
2021eko urtarrilak 29 · 1173. zenbakia

RANPA ETA TRUKO
SKATE  KOMUNITATEA  SORTZEN





KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO 
SAILBURUORDETZA)

GIPUZKOAKO  
FORU ALDUNDIA

EIBARKO 
UDALA

Eibarko Udalak, Gipuzkoako  
Foru Aldundiak eta Eusko 
Jaurlaritzako Kultura eta 
Hizkuntza Sailak diruz 
lagundutako aldizkaria

ARGITARATZAILEA 
...eta kitto! Euskara Elkartea
HELBIDEA 
Urkizu, 11. 20600 Eibar 
TELEFONOAK 
943 20 67 76 / 943 20 09 18  
603 598 285
FAXA 943 20 28 72
ASTEKARIAREN E-MAILAK 
erredakzioa@etakitto.eus   
komunikabideak@etakitto.eus   
publizitatea@etakitto.eus 
ELKARTEAREN E-MAILAK 
elkartea@etakitto.eus   
normalizazioa@etakitto.eus 

ERREDAKZIO-KONTSEILUA 
Ana Aizpurua, Itziar Albizu,  
Ekhi Belar, Jose Luis Gorostegi, 
Malen Illarramendi eta Silbia 
Hernandez
ADMINISTRAZIOA
Marisol Uriarte 
KOORDINATZAILEA 
Ana Aizpurua
ERREDAKZIO-BURUA 
Silbia Hernandez
DISEINUA 
Maku Oruezabal
MAKETAZIOA 
…eta kitto! astekaria

ARGAZKI ARLOA
Malen Jainaga eta  
Malen Illarramendi 
HIZKUNTZA ARDURA  
Juan Andres Argoitia eta  
Maider Aranberri
PUBLIZITATEA 
Itziar Albizu eta Belen Ulazia 
TELEFONOA  
943 20 67 76 
AZALEKO ARGAZKIA 
Ekhi Belar
BANAKETA-ARDURA
Idoia Labado

TIRADA
7.945 ale 
INPRIMATEGIA 
GERTU koop. (Oñati)
COPYRIGHT-A
 ...eta kitto! 
LEGE-GORDAILUA 
SS/430/92. ISSN: 1132 - 1679 

(“...eta kitto!”k ez du bere 
gain hartzen aldizkarian 
adierazitako esanen eta iritzien 
erantzunkizunik)

NARRASTU.- Narras bihurtu, zahartzaroan edo gaixotasunaren eraginez gehienetan. "Juan daneko 
urtebetian, asko narrastu da zuen aitta". 

Makaldu, zahartu. “Urtiegaz, narrastia gauza segurua”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Eskutitzak

“1982an sortu zen egungo Ertzaintza, Lauaxetak asmatutako 
izena ipini zitzaion erakundea. Urte berean onartu zen Euskadiko 
Autonomia Erkidegoan Euskararen Legea: haren baitan, herri-
tarrari aitortzen zaio eskubidea bi hizkuntza ofizialetatik bata 
zein bestea erabiltzeko Administrazioarekiko harremanetan. Lau 
hamarkadaren ondoren Ertzaintza osatzen duten agenteen erdia 
erdaldun huts izatea ez al da frakaso itzela? Eta hori jakinik, nola 
uler daiteke euskararen eskakizun hain murritz eta mugatua egitea 
ertzainetarako azken deialdi honetan ere? Donostian, ertzainen 
autoa Urumeara amildu zen tokian, Iñigo Etxarri agentearen ome-
nezko dozena bat lore-sorta dago, denak gaztelaniazko eskaintza-
rekin: ̀ De tus compañeros´. Esanguratsua.”

ELIXABETE GARMENDIA, kazetaria

"Santurtzitik Bilbora oinez joaten ginena asmakeria da; kantuan 
abesten den hori ere, gona jasota joaten zirela, beste asmakizun 
bat. Are gehiago, garai hartan Santurtzin ez zegoen trenik; Por-
tugaletera joaten ziren, eta handik Bilbora, trenez. Nik 08:30ean 
hasita, une oro oihukatzen nuen: ̀ Abrako antxoak! Erretzeko 
sardinatxoak” Txitxarroak!´. Senarra arrantzalea zen, eta lauz-
pabost urte eman genituen arrantzaleen etxean bizitzen. Irratia 
genuen han, eta 03:30ean deitzen nion senarrari: ̀ Arrantzarik ba 
al dago?´ Baietz esaten bazidan, kamioiari deitzen nion, eta ka-
mioiak eramaten zuen. 06:30ean berriz deitzen nion: ̀ Ba al dago 
ezer niretzat?´ Bai! Orduan, jaitsi, kaxa batzuk hartu, eta kalean 
saltzen nuen”.    

BEGOÑA MARTINEZ, azken sardina saltzailea

Astean esanak

Oharra

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko orduan 
gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da.  Gutun guztiak 
sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin. Horrez gain, 
nortasun agiriaren zenbakia derrigorrezkoa zaigu. Neurriari dago-
kionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako testurik kaleratuko. Luzera 
hori gainditzen duten testuak mozteko eskubidea izango dugu, hori 
beharrezkoa dela ikusiz gero. Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu 
iraingarririk onartuko eta aldizkariak ez du bere gain hartuko bertan 
kaleratzen diren iritzien gaineko erantzunkizunik. 

Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzea 
erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu ahala jaso eta orden 
horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali daitezke (Urkizu, 
11 - solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.com

Erredakzioa
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Lan, pentsio eta bizitza duinen aldeko Greba Orokorra egin 
zen urtarrilaren 30ean. Eibarko Antzerki Jardunaldietako                   
43. edizioa aurkeztu zuten Portalean. Urbat-Urkotronik-ek 
Euskal Herriko Kopa irabazi zuen bigarrenez jarraian. Eibarko 
bi euskaltegiek txio lehiaketa antolatu zuten Udalarekin lan-
kidetzan. Arrate Kultur Elkarteak sanblasak egiteko ikastaroa 
eta opilen dastaketa prestatu zituen. Minbiziaren kontrako 
egunaren harira, AECC-k mintzodromoa antolatu zuen. Santa 
Ageda eguna ospatzeko santaeske kalejirak egin zituzten he-
rrian. Argeliako Tindufen eta Greziako Lesbosen dauden erre-
fuxiatuei laguntzeko kanpaina hasi zuten Zaporeak-en eskutik. 
CodeSyntax-ek sortutako Egunean Behin jokoak Argia Saria 
jaso zuen.     

1- U-30erako deitutako greba orokorrak jarraipen handia izan 
zuen. 2- Egunean Behin jokoarentzat izan zen Argia Sarieta-
ko bat. 3- Zaporeak GKE erakundeak Eibarren eta Ermuan 
dilistak batzeko kanpaina aurkeztu zuen. 4- Santaeske kaleji-
rek Santa Ageda bezpera jantzi zuten. 5- Antzerki Jardunaldiak 
aurkeztu ziren, gero aurrera ez bazuten egin ere. 6- Urbat-ek 
Euskal Herriko Koparen beste edizio bat bereganatu zuen.

1 2

3

4

5 6
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>>>  Bittor Sarasketa kaleko 
epaitegi zaharreko eraikina 
eraldatzeko eta 19 zuzkidura-
bizitoki egiteko Eusko Jaurla-
ritzako Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraio Sailak 
egindako eskaerari oniritzia 
eman berri dio Eibarko Uda-
leko Hirigintzako Batzorde 
Aholkulariak. Jarduketa hau 
Etxebizitza Sailak eta Eibar-
ko Udalak lehenagotik zuten 
akordioaren emaitza da. Bertan 
jasota dagoenez, eraikinaren ti-
tularra den Eusko Jaurlaritzak 
zuzkidura-bizitokiak eraikitze-

ko konpromisoa hartu zuen eta, 
aldi berean, sotoa eta beheko 
solairuaren zati bat Udalaren 
esku lagatzea adostu zuen, 380 
metro karratu dituen azalera 
erabilgarri horretan udal zentro 
ludikoa zabaltzeko.

Zuzkidura-bizitokiak uda-
lerrian bizi diren gazteentzat 
pentsatutako formula bat dira, 
alokairu babestutako erregi-
menean eta denbora mugatu 
baterako, bizitzeko tokia izan 
dezaten. Horretarako, beraien 
ahalmen ekonomikora egokitu-
tako errentak ezartzen zaizkie.

>>>  Ertzaintzatik adierazi du-
tenez, aurreko asteburuan 1.194 
isun jarri zituzten Euskadin, 
koronabirusaren pandemiari 
aurre egiteko ezarritako osa-
sun-arauak ez betetzeagatik.

1.194 isun 
osasun arauak 
ez betetzeagatik

>>>  Errebal Plataforma auzo-
elkarte gisa eratu da formalki 
Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen 
Erregistroan, “Errebal Bizirik 
Auzo Elkartea” izenarekin, eta 
Eibarko Udalari eskatu dio udal 
intereseko elkarteen erregis-
troan sar dezala.

Auzo-elkartea, 2008az ge-
roztik, herritarren parte-har-
tzea sustatzen ari da hiri-espa-
zioak definitzeko prozesuetan, 
eta administrazio publikoan 
gardentasun handiagoa lortze-
ko neurriak proposatzen ditu, 
herritarren parte hartzeko es-
kubidea bermatzeko funtsezko 
premisa gisa.

Eusko Jaurlaritzan erregis-
tratutako estatutuetan jasotzen 
denez, elkarte horren helbu-
ruak dira hirigintza-garapen 
iraunkorra eta orekatua bultza-
tzea, herritarrak ahalduntzea 
eta parte-hartzea sustatzea, bai 
eta Eibarko hirigintzaren egoe-

ra aztertzea eta hobekuntzak 
proposatzea ere.

Azken urteotan, Errebal Pla-
taformak lankidetza aktiboa 
izan du Udalarekin, hainbat 
modutan. Azkena, Merkatu pla-
zari buruzko adostasun sozial 
zabaleko testu bat, ‘Manifestu 
Plazara!’ izenekoa, Udal Osoko 
Bilkuraren esku hartzearekin. 
Babaes handia jaso zuen, 2.000 
sinadura baino gehiagorekin.

Bestalde, Udalbatzak etor-
kizuneko Hirigintza Plangin-
tzako Aholku Batzordea era-
tzea onartu zuen uztailean eta 
Errebal Bizirik-ek bertan parte 
hartzea eskatu zuen abendua-
ren 21ean, baina orain arte ez 
dute erantzunik jaso. Elkartea-
ren arabera, botere publikoek 
herritar guztien parte-hartzea 
erraztu beharko lukete “erabaki 
politiko, ekonomiko, kultural 
eta sozialetan” eta euren eskae-
ra onartzea espero dute. 

Errebal Plataforma elkarte 
gisa eratu da, Hirigintza 
Aholku Batzordean sartzeko

Gazteentzat zuzkidura-etxeak 
egingo dituzte epaitegi zaharrean



DANON AHOTAN6 …eta kitto!
1173. zenbakia

>>>  Ubitxako behealdea San 
Kristobalgo punturik altuena-
rekin lotuko duten igogailuak 
2021ean egingo dira, “EAJ-
PNVren ekimenez diseinatu-
tako proiektua udal aurrekon-
tuan sartu ondoren”. Pasabide 
bana izango duten bi igogailuak 
Ubitxa auzoaren barrualdea 
zeharkatuko dute eta, behin 
martxan ipinita, hor bizi diren 
askoren irisgarritasun arazoak 
konponduko dituzte.

Lehen igogailua Ubitxako 
2. zenbakiaren eta Potosioko 
etorkizuneko etxebizitza-erai-
kinaren arteko tartetik abiatu-
ko da. Eraikin horren atzeko 
parkean egingo du lehenengo 
geldialdia, etxebizitza-bloke 
horretarako erabateko irisga-
rritasuna bermatuta. Bigarren 
geltoki bat egongo da, gorago, 
eta 27 metroko pasabide ba-
ten bidez lotuko ditu Ubitxa eta 
San Kristobal. Puntu horretan 
aldapa berriak eta bigarren igo-
gailu bat egingo dira. Horrela, 
kalearen goialdera ailegatuko 
da. Josu Mendicute Eibarko 
EAJ-PNV udal taldeko boze-

ramaileak azaldu duenez, bere 
alderdiak aspalditik egin du 
proiektu honen alde. “Zinego-
tzi izan aurretik, Eva Juezekin 
batera auzora joan nintzen, au-
zotarren ordezkaritza batekin 
elkartzera, eta orduan hartu 
genuen irisgarritasun eta bir-
gaitze plan bat bultzatzeko kon-
promisoa”. Proiektua gauzatzea 
“behin eta berriz proposatu” 
dute, urtero aurrekontuari zu-
zenketak eginda 2016az geroz-
tik, azkenean aurten onartzea 
lortu duten arte.

>>>  Europar Batasunak Next 
Generation funtsak bideratuko 
ditu osasun publikoan eta tran-
tsizio digitalean inbertitzeko 
edota emergentzia klimatikoari 
aurre egiteko, besteak beste. 
Europatik etorriko diren diru-
laguntza horien harira Eibarko 
EH Bilduk azaldutakoaren ara-
bera, Iñaki Arriola sailburuak 
iragarri du Estaziño-Azitain 
bitartean trenaren estaldura 
Europako diru funtsekin lagun-
tzeko eskaera bideratu duela 
Jaurlaritzatik. Horren aurrean, 
Bildutik gogorarazi nahi dute 
“oposizioko alderdi guztiak, 
baita bertako bizilagunak ere, 
estaldura horren kontrakoak” 

direla. Horregatik, Udalek es-
katuko dituzten funtsen erabi-
leraren inguruan adostasuna 
egon dadin, Eibarren alderdi 
guztiek osatutako udal ezta-
baida foro bat martxan jartzea 
eskatu du EH Bilduk. 

