
busturialdea.hitza.eus
geureanbai.eus

2022
URTEKARIA

BUSTURIALDEKO

URTEKARIA_BUST22.qxp_Hitza Gehigarriak 22 x 27 zm  12/12/22  20:37  Página 1



URTEKARIA_BUST22.qxp_Hitza Gehigarriak 22 x 27 zm  12/12/22  20:37  Página 2



,Aurkezpena
protagonista askoren ahotan
egon dira. Mugaz betetako egu-
nak joan direla adierazten dute,
zalantza barik. Halako batean,
bueltan izan ditugu egitasmoak,
aurkezpenak, ospakizunak, jaie-
gunak... Bueltan azokak, jaial-
diak, muga bariko oporraldiak...
Bueltan besarkada luzeak, jen-
dez betetako kaleak...
       HITZAko lantaldeak lehen
pertsonan bizi izan du horien
danen itzulera. Lehen pertso-
nan sentitu dugu jendearen
poza, ilusioa, eta gure irakurleei
sentipen horiek helarazten saia-
tu gara, egunez egun. Dana ere,
baina, ez da ona izan. Horiekin

Ailegatu da urte amaiera
berriro ere, eta abendua
aurrez aurre dudala, urte-

an joan eta etorri direnak gogo-
ratzen hasi naiz, oraingo hone-
tan, irribarre bategaz. Egutegia
urtea amaitu aurretik kentzen
dutenek ere, beharbada, oraingo
honetan, gorde egingo dute. Nik
neuk gordetzeko ohitura dau-
kat. Kutxa batean gordetzen di-
tut guztiak, joan dena gogora-
tzeko. Etorri dena sentitzeko.
Eta 2022ak, gainera, mereziko du
gordetzea. 
       Ilusioa eta gogoa dira aurten
behin eta berriro errepikatu di-
ren berbak. Albiste askotako

Joan
eta etorri

LARRAITZ
IBAIBARRIAGA ETXABURU

LEA-ARTIBAI, MUTRIKU ETA
BUSTURIALDEKOHITZAREN ZUZENDARIA

batera, aldarrikapenek ere le-
kua izan dute gurean: pentsio-
dun, langile, ikasle, sindikatu, fe-
minista, talde, elkarte, alderdi,
eragile... guztien bozgorailu izan
gara. Euskarak arnasa behar
duela, guztion arnasa behar
duela ozen esan dugu, are gehia-
go Uemak emandako azken da-
tuei erreparatuta. 
       Guk orain dela hamazazpi
urte hasi genuen bideari jarrai-
tuko diogu, euskara ahalik eta
leku gehienetara zabaltzen, al-
bistez albiste, gure hizkuntzari
daukan balioa ematen. Guztiok
espero zaituztegu joan-etorri
horretan ere.

Hitza diruz laguntzen duten udalak:
Ajangiz, Bermeo, Busturia, Ea, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Muxika eta Nabarniz
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15 Barrutialde
Antzerki 
taldea

A.D.E.S 
Espeleologi 
Elkartea

AGIRI 
arkeologi 
elkartea

Aixerrotape 
Txirrindulari 
Elkartea

AL-ANON

Albano 
Jauregi elkartea

Aldaba
Aldizkaria

Alkartasuna
dantza 
taldea

Allende Salazar
Eskola Publikoa

Allende Salazar
Guraso Elkartea

Andra
Mari Korala

Antoliñape 
Kultur 
Elkartea

Añebustin-
Añetu

Arbolizko
txokoko
elkartea

Aritzatxu 
Triatloi 
taldea

Arkibai 
Elkartea

Arkupe 
Pilota 
taldea

Arrano 
Kultur 
Elkartea

Arriguri

Arrolape 
Mendi Kirol 
Elkartea

Arte Eskola 

Artie 
dantza
taldea

Artieko 
Nagusien 
Elkartea

Artxube 
dantza 
taldea 

Artza 
Pilota 
Elkartea

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

Bake-Leku 
elkartea

Bakelite

Barrueta 
Arte 
elkartea

Barrutia LHI
Ikastetxea

Barrutialde BHI

Barrutiko 
guraso 
elkartea

B.Barrueta
/I.Arozena 
Institutua

Baserria
landuz

Batun Batun 
Aisialdi 
Kultur 
Elkartea

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

Bermeoko 
Urdaibai 
Arraun Taldea

Berton  
Merkatari 
elkartea

Bertso-mendi

Besalde 
Bermeo 
Sahararen 
Alde

Bizkaigane 
elkartea

Biztu Irratixe

Bostale

Busturia 
kirol 
taldea 

Busturia 
Txirrindulari 
Taldea

Busturialdea 
Harrera 
Lurraldea 

Busturiko 
Haurreskola-
Seintxu

Buy 
Urdaibai

Cardio 
Kick Boxing 
Busturlagun 

Caza y Pesca

Gernika-Lumo
HHI

Ciclista 
Gernikesa
Elkartea

Club 
Deportivo 
Rueditas

Dantzatu 
Gurekin 
dantza 
karibearren 
elkartea

Dringili- 
Drangolo 
Elkartea

Eako jai 
batzordea

Egunsenti 
dantza 
taldea

Eguzki 
begira 

EHE

Ehiza, 
Arrantza 
eta Tiro 
Elkartea

Elai-Alai 
Dantza 
taldea

Elantxobe
Arraun 
Elkartea

Elgizel 
Urdaibai - 
ASINSOC

Eleizalde
Ikastola

Emakide 
(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

Gernika-
garretan

Gernikako 
Argazkilariak
PHOTOKA

Gernikako 
Berbalagun

Gernikako 
Bonbardeake-
taren 
Dok.Zentroa

Gernikako jai 
batzordea 

Gernikako 
Lekuek

Gernikako 
Marijesiak 
Elkartea

Gernika
-Lumoko 
eskola bidea

Gernika-
Lumoko 
Gazteentzako 
Informazio
Bulegoa

Gernika-
Lumoko 
Haurreskola 
Barrutia

Gernikatik 
Mundura (GKE) 

Gernikazarra
Historia Taldea

Goi-zale
Elkartea 
mendi 
taldea

Eskerrik asko Busturialdeko eragileoi  
Zu
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Gorabide 
Elkartea
Busturialdean

Gorosti 
Kultur 
Elkartea

Goxotan 
Gernika

Guraso 
elkartea 
San 
Frantzisko
Bermeo

Gure 
arbasoen 
herria kultur 
elkartea

Gure Arbola 
Zaharra  
Elkartea 

Gure Esku Dago 

Gure Garrafie
Kultur Elkartea

H. FACTORYDXE 
literatura 
eta arte banda

Hack.in#
badakigu 
informatika 
elkarte askea

Haizeder Eskola

Haizeder 
Guraso 
Elkartea 

Haitz Biribil
Elkartea

Haitz Nagusijje

Harri Berri
elkartea 

HEA
Herrijeri 
emon arnasa 

Hirugarren 
Adineko 
elkartea 

Ibarrangeluko
Haurreskola

Ibarruriko 
Baso Txoritxu 
Dantza Taldea

Ideasur (GKE)

Ikuilu Elkartea

Iparragirre 
Musika 
Elkartea

Iparralde-
Hegoalde

IPES

Irrintzi-Alai 
dantza 
taldea

Itsuki irratia 

Berko 
Kultur taldea

Izaro 
abesbatza 

Izaro-Sub taldea

Jangurie

Jose Maria 
Uzelai 
Herri Ikastetxea

Judo Club 
Bermeo

Kanalako 
Jai Batzordea

Kanalako 
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 
Soziokulturalak

Makazaga 
Musika 
Alkartea

Mape Busturia
Mendi Taldea 
Elkartea

Matxinada
Elkartea

Mendata
ezagutuz

Mendieta

Mertzede 
Ikastetxea

Metal Fabrika

Montorre 
herri 
ikastetxea

Montorre-alde
Elkartea

Mundaka 
Arraun Taldea

Mundaka Surf
Kayak

Mundakako
Abesbatza 

Mundakako
Eskola

Mundakako
Haurreskola

Muñogorri 
Txokoa

Muruetako 
sokatira 
taldea

Muxikako 
Erdu Gazte 
Taldea

Muxikako 
Haurreskola

Nabarnizko
jai 

batzordea

Natxi

Norez

Nuntxaku 
Kultur 
Elkartea

Odol-Emoileen
Elkartea 
"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 Elkartea

San Fidel 
Guraso 
elkartea

San Fidel 
Ikastola

Sandindere
Kirol Taldea

Sanikola 
Nagusien 
Elkartea

Santa Vera Cruz
Elkartea 

Sare 
Gernika

Seber Altube
Ikastola

Sollube 1937

Sollube 707
mendi 
taldea

Sorginorratz

Sorgiro

Spookypheria 
productions 

Sukarrieta Eskola 

Saiakuntza
SESZ

Swingtxaku
Tac-Tic kultur 
Elkartea

Taraska 
Atletismo 
Taldea

TIRIS Gernika 
Sahararen alde
(GKE) 

Tourdaibai 
Elkartea

Trinkete 
Antitxokoa

Tukatukada 
batukada 
musika elkartea

Txara-Txara 
kultur Taldea

Txikitzerik

Txilipitxeruek
kultur elkartie

Txistera 
Kultur Elkartea

Txo Sevilla 
dantza 
taldea

Txoko
Bake Leku

Txutxu 
Gazte 
Elkartea

Urdaibai 
Eskubaloi 
Taldea

Urdaibai
Futbol taldea

Urdaibai Judo

Urdaibai 
Kantagune 
Euskal 
Kantazaleak

Urdaibai 
Pala Elkartea

Urdaibai
Errugbi Eskola 

Urdaibai 
zaldi taldea

Urdaibaiko 
Galtzagorriak

Urdaibaiko 
Lurgozo 
elkartea

Urdaibaiko 
Perretxiko 
zaleak 
elkartea

Urdaibikers 
motorzale 
elkartea

Urdairack
Rugby Elkartea

Urdaitri Triatlon
Taldea

Urremendi 
Elkartea

Urretxindorra
Guraso Elkartea

Urretxindorra
Herri Eskola

Uzelaiko 
ikasleen 
guraso elkartea

Voces Blancas 

Xankore 
Antzerki Taldea

Xixili 
Gimnastika
Taldea

Zabalik Europan
Euskal Kultura 
Elkartea

ZAIN 
DEZAGUN
URDAIBAI

Zantzue
Kultur Elkartea

Zine klub 
elkartea

    HITZA egiten laguntzeagatik!
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Garoa Oleaga 
urruzunotarren 
sarera gehitu zen 
GERNIKA-LUMO // Urruzunota-
rrak gehituz literatur lehiake-
tako sari bat Gernika-Lumon
banatu zuten. Gernika BHIko
Garoa Oleaga Goikoleak lortu
zuen, Besarkatuta lanagatik.
Gernika BHI ere saritu zuten,
lan kopuru handia aurkeztu
zuelako. 

Euskara6// 2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA 

Milaka herritarrek
HitzEkin egin zuten
22. Korrikan 
BUSTURIALDEA // Korrika hauspotu
zuten euskara Busturialdeko herrita-
rrek. Emozioz betetako eguna izan
zen apirilaren 7a, ezustekoz, alaitasu-
nez eta kolorez betetakoa. Bakiotik iri-
tsi zen lekukoa Bermeora eta Bedaro-
natik atera zen, kilometroak geroago,
lekukoa eroan zutenen eta atzetik ko-
rrikan zihoazenen bultzadagaz.  

Eingule?, herriko 
euskarari bultzada
emateko 
BERMEO // Banaka jolasteko
zortzi lehiaketa eta lehiaketa
herrikoia antolatu zituen Ber-
meoko Udalak, herriko eragi-
leekin elkarlanean, euskarari
indarra eta prestigioa emate-
ko. Ikastetxeek euren txokoa
eduki zuten eta Juan Lebatz
pertsonaia ere asmatu zuten.

Euskararen datuek
okerrerantz egin zuten

BUSTURIALDEA  // Uemak euskararen tokian tokiko datuak eman
zituen ezagutzera: euskararen ezagutza, lehen hizkuntza eta etxe-
ko erabilera. Datuak eskuan, Busturialdean beheranzko joera na-
baritu zuten. Herri euskaldunetan antzeman zuten jaitsiera na-
barmenena, eta ez hain euskaldunetan datuak hobeak izan ziren.
Egoera hobetzeko, hezkuntza proiektuan, transmisioan edota
kultur eskaintzan eragiteko premia nabarmendu zuen Uemak. 
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7//

Jauzi historikoa, kontserba eta gazituen sektorean
BUSTURIALDEA // Bizkaiko kontserba eta
arrain gazituen sektorean «jauzi historikoa»
eman zuten. 2021-2024 aldirako hitzarmena
sinatu zuten otsailaren 17an, LAB, UGT eta
CCOOk. Langileen 1.200 euroko gutxieneko
soldata gordina bermatu zuten, bi urtean

%14,39 igotzea. Besteak beste, eraso sexual,
sexista zein sexu identitate eta adierazpen
arrazoiengatik eta orientazio sexualagatik
gerta daitezkeenak eraso egoeretarako pre-
bentzio, jarduketa eta izapidetze protokoloa
hitzarmenean sartzea lortu zuten. 

Lorpena saregileen, 
paketatzaileen eta 
neskatilen erretirorako
BERMEO // Neskatila, paketatzai-
le eta saregileen baldintzak ho-
betzeko aurrerapauso garran-
tzitsua jaso zuen Arrantza Lege
berriak: erretiro adina lau aurte
aurretuko zuen neurria. Aho ba-
tez onartu zuen Espainiako Se-
natuak saregile, paketatzaile eta
neskatilen lan baldintzak duin-
tzeko EH Bilduk  aurkeztutako
mozioa. 

