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Zerbait piztu da Zornotzan
Gizarte mugimenduek indarra hartu dute azkenaldian Euskal
Herrian eta Zornotza ere horren erakusgarri da. Mugimendu
feministak, pentsiodunek edo Gure Esku Dagok gurean egindako
ekimenak eta mobilizazioak handiak izan dira. Herria bizirik
dago, inoiz lozorroan egon bada.
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Herrigunetik Larrea auzora bidegorria egingo
du Udalak, EH Bilduren ekimenez
2016an eskatu zion EH Bilduk Amorebieta-Etxanoko Udalari Larrea auzoan bidegorria eraikitzeko
aukera azter zezala eta, egingarria zela frogatuko balitz, proiektua gauzatzeko aurrekontu bat
onar zezala. Horrez gain, Amorebieta-Etxano Durangaldeko Bidegorri Sarean sartzea adostu
dugu udaletxean ordezkaritza dugun alderdi guztiok.
Larrea auzoak Andra Mari ikastola, Larrea eskola
publikoa eta udal kiroldegia biltzen ditu, eta, ondorioz,
herri-gunetik abiatutako ibilgailuen joan-etorria
handia da.
Desplazamendu gehienak autoz egiten dira eta
ikastetxeetako sarrera eta irteera orduetan pilaketak
izaten dira eta aparkalekuak gainezka egoten dira.
Gainera, ohikoa izaten da ibilgailuak gaizki aparkatuta
topatzea, eta horrek bizilagunen kexak eragin ditu
azken urteotan.
Baina ez gaude soilik traﬁko arazo baten aurrean.
Oinarrian mugikortasun ereduaren gabezia dago eta
hori azpimarratzekoa da umeen eta gaztetxoen joanetorriez ari garelako.
Larrea herri-gunetik kilometro batera dago eta,
ondorioz, ohikoa bilakatu da joan-etorri hori autoz
egitea; izan ere, ez dago bizikletaz joateko alternatiba
segururik.
Larreara bizikletaz joatea aukeratzen duten zornotzarrak
gutxiengoa dira (bizikletak uzteko tokiak beti hutsik
daudela ikustea nahikoa da horretaz jabetzeko), besteak
beste, herri-gunetik Larreara joateko errepidean bide
bazterrik ere ez dagoelako eta autopistako tunelaren
zatia bereziki arriskutsua delako.

Un bidegorri unirá el centro
del pueblo con el barrio Larrea
Atendiendo a la solicitud que EH Bildu realizó
en 2016, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
analizó el año pasado la posibilidad de construir un
bidegorri en el barrio Larrea y en estos momentos
2 trabaja en la elaboración del proyecto deﬁnitivo.

Hori dela eta, EH Bilduk ondoko eskaera egin zion
Amorebieta-Etxanoko Udalari 2016an: Urte hori
amaitu baino lehen Larrea auzora bizikletaz joan ahal
izateko aukerak azter zitzala, ikerketa bat abiarazita; eta
proiektua gauzatzeko zenbatekoa 2017ko aurrekontuan
sar zezala.
Atzerapen txiki batekin bada ere, 2017an alternatiba
ezberdinak aztertu ziren, eta orain, 2018ko udaberrian,
Udala behin betiko proiektua lantzen ari da.
Gauzak horrela, 2018-2019 epealdian hasiko dira
Larrea auzora irisgarritasun jasangarri bat bermatuko
duen bidegorria eraikitzeko lanak.
Bestalde, Amorebieta-Etxanoko Udalak beste bi
konpromiso ere hartu ditu: erdigunean bizikletari
espazioa nola eman aztertzea eta Durangaldeko
Bidegorri Sarea eraikitzea. Mozioa EH Bilduk aurkeztu
zuen eta alderdi guztiek aho batez onartu zen.
Bidegorri horrek Elorrio, Atxondo, Abadiño,
Durango, Iurreta eta Amorebieta-Etxano izango
ditu ardatz, eta eskualdeko gainerako herriekin ere
izango du lotura.
Aipatu herrietako udalen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
elkarlanaren bitartez, Durangaldea lotuko duen bidegorria diseinatzea, ardurak zehaztea eta proiektua
martxan jartzea izango da hurrengo urratsa.