>>>  Udaleko Kultura Sailetik 
azaldu dutenez, Eusko Jaur-
laritzaren urtarrilaren 22ko 
4/2021 Dekretuak ezarritako 
mugikortasun murrizketek 
eragindako guztiei Coliseoko 
ikuskizunetarako (urtarrila-
ren 25etik aurrera eskainiko 
direnetarako) erosita dituzten 
sarreren dirua itzuliko zaie. On-
line erositako sarrereren itzul-

keta ez da automatikoa izan-
go. Interesdunek mezua bidali 
beharko dute coliseoeibar@
gmail.com helbidera, “Sarrerak 
itzultzea” gaia adieraziz. Or-
daindu den txartelean agertzen 
diren izen-abizenak eta sarre-
ren ilara eta eserleku zenbakiak 
adierazi beharko dira. Mezua 
ikuskizuna egin aurretik jaso 
behar dute. 

Ubitxa-San Kristobal 
lotzeko igogailuak aurten 
egingo dira, “jeltzaleen 
zuzenketa bati esker”

Europako funtsen erabilera 
adosteko foroa sortu nahi dute

Coliseoko ikuskizunetarako 
sarreren dirua itzuliko dute 

Idurre Iriondo
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>>>  Udaleko Idazkaritza Nagusiko Estatistika Atalak jakitera 
eman duenez, Eibarrek 27.566 biztanle ditu gaur egun, 14.132 
emakume eta 13.434 gizon. 2020. urtean 27.848 biztanle zi-
tuen herriak, gaur egun baino 282 gehiago; 2019an 27.600; eta 
2018an 27.474.

Eibarko biztanleria adin-tarteetan banatuz gero, 0 eta 25 urte 
bitarteko 6.470 biztanle daude (3.145 emakume eta 3.325 gizon), 
26 eta 50 urte bitarteko 8.733 (4.250 emakume eta 4.483 gizon), 
51 eta 65 urte bitarteko 5.837 (2.969 emakume eta 2.868 gizon), 
66 eta 100 urte bitarteko 6.519 (3.761 emakume eta 2.758 gizon) 
eta 100 urtetik gorako zazpi (denak emakumeak). Herrian, gai-
nera, 79 herrialdetatik etorritako 2.776 lagun bizi dira, horietatik 
1.336 emakumeak eta 1.440 gizonezkoak.

Eibarrek 27.566 biztanle 
ditu, iaz baino 282 gutxiago

>>>  Martitzenean greba egin 
zuten zaintza sektoreko lan-
gileek, ELAk eta beste eragile 
sindikalek (LAB, UGT, CCOO, 
ESK, CNT) deituta, EAEko 
gizarte zerbitzuen sektorean 
zaintza publikoa aldarrikatze-

ko. Mobilizazio nagusiak hiri-
buruetan egin ziren arren, Ei-
barren ere kontzentrazioa egin 
zuten hainbatek, Egogain ge-
rontologia zentruko terrazan. 
Martxoaren 4an, eguenean, be-
rriz egingo dute greba.

Zaintza publikoa aldarrikatzeko 
kontzentrazioa Egogainen

>>>  Eibarko Sarek antolatuta, aterki eta mugikorren linterne-
kin mosaikoa irudikatuko da gaur, 19:30ean Untzagan, presoen 
aldeko kontzentrazioan. Diotenez, “aurtengoak konponbidearen 
urtea izan behar du eta hori martxan jartzen dugula irudikatu nahi 
dugu. Esan beharrik ez dago mosaiko hori osatzeko denon beha-
rra dugula, beraz animatu parte hartzera. Denon artean lortuko 
dugu”. Antolatzaileek  ekitaldirako guardasolak eramango dituz-
te, baina jendeari mugikor linternadunak eramatea eskatu diote.

Mosaikoa osatuko da gaur

>>>  Arima Galduak jugger ki-
rol klubak musuko solidarioak 
atera zituen eta, horiek salduta 
lortu dituzten 100 euroak Gau-
tena autismoaren espektroko 
nahastea dutenen senideen 
Eibarko elkarteari eman diz-
kiote, “autismoari ikusgarrita-
suna emateko eta ikerketetan 
laguntzeko”. 

Arima Galduak klubetik adie-
razi dutenez, 7 eurotan eros dai-

tezkeen musukoak egin dituzte 
AECC Minbiziaren Kontrako 
Eibarko bulegoarentzat ere, 
minbiziaren ikerketan lagun-
tzeko, baina gutxi batzuk bai-
no ez dituzte saldu orain arte. 
Norbaitek interesa izanez 
gero, klubarekin kontaktuan 
ipini daiteke, arimagalduak@
gmail.com helbidera idatzita 
edo 666350344 telefono zen-
bakira deituta.

Arima Galduak-ek maskarak egin 
ditu, herriko elkarteei laguntzeko
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Me r k a t u  P l a z a r e n 
proiektua orain dela 
urte batzuk jarri zen 

abian, baina diru-arazoak izan 
dira tartean eta espero baino 
gehiago luzatu da amaiera-da-
ta. Udaleko hirigintzako ardu-
radun politikoa den Jon Iraola 
Iriondok honela dio: “Draga-
dosekin zenbait tira-bira izan 
genituen, eta horrek 2018an 
obra urtebetez gelditzea eragin 
zuen, baina orain IZA-Cam-
pezorekin proiektua aurrera 
doa”. Aurreikuspenak betez 

gero, maiatzean dena prest 
egongo da. 

Eraikinari azken ikutuak 
ematea besterik ez zaio gera-
tzen ateak zabaltzeko: garajeak, 
barruko gelak eta bulegoak, pla-
za berria, argiztapena, barru-
ko enparantza, kafetegia… ia 
amaituta daude. “Garabia da-
tozen asteetan kenduko dute, 
hori pendiente dago oraindik” 
adierazi du Jon Iraolak. 

Merkatu Plazaren berri-
kuntzarekin batera, inguruko 
kaleetan ere aldaketak egingo 

dira. Besteak beste, Muzategi 
kalearen eta plaza berriaren 
zaharberritze prozesua egite-
ko proiektua abian dago, eta 
“2021ean amaituko dela” az-
pimarratu du Iraolak. Horrez 
gain, aste gutxi barru, otsaile-
rako hain zuzen, Errebal ka-
lean une honetan dauden obrak 
amaituko dituzte. Honela gehi-
tu du hirigintzako politika ar-
duradunak: “Ibarkurutzeko 
iturria ere berriztuko dugu; 
argiak jarriko dizkiogu, eta 
harriak biziberrituko ditugu”.

Maiatzean amaituko dira 
Errebaleko obrak

Urtarrilean hamairu urte bete dira eibartarrek hiriko erdigunetik eraikinik esanguratsuenetariko bat desagertzen 
ikusi zutenetik: hornikuntza-plaza zaharra eta Eibarko Musika Eskola batzen zituena. 2007an, erdigune horretan 

10.000 metro koadro inguruko merkataritza-gune moderno bat eraikitzea zen planteamendua. Baina obren enpresa 
esleipendunarekin izandako hainbat arazok proiektu haren porrota eragin zuten, eta ez zen inoiz gauzatu. Egun, 
hamahiru urte geroago, eibartarrek amaiezina dirudien obretan dagoen espazio batekin bizitzen jarraitzen dute, 

Coliseo antzokitik metro gutxira. Aurreikuspenak betetzen badira, urte honetako maiatzean amaituko dituzte lanak.

“Dragadosekin 
zenbait  
tira-bira izan 
genituen, eta 
horrek 2018an 
obra urtebetez 
gelditzea eragin 
zuen”
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“Merkatu Plazan 
parking-a 
egongo da, 
eta bi solairu 
izango ditu: 
publikoa eta 
kontzesiozkoa”

Aparkalekuak
Eibartar asko kezkatuta daude 
Errebal kaleko obrek ekar deza-
keten aparkaleku murrizketa-
rekin. Izan ere, espaloiak han-
dituko dituztenez, normalena 
aparkalekuak kentzea izango 
litzateke. Hala ere, hirigintza-
ko arduradunak honela argitu 
du: “Merkatu Plazan parking-a 
egongo da, eta bi solairu izan-
go ditu: lehen solairua publi-
koa izango da, eta bigarrena, 

ordea, kontzesiozkoa”. Azken 
horretarako herritarren artean 
zozketa egingo da, eta nahi due-
nak eman ahal izango du ize-
na; hala ere, “laster zabalduko 
dugu horren inguruko zalan-
tzak argitzeko bulegoa”.

Aurrekontua
Aurtengo aurrekontua 710.000 
eurokoa da. Politikariak dio iaz 
Errebaleko jatorrizko proiek-
tua aldatu zutela, aldaketa gu-

txi batzuk egin beharra zegoe-
lako obra aurrera ateratzeko 
eta horrek, ezinbestean, kostu 
gehigarria ekarri zuela. Bes-
te zenbait aldaketaren artean, 
aipagarriena honako hau dela 
diosku Jon Iraolak: “Hasiera 
batean biomasa-galdara bat 
jartzea aurreikusita zegoen, 
baina azkenean modu jasan-
garriagoan egingo dira kontu 
horiek, eta erotermia bat eta 
eguzki-plakak jarri dira”.

Epe luzerako beste  
bi udal-proiektu

Errebaleko proiektua alde 
batera lagata, Udalak epe 
luzerako beste bi proiektu 
handi jarri ditu abian: batetik, 
Julian Etxeberria kalea-
ren trafikoaren norabidea 
aldatzea eta anbulatorio-
ko parkea berriztea, eta, 
bestetik, erdigunea Mekola 
eta Arratebiderekin lotuko 
dituzten bi igogailu jartzea.

Aipatutako lehenengo 
proiektuak, Julian Etxebe-
rriakoak, Errebal berrurbani-
zatzeko obretan erabiltzen 
ari diren irizpide estetikoen 
antzekoak jarraituko ditu. 
Aurretik, dauden espaloien 
azalera handituko da eta, 
horrekin batera, argiteria, 
edateko ura, eta euri-uren 
sareak berrituko. Hurrenik, 
hiriko erdiguneko ibilgailuen 

trafikoa berrantolatuko da. 
Horrela, Julian Etxeberria 
kaleko eta San Agustin zehar-
kaleko trafikoaren noranzkoa 
aldatuko da, eta dagozkion 
egokitzapenak egingo dira 
seinaleztapenean, trazadu-
ran eta bestelakoetan. Gaine-
ra, Errebal kaletik zirkulatzen 
duten ibilgailuek, Donostia-
rako norabidea hartu nahi 
badute, ezkerrera biratu ahal 

izango dute egungo Alda-
patxo parkearen aurrean, 
Julian Etxeberria igoz eta 
Bidebarrieta kalera abiatuz. 
Halaber, Bidebarrieta kaletik 
doazen ibilgailuek ezkerrera 
biratu ahal izango dute San 
Agustin zeharbidetik Errebal 
kalera joateko. 

Anbulatorio aldean, Iraolaren 
hitzetan, “parkearen espa-

zioa ondo aprobetxatuko 
dugu; zementu guneak gutxi-
tu eta gune berdeak jarriko 
ditugu”. 

Horrez gain, esan bezala, 
bigarren erronka modura, 
Mekolan Udalak bi igogailu 
jarriko ditu martxan: lehe-
na, orain dela gutxira arte 
Bildosolaneko txaleta zegoen 
lursailetik Mekola kaleraino, 
eta bigarrena, kale horretatik 
Arratebideraino. Bildosola-
neko txaleta zegoen partzela 
lautu eta Berdintasunaren 
pasealekuaren kota berera 
eramango da. Horrekin lotu-
ta, San Juan kalea berrizteko 
asmoa ere badago. 

Aurretik aipatutako bi udal-
proiektu horiek 2022. eta 
2023. urtean hasiko direla 
aurreikusten du Iraolak, epe 
luzerako proiektuak direlako 
momentuz.



ERREPORTAJEA10 …eta kitto!
1173. zenbakia

Inguruko herrietan ere egi-
ten dira sanblasak, baina 
badirudi urteetan zehar gu-

rean eutsi zaiola ondoen ohitu-
rari. Inguruko herrietako eus-
kara hiztegietan, Bergarakoan 
kasu, horrela jasota dago. Dena 
den, hamarkada batzuetatik 
hona, gero eta ohikoagoa da 
Gipuzkoako zein Euskal Herri-
ko gozotegi askotan aurkitzea 
anisdun opilak. 

Non bedeinkatu?
Eibartarrentzat egun seinala-
tua da otsailaren 3a, eta eguna 
iristen denerako etxe askotan 
edukitzen dira prest opilak  (pe-
goretako anis-usaina horren 
erakusgarri), bedeinkatzera 
eramateko. Adinduak, gazteak 
zein umeak hurbiltzen dira he-
rriko elizetara egunerako pro-
pio antolatutako bedeinkatze-
elizkizunetara. 

Aurten, osasun-egoerara 
egokitutako neurriak hartuko 
dira elizetan sanblasak, zintak 
eta bestelakoak bedeinkatze-
ko. Hala ere, tradizioari eu-
tsiz, meza bereziak ospatuko 
dira herriko eliza gehienetan 
eguaztenean: San Andresen 
11:00etan eta 12:00etan egin-

go da ospakizuna; Karmengo 
Amaren elizan (Karmelite-
tan) 11:00etan eta 19:00etan; 
San Agustinen (Estaziño ka-
lean) 12:00etan, San Pio X 

elizan 11:00etan; Urkiko eli-
zan 10:30etan eta Amañakoan 
12:00xetan. Azitaingo elizan 
eta beste hainbatetan, ordea, 
aurten San Blas eguneko ospa-
kizunik ez egitea erabaki dute.

Ikastaroa
Bihar, zapatua, San Blas opilak 
egiteko amaren errezeta herri-
ra zabalduko du Edurne Zena-
rruzabeitiak. Izan ere, opilak 
egiteko ikastaroa eskainiko du, 
11:00etatik 13:00etara, Arrate 
Kultur Elkartearen lokalean 
(Zuloagatarren kalean). Eibar-
ko gozo famatua egiteko erabil-
tzen duen errezetaren sekre-
tuak kontatu dizkigu bertan. 
Belaunaldiz belaunaldi jaso-
tako ondarea, dudarik gabe, 
zaindu eta zabaltzen jarraitu 
behar den altxorra. 