Genero eta soldata
arrakalagaz amaitzeko
eskatu zuten

BERMEO // Bermeoko udal kirol
eraikinetako garbitzaileek
akordioa lortu zuten enpresa-
gaz, baina greban jarraitu zu-
ten, beste hainbat udal eraiki-
netako eta gizarte ongizateko
eraikineko garbitzaileek orain-
dik ez zutelako akordiorik lortu.
Abaroa alkateak adierazi zuen
akordioa lortzeko bitartekari la-
nak egin zituela udalak, eta bi-
tartekari izaten jarraituko zue-
la. EH Bilduk eta Guzanek sala-
tu zuten udalak garbitzaileeki-
ko «babes falta» izan zuela, gau-
zak gaizki egin zirela. «Ahalegin
handiagoa» egin ez izana lepo-
ratu zioten.

Ekonomia suspertzeko
akordioa sinatu zuten
Maierrek eta GMEk
BUSTURIALDEA //Gernika-Lumo-
ko Merkatarien, Ostalarien eta
Zerbitzu Enpresen Elkarteak
(GME) eta Maier kooperatibak
lankidetza akordioa sinatu zu-
ten. Horri esker, 2020-2021ean
bazkide legez hogei urte bete zu-
ten kooperatibako bazkideek 50
euroko erosketa-bonuak jaso zi-
tuzten opari.

Ekonomia

Mendatako basoko
langile bat hil zen,
lan istripuan

BERMEO-MENDATA // Laneko he-
riotzekin amaitzeko neurriak es-
katu zituzten herri mugimendu
zein sindikatuek. Ekainean, lan-
gile bat hil zen Bermeon, super-
merkatu batean lanean ari zela,
eta urrian, Mendatako basoko
langile bat hil zen Aulestin –ba-
sogintza sektoreko urteko hiru-
garren hildako langilea–.
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Cenarrusa Saria
jaso zuen Jose
Maria Gorroñok 

GERNIKA-LUMO // 2021eko
Cenarrusa Saria eman zio-
ten Jose Maria Gorroño al-
kateari, besteak beste,
«Gernika-Lumoko komu-
nitatea babesteko erakutsi-
tako lidergoagatik, bakea-
ren eta tolerantziaren alde
lan egiten duten nazioarte-
ko beste erakunde eta era-

Gure Esku: «Erabakitzeko eskubidearen argia piztuta dago»
BUSTURIALDEA // Jaizkibeletik Cap de Creu-
serainoko mendikatea gurutzatu duen argi
lerro erraldoi bat osatu zuten milaka euskal
herritarrek eta katalanek, Pirinioetako Bi-
dean. Errespetua eskatu zieten nazioarteko
komunitateari eta instituzioei, Europakoei

bereziki: «Gure herrientzat errespetua es-
katzen dugu; gure hizkuntzarentzat eta
kulturarentzat begirunea; gure herritar
guztien eskubide zibil eta politikoak erres-
petatzeko eta gure herrien borondate de-
mokratikoa errespetatzeko exijitzen dugu». 

Eneko Goieaskoetxea
Zaballako espetxera
hurbildu zuten

BUSTURIA // Eneko Goieasko-
etxea Arronategi busturiarra
Kantabriako El Duesotik Ara-
bako Zaballa kartzelara hur-
bildu zuten abuztuaren 26an.
Lekualdaketa eskubideak
errespetatzea baino ez zela az-
pimarratu zuen Busturiko Sa-
rek, eta gehitu zuen Goieasko-
etxeari zegozkion gainontze-
ko eskubideak (irteera baime-
nak, baldintzapeko askatasu-
na…) «ahalik eta arinen» bete-
tzea espero zuela.
2021eko udaberritik zegoen

busturiarra El Dueson. Aurre-
tik Alaman (Pontevedra, Gali-
zia) egon zen.

«Urdaibaiko Guggenheim proiektu pirata bat da»
MURUETA // Urdaibaietz plataformak Urdaibaiko Guggenheim
«proiektu pirata bat» dela salatu zuen, Muruetako Telleria au-
rrean. Agintariek ez dutela zonaldea «Biosfera Erreserbatzat
hartzen» esan zuten: «biosfera erreserba diren tokietan ezin
dira zonaldea arriskuan jartzen duten proiektuak egin».

Ernai, memoria eta antifaxismoa zabalduz
GERNIKA-LUMO // Aurrera Gara Gaur. Memoria eta antifaxis-
moa kanpaina aurrera eraman zuen Ernaik, borroka antifa-
xista aberasten eta indartzen euren alea ipini guran. Faxis-
moaren eta eskuin muturraren «gorakada» ikusita, aurrean
zeudela adierazi zioten euskal jendarteari.

Urdaibaiko kostaldearen «babes arauak
errespetatzeko» eskatu zuen EH Bilduk
BUSTURIALDEA // Espainiako Gobernuak Urdaibaiko kosta legea
berrikustea onartu zuen, Bizkaiko Foru Aldundiak eskatuta.
Itsasadarreko babes metroak 100 metrotik 20ra gutxitzea eska-
tu zuen aldundiak, izan ere, Itsasertzen Legeak mareen lerrotik
100 metro baino gutxiagora eraikitzea eragozten du. «Jakin
dugu eskaera duela urtebete baino gehiago egin zela, eta aldun-
diak kontu handia izan duela publiko ez egiteko, EH Bilduren-
tzat agerikoak diren arrazoiengatik», esan zuten Iratxe Arriola
Eako alkateak. Aldundiari eskatu zion Urdaibaiko kostaldea ba-
bestea helburua duen legea aldatzeko arrazoiak eta ondorioak
azaltzeko: «Kontuan hartu ahal da eragin ekologikoa?». 

gile batzuei ongi etorria ema-
teagatik eta bihotzean beti
Boiseko euskaldunak eduki-
tzeagatik».
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Zinema, Zine Klubaren 40. urteurrena ospatzeko
GERNIKA-LUMO // 40. urteurrena zinema zi-
kloekin ospatu zuen Zine Klubak, ibilbide
osoan egin modura ohiko aretoetan tokirik
ez daukaten filmak balioan jartzen. Bi zine-
ma ziklo prestatu zituzten otsailerako eta
beste bat martxorako. Zinema beltz klasiko-

ekin hasi zituzten zikloak, zine klubekoek
oso gustukoa duten generoagaz. Pedro Olea
euskal zinemagilea omendu zuten, «beha-
rrezkoa» zela iritzita. «Baliozkotu beharre-
koa da bere lana», azaldu zuen Pedro Durana
zine klubeko kideak.

Euskal kultura 
intsektuen bidez
ezagutzen

BUSTURIA // Arantza Eziola-
zak Historia garraiolariak
eta ibiltariak erakusketa jarri
zuen Ekoetxea Urdaibain.
Euskal ohiturei, sinboloei eta
kondairei buruzko ikuspegia
intsektuen bidez erakutsi
zuen artistak 30 ilustrazio
baino gehiagotan. 

Karmelo Landak
‘Bilbon dabil 
Gabriel Aresti’ 
kaleratu zuen     

EA // Gabriel Arestik eus-
kal literaturari, herrigin-
tzari, kulturari eta onda-
reari egindako ekarpena
aitortzeko asmoz, Bilbon
dabil Gabriel Aresti libu-
rua ondu zuen Karmelo
Landak. «43 urte eskaini
dizkiot Arestiren inguru-
ko informazioa funtsezko
ikerketa ildo bezala azter-
tzeari», azaldu zuen Lan-
dak. Liburuko lekuetatik
bisita gidatuak egin zi-
tuen idazleak.

Saiakerako Euskadi
Literatura Saria jaso
zuen Irati Jimenezek 

MUNDAKA // Begiak zabaldu-
ko zaizkizue saiakeragatik,
Euskadi Literatura Saria ira-
bazi zuen Irati Jimenezek.
Alexander Gurrutxagak, Ane
Miren Larrinagak, Aitor Zu-
berogoitiak, Katixa Agirrek
eta Xabier Aierdik osatutako
epaimahaiaren arabera, «hi-
potesi ausartak» proposatu zi-
tuen mundakarrak.

Kultura

Ondarea eta bertsolaritza, eskutik
BUSTURIALDEA // Gida Bira
ekimena hartu zuten Gerni-
ka-Lumoko Euskal Herria
Museoak, Bermeoko Arran-
tzaleen Museoak eta Kortezu-
biko Santimamiñek. Ekime-
nak museoetako eta aretoeta-
ko ondarea eta bertsogintza
batu zituen: Aitor Etxebarria-
zarraga gernikarrak eta Ander
Elortegi natxituarrak parte
hartu zuten.

Halloween Metal 
Fest ohiko formatura
bueltatu zen  

BERMEO // Lau taldegaz egin
ahal izan zen Halloween Me-
tal Fest, Kafe Antzokian.
Kruddö talde bermeotarra,
When Evil Comes talde gas-
teiztarra, Crisix talde katalu-
niarra eta Orion Child talde
durangarra igo ziren oholtza-
ra. 300 metalzaleren elkargu-
ne izan zen jaialdia.
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Zilarrezko gazi-gozoa
Espainiako lehian 
Garoa Martinezentzat 

HALTEROFILIA //Abiadan hiru-
garren eta bi denborakoan le-
hen geratuta, zilarra lortu zuen
Garoa Martinez bermeotarrak
Espainiako Txapelketan. Ira-
baztera joan zen eta, hortaz, ez
zen asebeteta geratu. Europa-
kotik bueltan galdutako pisua
arerio izan zuela aitortu zuen.  

Kirola10// 2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA 

‘Bou Bizkaia’, ligan eta Kontxan nagusi 
ARRAUNA // Bermeo-Urdaibaik denboraldi-
ko bi garaipen preziatuenak lortu zituen,
Iker Zabalaren agindura indar eta erregu-
lartasun erakustaldia eginda. Ez zuen aur-
karirik izan Kontxako Banderan (38.57,48).

Donostiarra bigarrena 16 segundora sailka-
tu zen. Portugaleteko azken estropada ira-
bazita eskuratu zuten ligako koroa, zortzi-
garrena. Herritarrek eta erakundeek mere-
zitako harrera eta omenaldia egin zieten.

22 domina ekarri 
zituen TAE Gernikak
Malagatik
TAEKWONDO // Gernika-Lu-
moko taekwondo klubekoek
22 domina lortu zituzten Ta-
ekwondo ITFko Open Malaga
txapelketatik. 11 urrezko do-
minak, zortzi zilarrezko eta
brontzezko lortu zituzten, au-
rrez egindako «lan fisiko, tek-
niko, taktiko eta psikologi-
koa» baliatuta. 

Damaris Egurrola, Championsen erregina
FUTBOLA // Olympique Lyonnaisegaz Champions League iraba-
zi zuen Damaris Egurrolak –txapelketa hori irabazten duen le-
hen emakume euskalduna da–. Eurokopan, Herbehereetako se-
lekzioagaz jokatu zuen. Final-laurdenetan kanporatu zuen
Egurrolaren taldea Frantziak, 1-0 irabazi ostean.  

Jai Alai Winter Series, zestaren gailurrean
ZESTA-PUNTA // Bigarren Jai Alai Winter Seriesek zesta-pun-
taren izarrak hartu zituen, tartean Unai Lekerika, Xabier Ba-
randika, Diego Beaskoetxea eta Urko Lekerika, azken hori
Tanborindegi ordezkatuz. Sendotuta eta pilotari nahiz parti-
du gehiagogaz itzuli zen. Zaleek txiki utzi zuten pilotalekua.  

Eneko Aburruza, 
Europako lehena,
Munduko bigarrena 
JIU JITSU // Eneko Aburruza
bermeotarrak Europako Jiu
Jitsu Txapelketa irabazi zuen
eta bigarren postuan amaitu
zuen Munduko Txapelketa,
azken hori Las Vegasen. Mas-
ter mailan aritu zen, 64 kiloko
gerriko moredun kategorian.
Amon Jarred Dessources es-
tatubatuarra nagusitu zi-

tzaion finalean. Borrokak
puntuka amaitu behar izate-
ak nekea eragin zion, eta ho-
rrek finalean «esangura han-
dia» eduki zuen. «Oso nekatu-
ta nengoen, eta horrek aka-
tsak egitea eragin zuen». 
Europako Txapelketa ira-

bazi ostean, entrenatzailea
gogoratu zuen: «Ez nukeen
egingo Enrique barik. Eske-
rrik asko». Taldekide, lagun
eta beti ondoan daudenei ere
esker ona adierazi zien.
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Lointek Gernika Bizkaia, beste behin, onenen artean
SASKIBALOIA // Lointek Gernika Bizkaiaren ur-
tea Turkiako gertakariek baldintzatuta hasi
zen. Laugarren denboraldiz jarraian, Euroko-
pako multzokako fasea pasa zuten gernikarrek,
eta hala moduz kanporatu zuten. Ondoren, Ko-
pako finalerdietan sartu ziren, La Seu gaindi-

tuz. Ligan, beste urte batez, kanporaketetarako
sailkapena lortu zuten, baina Avenidak kalera-
tu egin zuen. Udan, osasun arrazoiengatik, Ma-
rio Lopezek Malosteko aulkia utzi zuen 12 urte-
ren ostean, eta Anna Montañanak hartu zuen
haren lekua. Helburuak mantendu zituzten.

Julen Urdaibai, 
nagusi Ice Ultra 
lasterketan

ATLETISMOA // Julen Urdaibai
bermeotarrak Zirkulu Polar
Artikoko Ice Ultra lasterketa
irabazi zuen. 230 kilometro
egin zituen korrika, bost eta-
patan. Azkenengo etapa bere
urtebetetze egunean izan zen
eta, hortaz, ezin opari polita-
goa jaso zuen.   

Espainiako 
brontzezkoa, 
Inma Ruizentzat

KROSA // Inma Ruiz atleta
gernikarrak brontzezko
domina lortu zuen Hor-
nachuelosen (Kordoba),
Espainiako Kros Txapel-
ketan. M60 mailako gizo-
nezkoak eta F60 mailako
emakumezkoak elkarre-
gaz aritu ziren. Ibilbide
itogarriari aurre eginez,
azken itzulian arazo fisi-
koak izan zituen Ruizek,
baina hirugarren postua-
ri eustea lortu zuen, «oso
sendo» arituta.  