Las obras del bidegorri que unirá el centro del pueblo
con el barrio Larrea comenzarán a ﬁnales de 2018 o
a principios de 2019.
Por otro lado, en el pleno del pasado mes de mayo todos
los grupos aprobaron por unanimidad una moción de
EH Bildu en la que ese aboga por la integración de
Amorebieta-Etxano en la red de bidegorris que
unirá todos los pueblos del Duranguesado.
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Udal-gobernuak aurrekontuak erabakitzeko abian
jarritako prozesu parte-hartzaileak hainbat gabezia ditu
EH Bilduk beti defendatu ditu aurrekontu partehartzaileak, herritarren borondatea islatzeko beste
modu bat delako. Dena den, EAJren udal-gobernuak
abian jarri duen prozesu parte-hartzailearen gabeziak
eta arriskuak azaleratzea ezinbestekoa da.
Proiektuak onargarriak izateko baldintzak jakinak diren arren, oraindik ez dute argitu
zein izango den egitasmo bat onartu
rtu
edo baztertu dutela komunikatzeko erabiliko duten metodologia. Batez ere, baztertzeei
dagokienez, komunikatzeaz
gain pedagogia ere beharrezkoa baita.
Eta proiektu onargarrien
artean, nork erabakiko
du ze egitasmo nagusitzen den? Talde txiki
batek hartuko du azken
erabaki hori ala herritarrek izango dute azken
hitza?
Ez
dakigu
proiektuak
aukeratzeko prozesu honetan
herri-gunetik
kanpo
dauden
auzoetako bizilagunek jokatuko
duten papera zein izango den. Gobernutaldeak auzoak ahazteko joera izan ohi du, herri
barruan dauden obra erraldoien mesedetan.

Las carencias de los
presupuestos participativos
del Ayuntamiento
EH Bildu advierte de que el proceso participativo puesto
en marcha por el Gobierno Municipal del PNV para
decidir los presupuestos de 2019 tiene importantes
carencias y preguntas sin aclarar.
El Ayuntamiento no ha explicado cual será la
metodología para informar tanto de los proyectos
aceptados como los rechazados. Tampoco aclara quién
decidirá qué proyecto recibe el visto bueno deﬁnitivo de
entre todos aquellos que han sido admitidos a trámite.
Asimismo, no dice cuál será el papel que jugarán los
barrios en este proceso participativo.
Por otro lado, la ciudadanía podrá decidir sobre una
cuantía de 265.000 euros, el 10 % de las inversiones

Udalak 265.000 euro bideratuko ditu orotara, hau
da, inbertsioen % 10 nora bideratu erabaki ahalko
dute zornotzarrek. Baina ia kopuru berdina, 235.000
euro, dekretu bidez mugitu ditu udal-gobernuak, hots,
235.000 euro nahieran gastatuko ditu. Adibide bat:
ia 5 aldiz gehiago gastatu du Udalak San
Miguel kal
kaleko obretan.
Herritarrek
egindako
Herrit
proposamenak
aurrera
pro
baliabideak
aateratzeko
bermatzea izan beharko
litzateke prozesu honen
gakoa, eta hori ez da
aurrekontuaren % 10a
egiten.
Bestalde, ekimen hau
udal-hauteskundeetarako hilabeteak falta direnean egin izana
kritikatu behar dugu,
interes
alderdikoien
araberako mugimendua
izan dela konbentzituta
gaudelako.
EH Bilduk horreg
lako prozesu parte-hartzaile
bat abian jartzeko eskatu duen
bakoitzean EAJk beti erantzun du ez
dela momentua. Baina orain, legegintzaldiaren azken urtean eta hauteskundeen atarian, badirudi “une egokia” iritsi dela. Kasualitatea?

