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Gure kultura  
iraultzen ari den liburua
Bloga: www.argia.eus/bizi-baratzea

 @bizibaratzea

Salneurria: 23 € 
Harpideentzat: 19,50 €

Irribarrearen baratzea
Marrazkilariak:  

Asisko, Unai Iturriaga,  
“mattin” Martiarena, Ainara Azpiazu, 

Antton Olariaga, Zaldieroa,  
Unai Gaztelumendi, Joseba Larratxe

Salneurria: 19,50 € 
Harpideentzat: 18 €

AURKEZPEN HITZALDIAK

“Adiskidea, gauza txikian behar da porogatu, 
haundian enpleatu” (Azkue)

bizibaratzea.eus

argia.eus

BIZI
BARATZEA

Iruditzen
zaionetik

abiatuta,
irudiztatzen duirudigileak

bere buruan
dituen irudituenbaratzearen irudia.Irudi horrek dionairakurtzen duirakurleak, etabaratzea irudikatu.Irudigileak zer baratzeasmatu duenasmatu behar duirakurleak.Baratzea

irudigilearenaeta irakurlearena,erdi bana lana.Hala omen!Ni behinik behin,halaxe irudituta   nago.

BIZIBARATZEAliburua ateragenuen duela urtebete, gutxigorabehera. Baratzeak gureartean dituen ospeeta sona gero etanabarmenagoakbaliatu nahi izan ditut.Baratzea munduaskotarako ataria da,bizitza osasuntsueta bete-betekoa izatekoaukera bikaina.Eta bete eta osasuntsu ezin izan irribarrerik gabe. Hau dugu irribarrearenbaratzea: ALTZA PORRU.Eman eta hartu.Irria eta barrea.
Osasuna!

Irudituta nagoJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU

Irriaren baratzeaJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU

Jakoba Errekondoren “BIZI BARATZEA” liburutik abiatuta, baratzea mundu 

askotarako ataria dela azaldu nahi da esku artean duzun honekin. Oraingoan, 

irudia eta komikia nagusi. 
Irudien baratze honetarako ataria Maialen Lujanbioren burutazioa da.  

Eta Jakoba Errekondori buruzkoa herrikide duen Idoia Torregarai Martijarena. 

Elkarlan honetara irudigile hauek bildu dira:  Antton Olariaga Aranburu, 

Asisko, “mattin” martiarena, Ainara Azpiazu Aduriz  “Axpi”, Joseba 

Larratxe Berazadi, Unai Iturriaga Zugaza-Artaza, Unai Gaztelumendi 

Arandia eta Patxi Huarte Larraburu  “Zaldieroa”. 

“Hitzak eta lumak eramaiten haizeak”

“Odolak su gabe diraki”

Getxoko (Bizkaia) Andra Mari auzoan 
kokatutako landaren izena da Tosu, be-
rez. Azken urteetan, ordea, zentzu zaba-
lagoa hartu du tokiaren izenak: “Tosu 
alde batetik proiektu komunitarioa da: 
lurra lantzen dugu bertan, elikadura bu-
rujabetzaren linean eta agroekologia 
ardatz hartuta. Baina, aldi berean, lurra-
ren defentsarako proiektu bat ere bada”, 
azaldu digu Jon Gomez kideak.
 2012ko urtarrilean okupatu zuten lan-
da, baina urte dezente lehenagotik Ge-
txon eta Andra Mari auzoan egondako 
Lurralde Plan Partzialaren (LPP) aurka-
ko mugimenduarekin lotura estua du To-
suk. “2007ko LPParekin 8.000 etxebizi-
tza egin nahi zituzten auzoan, eta horren 
aurka borroka indartsua eraman zuten 
aurrera auzokideek. Azkenean proiektua 
atzera bota zuten”. Urte batzuk geroago, 
LPParen aurkako asanbladak lehen kan-
paldia antolatu zuen Tosuko lurretan.

Parkinga ala baratzea
Tosuko baratze proiektuaren etsai na-
gusia metro geltokiaren ondoan eraiki 
nahi duten hirurehun plazatik gorako 
parkinga da egun. Garraio partzuergoak, 
trenbide sareak eta Eusko Jaurlaritzak 
bultzatu dute Ibarbengoako parkinga-
ren egitasmoa, Tosuko lurrak hartu-
ko lituzkeena. Beren argudioa: autoak 
errepidetik kenduko dituela (jendeak 
autoa parkingean utzi eta metroa hartu-
ko omen du eta).

 Tosu Betirako taldea egitasmoaren 
aurka azaldu da hasieratik. “Hasteko, 
proiektua ez da legala, ingurumen in-
paktuaren azterketarik ez baitute egin. 
Ekologikoki ere ez da batere jasangarria: 
bertako lurrak oso emankorrak dira, 
eta ur agentziaren arabera lur horien 
azpian akuifero garrantzitsuak daude”. 
2014an ziren parkingaren obrak haste-
koak, eta uda hartan erresistentzia kan-
paldia antolatu zuten Tosuko kideek. 
Azkenean obrak atzeratu, eta gaur arte 
proiektu komunitarioa indartzen eta 
egonkortzen joan da.  

Auzoaren parte
Auzoarekin eta auzokideen elkarteare-
kin harreman ona dutela kontatu digu 
Gomezek. Horren adibide da Getxon 
parking proiektuaren aurka egiteko el-
karlanean sortu berri duten plataforma: 
auzokide elkarteak, eragile anitzek eta 
hainbat alderdi politikok osatzen dute 
mugimendua, besteak beste.
 Ekainaren 17an egin ziren obren es-
leipenak, berriz ere parkingaren kontua 
martxan jarriz. Azken aldian Tosuko lu-
rren inguruan mugimenduak nabaritu 
dituztela ere azaldu du Gomezek, eta 
beraz, herritarrei adi egoteko eta mo-
bilizazioetan parte hartzeko deia luzatu 
diete: “Hau ez da parking bat soilik, An-
dra Mari auzoa urbanizatzen hasteko 
lehen harria baizik”. Bi eredu ezberdin 
eta kontrajarri, parez pare. n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

TOSU BETIRAKO TALDEA

Erresistentziak ereiten
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