Katillotxu FK, 
Lehentasunezko 
mailako irabazle

ARETO FUTBOLA // Santurtzi B
taldeari 2-3 irabazita, Lurral-
deko Lehentasunezko Maila
irabaztea lortu zuen Munda-
kako Katillotxu areto futbol
taldeak, liga amaitzeko jardu-
naldi bat falta zenean. Denbo-
raldi bikaina eginda, Ohorez-
ko Mailarako igoera txartela
ere eskuratu zuen talde mun-
dakarrak. 

Arrizabalaga-Capellan,
Hiru Hiriburuetako 
lehenengo ugazabak
ESKU PILOTA //Olatz Arrizabalagak eta
Andrea Capellanek 22-15 irabazi zieten
Amaia Aldairi eta Nora Mendizabali le-
hen Hiru Hiriburuak txapelketako fi-
nala. Pilota mistoan lortu zuen binaka-
ko bigarren txapela izan zen. Lau eta
Erdiko Master Laboral Kutxako finala
ere jokatu zuen, baina Aldaik 22-15 ira-
bazi zion. Pilota mistoan falta duen ba-
karkako txapelketa bakarra da.

Kirola

Ivan Muñoz eta Patricia Ruiz, garaile etxeko lasterketan
AUTOMOBILISMOA // Ivan
Muñoz gernika-lumotarrak
eta Patricia Ruiz kopilotuak
irabazi zuten 29. Gernika-
Lumoko Rallya. 50.38,331ko
denbora behar izan zuten
Porsche GT3agaz rallyko
lau tarte kronometratuetan
gainontzeko parte hartzai-
leak menperatzeko. Biga-
rren postuan Xabier Lujua
eta Jesus Estrada sailkatu

ziren, Hyundai i20 R5agaz
50.52,906ko denbora egin
ondoren; podiuma Iñigo
Olabegogeaskoetxeak eta
Sergio Martinezek osatu zu-
ten, beren BMW Compact
F2000agaz 53.22,070eko
denbora eginda. Gernika
Racing Elkarteko antola-
tzaileek rallya «polita eta
erakargarria» izan zela azpi-
marratu zuten. 

Maite Zubieta, 
Europako eta 
Munduko txapeldun
FUTBOLA // Espainiako selek-
zioagaz 19 urtez azpiko Euro-
pako Txapelketa eta 20 urtez
azpiko Munduko txapelketa
irabazi zituen Athletic Clube-
ko jokalari Maite Zubieta bus-
turiarrak. Busturiko Udalak
eta Gernika Clubak zorionik
beroenak eman zizkioten lor-
pen horiengatik. 
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Gabon Zaharreko eraso matxista salatu zuten
GERNIKA-LUMO // Gabon zahar gauean sexu
erasoa jaso zuen emakumeari ez dagoela ba-
karrik erakutsi zioten ehunka lagunek. «Bat
erasotzen dutenean guztiok erasotzen gai-

tuzte», esan zuen Gernikako Sare Feminis-
tak. Indarkeria matxistagaz amaitzeko, be-
harrezkotzat jo zituzten apustu ausartak egi-
tea eta neurri sakonak hartzea. 

12

359
EKOETXEA 
URDAIBAIK BILKETA
SOLIDARIOAN 
BATUTAKO JOSTAILU
ETA ARROPA KILOAK 

2021eko abenduan eta
2022ko urtarrilean Ekoe-
txea Urdaibain egindako
bilketa solidarioan 294
kilo jostailu eta 65 kilo
arropa batu zituzten. Ira-
bazi asmorik gabeko Ko-
opera Gizarte eta Inguru-
men Elkarguneak banatu
zituen. 

Arratzuko baserriak, erdigunean
ARRATZU // Herriko ondarea aztertu eta he-
rritarren artean zabaltzen jarraitzeko, Arra-
tzuko Udalak Arratzuko Baserriak liburua
argitaratu zuen Labayrugaz batera.

Salbuespen politiken kontra
BUSTURIALDEA // Sareren deiagaz bat eginda,
espetxe politika aldatzeko eskatu zuten Arra-
tzu, Bermeo, Busturia, Ea, Gernika-Lumo,
Mundaka, Muxika eta Nabarnizen.  
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Gernika-Lumoko osasun zentro aurrean egin zuten protesta.

Neurri murriztaileak,
otsailaren 13ra arte

Kalitatezko osasun 
unibertsalaren alde L

› › › › //

Osakidetzako lehen mailako

arretaren «kolapsoa» eta os-

pitaletako arretaren «gain-

karga» salatzeko protestak

egin zituzten urtarrilaren

13an, Gernika-Lumoko eta

Bermeoko osasun zentroen

aurrean osasun langileek eta

herritarrek. 

Dramatikotzat jo zuten ego-

era, asistentzia kalitatea «gu-

txieneko historikoetara» mu-

rriztu zela adieraziz. Osasun

arretaren kalitateak azken

hamar urteetan behera egin

duela azaldu zuten, eta Osa-

kidetzaren borondate falta-

ren eta utzikeriaren ondori-

oz, egoerak pandemian ez-

tanda egin duela: «Ospitaleak

eta osasun zentroak beteta

daude, eta Osakidetzako ar-

duradunek ezartzen dituzten

zentzugabeko protokoloek

ezin dute egoera gordina iz-

kutatu. Herritarrak osasun

arretarik barik daude». 

KORONABIRUSA // COVID-
19aren aurkako neurri mu-
rriztaileak otsailaren 13ra
arte luzatzea erabaki zuen-
Labik. Busturialdean 2.000
positibo erregistratu zituz-
ten aste bakar batean.  
Urtarrilaren 29an ondo-

rengo neurriak sartu ziren
indarrean: merkataritza gi-
zarte eta kultur jarduerak
01:00etan ixtea; garraio pu-
blikoa 02:00etan gelditzea;
%60ko edukiera establezi-
menduetan; ekitaldietan,
600 pertsonako edukiera
barrualdean eta 800ekoa
kanpoaldean; jatetxe, dis-
koteka eta gaueko aisial-
dian zutik kontsumitzeko

debekua; mahai bakoitzeko
gehienez ere 10 lagun elkar-
tzea; mahaien arteko gu-
txieneko tartea 1,5 metro-
koa izatea eta barruko kirol
jardueretan gehienez ha-
marreko taldeak aritzea.
Beste alde batetik, farma-

ziako proba batean positibo
eman zutenei eskatu zieten
etxean bakartzeko, baina
sintomarik ezean, Osakide-
tzari ez jakinarazteko. Oke-
rrera egingo balute, Lehen
Arretan artatuko luketeela
jakinarazi zuten. Gaixoaldi
bat kudeatzeko, Osakide-
tzako webgunean formula-
rio bat jarri zuten, gaixoek
betetzeko.
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Herriko taberna egokitzea amaitu zuten
AJANGIZ // Ajangizko herriko taberna egokitzeko obrak amaitu-
ta, itxura berria estreinatu zuen Mendietako herritarren topa-
guneak. Obra burutzeko, 211.450,37 euroko aurrekontua behar
izan zuten, eta Eusko Jaurlaritzaren landa eremuak sustatzeko
eta garatzeko sailari diru laguntza eskatu behar izan zioten.

Holokaustoaren biktimak gogoan
GERNIKA-LUMO // Holokaustoaren biktimak Oroitzeko Nazioar-
teko Egunean askatasunaren alde eta faxismoaren aurka borro-
kan jarraitzeko konpromisoa berretsi zuen Jardun Koordinado-
rak: «Ez ditugu ahaztuko. Haien borroka presente dago».

Emakume bat erreskatatu zuten Atxarren
IBARRANGELU // 43 urteko emakume batek orkatila hautsi zuen
Atxarreko San Pedro baseliza inguruan jaisten ari zela, eta Er-
tzaintzaren helikoptero batek eta Zaintza eta Erreskate Unita-
teko agenteek erreskatatu behar izan zuten. Galdakao-Usan-
soloko ospitalera eraman zuten helikopteroz.

Ozeanoei buruzko gogoeta sakona
BERMEO // MusEkintzako esperientzia berezia hartu zuen
Arrantzaleen Museoak. Janire Orduna eta Beatriz Aparicio
ilustratzaileek eta Itziar Madariaga musikariak krisi klimati-
koari buruzko ikuskizun inprobisatua eskaini zuten. 

2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA Urtarrila› › › 14
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Tuterako hilketa matxistari, erabateko gaitsezpena
BERMEO-GERNIKA-LUMO // Sara Pinaren hil-
keta matxista salatzeko mobilizazioak egin
zituzten Bermeon eta Gernika-Lumon, eta
neurriak eskatu zituzten gehiago gerta ez

zedin. Pina 2022an Euskal Herrian indarke-
ria matxistak hil zuen lehen emakumea
izan zen; talde feministek gogoratu zuten
2003tik 113 emakume zirela hildakoak. 

Arranon hasi zen 
gazteentzako 
Plazara! zirkuitua
GERNIKA-LUMO // Bizkaiko
Bertsozale Elkarteak bertso-
lari gazteei zuzendutako Pla-
zara! bertso zirkuituaren le-
henengo saioa hartu zuen
Gernika-Lumoko Arranok.

Bertokoaren aldeko apustua
EA // Basokideak taldekoen deialdiari erantzunez, bertoko
basoak berreskuratzeko apustuari eutsita, Eako, Bedarona-
ko eta Natxituko bizilagunek bertoko 500 zuhaitz landare
landatu zituzten, Ulla inguruan.

Museoak, lurraldeko altxorren gordeleku
BUSTURIALDEA // Bizkaiko ondareaz gozatzeko, Izaro erakusketa
jarri zuten Arrantzaleen Museoan, Mairin Mitchell. Euskaldu-
nen kronikari irlandarraEuskal Herria Museoan eta hezkuntza
eta zabalkundeari buruzko ekintzak egin ziren Santimamiñen.

2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA 
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Itsuki irratiak emisio eten zuen behin betiko 
BERMEO // Ia 37 urteko etengabeko jarduera-
ren ostean, Itsuki irratiak emisioa «behin be-
tiko» eten zuen otsailaren 1ean, ezin zutela-
ko «proiektu bideragarri bategaz jarraitu».

Azaldu zuten galerak pilatzen joan zirela az-
ken urtetan. Entzuleak eskertu gura izan  zi-
tuzten, «ibilbide luzean emandako laguntza,
estimu eta leialtasunagatik».

Saioak, hezeguneen
zaintzaren garrantziaz
jabetzeko  
BUSTURIA-GAUTEGIZ 
ARTEAGA//Hainbat jarduera
egin zituzten Hezeguneen
Mundu Mailako Egunean Ur-
daibai Bird Centerren eta
Ekoetxea Urdaibain jendea
kontzientziatzeko. Hezegu-
neak zaintzea gizateriaren eta
naturaren alde jardutea dela
erakutsi zuten.

Eskualdeko bertsolariak, plazara bueltan   
BUSTURIALDEA // Lilibertsoren ekimenez, Busturialdeko Ber-
tsolari Txapelketa eskualdeko bertsolarien plaza bihurtu zen
laugarrenez. Errigoitin hasi zuten txapelketa, eta Mikel Retola-
za busturiarrak bildu zituen puntu gehien: 166,5.

Tortura bistaratu zuten Astran
GERNIKA-LUMO // Torturaren Egunaren harira, Jardun Koor-
dinadorak ekimenak egin zituen Astran. Rosi Arana gernika-
rraren Torturarekin bizimargo erakusketa eta Aranaren eta
beste herrikide biren testigantzak jaso zituzten.
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2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA Otsaila 17

Aholku Sarearen 
bulegoa, Bermeon
eta Gernika-Lumon
BUSTURIALDEA // Egoera ahu-
lean dauden etorkinei ahol-
kularitza juridikoa emateko
helburuagaz, Aholku Sareak
bulego bi ireki zituen otsaile-
an Busturialdean, bat Berme-
on eta bestea Gernika-Lu-
mon. 
Mungian, Arangurenen eta

Azpeitian ere bulegoak zabal-
duta, atzerritartasunaren ar-
loko laguntza juridikoaren
euskal sarea 24 bulego izatera
heldu zen, lurralde bakoitze-
ko zortzi, modu estrategikoan
banatuta, «ahalik eta erabil-
tzaile gehienengana iristeko»
Izan ere, Aholku Sarearen

helburu nagusia da egoera
ahulenean dauden etorkinei
arreta ematea eta administra-
zio izapideak egiten lagun-
tzea, lan merkatuan sartu
ahal izateko. 

Antzinako Jose Done ikastetxea.

Jose Donen jasandako sexu
abusuak salatu zituzten 

› › › › //

BERMEO //

70eko hamarkadan
jasan zituzten sexu
abusuak, orduko 
zuzendariarengandik

70eko hamarkada amaie-

ran Bermeoko Jose Done

ikastetxean jasandako sexu

abusuen berri eman zuen

Asier Sanchez kazetari ber-

meotarrak. Bost kasu zeu-

den konfirmatuta eta hiru

salaketa jarrita, Menesiar

kongregazioko garai har-

tako zuzendariaren aurka.

Horren aurrean, Bermeoko

Udalak irmoki gaitzetsi

zuen herritarren salaketa:

«Jose Done Ikastetxean

adin txikiko ikasleei egin-

dako ustezko sexu abusuak

giza eskubideen haustura

larri eta jasanezinak dira».

Maitasun, babes eta elkar-

tasunik zintzoena helarazi

zieten biktimei eta haien

familiei, arreta eta laguntza

eskainiz. Jaurlaritzak bikti-

mei eskatu zien Elizaren

barruan jasandako sexu

abusuak salatzeko, «horiek

ikertu ahal izateko». Mene-

sianoen ordenak abusuak

gaitzetsi eta barkamena es-

katu zien biktimei. «Dago-

kigunaren ardura gure gain

hartuko dugu».
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Santa eskeko errondetan batu ziren 
BUSTURIALDEA // Tradizioari eutsiz, oles egitera atera ziren Bus-
turialdeko herritarrak Santa Ageda bezperan eta Santa Ageda
egunean. Eztarriak bero eta makilak eskuan, kalerik kale eta
etxerik etxe ibili ziren ume, gazte zein helduak, Bermeon, Ger-
nika-Lumon, Busturian, Natxituan eta Sukarrietan. 