€

del presupuesto total, algo que desde nuestro punto de
vista es insuﬁciente. Un ejemplo: solo en las obras de
la calle San Miguel el Ayuntamiento ha gastado cinco
veces más.
Si este proceso pretende ser real y efectivo el
Ayuntamiento tiene que tomar las medidas oportunas
para garantizar una gran participación y que la
ciudadanía pueda decidir sobre una mayor tasa de
inversiones.
Lamentablemente, EH Bildu considera que todo esto
no es más que una estrategia electoral del PNV
de cara a las elecciones municipales de 2019, ya
que siempre que hemos solicitado poner en marcha
un proceso de estas características, el PNV siempre
ha respondido que no era el momento adecuado. Sin
embargo, ese “momento adecuado” llega justo el último
año de legislatura, a pocos meses de las elecciones
municipales. ¿Casualidad?
ehbilduzornotza.eus
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Zornotza,
dabilen herria
“Dabilen harriari goroldiorik ez”, dio esaerak. Azken
hilabeteotan gure herrian izan diren mobilizazioek
erakusten duten Zornotza goroldiorik ez daukan
herria dela. Ez dira gutxi izan arlo desberdinen
inguruan plazaratu diren aldarriak.
Esate baterako, iragan urtarriletik pentsiodunak
mobilizatzen hasi zirenetik, asko izan dira pentsio
duinen alde Zornotzan egin diren protestak. Bilbon
egin izan diren manifestazio jendetsuetan ere egon dira
gure herriko pentsiodunak.
PPren aurrekontuak babestearen truke EAJrekin
adostutako pentsioen igoerak edo Mariano Rajoyren
Gobernua erori izanak, gainera, ez du ekarri
pentsiodunak etxean gelditzea eta 1.080 euroko
gutxieneko pentsioak lortu arte kalean segiko dutela
berretsi dute.
Azken hilabeteotan, nabarmena izan da gure herrian
mugimendu feministak erakutsitako indarra:
martxoaren 8a, ama izateagatik kaleratu nahi izan
zuten emakume zornotzarrari babesa agertzeko
kanpaina edota Manada delakoaren auziko epaiaren
aurrean haserrea adierazteko.
Gazte mugimendua ere presente egon da gure
kaleetan eta bereziki azpimarratzekoa da Altsasuko
gazteen aurka Auzitegi Nazionalak kaleratu zuen epaia
gaitzesteko egin zuten mobilizazioa.
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Azken hilabeteotan eremu desberdinetan
mobilizazio jendetsuak izan ditugu
herrian: pentsiodunenak, mugimendu
feministarenak, Gure Esku Dagoren
giza katea, Altsasuko gazteen kontrako
zigorraren aurkakoa… Herria bizi-bizi
dago.

Ezin aipatu gabe utzi Gure Esku Dagok ekainaren
10ean Donostia, Bilbo eta Gasteiz batuz egin zuen giza
kate erraldoi horretan gure herrian jarritako aletxo
handi eta garrantzitsu hori. 1.500 pertsona baino
gehiago izan ginen eskutik helduta Zornotzan.
Honek guztiak adierazten du, sarri kontrakoa pentsa
dezakegun arren, gurea herri aktibo eta bizia dela,
aldarrikapen oso anitzen inguruan bat egin eta kalera
ateratzeko gai dena.

