Indarkeriaren Kontrako Egunean.
Bermeon, esaterako, ekitaldi bateratua egin zuten eguerdian ikastetxeek, udalak eta Erroxape emakumeen elkarteak. Mundakan, Santa Katalina eguna izanik, Santa Katalina
aurrean batu ziren emakumeak, matxismoak emakumeak
hiltzen dituela salatzeko.

Hobekuntzekin zabaldu zituzten instalazioak
SUKARRIETA// Instalazioei zerbitzu hobeak emateko eta jardue-

ra desberdinak antolatzeko espazioak handitzeko asmoz, hobekuntzak egin zituen udalak liburutegia eta bideo gelan COVID19ak eragindako pandemiagatik itxita egon ziren tartean. Iriste
erraztasuna, erabilerak eta zerbitzuak hobetu zituzten.

Mugimendu feministak hartu zituen kaleak arratsaldez;
Bermeon eta Gernika-Lumon egin zituzten ekitaldiak. Ozen
esan zuten emakumeenganako biolentzia «estrukturala»
dela; emakumeek emakume izateagatik jasaten duten
indarkeria. Gernikarrek «zoritxarrez» bazutela horren berri
gogorarazi zuten, 12 urte lehenago bere senarra zenak hil
zuen Izaskun Jimenez gogoratuz. Bizitza askeen alde egiteko garaia zela aldarrikatu zuten eta jendarte osoaren ardura
zela «errealitatea aldatzea».
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Kontserba sektoreko grebak lantegiak hustu zituen
BUSTURIALDEA// Cebek Bizkaiko patronalaren «negoziatzeko borondate ezaren aurrean», ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek
«lan hitzarmen duin» baten aldeko greba
eguna deitu zuten azaroaren 30ean. Salicatik Lameraraino manifestazioan joan ziren

Bermeon, herritarren txalo artean. Greba
eguna «arrakastatsua» izan zela esan zuten
sindikatuek, %90eko erantzunagaz. Manifestazioaren amaieran, langileak zoriondu
zituzten, «fabrikak hustu eta herria duintasunez» betetzeagatik.

‘Guernica’ Gernikara aldarria, etorkizunera begira
GERNIKA-LUMO// 40 urte luzez entzun den aldarria eguneratu eta ozen oihukatzen jarraitzeko asmoa iragarri zuen Memoriaren Lekuko Plataformak. Guernica Gernikara ekarrita, euskal identitatea irauli eta euskal

kultura eraberritu gura zutela esan zuten,
bai eta ere herriaren eta giza eskubideen defentsa egitea, antifaxismoaren eta zapalkuntzaren kontra borrokatzea eta askatasun
nahi berri eta ekintzailea zabaltzea.

›
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Mediku
kontsultategi
berria ireki zuten
MORGA// Morgako mediku
kontsultategi berria ireki zuten azaroaren 9an, udalerriko
285 biztanleri aurrez aurreko
arreta emateko martitzen,
eguazten eta eguen goizetan.
Liburutegi zaharraren eraikinean kokatu zuten kontsultategi berria. 209.000 euro inbertitu zituzten kontsultategian udalak eta Osakidetzak.
Profesional sanitarioek kontsulta mediku bat, erizaintzako beste bat, itxarongela bat
eta materialerako biltegia
dauzkate, egungo irisgarritasun araudia betetzen duten
58 metro koadrokotan banatuta. Pazienteek espazio «egokiagoa, irisgarriagoa, zabalagoa eta erosoagoa» edukiko
dutela adierazi zuten Osakidetzako arduradunek.
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Ohorezko Lauaxeta Saria Gatiburentzat

Garapen iraunkorrerako irakasgaiak

GERNIKA-LUMO // Bizkaiko Foru Aldundiak Lauaxeta Ohorezko

ARRATZU// Eko-Oizek energia, ekosistema eta klima aldaketari buruzko saio teoriko-didaktiko-praktikoak eman zituen
eskualdeko ikastetxeetan, tartean Arratzuko Barrutialde
BHIn. Tailerren helburuetako bat da ikastetxeetan –LH3tik
Batxillergora– Agenda 20-30 programari buruzko proiektu
txiki bat egitea, ondoren udalean aurkezteko.

Saria eman zion Gatiburi, euskarari egindako ekarpenagatik.
Epaimahaiak taldeak izan duen etenik gabeko ibilbide luzea
nabarmendu zuten: «Euskarazko musikariak dira, etenik gabeko ibilbidea luzea izan dute, eta gaur egun ere kantuan ari dira;
hedadura zabalekoak eta musikari erreferenteak dira».