Aurrez aurreko ikastarora 
joateko aukera ez dutenen-

tzat, Edurnek bideo bitartez 
azalduko ditu opilak egiteko 
jarraitu beharreko urratsak. 
Astelehenean izango da www.
etakitto.eus webgunean eta sare 
sozialetan ikusgai, etxe guztie-
tan eguaztenerako San Blasak 
prest egon daitezen.■ 

Sanblasa, zuriz jantzitako opila
Datorren eguaztenean, hilaren 3an, zuriz jantziko da Eibarko hiria, opilen eta haiek estaltzeko zapien kolore zuriaz. 

Urte askotako tradizioari jarraituz, etxe askotan egiten dira oraindik ere anisez bustitako sanblasak eta, ondoren, 
elizara eramaten dira, bedeinkatzera, ur bedeinkatuaren ikutuak eztarriko  gaixotasunak uxatzen dituelakoan. 

Hortik dator opilekin batera gero lepoan jartzen diren zintak edo lokarriak ere bedeinkatzearena.

Badirudi urteetan 
zehar gurean 
eutsi zaiola  
ondoen ohiturari
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Eibarko Antzerki Jardunal-
dien 44. edizioa aurkeztu 
zuten eguaztenean uda-

letxean. Edizio berezia izan-
go da aurtengoa, zalantzarik 
gabe, gaur egun bizi dugun 
egoera kontuan hartzen ba-
dugu behintzat. Hala ere, pan-
demiak iazko saiakera erdi-er-
ditik moztu ondoren, aurten 
“lagaezina” zen jardunaldiak 
aurkeztea, Miguel de los To-
yos alkateak esan zuen bezala. 
Horrela, iazko jardunaldiak 
amaitu eta berehala hasi ziren 
aurtengoak prestatzen. “Pan-
demian zehar kirolaz, ekono-
miaz eta beste hainbat gauzataz 
ohartu gara, baina kultura ere 
aintzat hartu behar da”, bere 
iritziz.

Moduren baten, aurtengo 
jardunaldiek iazkoekin lotu-
ra izango dute, orduan egin 
ezin izan ziren antzezlan ba-
tzuk ekarriko dituztelako. “Iaz 
bertan behera geratu ziren saio 
batzuk urtean zehar eskaini 
ditugu eta orain beste lau eka-
rriko ditugu”, Patxi Lejardi eus-
kara eta kultura zinegotziaren 
berbetan.

Antzerki Jardunaldiak otsai-
laren 9tik martxoaren 23ra 
egingo dira eta saio gehienak 
Coliseoan emango dituzte.
Saioetako bat, adliz, ‘Vidas en-
terradas’ izenekoa, Portalean 
egingo da, gertuko antzerkia 
eskaintzen dutelako (“oso pro-
posamen indartsua da eta 15 
laguneko taldeetan egingo da 

Portaleko toki ezberdinetan”, 
antolatzaileen berbetan). Gai-
nera aurten, 44 urtetan lehen 
aldiz, ez da saiorik egingo Hez-
kuntza Esparruan, pandemiari 
aurre egiteko neurriak tarteko. 
“Parentesi bat besterik ez da, 
jardunaldiak espazio horretara 
itzuliko dira egoerak horreta-
rako aukera ematen duenean”, 
antolatzaileen berbetan.

Euskarazko bost saio
Roberto Herrero, David Bar-
bero eta Pedro Barea kazeta-
ri eta antzerki-kritikoen, Ane 
Gabarain aktorearen, Fernan-
do Bernués zuzendariaren eta 
hainbat urtetan Eibarko Jar-
dunaldietako zuzendari izan 
den Juan Ortegaren arteko so-
lasaldiak emango die hasiera 
jardunaldiei otsailaren 9an, 
19:00etan, Coliseoan. Herriko 
jardunaldietan bizitako pasa-
dizoak eta bitxikeriak kontatu-
ko dituzte, eta etorkizuna nola 
ikusten duten azalduko dute. 
“Solasaldira etortzeko gonbi-
datuko nuke jendea, ez delako 
erraza horrelako pertsonak so-
lasaldi baterako batzea”, aipatu 
zuen eguazteneko prentsau-
rrekoan publikoaren artean 
zegoen Juan Ortegak.

Solasaldiaren ondoren, otsai-
laren 10etik aurrera, Euskal 
Herritik eta Espainiako hain-
bat lekutatik etorritako 19 an-
tzerki-konpainia izango ditu-
gu, eskarmentu handikoak zein 
gorabidean dauden talentuak. 
Komedia, zirkoa, drama, kei-
nu-antzerkia eta musika eka-
rriko dute Coliseoan eskainiko 
diren 21 emanaldietara.

Konpainien artean hamar 
izango dira Euskal Herrikoak 
eta euskarazko bost emanal-
di eskainiko dituzte. Lehena, 
Demode Produkzioak taldea-
ren ‘Kutsidazu bidea Ixabel’ 
musikala, otsailaren 12an eta 
13an, 19:00etan. 90 minutuko 
iraupena duen komedia musi-
kal hori “oso interesgarria” da 
jardunaldietako antolatzaileen 
iritziz, “eta une alaia pasako 
dute ikusleek”.

Euskarazko hurrengo saioa 
otsailaren 24an emango dute, 
19:00etan. Lurrun Minez Kon-

19 konpainia 
etorriko dira 
Coliseora eta 
21 emanaldi 
eskainiko dituzte 
guztira; tartean 
euskarazko bost 
antzezlan

Antzerki Jardunaldiek 
ez dute hutsik egingo, 
44. edizioa hastear da
Aurten goiz iritsi zaizkigu Eibarko Antzerki Jardunaldiak, otsailaren hasieran. Aurreko 
edizioko antzezlan batzuk taularatu barik geratu ziren koronabirus ditxosoarengatik 
eta gozokia ahotik kendu ziguten. Orain, iritsi da antzerkia berriz dastatzeko 
momentua, sasoi honetan ikusi daitekeen antzerki onenaz gozatzeko unea. Ikasi 
dugu gauzak egun batetik bestera aldatu daitezkeela eta, horregatik, unean unekoa 
aprobetxatzeko prest gaude. Hartu tokia eserlekuan, eroso jarri eta itzali argiak. 
Ikuskizuna hastear da.
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painiak ‘Lurrun minez’ izeneko 
ikuskizuna eskainiko du,  “hiru 
marikaren arteko drama psi-
kologiko, sozial eta sexuala”, 
Olatz Gorrotxategik zuzenduta 
eta Joseba B. Lenoirren zuze-
neko musikarekin. “Aparteko 
garrantzia ematen dio musi-
kak ikuskizunari”, antolatzai-
leen ustez.

Martxoan sartuta, 2an ‘Ame-
riketako bidaia’ antzezlana 
emango dute, Patxo Telleriak 
sortutako tragikomedia. Mi-
reia Gabilondo da antzezlana-
ren zuzendaria eta bi emaku-

me gazte dira protagonistak: 
Goazen telesailean ikusi ahal 
izan ditugun Miren Arrieta eta 
Nerea Mazo. Ikasturte batera-
ko Estatu Batuetara joan diren 
Jone eta Mariaren gorabeherak 
kontatzen ditu obrak.

Euskarazko laugarren an-
tzezlana ‘Atzerrian lurra ga-
rratz’ izango da, Huts Teatroa 
eta Artedramarena. Amancay 
Gaztañagak zuzentzen du lana, 
eta Ander Lipus eta Laura Pe-
nagos dira antzezleak. Mar-
txoaren 9an emango dute, 
19:00etan.

Euskarazko lanekin amai-
tzeko, martxoaren 16an Patxo 
Telleriaren beste lan bat eka-
rriko dute, baina komedia kasu 
honetan: ‘Ez dok ero’. Telleria 
bera eta bere bikote artistikoa 
den Mikel Martinez dira obra-
ren protagonistak, eta Kixote 
eta Santxo erreferente hartuta, 
euskal antzerkiaren ‘road mo-
vie’ eroa egiten dute.

Sarrerak eta segurtasuna
Osasun- eta segurtasun-neu-
rrietara egokitutako ordutegi 
eta aforoarekin egingo dira saio 

AURRE SALMENTA          
COLISEOAN
• HITZORDUA JASO:  

Urtarrilaren 27an eta 28an.
• HITZORDUAREKIN SARRERA 

JASO: Urtarrilaren 30ean 
eta 31n, eta otsailaren 1ean; 
10:00etatik aurrera.

• Otsailaren 1etik aurrera, aste-
lehenetan eta barixakuetan, 
17:30etik 19:30era.

ON-LINE
www.kutxabank.es bitartez 
bihar 10:00etatik aurrera.

SARRERAK LEIHATILAN
Funtzio bakoitza hasi baino 
ordubete lehenago Coliseoan.

Elena Irureta eta Ane Gabarain jardunaldietan izango dira.

Imanol Ariasek lehen aldiz 
antzeztuko du Eibarko Antzerki 
Jardunaldietan.

Egitaraua >>>
OTSAILEAN

10 (eguaztena) 18:45 “Esperando a Godot” (Pentación, Madril) 110 minutu 15 euro Coliseoan
11 (eguena) 18:45 “Esperando a Godot” (Pentación, Madril) 110 minutu 15 euro Coliseoan
12 (barixakua) 19:00 “Kutsidazu bidea Ixabel” (Demode, Gipuzkoa) 90 minutu 12 euro Coliseoan
13 (zapatua) 19:00 “Kutsidazu bidea Ixabel” (Demode, Gipuzkoa) 90 minutu 12 euro Coliseoan
16 (martitzena) 19:00 “Real book vol.1” (Loyola Garmendia eta Iñaki Salvador) 80 minutu 12 euro Coliseoan
18 (eguena) 19:00 “Caballo / Dostoyevski” (Teatro Hacería, Bizkaia) 70 minutu 12 euro Coliseoan
20 (zapatua) 19:00 “El coronel no tiene quien le escriba” (Okapi, Madril) 80 minutu 15 euro Coliseoan
23 (martitzena) 19:00 “La isla” (Histrión teatro, Granada) 70 minutu 12 euro Coliseoan
24 (eguaztena) 19:00 “Lurrun minez” (Lurrun minez konpainia, Bizkaia) 60 minutu 12 euro Coliseoan
26 (barixakua) 19:00 “Los hijos” (Producciones teatrales contemporáneas, Madril) 100 minutu 15 euro Coliseoan
27 (zapatua) 17:00 “Alpha” (Ganso & cía, Bizkaia) 60 minutu 5 euro Coliseoan
MARTXOAN

2 (martitzena) 19:00 “Ameriketako bidaia” (Tanttaka, Gipuzkoa) 90 minutu 12 euro Coliseoan
4 (eguena) 19:00 “Lloviendo ranas” (Ados teatroa, Gipuzkoa) 65 minutu 12 euro Coliseoan
6 (zapatua) 19:00 “Mi último baile” (Pabellón 6 gazte konpainia, Bizkaia) 85 minutu 12 euro Coliseoan
9 (martitzena) 19:00 “Atzerrian lurra garratz” (Huts teatroa - Artedrama, Bizkaia) 75 minutu 12 euro Coliseoan
12 (barixakua) 19:00 “Vidas enterradas” (Corsario, L’om-Imprebís, Micomicón...) 75 minutu 12 euro Portalean
13 (zapatua) 17:00 “Italino grand hotel” (Companya La Tal, Bartzelona) 60 minutu 5 euro Coliseoan
16 (martitzena) 19:00 “Ez dok ero” (Tartean teatroa, Bizkaia) 80 minutu 12 euro Coliseoan
17 (eguaztena) 19:00 “Proyecto Fausto” (Delirium teatro, Tenerife) 80 minutu 12 euro Coliseoan
19 (barixakua) 19:00 “Tempus fugit” (Lamov, Zaragoza) 60 minutu 12 euro Coliseoan
23 (martitzena) 19:00 “Don Quijote somos todos” (Teatro del Temple, Zaragoza) 90 minutu 12 euro Coliseoan

Fernando Bernués.
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guztiak, eta sarrerak erosteko 
hiru aukera egongo dira. Bate-
tik, Coliseoan erosi ahal izan-
go dira, baina hitzordua hartu 
behar izan da aurretik, hilaren 
27an eta 28an, Coliseoan ber-
tan. Hitzordua hartu ondoren, 
sarrerak bihar, etzi eta aste-
lehenean jaso ahal izango dira 
10:00etatik aurrera; eta aste-
lehenetik aurrera astelehene-

tan eta barixakuetan 17:30etik 
19:30era. Bigarrenik, sarrerak 
Kutxabank bitartez erosteko au-
kera egongo da bihar 10:00eta-
tik aurrera. Eta hirugarrenik, 
antzezlan bakoitza hasi baino 
ordubete lehenago Coliseoko 
leihatilan erosi ahal izango dira.

Sarreren prezioak 5 eta 15 
euroren artean egongo dira, 
antzezlanaren arabera, baina 

Coliseoaren Laguna txartela 
dutenek deskontuak izango di-
tuzte. Adibidez, 15 euro balio 
duten sarrerak 10,50 euroren-
gatik eskuratu daitezke txartel 
horrekin, eta 12 eurokoak 8,50 
eurorengatik.

COVID-19ari aurre egite-
ko hartutako neurrien ondo-
rioz, Coliseoko aforoa murriztu 
egin dute eta protokolo berezia 

zehaztu dute, baina jardunal-
dien antolatzaileek behin eta 
berriz azpimarratzen dutenez, 
“kultura segurua da”. Segurua 
eta beharrezkoa, bai gizartea-
rentzat bai kulturgileentzat. 
“Jardunaldiei esker 100 lagu-
netik gora egin ahal izango dute 
lan”, José Luis Gonzalez ‘Pos-
polo’ Udaleko kultura zinego-
tziaren berbetan.