Un pueblo en movimiento
Un pueblo activo, reivindicativo en movimiento es un
pueblo sano. Un pueblo que identiﬁca sus necesidades
y desarrolla la capacidad de movilizarse en defensa
de las mismas es un pueblo vivo. Amorebieta-Etxano
ha dado buen ejemplo de ello, de una manera muy
especial en los últimos meses.
Desde el pasado mes de enero, los y las pensionistas de
Amorebieta-Etxano se han movilizado semanalmente
para reclamar unas pensiones dignas y, además, han
participado en las multitudinarias manifestaciones
celebradas en Bilbo.
También el movimiento feminista ha estado muy
presente, tanto el 8 de Marzo como en la campaña
para arropar a la zornotzarra que querían despedir por

quedarse embarazada, así como para mostrar enfado
ante la sentencia contra La Manada.
El movimiento juvenil se ha hecho asimismo notar
con protestas como la manifestación celebrada para
denunciar la condena contra los jóvenes de Altsasu,
pero, obviamente, no podemos terminar sin citar la
importante aportación a la multitudinaria cadena
humana de Gure Esku Dago que unió Donostia, Bilbo
y Gasteiz el pasado 10 de junio.
En deﬁnitiva, aunque a menudo tendemos a pensar lo
contrario, Amorebieta-Etxano es un pueblo muy vivo,
capaz de organizarse en torno a reivindicaciones de lo
más diversas.
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Amorebieta-Etxanoko jaiak laburragoak izango dira
aurten: uztailaren 14tik 22ra
Amorebieta-Etxanoko jaiak uztailaren 14tik 22ra ospatuko dira aurten. Oﬁzialki, jaietako betiko egutegiari
eutsiko zaio: txupinazoa uztailaren 15ean izango da
eta uztailaren 27an Santanatxu ospatuko da.
Alabaina, praktikan jaiak laburragoak izango dira; izan
ere, Udalak hala erabakita, jai-programazioko ekimen
guztiak uztailaren 14tik 22ra bitartean gauzatuko dira.
Beste era batera esanda: uztailaren 23an, 24an,
25ean eta 26an ez da ezer egongo.
Gainera, txupinazoaren bezperan, uztailaren 14an,
txosna-guneak irekita egongo dira eta kontzertuak
izango dira. Uztailaren 27an, berriz, Santanatxu Eguna ospatuko da.
EH Bilduk bi urte daramatza Amorebieta-Etxanoko
jai-eredua agortuta dagoela ohartarazten eta formatu
horrek aldaketa sakona behar duela esaten. Herriko
jaiak berpiztuko baditugu, eredu berri bat lantzea eta
adostea ezinbestekoa dela esan dugu sarritan.
Ildo horretan, jai-eredu berria eztabaidatzeko proposamen bat egin genuen eta dokumentu hori Kultura
Batzordeko eta Jai Batzordeko ordezkariei helarazi ge-
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nien. Proposamen horretan, besteak beste, egutegia
laburtzearen alde egiten dugu, egungo errealitatea
aintzat hartuta, jaiak luzeegiak direla ulertzen dugulako.
Gauzak horrela, EH Bilduk begi onez hartu du jaiak laburtzeko erabakia. Egia da guk egiten dugun planteamendutik urrun gaudela oraindik, baina jai-eredu berri
bat sortzeko bide luze horretan urrats bat eman dela
uste dugu.
Bestalde, EAJren udal-gobernuak erabaki hau publiko
egiteko modua kritikatu behar dugu. Aldaketa garrantzitsua da eta herritarrei ez die behar bezalako azalpena eman. Komunikabideen bidez zabaldutako albisteetan “aldaketa” hitza edota “jaiak laburragoak” izango
direla esatea saihestu du. Zergatik?
Udaletxean ordezkaritza dugun alderdi guztien artean erabaki dugu aurten jaiak laburragoak izatea
eta uztailaren 14tik 22ra ospatzea. Eta alderdi guztien
artean erabaki dugu egun batzuk geroago, uztailaren
27an, Santanatxu ospatzea. Gauzak argi eta garbi
azaldu behar zaizkie herritarrei.
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Las ﬁestas de
Amorebieta-Etxano
se celebrarán del 14
al 22 de julio
Las ﬁestas de Amorebieta-Etxano registrarán un
importante cambio este año, ya que se celebrarán del
14 al 22 de julio. El chupinazo será como siempre el 15
de julio y el día 27 se celebrará Santanatxu.
Sin embargo, todas las actividades de la programación
se llevarán a cabo entre el 14 y el 22 de julio, y, por lo
tanto, los días 23, 24, 25 y 26 no habrá nada.
El 14 de julio, víspera del chupinazo, las txosnas estarán
abiertas y habrá varios conciertos.
EH Bildu lleva más de dos años abogando por cambiar
el modelo festivo que consideramos agotado y, en ese
sentido, realizamos una propuesta que compartimos
con la Comisión de Cultura y la Comisión de Fiestas para
debatir y construir entre todos un nuevo modelo que
revitalice unas ﬁestas que vemos en decadencia.
En el documento, que esta disponible en nuestra página
web, proponemos entre otras cosas acortar el calendario
de ﬁestas, y, por lo tanto, EH Bildu cree positivo que este
año las ﬁestas se celebren del 14 al 22 de julio.