Aitortza trenbidea «behartuta» egin zutenei 
BERMEO // 36ko gerran eta frankismoan Gernika-Bermeo tren-
bidea behartuta egin zuten gizonak omendu zituzten. Urkullu
lehendakaria, Bolaños Espainiako ministroa, Arriola eta Arto-
lazabal sailburuak eta eskualdeko alkateek parte hartu zuten.

25 urte, kirolean hezten eta hazten
GERNIKA-LUMO// Mende laurdeneko egitaraua aurkeztu zuen
Gernika KESBk. Ekintzen artean, martxoaren 8rako Lointe-
ken eta Athletic Cluben arteko partiduak eta martxoaren
19rako Naiara Diezi omenaldia iragarri zituzten. Alkateak es-
kerrak eman zizkion klubari, herrian sortutako ilusioagatik.

Mauri Athleticeko jokalari ohia zendu zen
GERNIKA-LUMO // Mauricio Ugartemendia Lauzirika Athleticeko
erdilari handia zendu zen. 1953tik 1964ra, 259 partida jokatu zi-
tuen eta 72 gol sartu. Liga bat eta hiru Errege Kopa eskuratu zi-
tuen. San Mamesek omenaldi sentitua eskaini zion.
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19//Otsaila›

Pablo Gonzalez kazetaria atxilotu zuten Polonian
ELANTXOBE-NARBANIZ // Pablo Gonzalez
kazetaria atxilotu zuten otsailaren 28an,
Polonian, Ukrainako gerrari buruz infor-
matzen ari zela. Lehenagotik ere bere
lana baldintzatuta ikusi zuen, Ukrainako

inteligentzia zerbitzuek galdeketa egin
zioten gerra aurreko testuinguruan. Gon-
zalezen abokatu Boyerrek adierazi zuen
atxilotzeko arrazoi bakarra zela «bere
lana modu profesionalean egitea». 

Morga Zabaltzen
aplikazioa martxan
jarri zuen udalak
MORGA // Informazio sarbide-
ak hobetu eta herritarrekin
komunikatzeko tresna be-
rrien bila, Morga Zabaltzen
aplikazioa martxan jarri zuen
udalak. Erabiltzaileei azken
udal albisteak eta oharrak eta
agendako ekitaldiak jaso eta
matxuren berri emateko au-
kera eskaini zieten aplikazio-
aren bitartez.  

Larragoko basoa garbitzen eta egokitzen
MURUETA // Lanbide Ekimenaken Ibili ibilian enplegurako la-
guntza proiektuaren baitan, Larragoko basoa garbitzeko eta
egokitzeko lanak egin zituen Muruetako Udalak; «batez ere,
iraupen luzeko langabeen artean kontratazioa sustatzeko».

Marrazo bat agertu zen hilda portuan
ELANTXOBE // Azeri marrazo bat hilda agertu zen Elantxo-
beko portuko igerilekuan, ustez aurreko egunean berdel
taldeen atzetik portura sartu eta itsasbeheran irten ezinik
geratu ostean. AMBAR Elkartearen egoitzara eroan zuten.
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MARTXOA 2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA 

Elkartasun autobus bete laguntza Poloniara, errefuxiatuei laguntzeko  
BERMEO // Izaro Suben ekimenez, lehengaiez betako autobusa
atera zen Bermeotik Poloniarantz, itzulera ukrainar errefuxia-
tuekin egiteko. Varsovian materiala utzi eta 54 errefuxiatugaz
itzuli ziren. Familiak ziren asko, eta senideak atzean uzteagatik

arduratuta, baina aurrera begira egin zuten bidaia. Errefuxiatu
batzuk eskualdean geratu ziren eta beste batzuek aurrera ja-
rraitu zuten, orain eta etorkizun hobe baten bila eta beraien he-
rrialdera itzultzeko desioagaz.  

Aitor Etxebarriazarragak jantzi zuen txapela 
BUSTURIALDEA //Busturialdeko Bertsolari Txapelketako txape-
la Aitor Etxebarriazarragari jantzi zioten. Ibai Amillategigaz
lehiatu zuen buruz burukoa, eta aitortu zuen txapelak baino
ilusio handiagoa egin ziola azken txanpan lagunagaz aritzeak. 

780 marihuana landare antzeman zituzten
EREÑO // Ertzaintzak urtarrilean hasitako ikerketa baten oste-
an, 780 marihuana landare antzeman zituenEreñoko baserri
batean. Plantazioaren ustezko arduradunari droga-trafiko
delitu bat eta argindar iruzurra egotzi zioten. 
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2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA Martxoa 21

Lehentasuna eman
zieten oinezkoei 
eta bizikletei

MORGA // Oinezkoei eta bizi-
kletei lehentasuna emanez,
Oñarteko errepidean hobe-
kuntza lanak egin zituen Mor-
gako Udalak.
Bizkaiko Foru Aldundiak

eta udalak lankidetza hitzar-
mena sinatu zuten foru erre-
pide zati hori udalaren jabe-
tzakoa bihurtzeko. Titularta-
suna aldatzeagatik, 300.000
euro eman zizkion aldundiak
udalari, eta kopuru hori erabi-
li zuten bidea konpontzeko. 
Galtzada harriak ipini zi-

tuzten, ibilgailuak apur bat
astiroago joateko, 20km/or-
duko abiaduran gehiengoz.
Espaloia ere egin zuten eta ar-
giteria konpondu zuten. Bi-
dea gorriz margotu zuten, era-
bilera desberdinak dituela
adierazteko: txirrindularien-
tzat, oinezkoentzat eta ibil-
gailuentzat. 

Ibarrangelun elkarretaratzean batu ziren Martxoaren 8an.

Martxoaren 8an, euskal zaintza
sistema publikoa jomugan

› › › › //

BUSTURIALDEA //

«Emakumeak
eremu publikotik
atera eta etxeko
txokoan nahi 
gaituzte» 

Kaleak hartu zituzten ema-

kumeek Martxoaren 8an,

Bermeon, Busturian, Ean,

Elantxoben, Ibarrangelun,

Gernika-Lumon, Munda-

kan eta Muxikan. Zaintzen

paradisu artifizialak erre,

eta euskal zaintza sistema

publiko eta komunitarioa

eskatu zuten.

Emakumeek jasaten duten

indarkeria eta zapalkuntza

okerrera doala esan zuten

mobilizazioz mobilizazio,

eta emakumeen gain da-

goen zaintza lana ez dutela

«balioan» jartzen: «Eremu

publikotik atera eta etxeko

txokoan nahi gaituzte.

Zaintzaren ardura eta zama

bereziki emakumeon gain

gelditzen ari dira, errekono-

zimendurik barik, musu-

truk edo egoera oso pre-

karioetan», salatu zuten

mugimendu feministek.

«Eraildako emakumeen ze-

rrenda» handitzen doala

ohartarazi, eta sistemaren

aurka oldartzeko apustua

egin zuten. 
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Inoizko Grand Slam zirkuiturik luzeena
GERNIKA-LUMO // 2022ko Jai Alai World Tour zirkuitua aurkeztu
zuten Bilbon. Lau grand slamek, tartean Gernikakoak, osatuta-
ko zirkuitua prestatu zuten, maiatzean hasi eta urte amaierara
arte. Gainerako hiru grand slamak Donostian, Markina-Xemei-
nen eta Hondarribin izango zirela esan zuten.

Gonzalezen kartzela zigorra ofizial egin zuten
ELANTXOBE-NABARNIZ // Pablo Gonzalez kazetariari ezarritako
behin-behineko espetxe zigorra ofizial egin zuen Poloniako jus-
tiziak: maiatzaren 29ra arte preso egon beharko zela jakinarazi
zuten, epaiketaren zain. Otsailaren 28an atxilotu zuten.

Erabilera askoko gela, lanerako eta ikasteko
MURUETA //Murueta Udalak erabilera anitzeko aretoa presta-
tu zuen udaletxeko goiko solairuan, «herrian zegoen beharri-
zana asetzeko». Aretoa eskolan zeuden KZguneko ordenagai-
luekin eta inprimagiluagaz doitu zuten, eta Wifi konexioa jarri
zuten, lan egin edo ikasi gura zutenentzat.

Tarifa igoeren salaketa, Iberdrola aurrean
BERMEO // Pentsiodunek Iberdrola aurrera lekualdatu zuten
astelehenetako mobilizazioa, tarifa elektrikoen igoera «izuga-
rriagatik» protesta egiteko: «Igoeren aurrean gure sumindura
sinbolizatu eta tarifen gorakada salatu gura dugu».
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23//Martxoa›

2.200 bisitari, trenbideari buruzko erakusketan
BERMEO // Gernikako trenbidea berreraiki-
tzeko eta Sukarrieta-Bermeo arteko trenbi-
dea luzatzeko behartutako lanak egiten
ibili zirenak omentzeko ekitaldien artean,

erakusketa jarri zuten antzinako arrantza-
leen kofradian, trenbidea zein inguruaba-
rretan eraiki zen eta zeintzuk egin zuten
jakitera emateko. 2.200 bisitari izan zituen.

Suhiltzaileen parke berria inauguratu zuten
ARRATZU // Suhiltzaileen parke berria inau-
guratu zuten martxoaren 31n, eskualdeko
46.300 biztanleri zerbitzua emateko ezeze,
mugakide diren beste parke batzuei esku-

hartzeetan laguntzeko helburuagaz. 6.150
metro koadroko lursailean egin zuten 2.100
metro koadroko eraikina, funtzionaltasuna
guztiz zaindutako diseinuagaz. 

Sandinderi taldearen
eskaria entzun zuten
Batzar Nagusietan

SUKARRIETA // Abiñako San
Antonio Sukarrietari buelta-
tzeko eskatu zion Sukarrieta-
ko Sandinderi taldeak Bizkai-
ko Batzar Nagusiei, Eskaere-
tarako eta Herritarrekiko
Hartu-Emanetarako Batzor-
dean. Izan ere, Batzar Nagu-
siek epai judizial batean oina-
rrituta,  San Antonio enklabea
Busturiarena izatea onartu
zuen 2017ko abenduan.
Auzotarren plataformak

adierazi zuen euren ustez
Abiñako San Antonio auzoa
Sukarrietako parte dela eta
Batzar Nagusiei eskatu zien
«etikoa ez den eta agindu fal-
tsuekin» eman zen epaian oi-
narrituta hartutako erabakia
«konpondu» zezatela.
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APIRILA 2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA 

Akordaten, memoria «modu kritikoan» lantzeko 
BUSTURIA // Memoria historikoa «modu kri-
tikoan» lantzea helburu duen Akordaten he-
rri dinamika abiarazi zuten Busturian. Infor-
mazio bilguneak eratzeko sortu zuten dima-

mika, herriko memoriari dagokion guztia
batzeko, «sakabanaketa handia dagoela» iri-
tzita. Horretarako, Facebook kontua eta
webgunea jarri zituzten herritarren eskura. 

Kalean olgetan 
itzuli zen, euskararen 
erabilera bultzatzeko  
GERNIKA-LUMO //Bi urteko
etenaldiaren ostean, Gernika-
Lumoko Udaleko Euskara Sai-
laren eskutik, Kalean olgetan
egitasmoa egin zen, euskara-
ren erabilera bultzatzeko. Ho-
rretarako, 5-12 urte bitarteko
umeei eta haien gurasoei eus-
kararen erabilera «modu be-
rezian areagotzeko» baliabi-
deak eskaini zizkieten.

Auto elektrikoak kargatzeko gunea jarri zuten 
BUSTURIA // Urdaibai Biosfera Erreserbaren Zerbitzuak ibilgailu
elektrikoen karga publikorako lehenengo puntua jarri du Urdai-
bai Biosfera Erreserban. Ibilgailu elektrikoen erabiltzaile guz-
tientzako erabilgarri jarri zuten zerbitzua, egunero, 24 orduz. 

Gaztelugatxerako bidea zabaldu zuten  
BERMEO //Mendi magala egonkortzeko lanak amaituta, Gaz-
telugatxerako bidea zabaldu zuten apirilaren 25ean. Uharte-
ra iristeko bidea zabaltzeagaz batera, edukiera mugatu zuten.
Egunean 1.462 bisitarira mugatu zuten sarbidea.

24
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2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA Apirila 25› › › › //

Gernika-Lumotik Poloniara, elkartasun bidaian
GERNIKA-LUMO // Elkartasun bidaia egin
zuten Poloniara Ukrainako gerratik ihesi
zeuden Ukrainar errefuxiatuak Euskal He-
rrira ekartzeko. Lehengaiez betetako auto-

busa Varsoviako Global Expo zentroan
hustu eta gero, 45 ukrainar errefuxiatuz
bete zuten autobusa. 24 errefuxiatu geratu
ziren Mertzedeko elizan. 

Oinezkoen segurtasuna helburu
BERMEO // Udaltzaingoak oinezkoen segurta-
sun kanpaina abiarazi zuen. Arau hausteen
kontrola indartu zuten, oinezkoak inplikatu-
ta dauden istripuak murrizteko. 

Omenaldia langile ohiei
AJANGIZ // Urtebetez itxita egon ostean, he-
rriko taberna zabaldu zuten. Karmelo Cres-
po, Jose Fernando Albizu, Amaia Albizu eta
Silvio eta Adrian Costin omendu zituzten.