Eguaztenean egin zuten Eibarko Antzerki Jardunaldien 44. edizioaren aurkezpena. EKHI BELAR
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Skaterrak beti egon dira 
hor. Baina patinetean 
ibili nahian, beste barik, 

baztertuak izan dira askotan. 
“Kalean edo parke batean pa-
tinatzen bagabiltza, askotan 
jendeak udaltzainei deitzen 
diete kexaka”, dio Jon Agirre-
gomezkorta Ranpa eta Truko 
elkarteko presidenteak. Udal-
ordenantzak, aldiz, ez du zehaz-
ten kalean patinatzea debeka-
tuta dagoenik. “Jartzen du ezin 
direla hiri-altzariak hondatu”, 
azaltzen digu Jonek, baina he-
rriko skaterrek nahiko argi dute 
herritarrek ez dituztela begi 
onez ikusten.

Kalean ez dira ongietorriak, 
baina eurendako prestatutako 
gunea ez da egokia. “Sautsiko 
skate parkea oso zaharkituta 
dago eta, ondorioz, ez da batere 
segurua. Guk egin behar izan 
dizkiogu konponketa batzuk”, 
kontatu digutenez.

Aspalditik dabiltza patina-
tzeko toki egoki bat eskatzen 
eta, besteak beste, horregatik 
sortu dute elkartea. “Talde mo-
duan bakarka baino gehiago 
eragin dezakegu. Horrela, al-
katearekin eta hainbat alder-
di politikotako ordezkariekin 
bildu gara dagoeneko”, diosku 
Agirregomezkortak, “eta gure 

proposamenak ondo hartu di-
tuzte printzipioz, gero ikusiko 
dugu akziora pasatzen diren”.

Patinatzeko leku egokiak
Bi dira Ranpa eta Trukoren 
proposamen nagusiak: Sautsi-
ko skate parkea birmoldatzea 
eta patinatzeko eremu estalia 
sortzea. Sautsiko parkearen 
egoera kaskarrari dagokionez, 
gauza batek ematen du aten-
tzioa. “Nahiago dugu Altzu-
barreneko frontoian patinatu, 
hona etortzea baino”, aitortzen 
dute elkartekoek. Bestela, Ei-
bartik kanpo joan behar iza-
ten dute.

Elkartearen ustez, “Sautsiko 
parkea zaharkituta dago, mo-
dulu batzuk altxatuta daude eta 
kontuz ibili behar zara tupust 

Adin guztietako 
kideak ditu 
Ranpa eta Truko 
Skate Elkarteak, 
eta demaseko 
anaitasun giroa 
dute

Patinatzeko toki bila
Patinatzea maite duen eibartar talde batek Ranpa eta Truko Skate Elkartea sortu du. Patinatzeko herrian dauden 

azpiegituretan hobekuntzak egin nahi dituzte, modu egokian patinatzeko, herritarrak skatearen mundura 
erakartzeko, skatearen kultura sustatzeko eta, horrela, Eibarren skate komunitatea sortzeko. Debabarrenako 

patinatzaile guztiei ateak ireki dizkiete eta ranpaetatruko@gmail.com helbidera idatzita edo 640 53 25 71 (Jon) 
telefonora deituta jarri daiteke eurekin harremanetan.



ERREPORTAJEA 15…eta kitto!
1173. zenbakia

egin nahi ez baduzu, lurra ez 
da egokia, inguruko hesiak ez 
dira batere seguruak, modu-
luak ez dira ikasteko egokiak… 
berrikuntza eta birmoldaketa 
behar du modu egokian pati-
natzeko, eta gero mantenua 
beharrezkoa da”.

Sautsiko parkea birmolda-
tzea da elkartearen gutxiene-
ko eskaera eta proiektu bat 
aurkeztu diote Udalari, baina 
urtean zehar Euskal Herrian 
euri asko egiten duela kontuan 
izanda, estalitako gune bat edu-
kitzea berebizikoa ikusten dute. 
“Estalitako toki bat behar dugu 
Eibarren. Sautsiko parkea es-
taltzea posible ez bada, Erreba-
leko merkatu plaza berrian or-
dutegi jakin batean patinatzeko 
toki bat egokitzea aukera bat 

da, adibidez, baina ideia gehia-
go ditugu buruan”, diotenez.

Kaleko kultura
Ranpa eta Truko Skate Elkar-
tean giro berezia bizi da. “Gure 
arteko harremana bikaina da. 
Adiskidetasuna da nagusi eta 
ez dago inolako lehiakortasun 
zikinik. Lehia badago, sanoa 
da. Bakoitzak besteengandik 
ikasten du eta elkarri laguntzen 
diogu”, diote elkarteko kideek.

Adin guztietako kideak ba-
tzen ditu elkarteak, baina ez-
berdintasun hori muga bat 
izan beharrean, abantaila da. 
“Skaterren artean demaseko 
anaitasun giroa aurkitu dugu”, 
esan digu esker onez Ana Ba-
glietto Unai Zabala gaztetxoa-
ren amak.

Skatea kalean sortu da eta 
kalea da bere habitata. “Hiri 
handietan patinatzeko to-
kiak egokitzen dituzte, baina 

kontua da han jendeak ondo 
ikusten duela eta hemen ez. 
Txip hori aldatu beharko li-
tzatekeela uste dugu”, diote 
elkartekoek. Gainera, skatea ez 
da patinatzea bakarrik. “Toki 
berean batzuek patinatu egi-
ten dute, baina beste batzuek 
rapa abesten dute, albokoek 
dantzatu… Kaleko kultura da”, 
euren ustez.

Ranpa eta Trukok skatearen 
kultura herrira zabaldu nahi 
du, herritarrekin modu atsegi-
nean elkarrekin bizitzeko eta 
aisialdirako aukera gehiago es-
kaintzeko. Horretarako, hain-
bat ekintza (erakustaldiak, tai-
lerrak…) egiteko asmoa dute 
pandemiak uzten duenean. As-
matuko dituzte oztopo guzti 
horiek gainditzeko trukoak. ■

“Sautsiko parkea 
zaharkituta 
dago, modulu 
batzuk altxatuta 
daude, inguruko 
hesiak ez dira 
seguruak, ez da 
hasiberrientzat 
egokia…”

Sautsiko parkearen egoera kaskarra denez, Altzubarreneko frontoian patinatzen dute Ranpa eta Truko Skate Elkartekoek. EKHI BELAR



GAZTE KITTO16 …eta kitto!
1173. zenbakia

Txikitatik hazi zara artearen 
munduaz inguratuta. Kontai-
guzu.
Oso gaztetatik joan izan naiz 
nire aitak edota bere lagunek 
egiten zituzten erakusketak 
ikustera. Etxean betidanik 
ikusi izan dut aita marrazten, 
eta bere margolan eta pintura 
asko ditugu etxeko hormetan. 
Ez dakit aita ikusteagatik edo 
odolean daramadalako, baina 
nik ere oso txikia nintzenetik 
izan dut artearen munduare-
kiko lotura handia. Ez da beha-
rrezkoa izan aitak marraztera 
behartzea, ezta gutxiagorik ere. 
Nik neuk izan dut marrazteko 
iniziatiba edo grina, entreteni-
garria iruditzen zaidalako, eta 
asko gustatzen zaidalako. 

Noiz erabaki zenuen artearen 
arloari profesionalki ekitea? 
Zergatik?
Arte Ederretako Gradua amaitu 
nuenean, nire zaletasuna profe-

sionalizatzeko beharra sumatu 
nuen. Hori egin ezean, beste 
edozein lekutan hasi beharko 
nintzatekeen lanean, eta hori ez 
zen nire asmoa. Niri marrazke-
taren arloa gustatzen zitzaidan, 
eta horren aldeko apustua egi-
tea erabaki nuen. 

Zure Instagrameko kontuan 
ikusi dugu zure lan gehienak 
komikiak direla. Zertan oina-
rritzen zara komikiak idazteko 
eta marrazteko? Zein teknika 
artistiko erabiltzen duzu ho-
rretarako?
Komikiak egitearena nire kontu 
pertsonala da. Hasiera batean 
guztiz inprobisatuta egiten ni-
tuen komikietako bai marraz-
kiak eta baita testuak ere, bu-
rura etortzen zitzaidanarekin. 
Hala ere, egia da batzuetan au-
rrez pentsatutakoak ere egiten 
ditudala, aurretiko zirriborroe-
tan oinarrituta. “Rotring” tek-
nika da erabiltzen dudana; beti 

marrazten dut eskuz, boligrafo 
beltz fina erabilita. 

Eibarko eraikinak ere marraz-
ten dituzu. Zein irizpideren 
arabera egiten duzu aukera-
keta kasu horietan? Zergatik?
Normalean enkargu bidez egin-
dakoak izaten dira eraikineta-
ko marrazkiak. Oso urrutira 
joan gabe, Gerra Zibilaren on-
doren Eibarren egin zen berre-
raikitze industrialaren harira, 
zenbait tailerren marrazkiak 
egiteko eskaria jaso nuen: da-
goeneko existitzen ez direnak, 
oraindik ere martxan jarraitzen 
dutenak… Denetarik marraz-
tu nuen.

Graffiti zalea ere bazara. Zein 
helbururekin marrazten ditu-
zu kaleak? Legeak onartzen 
al du hori?
Graffitiak egiten ditudanean, 
nire helburu nagusia marraz-
ten dudan bitartean ondo pasa-
tzea da. Beti joaten naiz aban-

donatuta dauden fabrika eta 
eraikinetara, inork molesta-
tu ez nazan, eta nik inor mo-
lestatu ez dezadan. Lagunen 
batekin horrelako tokietan 
graffitiak egitera joatea asko 
gustatzen zait.

Autonomoa zaren aldetik, en-
karguak ere egiten dituzu. Zein 
motatako lanak eskatzen diz-
kizute gehienbat?
Erretratuak dira, batik bat, 
gehien egiten ditudan lanak. 
Egia da bestelako lanak ere egin 
izan ditudala. Momentuz in-
guruko jendeak egindako en-
karguak izaten dira gehienak: 
ezagunak, gurasoen lagunak, 
nire lagunen ingurukoak… 

Argitaratu duzu inoiz zure lan 
guztiak biltzen dituen liburu/
bilduma/proiekturik?
Nik neuk argitaratu nituen nire 
komikiak. 2015ean komikieta-
rako sortuta nuen protagonis-
taren lehen urteak jasotzen zi-

#  MARTIN AZPILIKUETA   
Marrazkilari eta komikilaria  #

“Nire zaletasuna 
profesionalizatzeko 
beharra somatu nuen 
ikasketak amaitzean”
27 urteko marrazkilari eta komikilari eibartarra da Martin 
Azpilikueta. Arte Ederretan lizentziatu zen orain dela urte batzuk, 
eta egun artearen munduan erabat murgilduta bizi da. Eibarren 
erreferente artistikoa den Jose Antonio Azpilikueta ezagunaren 
semea da ilustratzailea. 
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tuen komikia argitaratu nuen. 
2018an, pertsonaia horri se-
gida emate aldera, lehenengo 
komiki haren jarraipena atera 
nuen, bigarrengo komiki ba-
tean. Bi lan horien artean per-
tsonaiaren eboluzioa eta gara-
pena ikusi zitekeen, batez ere, 
grafismoari erreparatuta. Esan 
daiteke Instagrameko profi-
la (elmarto20600) nire lanen 
erakusleihoa dela, baina hori 
profesionalizatu nahi bada, 
denbora asko eskaini behar 
zaio sare soziala kudeatzeari. 

Gaiaren inguruko ikastaroak 
ere eman dituzu noiz edo noiz. 
Zer da erakusten duzuna? Zein 
helbururekin?
Arteari lotutako hainbat kurtso 
edo ikastaro eman izan ditut. 
Ermuko Liburutegiarekin bi 
urtetik hona elkarlanean ema-
ten ari naizen ikastaroa nabar-

mentzea gustatuko litzaidake: 
urtean bederatzi bat klase ema-
ten dizkiet Lehen Hezkuntza-
ko ikasleei, komikiei buruzko 
oinarrizko ezagutzak eskainiz. 
Oso gustura nago horrelako la-
nak egiten.

Etorkizunera begira, zein au-
rreikuspen dituzu? Mundu ho-
rretan jarraitzeko asmoa dau-
kazu?
Mundu horretan jarraitzea gus-
tatuko litzaidake, hori baita be-
netan gustatzen zaidana, baina, 
etorkizunean, nork daki! Lan-
kargaren arabera hartu beharko 
dut erabakia, eskaera-kopuru 
handia baldin badaukat, ho-
netan jarraitzeko aukera izan-
go dut, eta, bestela, denborak 
esango du. Aukera eta eskaintza 
berriak jasotzeko prest nago, 
betiere artearen mundua oi-
narri izanda.
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KOLABORAZIOAK

Rebecca Solnit idazle estatubatuarrak ideia interesgarri bat 
aurkezten du Una guía sobre el arte de perderse liburuan. “Gal-
tzeak bi adiera ditu: alde batetik, gauzak edo pertsonak galtzeak 
ezagutzen dugun zerbaiten desagerpenarekin du zerikusia.  
Beste alde batetik, norbera galtzea ezezagunaren agerpena-
rekin dago lotuta. 

Galtzen ditugun objektu edo pertsonak daude: belarritakoak, 
etxeko giltzak, lagun bat… Baina zu non zauden badakizu eta 
inguratzen zaituena ere ezagutzen duzu. Elementu bat soilik 
dago faltan. Edo norbera galtzen da. Eta kasu horretan MUN-

DUA munduaz dakiguna bai-
no handiago egiten da”. 

Ideia hori erabili dut bu-
ruan bueltaka. Eta konturatu 
naiz objektu edo pertsona bat 
galdu dudanetan (batzuetan 
behintzat) ni ere galduta sen-
titu naizela sarri; eta ordura 
arte ezagutzen nuen mundua 
zabaldu eta handitu egin dela 
zerbaiten edo norbaiten galera 
bizi izanarekin batera. 