Supercremalleras
taldeak lan luzea
aurkeztu zuen

GERNIKA-LUMO// Supercremallerasek Aviones con vertigo lan luzea aurkeztu zuen
abenduaren 10ean, Astran.
Etxean eta lagunen aurre-

Durangoko Azoka, aurrez aurre

Ondutako esentziadun azoka

BUSTURIALDEA// Abenduaren 3an sarean eta 4an

MUNDAKA// Garapen ekonomikoa bultzatzeko udalaren estrategiaren barruan, Urdaibaiko Esentziak azoka egin zen Mundakan.
Gabonei begira, Urdaibaiko produktuen
erosketak sustatu gura izan zituzten. Zazpi
postu izan zituzten erosleek aukeran. Osasun erantzukizun zorrotzagaz jardun zuten.

aurrez aurre, 56. Durangoko Azokak aterak ireki
zituen. Addar, Dientes de Luna, Gatom, Erabatera, Kaleko Urdangak eta Suederrek azken lanak
zuzenean aurkezteko aukera izan zuten. Irudienean, Gernika Batzordea. 1976tik kontakizun
kaleidoskopikoa eraikitzen lana eman zuten.

an aritzeko «gogotsu» zeudela aitortu zuen Gorka
Etxebarria abeslariak.
Erritmo itsaskorrak eta
maitasun kantu errebeldeak eskaini zituzten.
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Hirugarren osasun
larrialdia, indarrean

Gotzone Sagardui, azalpenak ematen.

COVID-19aren datuen eboluzio «txarra» tarteko, Iñigo Urkullu lehendakariak hirugarren osasun larrialdia ezarri
zuen abenduaren 3an. Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI
Euskadiko Babes Zibileko Plana aktibatu eta Labiren aholku batzorde berria eratu zuen Jaurlaritzak.

›
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Julen Aranguena eta Inma Ruiz, gorenean

ELANTXOBE// Julen Aranguena (7.34) eta Inma Ruiz (10.39) izan

ziren azkarrenak II. Kaltzadan Goran. Ekaitz Lejarzegik (7.46)
eta Imanol Goñik (7.48) osatu zuten gizonezkoen podiuma eta

Nahia Ibarzabalek (11.15) eta Araiz Kanalak (13.29) emakumezkoena. 22 korrikalari aritu ziren proban, eta gazteenak
eta nagusienak ere saritu zituzten.

Alarma egoera aktibatu zuten egun berean hartu zuen Jaurlaritzak Espainiako Auzitegi Gorenaren COVID ziurtagiriari buruzko ebazpena. Abenduaren 4an sartu zen neurria indarrean, gaueko aisialdirako espazio, dantzaleku, musika
ikuskizunetarako areto, musika taberna, karaoke eta 50
pertsonatik gorako edukieradun jatetxeetan.
Bestalde, Espainiako Osasun Publikoko Batzordeak 5-11
urte arteko haurren txertaketa onetsi zuen abenduaren 7an,
eta iragarri zuen abenduaren 15ean hasi ahalko zela txertaketagaz. Sagardui Osasun sailburuak iragarri zuen 11 urtekoei hasiko zirela Pfizerren txertoa jartzen.

Euriteek kalteak eragin zituzten eskualdean
BUSTURIALDEA// Kalte larriak eragin zituzten euri jasek aben-

Abenduaren 6tik 8ra bitartean, 39 kutsatu erregistratu zituen Osakidetzak eskualdean. Ajangiz, Arratzu, Bermeo,
Busturia, Ea, Ereño, Errigoiti, Gernika-Lumo, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika eta Sukarrieta gune gorrian zeuden;
Forua gune laranjan eta Elantxobe, Gautegiz Arteaga, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata eta Nabarniz gune berdean.

duaren 9an hainbat udalerritan. Besteak beste, Sollube itxita
egon zen lau orduz, Kanpatxuko ia bide guztiak itxi zituzten eta
Muxikako Kurtzero auzoan errekak gainezka egin eta BI-2121
errepidea moztu behar izan zuten. Suhiltzaileek Gernika-Lu-

mon harrapatuta geratu ziren autobus bateko ikasleak atera
behar izan zituzten –argazkian–. Errepide sarean ezeze,
trenbide sarean ere kalteak eragin zituen denboraleak.

›››

URTEKARIA_BUSTURIALDEA2021.qxp_MaquetaciÑn 1 13/12/21 14:07 Página 56