Barnealdean maskara
kendu ahal izan zen,
apirilaren 19an

BUSTURIALDEA // Ia bi urte
igaro eta gero, maskara eremu
itxi gehienetan erabiltzeko
derrigortasuna bertan behera
geratu zen apirilaren 19an.
Oraindik, baina, nahitaezkoa
izaten jarraitu zuen ospitale,
osasun zentro, adinekoen
egoitza eta garraio publikoan. 
Derrigortasun horretan,

dena den, bi salbuespen jaso
zituen dekretuak (lehen ere
indarrean zeunak). Musukoa
ez zen ezinbestekoa izango
«erabiltzeagatik larriagotu zi-
tekeen gaixotasunen bat edo
arnasteko zailtasunen bat zu-
ten pertsonentzat eta desgai-
tasun/mendekotasun egoera-
gatik maskara kentzeko auto-
nomiarik ez zutenentzat, ezta
maskara erabiltzea bideraezi-
na egiten duten jokabide alte-
razioak zituztenentzat ere». 
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Sartagudako Pueblo de las Viudas elkartekoek piztu zuten Pasealekuko sirena.

Gernikako bonbardaketa 
«gaitzetsi» zuen Espainiak  
GERNIKA.LUMO //G

Gorroñok esan zuen
adierazpena pauso
garrantzitsua zela,
baina beste bat eman
behar dela

«Adierazpen instituzional

honen bidez, zeinek Gerni-

kako bonbardaketaren 85.

urteurrenagaz bat egiten

duen, Espainiako Gober-

nuak uste du herri horrek

1937ko apirilaren 26an jasan

zuen bonbardaketak aringa-

rririk gabeko gaitzespena

merezi duela». Hala adierazi

zuen Espainiako Gobernuak,

Felix Bolaños Presidentetza

ministroak izenpetutako

adierazpen batean, Gernikan

bonbardaketaren urteurrena

oroituko zuten egunean. Ez

zuen barkamenik eskatu,

hala ere, eta hori eskatu zio-

ten hainbat agintarik Ma-

drili. Espainiako Gobernuak

adierazi zuen «berri-

tu» egin zuela «Espainiako

gizarteak biktimekiko eta

haien senideekiko duen ai-

tortza». Horrez gain, «bik-

tima guztien memoriari

konpromisoa» agertu zion,

baita bizirik atera zirenenari

ere. Azkenik, «egia, justizia,

erreparazioa eta ez errepika-

tzeko bermeak» berretsi zi-

tuen, baita «bakearen

iraupenari lagunduko dion me-

moria komun bat» eraikitzeko

asmoa ere.

Ministroak adierazi zuen Ger-

nikakoa zibilen kontrako «le-

hendabiziko eraso indiskrimi-

natuetako bat» izan zela:

«Gerra bat bezalako basakeria-

ren kontrako sinbolo uniber-

tsala bilakatu da Gernika, batez

ere defentsarik gabeko pertso-

nak bonbardatzea lazgarrikeria

delako».

Gernika-Lumoko alkatearen-

tzat pauso «garrantzitsua» izan

zen Espainako Gobernuaren

adierazpena, baina esan zuen

beste pauso bat eman behar

dela.

85. urteurrena gogoan
1937ko apirilaren 26ko sarras-

kia gogoratzeko, 15:45ean,

Ukrainako errefuxiatuek eta

Ina Robles suhiltzaileak akti-

batu zuten sirena Astrako ba-

beslekutik eta Sartagudako

Pueblo de las Viudas elkarteko

kideek piztu zuten Pasealekuko

sirena.
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Faxistek konfiskatutako ikurrina, herrian
GAUTEGIZ ARTEAGA // Duela 85 urte armada faxistak konfiskatu-
tako Gautegiz Arteagako Batzokiko ikurrina Salamancako Mu-
seo Militarretik herrira ekarri zuten. Aitor Esteban EAJko dipu-
tatuak egindako ikerketei esker izan zuen udalak ikurrinaren
berri, eta berreskuratzeko kudeaketa bideratu zuen. 

GERNIKA-LUMO // Lehendakariak eta Zupiria sailburuak Ger-
nika KESB emakumeen taldeko kideak hartu zituzten Lehen-
dakaritzan. Klubaren 25. urteurrena ospatzeko, Maria Vallejok
diseinatutako Arbola oroigarria eman zioten lehendakariari.

269 gerra presoen izena eta izana
GERNIKA-LUMO // Gernikazarra Historia Taldeak eta Pipergorri
Kultur Alkarteak  1938-1940 Gernikako Gerra Presoen Ospitale
Militarra liburua aurkeztu zuten. Ospitale militarrean hildako
presoen senideak egon ziren ekitaldian; Asturias, Katalunia
edota Bizkaiko beste herri batzuetatik etorritakoak. 

Errigoraren inoizko kanpaina emankorrenaLehendakaritzan harrera, Gernika KESBri
BUSTURIALDEA // Inoizko uztarik emankorrena izan zuen Erri-
gorak. Eskariak 2021ean baino %20 gehiago izan ziren. 1.359 li-
tro olio, 946 kontserba eta 163 arroz eta pasta pakete banatuko
zituzten Bermeo, Busturia, Ea eta Gernika-Lumon. 
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Marmolari eta Ereñoko herriari emandako gunea martxan jarri zuten
EREÑO // Geranda mendian kokatutako Ereño Behatokia obra
artistikoa oinarri hartuta, Ereñoko Museoa sortu zuen Alber
Palomerak eta Rober Garaik osatutako LePatafisic Cabinet tal-
de artistikoak. Proiektua Ereñoko Udalaren, Bizkaiko Foru Al-

dundiaren eta Urremendi Landa Garapen Elkartearen babesa-
gaz ondu zuten Palomerak eta Garaik. Marmola eta haren lan-
ketaz gain, herriaren ondarea, musika, geologia eta mistikota-
suna ere museoaren zutabe direla azaldu zuten aurkezpenean. 

Lekuona, gogoan memoria historikoa eginez 
BUSTURIA // Busturiko Udalak eta Gogora Memoriaren, Biziki-
detzaren eta Giza Eskubideen Institutuak Anjel Lekuona Garai
gudari eta deportatuaren omenezko Stolpersteine plaka bat ja-
rriko zuten Altamirako enparantzan, ekitaldi hunkigarrian.

Gure Arbola Zaharrakoak, agertokira 
GERNIKA-LUMO // Gernika-Lumoko Elai Alai aretoko oholtza
gainera igo ziren Gure Arbola Zaharra taldeko jubilatuak,
pandemiako bi urteak geldirik egon eta gero. Tras un sueño
komedia taularatu zuten, barre algarak eragin asmoz. 

28
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Bermeoko Alkartasuna Dantza Taldearen Arrain Azokako erakustaldia.

Mahonez jantzi zen Bermeo

› › › › //

BERMEO //

Azokak gauzak
egiteko «beste era
bat» irakatsi zuen;
Rafa Sardinak
jaso zuen 
Hegaluze Saria 

Bi urteren ostean, maho-

nezko arropak eta zapiak

armairutik atera eta soi-

nean jantzi zituzten berme-

otarrek maiatzaren 20tik

22ra, udalerria urdinez ko-

loreztatuz. Arrain Azokak

denetariko produktuak es-

kaini zituen.  

Gauzak «bertoko erara» ez

diren beste modu batera

egiten ikusteko, ikasteko

eta hausnartzeko aukera

eman zuen azokak, eta jen-

dearen erantzuna bikaina

izan zen. Zapatua izan zen

egunik indartsuena, ekoiz-

leek «ondo» saldu zuten.

Adibidez, 100 errazio mar-

mitako banatu zituzten ba-

rikuan, eta 150 bat zapatu

eguerdirako. Aurpegi eza-

gunik ere ez zen falta izan:

Rafa Sardina grabazio eta

nahasketa ingeniari eta mu-

sika ekoizleak jaso zuen He-

galuze Saria eta Atxa,

Aduriz, Arregi eta Guerrero

sukaldariek bi solasalditan

parte hartu zuten. 

Ikasleek tokiko 
enpresen teknologia
ezagutu zuten
BUSTURIALDEA // Eskualdeko
DBH 4. mailako 310 ikasle
batu zituen Zientzia eta Tek-
nologia Egunak, Astran. Lea-
Artibaiko eta Busturialdeko
Kooperatiben Mahaia Elkar-
tearen ekimenez, gazteek in-
guruko enpresen lana eta tek-
nologia ezagutu zituzten. 

Protokoloa, 
tabernetan eraso 
sexistei erantzuteko 
GERNIKA-LUMO // Jai giroan
eraso sexistak ugaritu direla
ikusita, Gernikako ostalariek
eta udalerriko Sare Feminis-
tak tabernetan ematen diren
eraso sexistei erantzuteko
protokoloa zehaztu zuten.
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Hondakinen bilketa hobetu zuen udalak
SUKARRIETA // San Andres plazan eta Marisma parkean edu-
kiontziz osatutako guneak sortu ostean, Portuondo Biden ego-
kitu zituzten, bide publikotik atera eta birziklatzeko guneak
sortu asmoz. Bosgarren edukiontzia ere jarri zuten herrian, eta
edukiontzia zabaltzeko giltza banatu zieten herritarrei. 

Eskualdaketa egiteko laguntza hitzartu zuten
BERMEO // Bideragarri diren enpresei eskualdaketa prozesuan
laguntzeko hitzarmena sinatu zuten Bermeoko Udalak eta CE-
COBIk. Elkarlanaren helburua jardueragaz jarraitu gura zuen
ekintzaile bat aurkitzea zen, eskualdaketa gauzatzeko. 

Euskadiko Trainerilla txapelketan nagusi
BERMEO // Gizonezkoen absolutu mailan Euskadiko Traineri-
lla Txapelketa irabazi zuen Bermeok, Ondarroako uretan.
Zierbena eta Ondarroa sailkatu zien bigarren eta hirugarren.
Garaipenagaz, gizonezko senior mailan Euskadiko Trainerilla
Txapelketa gehien zituen taldea bihurtu zen Bermeo.

40 eguzki panel, jasangarritasunaren alde
FORUA // Autokontsumoa bultzatu eta jasangarritasun energe-
tikoaren aldeko apustua eginez, 40 eguzki panel jarri jarri zi-
tuzten Foruko udaletxean. Udalak jakinarazi zuen onura fis-
kalak eskaintzen zituela energia berriztagarriak instalatzeko.
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Pertsonen eskubideak defendatzeko lanari aitortza
BUSTURIALDEA // 60 urtean egindako lana
aitortu zioten Bizkaiko Batzar Nagusiek eta
Gernika-Lumoko Udalak Gorabideri. Gora-
bide osatzen duten familia, erabiltzaile,
profesional eta boluntarioak Batzarretxean

hartu zituzten, agintariengandik merezi-
tako aintzatespena jasotzeko. Itxaso Or-
maza Gorabideren erabiltzaileak adimen
desgaitasuna duten pertsonek laguntza
behar dutela azpimarratu zuen.

Hiru hilabetez luzatu
zioten espetxealdia
Pablo Gonzalezi
ELANTXOBE-NABARNIZ // Pa-
blo Gonzalez kazetari elan-
txobetarraren prebentziozko
presoaldia hiru hilabetez lu-
zatzea eta inkomunikazioa
mantentzea erabaki zuen 
Przemsyleko lurralde auzite-
giak. Bartosz Rogasa kazeta-
riaren abokatu poloniarrak
adierazi zuen ez zeudela ados
erabakiagaz eta helegitea aur-
keztuko zuela. 
Erabaki hori espero zutela

esan zuen Gonzalezen emaz-
te Oihana Goirienak eta seni-
de eta lagunen itxaropena
zela inkomunikazioa malgu-
tzea. 
Kazetaria lehenbailehen

aske uzteko eskatu zuten he-
rritarrek, besteren artean,
Gernika Meoriaren Lekuko-
ren ekimenez. 

Herriko taberna zabaldu zuten
MENDATA // Itxita egon ostean, ateak zabaldu
zituen berriro Artape herriko tabernak, es-
kaintza «erakargarriagaz» eta herriaren di-
namizazioan laguntzeko konpromisoagaz. 

Energia ekologikoaren alde
NABARNIZ // Energia ekologikoa bultzatze-
ko, herriko mendi publikoetan lortutako
egurrezko 26 sorta banatu zituen Nabarniz-
ko Udalak 20 herritarren artean, zozketaz. 
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100 kilo zaborretik gora batu zuen Izaro Subek  
BERMEO // Hondartzen eta Itsas hondoen Na-
zioarteko Garbiketan 100 kilo zabor baino
gehiago batu zituen Izaro Sub urpekaritza
taldeak, Bermeoko portuan eta inguruetan:

hiru telefono mugikor, bi hamaka, plastiko
ugari, latak, sareak, arrantzarako gauzak…,
arrainek jan ditzaketen objektu txiki asko
atera zituzten boluntarioek.

Klima Abentura, 
familientzako lehen
esperientzia parkea 
BUSTURIA // Klima Abentura
familientzako lehenengo es-
perientzia parkea aurkeztu
zuten. Herritar guztiei zaba-
lik, modu ludikoan inguru-
men hezkuntza eta klima al-
daketaren aurkako jarduera
globalak eskaintzeko sortu
zuten proiektua.

Gazte Egun berezia «gogotsu» ospatu zuten
MUXIKA // Ume, gazte zein nagusiak batu ziren Muxikeko Gazte
Egune ospatzeko. Paella lehiaketa egin zuten, eta Pertika izan
zen epaimahaikideen ustez paella gozoena. Dantza, bertso eta
kontzertuz bete zituzten San Roman baseliza inguruak.

Pentsiodunen bizikleta martxari ongietorria 
BUSTURIALDEA // Muxikatik sartu, eta Gernika-Lumon egin
zuen geldialdia Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak
antolatutako bizikleta martxak; eskualdeko pentsiodunen
babespean, borrokan jarraitzeko deia egin zuten.