Galtzea, galduta egotea, 
eder eta kitzikagarri bihur-
tzen da momentu horretan. 
Izan ere, Mundua beti izango 
da munduaz dakiguna baino 
handiago eta konplexuago. 

Beti eta denok (existitzen da beti eta denok?)  galduta gaudela 
esatera ausartuko naiz; eta, juxtu, horrek egiten duela interes-
garriago bizi dugun bizitza. 

Galduta nagoenean nireganako bidea erakusten didaten 
kontuez arituko naiz hemen. Gehienetan Letrak, hitzak, poe-
mak eta liburuak izango ditut hizpide. Kantek, antzezlanek 
edo pelikulek ere ekartzen naute nigana. Eta puzten dute nire 
bihotza. Lagunarteko konturen bat esaten badut, ez iezadazue 
kontuan hartu: beraiek dira nire irakasle handienak. Agian, inoiz, 
Arrateko Amak ahapeka kontatzen didana ere esango dizuet. 

Eta hala ere niganainoko bidea egiten dudan bakoitzean gal-
duta jarraitzen dut: niganaino ekartzen nauen edozein gauza 
edo pertsonak ezagutzen ez dudan mundu zabal bat dakarre-
lako berarekin. On egin!

Mundua mundu

"Mundua 
beti izango 
da munduaz 
dakiguna baino 
handiago eta 
konplexuago"

Ainhoa Aldazabal 
Ainhoa Aldazabal

Ama izateko atarian eta iloba txikia gertu nuela, Eibarko hiru 
arazo aipatzeko eskatu zidaten, inkesta bidez, duela egun gutxi. 
Aparkaleku falta (klasikoak ez dira inoiz hiltzen) otu zitzaidan 
lehenbizi, baina laster pasa nintzen espaloi zabalen eta estali-
tako haur-parkeen beharra azpimarratzera. Sasoian-sasoiko, 
ardurak “infantilizatu” zaizkit, ziurrenik.

Iritzi sakonik eman aurretik Errebal nola geratuko den ikusi 
nahian nago. Ez eraikina bakarrik, inguru osoa baizik; kalea bera 
eta Ibarkurutze barne. Gainera, Muzategi ere berrituko omen 
dute eta San Agustin eta Julian Etxeberrian kotxeen norantza 
aldaketa egingo da. Interesgarria deritzot: emaitzari adi, baina 
oinezkoei lehentasuna emanez herria atseginago bilakatzeko 
lanak eskertzekoak direla uste dut.

Plaza estaliaren kontua da bestea; ea nola gauzatzen den es-
pazio berriaren erabilera. Izan ere, askotan, asmo batekin di-
seinatutako tokiek espero ez ziren dinamikak garatzen dituzte. 
Nik txikientzako jolasleku ona izan daitekeela pentsatu nahi 
dut, baina nerabeentzako ere, gure klima euritsuan, bilgune 
aproposa bilakatu liteke, nork daki.

Eta umeak etxetik kanpo baina babestuta egoteko lekuekin 
jarraituz: Epaitegi parean badago parke estalia, baina ez da 
nahikoa. Auzoetako frontoien erabilera sustatu daiteke agian, 
parke gehiago estaltzea aztertu, Ipuruako Merkatuaren proiek-
tuari behin betiko bultzada eman… Badago zeri heldu!

Jakin badakigu aldapa eta eskilarek, kale estuek, pilakatu-
ta eraikitako etxeek, Eibarko paisaiari nortasuna eta xarma 
ematen dioten ezaugarri horiek, aldi berean, irisgarritasun edo 
xamurtasuna lortzea zailtzen dutela. Baina horrexegatik dira, 
hain zuzen, landu beharreko erronkak. Eta hona nire inkesta: 
Ados al zaudete?

Haurdura berriak

"Auzoetako frontoien erabilera 
sustatu daiteke agian, parke 
gehiago estaltzea aztertu, Ipuruako 
Merkatuaren proiektuari behin 
betiko bultzada eman…  
Badago zeri heldu!"

Nagore Fernandez
Nagore Fernandez



KALEFAKZIO GEHIGARRIA - 2021eko URTARRILA

kanpoko hotzaren aurrean...

...etxean bero-bero
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Zein da gure etxerako  
berokuntza-sistemarik onena?

Gas-galdara + erradiadoreak

Gas-galdarek gas naturala 
(hiriko gasa) erabiltzen dute 
ura berotzeko erregai gisa, 
eta etxeko berokuntzarako 
eta etxeko ur sanitarioa be-
rotzeko erabil daiteke. Gas 
bidezko berokuntza-sistema 
ur-zirkuitu batean oinarritzen da. Zirkuitu hori etxe osotik 
igarotzen da, eta etxebizitza osoa modu homogeneoan bero-
tzen du, erradiadoreen bidez.
 Kondentsazioko gas-galdaren abantaila nagusia da etxebizi-
tza handiak arazorik gabe berotu ditzaketela modu homoge-
neoan, nahiz eta oso klima hotzeko lekuetan egon. Erradia-
doreak dituen gas-galdara sistema da gure inguruan gehien 
erabiltzen dena.
 
ABANTAILAK
- Etxe osoa berdin berotzen du.
- Ez du girorik lehortzen (aire girotuak egiten duen bezala).
- Etxe handi eta konpartimentatuetan erabil daiteke.
-  Oso klima hotzetan komeni da, beroa ondo gordetzen baita.
 
DESABANTAILAK
- Enpresa instalatzaileak aldian-aldian berrikusi behar ditu, 
bai eta urtero garbitu ere.
- Hiri handietatik urrun bizi bazara, baliteke gas naturalaren 
hornidura zure eremura ez iristea.

Galdara elektrikoak + erradiadoreak  
edo zoru erradiatzailea

Galdara elektrikoek elektrizitatearen bidez berotzen dute 
ura, eta, beraz, gas-ihesen edo karbono monoxidoaren into-
xikazioen edozein arazo saihestuko dugu. Gainera, ez gaude 
hornidura gure eremura iristearen menpe, eta gas naturalaren 
instalazioaren kostua aurreztuko dugu.
 
Gas- edo gasolio-galdaren antzera, galdara elektrikoek gure 
etxeko ur sanitarioa berotzeko eta etxea berotzeko balio dute.
 
ABANTAILAK
- Edozein etxetan instala daiteke (ez dago gas naturalaren 
horniduraren menpe)
- Seguruagoak dira, gas-ihesak saihestuko ditugulako.
- Ez da instalazio zailik behar, ez eta galdararako espaziorik ere.
- Oso mantentze-lan gutxi behar du.
 
DESABANTAILAK
Gas-galdarak baino gehiago kontsumitzen du, eta, beraz, 
energiaren kostua handiagoa da.
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Gasolio-galdarak

Gas-galdaren ordezko sistema 
bat da. Gasolio-galdarek gaso-
lioarekin funtzionatzen dute, 
eta etxeko berokuntzarako 
nahiz etxeko ur berorako erabil 
daitezke.
 
Haien abantaila nagusiak, gas-galdaren aldean, errendi-
mendu handia eta instalazio-kostu txikiak dira. Desaban-
tailetako batzuk, aldiz, erregaiaren prezioa, altuagoa dena, 
eta gas edo elektrizitate hornidurarik ez izatea dira: gasolioa 
erosi, garraiatu eta etxean gorde behar da.
 
ABANTAILAK
- Ez dago gas naturalaren horniduraren mende; beraz, edo-
zein etxetan instala daiteke.
- Errendimendu handia dute: oso azkar berotzen dituzte ur 
beroa eta klimatizatu beharreko eremua.
- Gas naturaleko galdarak baino instalazio- eta mantentze-
kostu txikiagoak.
- Galdara mota horiek iraunkorragoak dira, gasolioa erre-
tzeak galdararen mantenimendua errazten baitu.
- Kondentsazio-galdarak oso eraginkorrak dira eta %98ko 
errendimendua dute.
 
DESABANTAILAK
- Gasolioaren prezioa altuagoa da.
- Gasolioa erosi, garraiatu eta etxean gorde behar da.
- Ez dira gas-galdarak bezain eraginkorrak energiaren era-
bileran eta gasen isurketan.
 

Biomasako berogailuak (egurra eta pelletak)

Biomasako berogailuak beste aukera 
bat dira etxean gas naturalik ez du-
gunean. Berogailu hauek, gainera, 
berotzeko ahalmen handia dute eta 
ez dute ia hondakinik sortzen. Bes-
talde, egurra edo pelletak etengabe 
erosi behar ditugu, eta leku jakin bat 
behar dugu haiek gordetzeko.
 
Biomasa hondakin organiko eta bio-
logikoetatik datorren erregai be-
rriztagarria da, hala nola zerrauts 
trinkotua (pelletak), egurra, oliba-
hezurrak, fruitu lehorren oskolak 
edo baso-hondarrak.
 
ABANTAILAK
- Erregai fosilak (gasa edo gasolioa) baino ekologikoagoak 
dira, eta oso ke gutxi isurtzen dute.
- Autonomia erkidegoetako erakunde batzuek laguntzak es-
kaintzen dituzte berokuntza sistema hori erosi eta instalatzeko.
Eraginkortasun- eta errendimendu-maila handia dute
 
DESABANTAILAK
- Pellet berogailuak astean behin garbitu behar dira, errautsak 
hodiak buxatu ez ditzan.
- Biomasako berogailu bat instalatzeko ke-irteera batera ko-
nektatu behar da.
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Aurreko abenduan hasi zen 
…eta kitto! Euskara Elkar-
tea arraindegi, harategi, fru-
ta-denda eta okindegientzat 
egindako horma-irudiak es-
tablezimenduetan banatzen. 
Elkarteko dinamizatzaileen 
hitzetan, “ekimen honen hel-
buru nagusia erosketetan eus-
kararen erabilera areagotzea 
denez, janari-poster horietan 
elikagaien irudiarekin batera 
izena ere agertzen da, euskaraz 
eta gazteleraz. Horrela, eska-
tzerako orduan hitz edo izen 
egokia erabiliko dugula ziur-
tatuko dugu”. 

Baina dendetan ez ezik, he-
rriko eskoletan eta euskalte-
gietan ere banatu ditu pos-
terrak elkarteak; oso tresna 
bisuala denez edozein ikas-
lerentzat erabilgarriak izan 
daitezke. Elkartekoen esa-
netan, “interes handia piztu 
dute posterrek, ikastetxe as-
kotan elikaduraren piramidea 
lantzeko erabiltzen ari dira, 
edo elikagaien izenak ikaste-
ko… Beste batzuk, hitz egite-
ko zailtasunak dituzten per-
tsonekin ere erabiltzen hasi 
dira…”. Horma-irudiek QR 
kodea dute eta deskargatu eta 
edozein momentutan inpri-
matzeko aukera ematen du. 

www.etakitto.eus webgunean 
ere jaitsi daitezke.

Harrera ona izan dutela iku-
sita, beste jarduera batzue-
tan erabiltzen den lexikoa lan-
tzen hasia da …eta kitto! eta 
2021ean argitaratu eta bana-
tuko ditu poster berriak.

Euskeraz primeran! horma-irudiak 
ikastetxeetan eta euskaltegietan  
ere banatu dira

Posterrak deskargatzeko:
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Euskara Elkarteak LH5. eta 6. 
mailetako ikasleentzat antola-
tu ohi du Play Back lehiaketa 
Aratosteetan, baina COVID-
19ak eragindako osasun-la-
rrialdia dela-eta, ezin izango 
da aurrez aurreko ekitaldi-
rik antolatu; beraz, aurten 
era digitalean antolatuko du 
...eta kitto!-k lehiaketa. Gaur 
egun indarrean dagoen arau-

dia errespetatuz, asko jota lau 
laguneko taldeetan elkartu 
beharko dira haurrak, baina 
banaka, binaka edo hirunaka 
ere antola daitezke. 

Euren dantza bideoz graba-
tu beharko dute, horizonta-
lean. Adin txikikoak direnez, 
guraso edo tutore legalen iru-
di-baimena ere sinatuta bida-
li beharko dute bideoarekin 

batera normalizazioa@eta-
kitto.eus helbidera. Abestiak, 
nola ez, euskaraz izan beharko 
dute eta asko jota lau minutu-
ko iraupena izango dute. 

Epaimahaiaren ebazpena 
otsailaren 11n jakinaraziko 
da eta sari-banaketa  hurren-
go egunean, otsailaren 12an 
egingo da. Informazio gehiago 
behar izanez gero edota iru-

di-baimenaren inprimakia 
eskatzeko 943200918 telefo-
nora deitu daiteke edo goian 
adierazitako helbidera mezua 
bidali. Animatu eta parte har-
tu! Primeran pasatuko duzue 
bideoak grabatzen, eta, gaine-
ra, oso sari bereziak eskuratu 
ditzakezue interpretazio, ko-
reografia eta mozorro onena-
ren ataletan!

Aratosteetako Play Back lehiaketa berezia 
antolatu du …eta kitto!-k

LH 
5-6

Aratosteak 2021
PLAY-BACK  

lehiaketa digitala
SARIAK:

Interpretazio onena
Koreografia onena

Mozorro onena
Bideoak bidaltzeko azken eguna: otsailak 7 
normalizazioa@etakitto.eus
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Berbetan mintzapraktikako 
programa azaltzen izan dira 
asteon AEK euskaltegian 
programako dinamizatzai-
leak eta berbalagunak. Eus-
kara ikasten ari direnentzat 
euskara praktikatzea zein ga-
rrantzitsua den azpimarratu 

nahi izan zieten ikasleei, eta 
taldeetan parte hartzera ani-
matu zituzten. Astean behin 
ordubete elkartzen dira ber-
balagunak, giro natural eta 
informalean euskara praktika-
tzeko. 943200918 telefonoan 
eman daiteke izena.

Bizi dugun egoera larriaren aurrean, …eta kitto! Euskara Elkar-
teak otsailaren 4rako, Santa Ageda bezpera egunerako, aurrei-
kusita zuen ekitaldia bertan behera uztea erabaki du. Hasiera 
batean talde txikietan eta lekutik mugitu gabe koplak abesteko 
asmoa bazegoen ere, orain momentuan ezinezkoa da horrela-
korik egitea.