Consulta la propuesta
de EH Bildu para
cambiar el modelo
festivo y acortar las
ﬁestas en la página web
ehbilduzornotza.eus
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Dena da gezurra
“Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira la verdad” abesten du Manu Chaok. Eta arrazoi
guztia dauka. “Biolentzia barik dena da posible”. Hori esaten zuten hitz egiten duten bakoitzean
pozoia botatzen duten manipulatzaile eta intoxikatzaileek.
Aspalditik ikusi dugu, eta egun ere ikusten ari gara,
Euskal Herrian zenbat pertsona diren kartzelaratuak eta
errepresaliatuak euren lan politikoa egiteagatik. Zerrenda
amaiezina da. Azkenaldian izandako batzuk: txiolariak,
Altsasukoak, Oreretakoak,
musikariak...
Orain dela gutxi Kataluniako
Errepublikaren Defentsarako
Komiteei
(CDR)
tokatu
zaie, lehenago Kataluniako
hainbat
politikari
eta
ezkerreko pertsona sartu
zituzten kartzelara edo
ihes egin behar izan dute
Europako hainbat herritara.
Nahiz eta CDR-n estrategia
desobedientzia
zibila
eta ez-biolentoa izan,
Estatu
espainolarentzat
“terroristak” dira, errepide
mozketak egiteagatik eta
bidesariak zabaltzeagatik.
Errebolta eta terrorismo
akusazioagatik bi pertsona
izan dira atxilotuak, nahiz
eta aske diren gaur egun.
Zer sinistu behar dugu? Nori sinistu behar diogu? Nor
dago komunikabide handien atzean? Ze botere dauka?

zabaldu
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Haiek esaten digute zer pentsatu behar dugun eta guztiz
manipulatuak izaten ari gara.
Euskal Herrira bueltatuta, ikusi dugu pentsioen gaiarekin
partidu politiko batzuek zelan jokatu duten. Jakinda
zenbat
boto
ematen
duten pentsionistek, PNV
eskumako alderdiak egun
batean
pentsionisten
manifestazioei sostengua
ematen die eta hurrengoan
Alderdi
Popularrarekin
negoziatzen jarraitzen du,
azkeneko jokaldian bezala.
Madrilen bi sosen truke
aurrekontu neoliberal batzuk
onartu eta aurpegi garbiketa
egin nahi izan du. PNVk
lan-erreformak
onartzen
ditu eta edozein murrizketa
sozial babestu ditu beti.
PNVk bere interesak eta
bere lagunenak soilik
defendatzen ditu. Beste
egun baterako utziko dugu
alderdi
honen
barruko
ustelkeria kasuak: Karrantza,
Muskiz, De Miguel, Bakio… Hemen ere badauzkagulako
gure “Gurtel” auziak.

Tfnoa: 672 108 838
E-posta: zornotza.ehbildu@gmail.com
Sare sozialetan:
twitter.com/EHBilduZornotza
facebook.com/ehbilduzornotza
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