32
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Gernika-Lumo eta
Murueta, bandera
beltzen zerrendan
BUSTURIALDEA // Ekologistak
Martxan erakundeak Bandera
Beltza eman zion Bizkaiko
Foru Aldundiari, Gernika-Lu-
mon eta Muruetan Guggen-
heim 2,3 bat sortzeko proiek-
tuan egindako «kudeaketa
txarragatik». Urdaibaiko itsa-
sadarrean Bilboko Guggen-
heim museoaren osagarri
izango diren bi museo eraiki-
tzeko proiektua «zentzuga-
bea»  dela iritzi zion elkarteak,
eta horregatik eman zion ku-
deaketa txarraren izendape-
na. Izan ere, azaldu zuen mu-
seoa eraikitzen hasiko balira,
kamioien joan-etorria «han-
ditu» egingo litzatekeela, eta
behin eraikina altxatuta,
joan-etorri hori «nabarmen
handituko» litzatekeela, «ur-
tean milaka turista erakarriz»;
140.000 bisitariraino, proiek-
tuaren arabera.

Arrano arrantzaleak eraztuntzen.

Iberiar penintsula iparraldeko 
bi arrano eraztundu zituzten

› › › › //

GAUTEGIZ ARTEAGA //

Bird Centerreko
berreskurapen
proiektuko Landa
eta Txuriko-ren
lehen txitak ziren

«Ekitaldi ornitologiko be-

rezi» bat gertatu zen ekai-

naren 20ko astean, Iberiar

penintsulako iparraldean

jaiotako bi arrano arran-

tzale txita eraztundu zituz-

ten, lehenengo aldiz. Aran-

zadi Zientzia Elkarteko

eraztuntzaileek egin zuten

eraztunketa, Kantabriako

Gobernuaren baimenagaz

eta Juanjo Aja, Gonzalo eta

Juan Pardo de Santallana

bertako boluntarioen eta

Carlos Sainz Santanderko

Badian arrano arrantzalea

berreskuratzeko lanean ari

den sustatzaile sutsuaren

laguntzagaz. 

Kantabrian jaiotako arra-

noak Bird Centerreko be-

rreskurapen proiektuko

Txuriko izeneko arraren eta

Landa erreserba hartan ga-

ratutako programa barruan

sortutako emeak osatzen

duten bikotearen lehen txi-

tak ziren. Baikortasunez eta

harrotasunez beteta ospatu

zuten ugalketa arrakasta-

tsua proiektuan lagundu

zuten guztiek. 
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Txiki mailakoen txapelketa, 40. urteurrena ospatzeko
GERNIKA-LUMO // Gernika Sporting futbol taldeak txikien mailako txapelketa an-
tolatu zuen Urbietan, 40. urteurrena ospatzeko. Antiguoko, Real Union, Santu-
txu eta Danok Bat taldeek parte hartu zuten etxeko taldeagaz batera, eta Antiguo-
korentzat izan zen garaipena. Giro bikainean egin zuten txapelketa. 

Harri gorria ezagutzeko bisita
EREÑO-GAUTEGIZ ARTEAGA // Antoliñaperen
ekimenez, harri gorriari buruzko ibilaldia
egin zuten 40 lagunek, Laura Damas Eus-
kal Herriko Unibertsitateko geologoagaz.

2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA Ekaina› › › 34

Ume, gazte zein 
helduen arrantza 
txapelketa, bueltan 
MURUETA // Urte askoren os-
tean, arrantza txapelketa an-
tolatu zuen Muruetako Uda-
lak, Teilerian. Eguraldia la-
gun, adin guztietako herrita-
rrak batzeko aukera eman
zuen txapelketak. 
Jon Foruria izan zen irabaz-

lea: marrazo antzeko arrain
txiki bat arrantzatu zuen, Gel-
ba bat izan zitekeena. Parte
hartu zuten guztiek eraman
zuten etxera udalak eskaini-
tako oparia. Nagusiek gara-
gardo pitxar bana jaso zuten,
eta gazteek gozokiak.
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Gernikako Ospitalea ohez hornitzeko eskatu zuten
GERNIKA-LUMO // Gernikako Ospitaleko 3.
solairua «behingoz» ohez betetzeko eskatu
zuten herritarrek, Oheen Aldeko Platafor-
maren, sindikatuen eta hainbat gizarte era-

gileren deiagaz bat eginda. Ospitalearen
proiektuan jasotako 72 oheak oraindik ez
zeudela salatu zuten beste behin. Osasun
agintariei idatziz helarazi zieten eskaera.

2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA 

Pedalkadak, ELA gaitza ikertzeko
BERMEO // TropELA erronka berria bete zuten
Bermeoko Ziklistek. Bermeo, Donostia, Gasteiz
eta Bilbo batu zituzten (382km), ELA gaixoen-
tzako eta senideentzako laguntza eskatzeko. 

Senidetasun bazkaria 
GERNIKA-LUMO // Euskal Australiar Alkar-
teak australiar eta euskaldunen senideta-
sun bazkaria antolatu zuen hirugarren-
goz. 100 lagun inguru elkartu ziren.

Ane Zuazubiskarrek
irabazi zuen II. Argi 
Baltza bertso sariketa 

BUSTURIALDEA // Maila handi-
ko saioa eginda, Ane Zuazu-
biskarrek irabazi zuen Jon Lo-
pategi omentzeko II. Argi Bal-
tza sariketa. Aner Peritzekin
buruz buruko saio ederra es-
kaini ostean jantzi zion txape-
la Onintza Enbeitak.

Udalak kontsultategi
berria egokitu zuen
herriaren erdigunean 
MURUETA // Kontsultategi be-
rria egokitu zuen Muruetako
Udalak udalerriaren erdigu-
nean. Osasun zerbitzu egoki
bat izatea ezinbestekoa iza-
nik, proiektu estrategikoa ze-
la azaldu zuten.
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Uda giroko iluntzeei doinua jartzeko hitzorduak  
ARRATZU // Udalerriko kultur eskaintza eta
aisialdirako plana bultzatzea helburu, Iluna-
barrak plazan zikloa hasi zuten hirugarre-
nez, Arratzun. Lehenengo saioan Murgiako

Arrimu taldeak girotu zuen ilunabarra.
Hainbat herritarrek bat egin zuten deialdia-
gaz, eta giro polita sortu zuen plazan hiru
emakumek osatzen duen taldeak.

Irakurzaletasuna 
bultzatzeko, Udako
Liburutegia jarri zuten   
BERMEO //Udako Liburutegia
ekimena martxan jarri zuen,
lehen aldiz, Bermeoko Uda-
lak, uda sasoian ere irakurza-
letasuna bultzatzeko. Liburuz
eta aldizkariz betetako etxola
bat jarri zuen Burujabetasun
zelaian, irakurleek maileguan
hartu zitzaten.

Ibilibide luze eta laburrerako, 170 martxalari  
KORTEZUBI // 170 pertsona bildu ziren Gure Arbasoen Herriak
antolatutako 15. mendi martxan. Ibilbide laburra eta luzea egon
ziren aukeran, eta beroagatik ordutegiak moldatuta, sortu zen
giroagaz «oso asebeteta» agertu ziren kultur elkarteko kideak. 

Ingurumena auzolanean zaintzen 
EA // Erreka garbitzeko auzolaren aritu ziren Ean. Pauso Txi-
kiak taldearen deialdiari erantzunez, herritar asko batu zi-
ren, batez ere udalekuetako umeak. Hondartzarainoko ere-
muan, plastiko eta burdin zatiak batu zituzten gehienbat.

36
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71 familia gehiago 
lagundu zituzten
pandemiagatik
BUSTURIALDEA // Busturialde-
ko Gizarte Zerbitzuen Manko-
munitatea osatzen duten he-
meretzi herritako –denak,
Bermeo izan ezik– datuen
arabera, 2019an baino 71 fa-
milia gehiagok eskatu zuten
2021ean Gizarte Larrialdieta-
ko Laguntza Zerbitzua. 301 bi-
zikidetza unitatek jaso zuten
iaz diru laguntza eta pande-
mia aurretik, 230ek. 

Xixili Eguna, 
herriko ekonomia 
berraktibatzeko 
BERMEO // Udala eta herriko
merkataritza eta ostalaritza
establezimenduak batuta, Xi-
xili Eguna egin zuten uztaila-
ren 29an, estreinako. Ekime-
naren helburua zen herriko
ekonomia berraktibatzea eta
tokiko kontsumoa sustatzea.
Guztira, 40 establezimenduk
baino gehiagok parte hartu
zuten. 

Dozenaka gaztek parte hartu zuten Auzolandegietan.

La Dinamita eta Maume ingurua
berreskuratzen aritu ziren

› › › › //

MURUETA-MUXIKA //

Auzolandegiak
antolatu zituzten,
eta dozenaka 
gaztek parte
hartu zuten 

Bizkaiko, Arabako eta Gi-

puzkoako eta nazioarteko

18 eta 26 urte bitarteko do-

zenaka gazte Muruetako La

Dinamita eta Muxikako

Maume ingurua berresku-

ratzen aritu ziren Auzolan-

degietan, borondatez eta

ordainetan ezer jaso barik,

bi eta lau aste bitartean.

Muruetako Auzolandegia

bi txandatan egin zuten, La

Dinamita kargategiaren in-

gurua berreskuratzeko hel-

buruagaz. Proiektu zabala

izanik, faseka garatu zuten:

besteak beste, erriberako

ezponden tratamendu pun-

tuala eta higaduraren kon-

trolatu, landaredia tratatu

eta espezie inbaditzaileak

kendu zituzten. 

Muxikako Auzolandegian,

Maumeko galtzada eta in-

gurua berreskuratzen aritu

ziren. Besteren artean, Olea

burdinola, Goikoetxe base-

rria, San Lorentzo ermita

eta inguruko basoak berres-

kuratu zituzten.
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Urdaibaiko Organoak, arte eszeniko eta guzti
BUSTURIALDEA // Berrikuntza nabarmenagaz egin zen Urdaibai-
ko Organoak zikloa. Organo doinuekin batera, arte eszenikoak
izango ziren protagonista zenbait emanalditan: zinema mutua,
dantza barrokoa, balleta, poesia eta paisaia erakusketa. Jose
Mari Uribe eta Josu Soldavilla omendu zituzten. 

Itxaropenez betetako aurkikuntza egin zuten
GAUTEGIZ ARTEAGA // Oruetako paduran markatu bariko apoar-
matu legenardun bat aurkitu zuten. Hiru urte dortoka berririk
aurkitu gabe egon ostean, agerpen «oso garrantzitsua» izan zen,
dortoken populazioaren bideragarritasunerako.

Ekoizle-kontsumitzaile sarea sortu zuten
BUSTURIALDEA // Elantxobeko, Eako, Ibarrangeluko eta Ispas-
terko zenbait ekoizle eta kontsumitzailek sarea sortu zuten:
EIEI Elikadura Korridorea. Udalerrietako eskaintza bilduta,
eskuorria kaleratu eta banatu zuten herritarren artean, eta
kontsumitzaile taldeak butzatzeko asmoa iragarri zuten. 

Bonbardaketaren argazkiak, aire zabalean
GERNIKA-LUMO // Kultura biztanleen eta bisitarien artean za-
baltzeko helburuagaz, bonbardaketari buruzko aire zabaleko
argazki bilduma erakusketa ibiltaria jarri zuen Gernika-Lumo-
ko Udalak. Merkurio izan zen lehenengo kokalekua.
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Batzar Nagusiek Pablo Gonzalezen eskubideen alde egin zuten
BUSTURIALDEA // Bizkaiko Batzar Nagusiek euskal erakunde
zein Espainiako Gobernuari eskatu zieten Poloniako aginta-
rien aurrean Pablo Gonzalez kazetari elantxobetarraren esku-
bideak errespetatu zitzatela aldarrikatzeko eta kudeaketak
egiteko, «prozesuan jasandako eskubide urraketei amaiera

emango dien prozedura bermeekin gauzatzeko». Kezka adie-
razi zuten behin-behineko espetxealdia neurriz kanpo erabil-
tzeagatik Gonzalez jasaten ari zen egoeragatik, eta salatu
zuten Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren
47. artikulua «urratzen» ari zirela Poloniako agintariak.

Hareazko mundu liluragarriak
BUSTURIA // Ekoetxea Urdaibaik gonbidatuta, Andoni Bastarri-
ka artista azpeitiarrak hareaz egindako animalia baten eskultu-
ra hipererrealista sortu zuen San Antonion; eskultura erraldoi
bezain errealista, harrigarria bezain ederra.

27 artistaren sorkuntzak, Gernikarte 2022an
GERNIKA-LUMO // Urdaibaiko 27 artistaren eskutik, Gernikarte
2022 erakusketa hartu zuen kultur etxeak, besteak beste, Luis
Iriondo, Jose Antonio Uriguen, Juanjo Aretxaderreta, Maitane
Azurmendi, Danel Garai eta Jokin Abaituaren obrak.
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Prozesio isila eta lore eskaintza, galernan hildakoei
BERMEO // 1912ko galernan Matxitxakoko lur-
muturretik 45 miliatara arrantzan zeuden eta
bizitza galdu zuten 143 arrantzaleak –eureta-
tik 116 bermeotarrak– omendu zituen abuz-

tuaren 12an Galerna Taldeak, Bermeoko Uda-
laren laguntzagaz. Itsasontzi tradizionalak
uretaratu, eta prozesio isila eta lore eskaintza
hunkigarriak egin zituzten. 

Aire zabalean 
erakutsi zituzten
emakumeen obrak  
GERNIKA-LUMO-ELANTXOBE //
Emakumeak museoan erakus-
keta ipini zuten aire zabalean,
Gernika-Lumon eta Elantxo-
ben. Artearen historian ema-
kumeek izandako rola azale-
ratzen zuten Bilboko Arte
Ederren Museoko 40 artelan
jarri zituzten ikusgai, BBKren
ekimenez.

Gernika Jai Alai
Grand Slam, Olharan 
eta Lopezentzat  

GERNIKA-LUMO // Emozioz be-
tetako partidua jokatu ostean,
Olharanek eta Lopezek jantzi
zuten Gernika Jai Alai Grand
Slameko txapela; zumaiarrak
hirugarrengoz. 15-14, 10-15 eta
5-2 irabazi zieten Goikoetxea-
ri eta Basqueri. San Roke egu-
nez lehiatu zuten finala, eta
frontoia pilotazalez –1.800–
eta giro onez bete zen, ligax-
kan eta finalerdietan modura.
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Omako multzo artistikoen margoketa, ikusgai
KORTEZUBI // Agustin Ibarrolaren Omako
Basoko multzo artistiko ezagunenak mar-
gotzeko prozesua erakusteko bisita gida-
tuak egin zituzten udan. Bisitariek hainbat

multzoren zertzeladak ikusi ahal izan zituz-
ten, besteak beste, Marra horizontala, Mu-
surako gonbidapena, Izpi harrapatua,
Harreman konkabo konbexua eta Begiak.