Aurreko barixakuan Torrekuan egon 
eta gero, gaur Txaltxa Zelaira itzuliko 
da Barixakuak Jolasian ekimena. 2 
eta 8 urte bitarteko umeentzat jolasak 
egongo dira, doan da eta parte hartzeko 
ez da aldez aurretik izenik eman behar. 
Euria egingo balu kiosko barruan egin-
go lirateke jolasak.

Santa Ageda bezperako ekitaldia bertan 
behera utzi du …eta kitto!-k

Barixakuak Jolasian Txaltxa Zelain 
izango da gaur 

Datorren otsailaren 16an eto-
rriko da Eibarrera Mugurutza 
euskal ohituren jatorriari bu-
ruz hitz egitera. “Orain dela 
hamarkada batzuk arte, oso 
harreman estua genuen eus-
kaldunok naturarekin; haren 
menpe bizi ginen, berak hau-
tatzen zuelako gure biziraupe-
nerako ala heriotzarako patua”, 
dio Mugurutzak. Izaki kultura-
lak garen neurrian, historiaren 
uneren batean, eta naturaren 
erabakian eragiteko, hainbat 
neurri artikulatzen hasi gine-
la dio ikerlari laudioarrak, eta 
horrela sortu omen ziren erritu, 

sinesmen eta ohiturak. “Negua 
zen, bestalde, bizirik irauteko 
urtaro zailena. Horregatik da 
negua erritu gehien praktika-
tzen zen sasoia. Horiei buruz 
jardungo dut hitzaldian, ari-
men gaua, solstizioa, aratos-
teak… hobeki ezagutzeko eta 
barren-barrendik berriz senti-
tzeko”. Hitzaldia Arrate Kultur 
Elkartean izango da arratsal-
deko 18:00etatik aurrera. Se-
gurtasun-neurriak zaintze al-
dera aforoa mugatua egongo da 
eta beraz aldez aurretik eman 
beharko da izena 943200918 
telefonora deituta.

Euskal usadioei buruzko 
hitzaldia Felix Mugurutza 
adituaren eskutik

Berbalagunak AEK-ko ikasleekin

Leaburuko Mahala baserriko 
Jokin etorri zen martitzenean 
bertako produktuak erakuste-
ra. Esnekiak ez ezik txerrikiak 
ere ekarri zituen, horiek ere 
ekoizten baitituzte baserrian. 

Berbalagunek asko gozatu zu-
ten dastaketarekin, eta, hori 
gutxi balitz, parte-hartzaile 
bakoitzak natilla, txistorra eta 
gazta bete poltsa eraman zuen 
etxera. 

Mahalako esnekiak dastatu zituzten 
berbalagunek  martitzenean

Gustora jardun zuten letrak es-
kuz marrazteko teknika ikasten. 
Efektu dibertigarriak lortzeko 
material desberdinak erabili 
zituzten, eta errotuladore-pin-
tzelarekin hizkiei efektu ezber-
dinak nola eman ikasi zuten: 
itzalak, erliebeak… 

Lettering egiten ikasi zuten Illunabarrian 
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Mangaleswaran Sivassubra-
maniam Sri Lankan jaio zen, 
baina Alemanian hazi, Rec-
klinghausenen, hain zuzen ere. 
Ruhr ibaiaren ertzean kokatzen 
den Ipar Renaniak-Westfalia-
ko herrian 100.000 lagun in-
guru bizi dira eta, meatzari-
tza gune garrantzitsua izateaz 
gain, industriak (metalurgiak, 
kimika industriak, ehungin-
tzak) pisu handia du. “Nik 
meatzaritzan egiten nuen lan, 
zerbitzu-teknikoa eskaintzen, 
mantentze-lanetan”, kontatu 
digunez. Hemen, berriz, gau-
za gozoak egiten ditu Manga-
lanek (horrela deitzen diote 
familiakoek).

Alemaniako gazteak 
independenteago
Alemanian eskolan nahi-
ko zorrotzak zirela eta ordu-
tegi jarraitua zutela kontatu 
digu Mangalanek. “Goizeko 
07:00etan sartzen ginen eta 
12:00etan edo 13:30ean irten, 
egunaren arabera. Baina gero ez 
ginen berriz itzultzen. Goiz eta 
arratsaldeko ordutegia hemen 
bakarrik ikusi dut”. Goizean 
goiz hartu behar izaten zuten 
eskolara joateko autobusa, bai-
na gero arratsalde osoa zuten 
libre. “Hala ere, asteburuetan 
gazte gehienek lan egiten dute, 
dirua irabazteko eta indepen-
denteagoak izateko, gurasoei 

eskatzen ez ibiltzeko”. 18 urte 
betetzerakoan etxetik alde egi-
ten dute gehienek edo askok eta 
gero ez dute harreman esturik 
izaten gurasoekin.

Alemaniarekin ezberdintasunak
Makinek ekarri zuten Manga-
lan Euskal Herrira. “Gauza be-
rriak ezagutzea gustatzen zait 
eta 2008an Azkoitian lan egi-
teko aukera izan nuen”, esan 
digu. Hala ere, krisi ekonomi-
koak bete-betean harrapatu 
gintuen urtean, bere abentu-
rak ez zuen hasiera erraza izan. 
“Lan barik geratu nintzen eta 
hasieran zaila egin zitzaidan 
hemen bizitzea. Bakarrik, lagun 
barik… Alemaniako eta Euskal 
Herriko jendearen pentsamol-
dea ezberdina da eta egokitu 
egin behar izan nintzen”, ai-
tortzen digu. “Alemanian dena 
da zehatzagoa. Zerbait biharko 
izango duzula esaten badizute, 
horrela izango da. Harreman 
pertsonalak eta bikote harre-
manak ere ezberdinak dira, in-
dibidualagoak”.

Sukaldea ogibide orain
Mangalanen lagunek eta fami-
liak jatetxea zuten Alemanian 
eta eurekin egiten zuen lan ba-
tzuetan asteburuetan. Orain, 
han ikasitakoa praktikan jar-
tzen du Forchetta jatetxean. 
Pizzek eta Italiako jakiek ez 
dute zerikusi handirik Alema-
nia edo Sri Lankarekin, baina 
Mangalan bikain moldatzen 
da sukaldean. “Gainera, etxean 
ikasitako jakiak prestatzen di-
tut noizean behin”, diosku. Sri 
Lankako sukaldaritzan ezin da 
pikanterik falta eta zapore bi-
ziko jakiak prestatzen dituzte. 

“Orain arte ez da erraza izan 
osagai batzuk eskuratzea, bai-
na orain lortzen ditut”, dio es-
ker onez.

Tamilera eta euskara
Mangaleswaran Sivassubra-
maniam, Recklinghausen, Sri 
Lanka… guretzat ez dira ber-
ba errazak. Mangalanek ere 
antzeko zerbait pentsatu zuen 
Euskal Herrira iritsi zenean eta 
hemengo herri batzuen izenak 
edo batzuren abizenak entzun 
zituenean. Mangalanen fami-
lian tamileraz egiten dute eta 
Recklinghausenen alemanie-
raz, noski. Hona iritsi zenean 
ingelesez moldatzen zen jen-
dearekin komunikatzeko, baina 
orain ondo egiten du gazteleraz. 
Eta euskaraz? “Ez dut berba egi-
teko gaitasunik, baina zerbait 
ulertzen dut”.

30 urteko Gerra Zibila
Sri Lanka Hegoaldeko Asiako 
uharte estatua da eta Indiatik 
50 kilometrotara dago. Palk 
itsasarteak banatzen ditu lu-
rralde biak eta antzina Adamen 
Zubiak lotzen zituen. “Lurrezko 
zubia zen eta, esaten dutenez, 
XV. mendera arte handik ibil-
tzea posible zen, baina zikloi 
batek suntsitu zuen eta orain 
hondar-bankuak ikusi daitez-
ke”, kontatu digu Mangalanek. 
Bere familia Alemanian bizi da, 
“ez dut lotura esturik Sri Lanka-
rekin”, baina bere sustraietara 
begiratzen du noizean behin. 
“2019an oporretan izan nintzen 
han emaztearekin”, esan digu-
nez. “Herrialdean gerra zibila 
egon da 30 urtean eta gauzak 
asko aldatu dira. Jende askok 
alde egin du”, dio atsekabez.

Alemaniako 
srilankarra

Meatzaritzaren industriatik sukaldera pasa da Mangalan. EKHI BELAR

“Kazola bakoitzak bere
tapa aurkitzen du”

Jeder topf findet
seinen Deckel



26 …eta kitto!
1173. zenbakia

EIBAR KLISK BATEAN

Txantxangorria. JORGE RODRIGUEZ
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Txantxangorria. JORGE RODRIGUEZ

>>>  Behe eta gazte mailetako taldeak lehiaketetatik kanpo dauden 
honetan, badira gutxi batzuk geroago izanda ere euren txapelke-
tei ekin dietenak. Euren artean ditugu emakumezkoen Euskal 
Ligan jokatzen duen Eibar B taldea, sailkapenean Athletic C-ren 
atzetik bigarren postuan dagoena, eta jubenil mailako Ohorezko 
Mailan jokatzen duen mutilen taldea, hori ere Athletic-en atzetik 
sailkapeneko bigarren postuan dagoena. Aurreko asteburuko az-
ken jardunaldian aipatutako talde biak garaile izan ziren euren 
partiduetan: jubenilen taldeak nagusitasun osoz irabazi zion Rea-
lari (3-0), Asier Sanchezen bi golei eta Haitzen besteari esker; eta 

Euskal Ligako emakumeek 3-1 gailendu zitzaien Leioako Ema-
kumeak taldekoei, Domenech, Marta eta Larrinagaren golekin. 
Azken hauek asteburu honetan ez dute partidurik izango; jubenil 
mailako mutilek, bestalde, neurketa ezin zailagoari egin beharko 
diote aurre bihar eguerdian (12:30ean) Lezaman, Athletic liderra 
zain izango baitute.

Emakumezkoen Eibar B eta 
mutilen jubeniletako lehen taldea 
bigarrenak euren sailkapenetan

>>>  Ohorezko Mailan debuta-
tzen duen Avia Eibarrek talde 
indartsua osatu duela erakutsi 
zuen beste behin aurreko zapa-
tuan Unben jokatutako maila 
horretako lehenengo partiduan. 
Aurreko jardunaldian Les Abe-
llesi Valentzian irabazi eta gero, 
oraingoan Sevillako Cortevas 
Cocos gaur egungo liga txapel-
dunari nagusitu zitzaion Cris-
tina Guntinen taldea partidu 
borrokatuan (12-10). Amaia Er-
bina fitxaketa berriaren lana 
erabakigarria izan zen, berak 
bakarrik bi entsegu lortu baitzi-
tuen, azkena Anne Fernandez 
de Corresek eskainitako lagun-
tza bikainari esker. Emaitzak 
argi erakusten duenez, defentsa 
lan gogorra egin zuten bi tal-
deek eta puntuak lortzea garesti 
saldu zuten. Domeka honetan 
aurretik elurrarengatik bertan 
behera geratutako partidua jo-
katuko dute Unben sailkapene-
ko bi lehenengoek, Madrilgo 
Majadahondako eta Eibarko 
taldeek, lidergoa jokoan dute-
la jakina. Partidu horretarako 
baja izango dira Amaiur Mayo 

eta Barbara Pla otsailaren 2ra 
arte kontzentratuta daudelako 
Almerian 7ko errugbiaren se-
lekzioarekin; hemendik hila-
betera jokatuko den Madrid7s 
torneoari begira deitu ditu 19 
jokalari Pedro de Matiasek.

Gizonezkoak galtzaile
Ohorezko B Mailan jokatzen 
duen gizonezkoen taldeak 35-25 
galdu zuen Gaztedirekin aurre-
ko domekan jokatutako neurke-
ta. Atsedenaldira markagailuan 
aurretik zeudela erretiratu ba-

ziren ere, eibartarrek ezin izan 
zioten emaitzari eutsi bigarren 
zatian. Asteburu honetan sail-
kapenean atzetik puntu baka-
rrera duten Zarautz hartuko 
dute Unben, azken postuetatik 
ihes egiteko garrantzitsua izan 
daitekeen norgehiagokan.

Babesle berriak
Eibar Rugby Taldeak lortzen 
diharduen hazkundearekin 
jarraitzeko babesle berrien 
laguntza izango du denboral-
di honetan: Infosec, Talleres 
Caño eta Gaurvek eibartarren 
aldeko apostua egin dute eta 
aurretik arlo horretan sustatze 
lanak egin duten Cartonajes Ei-
bar, Guridi taberna eta Eibarko 
Udalari gehituko zaizkie. Gero 
eta lan handiagoa egitea eska-
tzen duen arlo ekonomikoan, 
gainera, klubak Eider Olarreta 
jokalaria izendatu du kudeatzai-
le; gernikarra ekonomialaria da 
eta bigarren denboraldia dihar-
du egiten Avia Eibarrekin. Ges-
tore berriak ahaleginak egingo 
ditu "euskal jokalari onenak gu-
rean biltzeko".

Avia Eibar Rugby Taldeak 
gaur egungo txapeldunari 
irabazi zion Unben

Domeka eguerdian Majadahonda hartuko dute Unben eibartarrek.
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>>>  3. Mailako laugarren mul-
tzoko bigarren azpimultzoko 
bigarren itzulia aurrera doa eta, 
fase hori amaitzeko zazpi par-
tidu geratzen direnean, Vitoria 
Eibar FT-ren filialak gorantza 
egiten dihardu liga hainbat za-
lantzekin hasi eta gero. Orain 
arte gol gutxien jaso duen taldea 
izanda ere, partiduak aurrera 
ateratzea asko kostatzen ari zaio 
eta, hainbatetan berdindu eta 
gero, nahiz eta Pasaia liderrari 
1-0 irabazi azken jadunaldian, 
pasaitarrak bost puntu aurretik 
ditu. Pasaiak 25 puntu ditu, Ur-
duliz bigarren da (22rekin) eta 
Vitoria hirugarren dugu, 20re-
kin. Garaipeneko gola azken 

minutuan, 90.ean, lortu zuen 
Marik. Asteburu honetan aurre-
neko bien arteko lehia izango da 
Pasaian, eta Vitoriak Azkoitiko 
Txerloian jokatuko du Anaita-
sunaren kontra. 

Vitoria filialak azken minutuan 
irabazi zion Pasaia liderrari

>>>  Orain arte nahiko normal-
tasunez jokatzen diharduen 1. 
Maila Nazionaleko talde na-
gusiarekin batera, aurreko as-
teburuan euren txapelketak 
hasi zituzten Eibar Eskubaloi-
ko beste hainbat ordezkarik, 
emaitza bikainekin gainera. 
Senior mailako beste bi taldeek 
garaipen argiak lortu zituzten 
etxean jokatutako partiduetan: 
Grupo Mecalbe emakumez-
koen taldeak Arilan Elgoibar 
mendean hartu zuen (29-22) 
eta gizonezkoen Hierros Ser-
vando bigarren taldeak arazo 
larririk gabe irabazi zion So-

raluzeri (32-20). Gehiago su-
fritzea egokitu zitzaion Mecal-
beko kadete mailako nesken 
taldeari, baina, hala ere, gauza 
izan ziren Bidasoari 22-21 ira-
bazteko eta bi puntuak etxean 
geratu ziren.

Hierros Servando Eibarko 
talde nagusia, bestalde, erraz 
nagusitu zitzaion sailkapene-
ko azkenari Huescan (29-38). 
Lander Casado izan zen taldeko 
erreferentea, 11 golekin, eta De 
Diegok (seirekin) eta Barrueta-
beña, Gisasola eta Eizagirrek 
bosnarekin jarraitu zioten faze-
ta horretan. Bost goleko erren-

tarekin joan ziren eibartarrak 
atsedenaldira eta ondo heldu 
zioten alde horri denboraldiko 
bederatzigarren garaipena es-
kuratzeko. Hirugarren postuari 
eusten diote Fernandoren mu-
tilek gaur eta etzi jokatu beha-
rreko ligako partiduen aurretik: 

gaur abenduaren 12an Helvetia 
Anaitasunaren aurka jokatu 
ezin izan zuten norgehiagoka 
izango dute (nafarrak liderrak 
dira) eta domekan Beti Onak 
taldearen bisita (laugarren sail-
kapenean, eibartarren atzetik)
jasoko dute 12:00etan.

Eibar Eskubaloiko taldeak 
indartsu bueltatu dira 
lehiaketetara

Otsailak guztiz markatu dezake 
Eibar FT-ren etorkizuna
>>>  Bihar 14:00etan Julen Lo-
petegik zuzentzen duen Sevilla 
talde zaila hartuko dute Men-
dilibarrenek Ipuruan, Sevillan 
bertan lehen itzulian lortutako 
garaipena errepikatzeko asmoz. 
Horko hiru puntuei garrantzia 
kendu barik ere, berebizikoak 
izango dituzte hurrengo lau 
neurketetan jokoan izango di-

renak, aurkari ezin zuzenagoak 
izango baitituzte eibartarrek 
aurrez aurre: otsailaren 7an, 
18:30ean, Osasuna bisitatuko 
dute Sadarren; hurrengo as-
teburuan Valladolid hartuko 
dute Ipuruan; jarraian Elx-en 
izango dute erronka; eta otsai-
leko egutegiarekin amaitzeko, 
Huescak bisitatuko du Ipurua.
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>>>  Aurreko domekan Irunen 
bildutako haurren Gipuzkoako 
selekzioarekin entrenatu zuen 
Urbat waterpolo taldeko ordez-
karitza zabalak, Sergi Perez ka-
taluniarraren eta Borja Furio 
valentziarraren aginduetara. 
Hemendik gutxira Madrilen 
jokatuko diren estatu mailako 
finaletan parte hartuko duen 
euskal selekzioa osatzen joateko 
helburua izan zuen jardunal-
diak eta han izan ziren Itsaso 

Molina, Garazi Azpilikueta, 
Unai Biskert, Aitor Sanchez, 
Telmo Malaga, Jokin Lasku-
rain, Euken Kortabarria, Jon 
Rodriguez, Ohian Goitandia, 
Kepa del Moral, Pello Berga-
retxe eta Ander Sola.

Senior mailako liga txapelke-
tak ere ate joka ditugu dagoene-
ko eta asteburu honetan Euskal 
Herriko Ligako lehen jardunal-
diko norgehiagoka garrantzi-
tsu bezain zaila jokatu beharko 

dute Urbat Urkotronik-ekoek 
Leioaren aurka Orbeako igeri-

lekuan; ziur izan goiko postuak 
jokoan egongo direla.

Urbateko waterpolo eskolako 
hamabi ordezkari haurren 
Gipuzkoako selekzioan

Gure herriko waterpolo harrobiak urrats sendoak dihardu egiten.

Eibar FT-k Jimena Lopez alboko 
ezker mexikarra fitxatu du
>>>  Iberdrola Ligan denboraldi 
honetan debutatu eta kanpai-
na bikaina egiten diharduen 
taldeak indartze bidean jarrai-
tzen du eta dagoeneko Mexiko-
ko selekzioarekin jokatu duen 
ezker atzelaria fitxatu du. Ji-
mena Lopezek 21 urte ditu eta 
AEB-etako Texas A&M Aggies 
taldetik dator denboraldi eta 
erdirako, 2022ko amaierara 

arte. Dorronsorok zuzentzen 
duen taldeak neurketa zaila 
du asteburu honetarako, do-
meka eguerdian (12:00etan) 
gaur egungo Kopa txapelduna 
bisitatu beharko baitu Cerro del 
Espino zelaian. Martitzenean 
Tenerifen Granadillaren aurka 
jokatu beharrekoa bertan behe-
ra geratu zen, irletako taldean 
zeuden COVID kasuengatik. Eibartarren taldea indartzera etorri da azken fitxaketa.
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LAGUNDU ARGITZEN

Iluntasunaren gainetik, 
herriak argi bila 
jarraitzen du
Zaldibar Argitu plataformak deituta, zapatu eguerdian egin 
zen Lagundu Argitzen elkartasun ekitaldia Armeria Eskolako 
frontoian, Zaldibarko luizian desagertutako Alberto Sololuze 
eta Joaquin Beltran oroitzeko eta, beste behin, gertatutakoaren 
inguruko erantzukizunak eskatzeko. Musikagintzan, zinema-
gintzan eta bertsolaritzan aritzen diren sortzaile ugari eta oso 
ezagunak igo ziren oholtzara, hogei bat artista guztira: Nerea 
Ariznabarreta aktoreak aurkeztuta, Liher, Petti, Olatz Salvador, 
Miren Amuriza, Maialen Lujanbio, Udane Eskudero, Aritz Sa-
lamanca, Antton Fernandez, Aiora Etxebeste, Mattin Etxebes-
te, Sastraka (Jone Bengoa), Miren Narbaiza, Zaloa Urain, Mai-
te Arroitajauregi “Mursego”, Galder Urbizu, Nerea Ibarzabal 
eta Eneko Sagardoy bildu zituen ekimenak, besteak beste.

Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartarekin batera, Zal-
dibar Argitu Durangoko epaitegian abian den auzian parte 
hartzen ari da, herri akusazio gisa, eta gastu horiei aurre egiteko 
crowdfunding-a hasi dute, 20.000 euro biltzeko asmoz.
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Zer moduz doaz zuzenekoak 
sasoi berezi honetan?
Gauza berria izan da guretzat. 
Diskoa udaberrian aurkeztea 
zen gure aurreneko asmoa, bai-
na plana berritu behar izan ge-
nuen. Irailean kontzertuekin 
hasi ginen eta oso pozik gaude. 
Egia da beldurra genuela. Ez 
genekien zer aurkituko genuen, 
egoera berri honetan jendeak 
nola erreakzionatuko zuen eta 
kontzertuetara joateko gogoa 
izango zuen. Guretzat sorpresa 
izan da publikoaren erantzu-
na ikustea. Jendeak gogo han-
dia zuen zuzeneko ikuskizun 
batekin gozatzeko. Kontzertu 
hunkigarriak izan dira, energia 
bereziarekin.

Pandemiarekin zalantzak izan 
zenituzten aurrera egin ala ez 
erabakitzeko?

Oso baikorrak izaten saiatu 
gara momentu oro, eta gure-
tzat tartea hartu genuen diskoa 
lasai amaitzeko eta egindako 
lana barneratzeko.

Nola sortzen dituzue diskoak? 
Bat-batean datorren inspira-
zioa da? Planteatutako zerbait?
Denbora-tarte baten sortuta-
ko kantuen artean aukeraketa 
egin eta grabatu egiten ditu-
gu. Aurreko diskotik urte bi 
pasa dira, baina ez dugu epe 
zehatz bat ezartzen. Juantxo 
Zeberiok (teklatua) melodiak 
konposatzen ditu, melodiak 
nirekin probatzen ditu tonoak 
eta egiturak adosteko, eta gero 
abestiak taldean lantzen ditu-
gu, hasierako melodiak ten-
porizatuz. Entseguak egiteko 
dinamika zaintzen saiatzen 
gara. Azken batean, Tenpora 

entseguak egiteko eta musikari 
denbora eskaintzeko sortu ge-
nuen. Gutxienez astean behin 
gelditzen saiatzen gara sortze-
ko eta jotzeko.

Disko berriaren tituluarekin 
eta irudiarekin jolastuz, dis-
ko bakoitzarekin azala berri-
tzen duzue?
Disko batetik bestera garape-
na eta aldaketa dago. Ez gara 
orain dela zazpi edo zortzi ur-
teko taldekide berberak, pertso-
na moduan hazi egin garelako. 
Nik neuk ere orain ez dut sasoi 
hartan entzuten nuen musika 
bera entzuten. Jotzeko geldi-
tzen garen bakoitzean egin nahi 
duguna edo irteten zaiguna lan-
tzen saiatzen gara, eta hortik 
gauza berriak ateratzen dira. 
Horrela, azkenengo diskoan 
gauza berriak entzun daitezke.

Diskoak kritika onak jaso ditu. 
Nola hartu dituzue?
Ez gara kritikak bilatzen ibil-
tzen, baina batzuetan jendeak 
bidali egiten dizkigu eta loreek 
beti egiten dute ilusioa. Oso kri-
tika onak iritsi zaizkigu.

Sasoi ilunari argia eman dio-
zue, baina kulturaren arloan ez 
da sasoi erraza bizi. Gizarteak 
kulturaren balioa gutxiesten 
duela uste duzu?
Ez dut uste gizarteak kultura 
gutxiesten duenik. Jendearen 
erantzun ona ikusita, kontrakoa 
esango nuke. Muga eta baldin-
tza bereziak ezarri dituzte, baina 
zuzenekoak egiten ari dira, kul-
tura programatzen ari da… eta 
aretoak betetzen ari dira. Guk 
ez dugu egoera konponduko, 
baina honetaz guztiaz hausnar-
keta egiten lagundu dezakegu.

“Jendeak gogo handia zuen 
zuzenekoekin gozatzeko”

ELENE ARANDIA • TENPORA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pandemiak bete-betean harrapatu zuen Tenpora musika taldea hirugarren diskoa 
prestatzen. Tolosaldeakoek, ordea, ez zuten atzera egin eta ‘Berriro asma nazazu’ 
kaleratu zuten, kritikaren aldetik loreak jaso dituen lana. Irailean zuzeneko 
kontzertuak eskaintzen hasi ziren eta otsailaren 4an Coliseoan izango ditugu.

AEK euskaltegiko B2 mailako 
eguerdiko taldekoek “Iritzike-
tan” iritzi-artikulu lehiaketa 
antolatu dute. Azaroan hainbat 
gai proposatu eta gero, “Eibar 
armaginaren lehena, oraina eta 
geroa” aukeratu zuten. Lehiake-
tara aurkeztutako lan guztien 
artean, Jon Iraolak idatzitako 
“Egiaztagarria, iraunkorra eta 
orokorra” izenburukoa onena 
izan dela erabaki dute eta, ho-
rrela, bera izan da lehenengoz 

egin den lehiaketako irabazlea. 
Horrez gain, parte hartu duten 
guztien artean zozketa egin eta 
Andoni Saezek lortu du saria. 
Antolatzaileek eskerrak eman 
nahi dizkiete parte-hartzaile 
guztiei eta datorren urtean bi-
garren edizioa antolatzea espe-
ro dute. Argazkian, ezkerretik 
hasita, Andoni Saez zozketako 
sariduna, Jone Olaizola euskal-
tegiko zuzendaria eta Jon Iraola 
lehiaketako irabazlea.

Jon Iraolak irabazi du AEK 
euskaltegiko “Iritziketan” 
iritzi-artikuluen lehiaketa
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Udalak “Gaizki-ulertu” lehiaketa antolatu du Udal Eus-
kaltegiarekin eta AEKrekin lankidetzan. Parte hartzeko, 
gehienez 200 karaktereko (5 lerroko) kontaketa idatzi 
behar da, “euskera tarteko, zuri edo beste norbaiti gertatu-
tako pasadizo barregarri, lotsagarri edo deserosoren baten 
inguruan. Hau da, euskera eta gaztelania edo euskera eta 
beste hizkuntzaren bat erabiltzean gertatutako gaizki-uler-
turen bat kontatu behar da”. Parte hartzera animatuz gero, 
pasadizoa idatzi eta e-posta bidez bidali, helbide hauetako 
batera: euskara@eibar.eus, euskaltegia@eibar.eus edo ei-
bar@aek.eus. Onenen artean epaimahaiaren saria eta he-
rritarrena banatuko dituzte (Coliseorako eta Armagintza-
ren Museorako sarrerak eta Udalaren hainbat argitalpen). 
Lehiaketarako idazlanak aurkezteko azken eguna otsai-
laren 14a izango da. Informazio gehiago nahi izanez gero, 
www.eibar.eus helbidean begiratu dezakezue.