Espetxealdia beste
hiru hilabetez luzatu
zioten Gonzalezi

ELANTXOBE-NABARNIZ // Polo-
niak beste hiru hilabetez lu-
zatu zion espetxealdia Pablo
Gonzalez kazetariari, iruzur
egin zezakeela, ezkutatu egin
zitekeela edota ihes egin zeza-
keela argudiatuta. Errusiako
zerbitzu sekretuen alde lan
egitea egozten zioten, baina
Gonzalo Boye abokatuak
adierazi zuen bere aurkako
frogarik ez zeukatelako luzatu
ziotela espetxealdia. Gonzale-
zegaz komunikatu ezinik ja-
rraitzen zuten abokatu eta
senideek. 

2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA 

Akordioa sinatu 
zuten, migranteen 
gizarteratzea lortzeko
MURUETA // Muruetako Uda-
lak, Lurre Hurre eta Bertotik
Elkarte Kooperatiba Txikia el-
karteek lankidetza hitzamena
sinatu zuten, landa garapena-
ren bidez migranteen gizarte-
ratze eta enplegagarritasuna
bultzatzeko. Udalak hurrengo
konpromisoa hartu zuen
proiektua martxan jartzeko:
urtebetez, Arondoko parajean
udal gune edo instalazio bat
lagatzea, eskualdeko ekoizle
txikien beharrei erantzuteko
lantegi bat sortzeko.
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Hogei  postu eta giro paregabea, 24. Nekazal Azokan
MENDATA //Euskal oiloen erakusketa, base-
rritarren eta artisauen salmahaiak, txerria
burduntzian, taloak… Hogei postu hartu zi-
tuen 24. Mendatako Nekazal Azokak, eta

bete-betea izan zen. Eskualdekoak izan zi-
ren bertan bildutako ekoizle eta erosle gehie-
nak. Bero itogarria eginda ere, jende asko
batu zen ikusteko eta ikasteko egarriz. 

Euskal Selekzioaren
ofizialtasuna eskatu
zuen Gu ere baik  
BERMEO // Gu ere bai platafor-
mako kideek elkarretaratzea
egin zuten Bermeon. Europa-
ko Triatloi Txapelketako bi-
garren etapa bertan egin zela
probestuta, Euskal Selekzioa-
ren ofizialtasuna eta selekzio
nazionalaren legezkotasuna
eskatu zuten.

Mikel Bilbaori 
aitortza egin zioten
Salome Camposen  

BERMEO // Urtez urte lagun-
tzaile ibilitako Mikel Bilbao
zenari omenaldi hunkigarria
egin zioten Salome Campos
itsas zeharkaldian. Nagusita-
suna berretsiz, Andrea de la
Herak eta Adnan Mustaficek
lortu zuten garaipena. 1.500
metroko proban, Amaia Zen-
doia eta Ion Mugika izan ziren
azkarrenak eta 500 metroko-
an, Lucia Gregoria Martinez.
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Herria eta itsas 
hondoa batu zituzten
Punkmarinosen
ELANTXOBE //Punkmarinos
jardunaldien baitan, urpeka-
ritzaz gozatzeko aukera pare-
gabea eduki zuten Elantxo-
ben hiru egunez, Bou Nabarra
elkartearen ekimenez. Lehe-
nengoz, hitzaldiak ere zuze-
neko musika hartu zituzten
jardunaldiek. Musika, hain
zuzen ere, jardunaldiak «ure-
tatik herrigunera» ateratzeko
bidea izan zen.

Pentsiodunen 
aldarriak bueltatu
ziren plazetara
BUSTURIALDEA // Pentsioak
eta soldatak urteko KPI meta-
tuagaz handitzea, gutxieneko
pentsioak eta soldatak berma-
tzea, genero arrakala desage-
rraraztea, pentsio eta solda-
ten murrizketen erreformak
indargabetzea eta pentsioak
eta zerbitzu publiko duinak
bermatze eskatu zuten pen-
tsiodunek plazetara bueltan.

Ikusle marka denak apurtu zituen Eako Musikean jaialdiak.

Inoizko jarraipenik onena 
eduki zuen Musikean zikloak 

› › › › //

EA //

120 lagunetik 
gora bildu ziren 
musika klasikoko
kontzertu 
guztietan 

Musikean zikloak Ea mu-

sika klasikoaren epizentro

bihurtu zuen bost egunez.

Antolakuntza lanetan ibili

zen Agustin Bergararen

arabera, «zeharo arrakasta-

tsua» izan zen. Barikuan

hasi eta martitzenera ar-

teko emanaldi denetan

udalerriko eta kanpoko

jende pila bat egon zen, au-

rreikuspenik itxaropen-

tsuenak ere gaindituz;

kontzertu guztietan 120 la-

gunetik gora bildu ziren,

eta zenbaitetan aulki gehi-

garriak ere ipini behar izan

zituzten. Egun gorena  za-

patua izan zen: 150 ikusle-

tik gora batu ziren Haizea

Lorenzo sopranoaren eta

Itxaso Sainz de la Maza

piano-jotzailearen emanal-

dian. 

Egitarauaren balorazio

«guztiz positiboa» eginda,

Bergarak argi utzi zuen da-

torren urterako erronka

zela zikloa Eako kultur

programazioan egonkor-

tuta geratzea.
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Kirol baloreetan hezteko akordio historikoa 
BUSTURIALDEA // Gernika-Lumoko futbol taldeek eta udalerriko
zein Arratzuko, Gautegiz Arteagako eta Muxikako ikastetxeek
«akordio historikoa» sinatu zuten. 10 urtetik beherakoak ikaste-
txeetan futbiton aritzea adostu zuten eta alebin mailatik gora-
koek bakarrik erabiltzea Urbietako instalazioak.

Raffaella Ciavola eta Paul Ormaetxea nagusi
MENDATA // Ia 500 pertsona bildu zituen Mendata Ezagutuzek.
Raffaella Ciavola eta Paul Ormaetxea nagusitu ziren mendi ma-
ratoian. Antolakuntza taldea «oso asebeteta eta eskertuta» ager-
tu zen proba guztiek izandako parte hartzeagaz.

Askatasun adierazpena, Poloniarentzat 
BUSTURIALDEA // Pablo Gonzalez kazetariaren egoera salatu
eta haren berehalako askatasuna exijitzen zuen Gernika-Lu-
moko Udalaren adierazpena, Nabarnizko eta Elantxobeko
udalena eta familiaren gutuna eman zion Jose Ramon Bilbao
EH Bilduko zinegotziak Anna Sroka Poloniako enbaxadoreari. 

Pandemia aurreko bisitari kopurura buelta
GERNIKA-LUMO // Bakearen Museoak bisitari kopuru «oso ona-
gaz» amaitu zuen uda, pandemia aurreko kopurua berreskura-
tuz. Uztailean eta abuztuan aurreko bi urteetako bisitari kopu-
rua «nabarmen» gainditu zuen, 15.454 bisita jasoz. 
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45//Iraila›

Inoizko jarraipen handiena izan zuen txapelketak
MUNDAKA // Markak apurtu zituen 31. Mun-
dakako Udazkeneko Eskubaloi Txapelke-
tak. Antolatzaileek 200 ikusle inguru
espero zituzten, eta dezente gehiago berta-

ratu ziren Isla Kalera. Herriko eta inguruko
herrietakoez gain, Bizkai, Araba eta Gipuz-
koako txokoetakoak batu ziren harmaile-
tan. Giroa bikaina izan zuten.

Luis Iriondo hil zen,
bonbardaketaren
memoria
GERNIKA-LUMO // Luis Iriondo
zendu zen irailaren 26an,
Gernikako Bonbardaketaren
lekuko ezagunena. 1937ko
apirilaren 26ko bonbardake-
tatik bizirik atera zirenen
«ahotsa» bihurtu zen, eta bere
testigantza zabaldu zuen ha-
maika ekitaldi eta komunika-
bidetan. 
Batxilergoko hirugarren

mailako ikasketak egiten ari
zen Iriondo 36ko gerra hasi
zenean. Aita sozialista baten
eta ama monarkiko baten lau
seme-alabetatik bigarrena
zen. Gernika-Lumoko Artes-
kolaren sortzaileetako bat
izan zen, eta Picassoren Guer-
nicaGernika-Lumon egon be-
har dela aldarrikatu zuen sa-
rritan. 
Irailaren 3an 100 urte bete

zituen, eta omenaldi beroa
egin zioten Gernika-Lumoko
udaletxean. 

Euskal ohitura eta izatearen plaza
AJANGIZ // Euskal ohiturak plazara aterata,
Kanpantxuko 11. Euskal Jaia ospatu zuten.
63 bizilagun inguru elkartu ziren bazkaritan,
eta kirol jarduerak egin zituzten ondoren.

Bidegorria eskatu zuten
MUXIKA // Kurtzerotik Araneko gasolindegi-
rainoko bidegorria eskatzeko irteera egin zu-
ten. Txirrinduz, oinez zein patinetaz egin zu-
ten bidea ume, gazte zein helduek.
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Kooperatibak, Euskaraldiagaz bat eginda 
BUSTURIALDEA // Maier, Kide, Eika, Fagor
Arrasate, Cikautxo, Leartibai Fundazioa,
Burdinola eta Laboral Kutxak Euskaraldia-
gaz bat egin zuten. Arigune izateaz gain,

Ahobiziek eta Belarriprestek aukera berriak
izan zitzaten lan egiteko konpromisoa ager-
tu zuten: «Orain arteko jarrera aktiboagaz
jardun nahi dugu Euskaraldian ere». 

Pablo Gonzalezen
berehalako 
askatasun eskea 
IBARRANGELU //Pablo Gonza-
lez kazetariaren berehalako
askatasuna exijitzen duen
adierazpena onartu zuen aho
batez Ibarrangeluko Udalak.
Poloniak behin-behineko es-
petxealdia «neurriz kanpo»
erabiltzearen ondorioz kaze-
tari elantxobetarra jasaten ari
zen egoerarekiko kezka ager-
tu zuen udalak. 

Jose Maria Portell Saria
Kazetarien Euskal Elkargoak
eta Euskal Kazetarien Elkar-
teak Gonzalezi eman zioten
Adierazpen Askatasunaren
Jose Maria Portell Saria. Bi el-
karteek kazetariak azken hila-
beteetan bizi zuen egoera
irregularra salatu zuten. 

Bermioko Neska*Gaztiekmartxan hasi ziren
BERMEO // Bermioko Neska* Gaztiek taldea aurkeztu zuten. Nabarmendu zuten neska gazteen
erantzunkizuna dela tokian tokiko mugimendu feministen antolakuntza markoetan egotea,
«beharrezkoak diren ekarpenak egitez». Poteo musikatua eta Kabidxe Gune Sozialean Janire
Arrizabalagagaz eta Nagore Beitiagaz bertso afaria egin zuten taldea aurkezteko.
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293 postuk bete zuten azoka
GERNIKA-LUMO //

125.ooo herritar 
ingururen 
topaleku izan zen
Urriko Azken 
Astelehena

Bi urteko hutsunearen os-

tean, lehen sektoreko ekoiz-

penaren erakusleiho bikai-

na izan zen, beste behin,

Urriko Azken Astelehena.

293 postutan, eduki zuten

zer aukeratu azokara joan zi-

renek. 125.000 herritar batu

ziren, eta goizean goizetik,

etengabekoa izan zen joan-

etorria. Salmentak «ondo»

joan zirela azaldu zuten

ekoizleek. 

Postu gehienak artisauenak

izan ziren –50–. 37 gazte-

nak, 27 ortuari eta barazkie-

nak eta 28 askotariko pro-

duktuenak. Txosnak ere jen-

dez bete ziren, eta tradizio-

ari eutsiz, taloa jan zuten

askok eta askok.

Eguerdian, Andoni Egaña,

Sebastian Lizaso eta Onin-

tza Enbeita igo ziren oho-

tzara. Jendetza batu zen

Merkurio inguruan. Bertso

saioa amaitu bezain laster

hasi zen ortuari, fruta, txa-

kolin, ezti, gazta eta apain-

tzeko loreen lehiaketako sari

banaketa. Gazta gozoena

Mutrikuko Beñat Egañaren

Goienetxe izan zen. Gazta

erdia 6.100 eurotan erosi

zuen Gernika-Lumoko 1000

Kolorau Jatetxeak.

Urriko Azken Asteleheneko ortuari postu bat.

Astelehen 
bezperarako, goi
mailako bertso saioa 
Beste urte batez, Astelehen
Bezperako bertso saioak jen-
dez bete zuen Lizeo Antzokia.
300 pertsona inguru bertara-
tu ziren Maialen Lujanbioren,
Unai Iturriagaren, Nerea Ibar-
zabalen, Alaia Martinen, Sus-
trai Colinaren eta Koldo Gezu-
ragaren bertsoez gozatzera,
eta «goi mailako saio bikaina»
izan zela adierazi zuten anto-
latzaileek.

Gezuraga Lilibertsoko kideak
adierazi zuen «oso gustura»
geratu zela egindakoagaz.
Bertsolariak ere ondo aritu zi-
rela lanean nabarmendu
zuen. «Oso gustura egon zire-
la aitortu ziguten saioa amai-
tutakoan. Areto polita da Li-
zeo Antzokia, eta ikusleen be-
rotasuna sentitu zuten».
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Pediatria eta administrazioa berritu zituzten
BERMEO // Osasun zentroko pediatrian eta administrazioan
hobekuntzak egin zituen Osakidetzak, «premia berrietara ego-
kitzeko, ingurune adeitsuago bilakatzeko eta arreta hurbila-
goan, integralagoan eta pertsonalizatuagoan sakontzeko»
helburuagaz. 171.000 euro inguruko inbertsioa egin zuten. 