Egoitz Elduaienen “Eibartarrak 
Cervinon” dokumentala eskaini 
zuten Coliseoan urtarrilean. 
Demaseko arrakasta izan zuen 
eta hainbat lagun sarrera barik 
geratu ziren. Beraz, haiei doku-
mentala ikusteko aukera berria 
emateko, otsailaren 5ean beste 
emanaldi bat eskainiko dute, 19:00etan, Coliseoan. Lehe-
nengo emanaldian bezala, sarrera librea izango da, baina 
gonbidapena jaso beharko da aurretik, Coliseoko leihatilan 
edo Kutxabanken bitartez.

Otsailaren 7ra arte joan daiteke Portaleara, Mariano Ar-
suagaren “A tientas” erakusketa ikustera. Bertan, formatu 
handiko eta txikiko 37 koadro jarri ditu artista bizkaitarrak, 
1988. urtetik gaur egunera arte egindako lanaren erakus-
le. Martitzenetik domekara zabalduko dute, 18:30etik 
20:30era.

Gaizki-ulertu lehiaketa martxan

“Eibartarrak Cervinon”, bigarrenez

Arsuagaren “A tientas” erakusketa

Alberto Saenz de Viteri (argaz-
kian), familiako gazteenaren 
jubilazioarekin batera, Eibar-
ko mediku-familia ezagunaren 
hiru belaunaldiren ibilbidea 
(hau da, Isaac, Javier eta Al-
bertorena) jasoko duen liburua 
argitaratzeko proposamenari 
baietza eman dio Ego Ibarra 
batzordeak. Liburuak Antxon 
Narbaiza filologo eibartarrak 

hasitako lana izango du oina-
rri. Ego Ibarratik azaldu dute-
nez, “izan ere, Narbaizak urteak 
daramatza mediku hauen datu 
biografikoak jasotzen”. Aurre-
tik aztertu dituen Aguirretar eta 
Muguruzatarren ondotik, hau-
xe izango da Narbaizak aztertu-
tako hirugarren mediku-fami-
lia eibartarra. Liburua datorren 
urtean argitaratuko dute.

Eibarko herriaren sorreraren 
675. urteurrenean erabiliko den 
logotipo lehiaketara 11 lan aur-
keztu dira eta epaimahaiak hiru 
lan finalistak aukeratu ditu. Hi-
rurak Udalaren webgunean ja-
rri dituzte, hilaren 31ra arte he-
rritarrek botoa eman dezaten. 
Boto horien arabera erabaki-
ko da lehiaketako lan irabaz-

lea zein den eta diseinu hori 
erabiliko da urteurrenaren 
inguruan antolatzen dituzten 
jarduera zein bestelako ekime-
netan. Bozketan parte hartzeko 
14 urtetik gora izan behar da 
eta Eibarren erroldatuta egon. 
Botoa emateko, bestalde, aipa-
tutako web horretan dagoen 
formularioa bete behar da. 

Saenz de Viteri mediku-familiari 
buruzko liburua argitaratuko du 
Ego Ibarra batzordeak 2022an

Eibarren 675. urteurreneko hiru 
logotipo finalistei botoa emateko 
epea domekan amaituko da
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ZERBITZUAK

• Juani Ansola Gisasola. 84 urte. 2021-1-21.
• Luia Maria Aristegi Larreategi. 83 urte. 2021-1-22.
• Jose Ignacio Villarreal Villarreal. 78 urte. 2021-1-23.
• Josefa Parra Novillo. 71 urte. 2021-1-23.
• Pedro Maria Baroja Berezibar. 93 urte. 2021-1-24.
• Jose Manuel Alberdi Aizpurua. 76 urte. 2021-1-24.
• Pepita Zubizarreta Lete. 97 urte. 2021-1-25.
• Donato Segovia Dominguez. 96 urte. 2021-1-26.
• Francisco Machin Becerril. 90 urte. 2021-1-27.

Hildakoak

• Peru Tueros Bengoetxea. 2021-1-19.
• Mikel Sendino Chicote. 2021-1-23.
• Alvaro Gonzalez Yañez. 2021-1-23.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 29
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ZAPATUA 30
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

DOMEKA 31
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 1
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

MARTITZENA 2
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUAZTENA 3
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUENA 4
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

BARIXAKUA 5
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

GAUEZ BETI, 2021ean,  
Izpizua (Ibarkurutze, 7) 

SOS deiak  112
Pegora  010
Udaletxea  943 70 84 00
Portalea 943 70 84 39
Udaltzaingoa 943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa  943 82 01 10
KIUB  943 20 38 43
Epaitegia  943 03 34 10
Iberdrola 900 17 11 71
Naturgas 902 12 34 56
DYA Larrialdiak 943 46 46 22
Gurutze Gorria 943 22 22 22
Eibar Ospitalea 943 03 29 00
Mendaro ospitala 943 03 28 00
Anbulategia 943 03 25 00
Torrekua  943 03 26 50
Errepideak 902 11 20 88
Ertzaintza  943 53 17 00
Eusko Tren  944 33 33 33
Lurraldebus  900 30 03 40
Pesa 900 12 14 00
Taxiak  943 20 30 71 / 943 20 13 25  
Andretxea 943 70 08 28
Alkohol. Anon. 629 14 18 74
Al-Anon/Alateen 650 26 59 63
Grupo Egun Bat  (Jokozale  
Anonimo eta Familiak) 699 37 75 20

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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ZORION AGURRAK

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki 
arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (bazkideentzat %20
ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon beharko da ...eta kitto!-n. 
Zorion-agurrak etakitto.eus webgunean ere argitaratzeko aukera daukazue. 

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, ALBA, neska 
haundi, bixar 12 urte 
egingo dozuz-eta. 
Ondo-ondo ospatu. 
Laztan haundi bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, 
Manexen partez.

Zorionak, ANDER!!        
13 urte!! Ederto 
ospatu eguna 
famelixia eta lagun 
giruan. Patxo asko 
etxeko guztien partez.

Zorionak, UXUE!!             
6 urte beteko dozuz 
bixar, printzesa! Musu 
pillua famelixaren 
eta, batez be, 
Ibaitxoren partez! 
Infinito maite 
zaittugu!!

Zorionak, MIKEL, 
kuarentena betian 
40 urte bete dozuzen 
honetan. Zure 
lagunen partetik.

Zorionak, OIER, 
hillaren 27xan 3 urte 
bete zenduazen-
eta. Etxekuen eta, 
batez be, zure arreba 
Juleren partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, XUHAR!, 
zure 6. urtebetetzian. 
Musu haundi bat 
zure famelixaren eta, 
batez be, zure arreba 
Julene eta lehengusu 
Euken eta Paulen 
partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 30ean: 16:00
• 31n: 16:00

“El pequeño vampiro”
Zuzendaria: Joann Sfar

1 ARETOA
• 30ean: 16:00, 19:00
• 31n: 16:00, 19:00
• 1ean: 19:00

“Vacaciones contigo...”
Zuzendaria: Caroline Vignal

2 ARETOA
• 30ean: 16:00, 19:00
• 31n: 16:00, 19:00
• 1ean: 19:00

“Manual de la buena...”
Zuzendaria: Wartin Provost

ANTZOKIA
• 30ean: 18:30
• 31n: 18:30
• 1ean: 18:30

“El profesor de persa”
Zuzendaria: Vadim Perelman

Zorionak, NAHIA! 
Bixar 3 urte beteko 
dozuz-eta. Patxo 
haundi-haundi bat 
etxekuen partez.

Zorionak, MALEN, 
hillaren 23an 2 
urtetxo bete dozuz 
daguaneko-eta! Patxo 
haundi-haundi bat 
etxekuen partez.

Zorionak, ARRATE! 
14 urte daguaneko. 
Ondo ospatu eta segi 
bizitzari alaitasunez 
begiratzen. Asko 
maite zaittugu. 

Zorionak, JAKES!! 
Domekan 2 urte 
beteko dozuz-eta. 
Illargiraiño eta 
bueltan maite 
zaittugu!! Patxo 
potoluak Ekhi, Paule 
eta famelixaren 
partez!!
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MERKEKITTO

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Iragarki laburrak 688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK, 
beti ere 4 ASTERAKO, honakoak dira: Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 
12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

1. ETXEBIZITZA
1.2. Errentan
 • Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. Tel. 662012834. 

 • Senar-emazte gazte eta arduratsuak 
(erreferentziekin) pisua hartuko luke 
alokairuan. Tel. 689571882.

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Jubilazioa dela-eta, martxan dagoen 
ileapaindegia salgai. Tel. 600820108. 

 • Garajea erosiko nuke Ego-Gain edo 
Ardantza aldean. Itxia edo plaza tras-
teroarekin. Tel. 646369330. 

 • Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria 
kalean. Tel. 610-835256.

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Nagusia bazara eta pasiatzeko, kafe 
bat hartzeko edo errekaduak egiteko 
laguna behar baduzu, deituidazu. Ema-
kume eibartarra naiz. Tel. 696024882.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Baita gauez eta 
asteburuetan ere. Esperientziarekin. 
Tel. 643601205.

 • Neska arduratsua eskaintzen da na-
gusiak edo umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Baita asteburuetan 
ere. Tel. 612564783.

 • Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, eraikuntzan lan egiteko, pinto-
re bezala eta baserrian edo mendian 
jarduteko. Tel. 602188264.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Orduka, jorna-
da erdiz eta baita asteburuetan ere. 
Tel. 635189294.

 • Emakumea eskaintzen da etxeak 
edo bulegoak garbitzeko eta nagu-
siak zaintzeko. Eusko Jaurlaritzako 
tituluarekin. 9 urteko esperientzia. 
Tel. 603514085. 

 • Emakumea eskaintzen da edozein 
lan mota egiteko. Ordutegi malgua. 
Tel. 631611201.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Eusko Jaurlaritzako titula-
zioarekin. Orduka. Tel. 689571882.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko, etxeak garbitze-
ko eta tabernako sukalde-laguntzaile 
bezala. Menpekotasuna dutenei lagun-
tzeko titulazioarekin. Tel. 666197831.

 • Neska arduratsua eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko eta etxeko lanak 
edo garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 
617674927.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
641623077.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko, garbiketak 
egiteko eta kamarera moduan. Tel. 
631439959. 

 • Eibarko emakume arduratsua eskain-
tzen da umeak zaintzeko eta etxeko 
lanak egiteko. Orduka. Tel. 658845081.

 • Neska eskaintzen da etxeak garbitze-
ko eta umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Ordutegi malgua. Tel. 602842204. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Or-
dutegi malgua. Tel. 643923543.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeak edo pegorak 
garbitzeko. Ordutegi malgua. Tel. 
679946934.

 • Neska eibartarra eskaintzen da etxeko 
garbiketak edo bestelako edonolako 
etxe-laguntza egiteko menpekotasun 
egoeran daudenei. Tituluduna. Tel. 
667376212.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketa lanak egite-
ko. Tel. 602850826. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ziur-
tagiri eta gidatzeko baimenarekin. Tel. 
612230075. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko garbi-
ketak egiteko. Tel. 632402564.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita gauez ere. Gaikun-
tza sozio-sanitario tituluarekin. Tel. 
602490595. 

 • Emakumea eskaintzen da etxeak gar-
bitzeko eta umeak edo nagusiak zain-
tzeko. Tel. 693515502.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko 13:00etatik aurrera. Gaikuntza 
sozio-sanitario tituluarekin. Esperien-
tzia eta erreferentziak. Tel. 604120104.

 • Emakumea eskaintzen da aste-
buruetan nagusiak zaintzeko. Tel. 
612245673. 

 • Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 617571210.

 • Neska eskaintzen da tailerrean edo 
tabernetan lan egiteko, garbiketan 
jarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 
610822495.  

 • Emakumezkoa eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta etxeko 
lanak egiteko. Orduka. Tel. 662012834. 

 • Neska arduratsua eskaintzen da 
umeak edo nagusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko. Tel. 612574783.

 • Mutil arduratsua eskaintzen da gar-
biketak egiteko eta mendian edo ba-
serrian lan egiteko. Tel. 602188264.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (ziurtagiriarekin) eta etxeak 
garbitzeko. Orduka. Tel. 667060292.

 • Neska arduratsua eskaintzen da aste-
buruetan nagusiak edo umeak zaintze-
ko (ikastaro sozio-sanitarioa eginda) 
eta garbiketak egiteko. Tel. 631342098.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko, garbiketak egi-
teko eta etxeko-lanak egiteko. Tel. 
722455875.

4.2. Langile bila
 • Odontologoa eta aho-hortzetako hi-
gienista behar dira hortz-klinikarako. 
Berehala hasteko. Bidali kurrikuluma: 
hortzklinika.06@gmail.com 

 • Estetizista eta tatuatzailea behar dira 
Eibarko ilepaindegi batean. Lan-giro 
bikaina. Tel. 678674250. 

5. IRAKASKUNTZA¡

5.2. Eskaintzak
 • LH, DBH eta Batxilergoko laguntza-
klaseak ematen ditut. 1-3 laguneko 
taldeak. Tel. 678937827.

 • DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko 
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-
eko klaseak ematen dira. Banakako 
klase egokituak edo 2-3 ikasleko tal-
dekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 
677 592509. Alberto. 

6. DENETARIK¡

6.1. Salgai
 • Bigarren eskuko sehaska zuria salgai. 
Cotinfant Lookatmi markakoa. 0’60x1,-
20koa. Koltxoia opari. 200 eurotan. Tel. 
645560342. 

 • 3 plazako sofa zuria salgai. Funda al-
datzeko aukerarekin. Ia berria. Prezio 
onean. Tel. 606882043. 

6.3. Galdu/Aurkitu
 • Akondiarako bidean mendiko eskiaren 
larrua topatu nuen. Jabea kiroldegitik 
pasa dadila.