Ur saneamenduko lanekin jarraitu zuten
AJANGIZ // Uraren Euskal Agentziak Maierreko eta Kanpantxu-
ko ur zikinen arazoa konpontzeko obrari ekin zion: ponpaketa
estazioa eta hari lotutako kolektoreak eraikitzeko lanak egin zi-
tuzten. Urte amaierarako lanak amaitzea aurreikusi zuten.

Euskarazko bideojokoetan sakontzen 
GERNIKA-LUMO // Euskarazko bideojokoen erakusleihoa izan
zen Gernika-Lumoko kultur etxea. Game Erauntsia elkartea-
ren ekimenez, euskarazko bideojokoetan barneratu ahal izan
ziren gazteak, dauzkaten aukerak ezagutu. Ondo baino hobeto
pasatu zuten parte hartzaileek.

Aitortza eta eskertza 77 odol emaileri 
GERNIKA-LUMO // Odolkideak elkarteak Gernika-Lumon eta in-
guruko enpresetan 20 edo 25 odol ematetik gora egin zituzten
77 odol emaile omendu zituen, «urteetan isilean eta eskuza-
baltasunez egindako beharra jendaurrean eskertzeko».
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Lagunarteko giroan egin zuten 46. Eibar-Nabarniz
NABARNIZ // Athletic Nabarniz lagunartea-
ren ekimenez, 46. Eibar-Nabarniz mendi
ibilaldia egin zuten. Eibar eta Ermua arteko
muga Nabarnizegaz lotzen duen 29 kilome-

tro inguruko tartea mendiz mendi igaro
zuten ibiltariek, lagunarteko giroan. Bazka-
ritan ere giro bikaina eduki zuten. Antola-
tzaileek balorazio «ona» egin zuten.

Unai Lekerika, 
Munduko  
azpitxapeldun
GERNIKA-LUMO //Unai Lekeri-
ka gernika-lumotarra mun-
duko zesta-punta azpitxapel-
duna izan zen, Iñaki Osa Goi-
koetxea zumaiarragaz batera.
Miarritzeko Jai Alai pilotale-
kuan jokatu zen txapelketako
finala, eta partidu oso lehia-
tua izan arren, azkenean Aritz
Erkiaga aurrelari ispasterta-
rrak eta Imanol Lopez atzelari
zumaiarrak irabazi zuten: 2-1.
Erkiagak garaipena berretsi
zuen lau urteren ondoren. Le-
henengo seta 9-15 irabazi zu-
ten Lekek eta Goikok. 15-9
amaitu zen bigarrena. Hiru-
garren eta azken seta ondo bi-
deratu eta ondo amaitu zuten
Erkiagak eta Lopezek, 10-2. 

Ermitak, alkargune eta aterpe
BUSTURIA // Ermitak busturiarren alkargu-
ne eta aterpe dokumentala aurkeztu zuen
Labayruk, eta aretoa jendez bete zen, herriko
ondarearen beste parte bat ezagutzeko. 

Itxutxuleraren Astelehentxutxu
GERNIKA-LUMO // Jai giro bikainean, 57 kua-
drilla batu ziren Astelehentxutxun. Belau-
naldi berrien esku hartzea nabarmendu zu-
ten antolatzaileek: «Kateari eutsi diote».
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Kontsultategi berria, herritarren eskura 
FORUA // Torrebarriko kontsultategia inau-
guratu zuten azaroaren 17an, udaleko eta
Jaurlaritzako ordezkariek eta osasun zentro-
ko profesionalek. Esan zuten foruarrentzako

osasun zerbitzu duin baten aldeko apustuari
esker, kontsultategi «irisgarri, eguneratu eta
seguruagoa» edukiko zutela udalerriaren
bihotzean eta garraio publikotik hurbil. 

Kultura, belaunaldien
arteko harremanak
sendotzeko  
EA // Herriari aisialdirako es-
kaintza bat emateko apustua-
ri eutsiz, Natxituko Jai Ba-
tzordeak egitarau zabala pres-
tatu zuen azaroko asteburue-
tarako, adin guztietakoentza-
ko eskaintza, belaunaldien ar-
teko hartu-emanak sendotu
asmoz.

Emakume bat hil zen, furgoneta batek jota 
BERMEO // Segurtasun Sailak jakinarazi zutenez, emakume bat
hil zen Atalde kalean, furgoneta batek harrapatu ostean. Osa-
sun langileek ezin izan zuten ezer egin bere bizitza salbatzeko.
Ertzaintzak ikerketa zabaldu zuen gertatutakoa argitzeko.

Paduratik baratzera, baratzetik padurara 
GAUTEGIZ ARTEAGA //Urdaibaiko paduren paisaia kulturala
ezagutarazteko bisita egin zuten. Parte hartzaileek paisaia
horrek gaur egungo itxura izateko igaro dituen prozesuak az-
tertu zituzten eta erronkei buruz hausnartu zuten.
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Hitzez eta ekinez kaleak 
berreskuratzen
BUSTURIALDEA // Hitzen boterea, elkar lagunduz lortu daiteke-
ena, ekintzaz ekintza nahi dena eskuratzeko gaitasuna eta eki-
nak egina ahalbidetzen duela aldarrikatuz eta gauzatuz hasi
zen azaroaren 18an Euskaraldiaren hirugarren ariketa soziala.
Eguraldi txarrari aurpegi ona jarrita, umore onez atera ziren
kalera Ahobizi eta Belarriprestak. Kaleak hartu zituzten ume,
gazte eta helduek hamabost egunez, mugiezinak diruditenak
ere mugitzeko asmoz.

Gernika SDk Leganes bota zuen Kopatik
GERNIKA-LUMO // Gernika SDk 2. mailako Leganes taldea ka-
leratu zuen Errege Kopatik. Partidua 0-0 amaitu zen, eta pe-
naltietan nagusitu zen Gernikako taldea. Seitik sei sartu zi-
tuzten Aitor Larrazabalen eta Gorka Iraizozen mutilek. 

Auzolanean basoen azalera handitzen 
MORGA-MUXIKA // Urdaibaiko basoen azalera handitzeko
egitekoari eutsiz, Lurgaia fundazioak landaketa egin zuen
Gerekizen auzolanean, biodibertsitatearen kontserbazioa
eta natur ondarearen kudeaketa sustatzeko.  
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35 urte, memoria eta bizikidetzaren alde
GERNIKA-LUMO // 1987 urteaz geroztik egindako 35 urteko ibilbi-
dea ospatu zuen Gernika Gogoratuzek, Astran. Bertan, bakeari
eta gatazkei buruzko azterlanen esparruan egindako lana gogo-
ra ekarri zuten eta bakearen sinbologia indartzen segitzeko go-
mendioak jaso zituzten elkarteko kideek.

Herriko plan energetikorako zutabeak jartzen 
IBARRANGELU // Ibarrangelun energia komunitatea sortzeko le-
hen urratsa eman zuten. Barrizar enpresakoek hitzaldia eman
zuten, aholkularitza eman eta Ibarrangeluko Plan Energetikoa-
ren nondik norakoak azaltzeko. 80 herritar bertaratu ziren.

Herriko lehen bandera ofiziala sortu zuten
MURUETA //Muruetako herria eta herritarrak «ordezkatuko di-
tuen» historiako lehen bandera propioa sortu zuen Muruetako
Udalak, eta azaroaren 23an onarpena eman zioten Bizkaiko
Batzar Nagusiek. Herritarren aurrean aurkeztu ostean, udale-
txean jarriko zutela jakinarazi zuten udal ordezkariek.

Ugaztunen 320 fosil hondakin, aztergai
KORTEZUBI // Gizateriaren Ondarearen Nazioarteko Egunaren
harira, Santimamiñen identifikatutako ugaztunen 320 fosil
hondakin baino gehiago aztertu eta Errinozeroak Santima-
miñenhitzaldia eman zuen Pedro Castaños paleontologoak. 
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Pablo Gonzalezek 
aurrez aurreko lehen
bisita jaso zuen
ELANTXOBE-NABARNIZ // Pa-
blo Gonzalez kazetari elan-
txobetarrak aurrez aurreko le-
hendabiziko bisita jaso zuen,
otsailean espiotza lanak egi-
tea egotzita espetxeratua izan
zenez geroztik. Bere emazte
Oihana Goirienak bisitatu
ahal izan zuen Radomgo kar-
tzelan, eta adierazi zuen ha-
sieran bezainbesteko gogor ez
bazuen sumatu ere, bederatzi
hilabete luzeren ondoren,
bere umore onari eusten zio-
la, eta hori ez zela gutxi.
Bestalde, Przemyslko Lu-

rralde Auzitegiak azaroaren
24an jorratu zuen Gonzalezen
auzia, eta erabaki zuen behin-
behineko espetxealdia beste
hiru hilabetez luzatzea, adie-
razi zutenez, «arrazoi konfi-
dentzialengatik». 

2022 URTEKARIA - BUSTURIALDEKO  HITZA 

Tailer parte hartzailea, Berdintasun Plana osatzeko
ERRIGOITI // Emakume eta Gizonen Berdin-
tasunerako I. Plana herritarren iritzi eta
ekarpenekin osatu asmoz, Errigoitik ema-
kume eta gizonezkoen berdintasuna tailerra

eman zuten, Uriako ludotekan. Planaren
lanketan denen iritziak plazaratzeko espa-
zioak edukitzeak duen garrantzia nabar-
mendu zuen Aintzane Arrien alkateak.   

Mugimendu feministak kaleak hartu zituen A25ean
BUSTURIALDEA // Euskal Herriko Mugi-
mendu Feministaren deiagaz bat eginda,
kaleak hartu zituzten herritarrek Indarkeria
Matxistaren Kontrako Nazioarteko Egu-

nean. Autodefentsa feminista aldarrikatuz,
feminismoaren botere politizatzailea eta
sistema iraultzeko ahalmena nabarmendu
zituzten herriz herriko mobilizazioetan.  
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Gabonetan girotutako lehenengo azoka 
BERMEO //Udalaren ekimenez, bermeotarrek Gabonetan girotu-
tako azokaren bitartez eman zieten ongietorria Gabonei lehe-
nengo aldiz. Azoka inguruak Euskal Herrian «horren ospe-
tsuak» diren pertsonai mitologikoekin apaindu zituzten.

54

Euskara ekinez hauspotzen
BUSTURIALDEA //Euskararen Egunak euskara zaintzeko beha-
rra azaleratu zuen beste behin; hizkuntza bat erabiltzeak dau-
kan garrantzia, biziraun nahi badu. Ekimenez ekimen, ume,
gazte zein helduek euskaraz bizi nahi dutela aldarrikatu zu-
ten. Euskaraldiaren amaiera osteko eguna izan zen eta egunez
egun hitzez ekiten jarraitzeko lehenengoa.

Gorenean, De Bilbao
eta Aranguena

ELANTXOBE //Alluitz de Bilba-
ok eta Julen Aranguena korte-
zubitarrek irabazi zuten III.
Kaltzadan Gora, lehen parte
hartzean eta bigarren urtez ja-
rraian, hurrenez hurren. 39
korrikalarik parte hartu zu-
ten, eta antolatzaileak pozik
agertu ziren erantzunagaz. 

Energia eraginkorra
bultzatzeko neurriak

KORTEZUBI //Energiaren kon-
tsumo «arduratsua» sustatze-
ko, ondasun higiezinen eta
trakzio mekanikoko ibilgai-
luen gaineko zergen ordenan-
tzak aldatu eta hobariak pro-
posatu zituen Kortezubiko
Udalak, CO2 emisioak eta
energia gastua murrizteko. 
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Jon Ander Urresti aktore bermeotarra, Durangoko Udaleko eta epaimahaiko kideekin. 

Hamaika sortzaileren plaza

› //

BUSTURIALDEA //

Eskualdeko 
sortzaileek hamalau 
lan erakutsi zituzten  
57. Durangoko Azokan

Eskualdeko sortzaileek 57. Durangoko

Azoka sormenez janzten lagundu zuten:

hamar sortzaileren hamalau lan egon

ziren euskal kulturaren plaza handian.  

Literaturan, Joan Mari Torrealdai Nabea-

ren, Alaine Agirreren, Josu Goikoetxearen

eta Asel Luzarraga Zarrabeitiaren libu-

ruak egon ziren eskuragarri eta musikan,

Hibairen, Dientes de Lunaren, Eñaut Elo-

rrietaren, Addarren eta Gatiburen dis-

koak.

Sormen Beka ‘Eucalytus’ proiektuari
Jon Ander Urresti aktore bermeotarrak
irabazi zuen Durangoko Azokako 
V. Sorben Beka. Eucalyptus izeneko
proiektuarengatik 15.00 euroko saria
jaso zuen. Epaimahaiaren berbetan,
proiektuak «ezustea, ezinegona eta ha-
rridura» sortu zien lehenengo kolpean.
«Eukaliptoa aitzakia hartuta, gure lu-
rren eta bizitzen kudeaketari buruzko
zalantzen inguruan hausnartu nahi
dut», adierazi zuen irabazleak.  

Jendetza batu zen
Txerriki Egunean

MURUETA // «Gogotsu eta ilu-
sioz» hartu zuten murueta-
rrek 18. Txerriki Eguna. Jen-
detza batu zen, esperotakoa
baino gehiago. 110 lagun batu
ziren bertso bazkarian, eta
ondo baino hobeto pasatu zu-
ten. Boluntarioei eskerrak
eman zizkien alkateak. 

‘Natxituketan’ mahai
jolasa aurkeztu zuten

EA // Natxituari buruzko xehe-
tasunak modu dibertigarrian
hauspotzea helburu duen Na-
txituketan tribial itxurako
mahai jolasa sortu zuten zen-
bait herritarrek elkarlanean.
80 ale ipini zituzten saltzen,
eta denak agortu ziren.
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