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Zergatik erosi 
herriko 
dendetan?

- Herriko ekonomiari 
laguntzen diogulako.

 Eibarrentzako aberastasuna  
sortzen dugulako.

 Gure herria bizirik  
mantentzen dugulako. 

 Komunitatea  
indartzen dugulako.
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NARRA.- Lera, gurpil gabeko gurdi antzekoa. “Gure aldietako baserri guztietan zan narria, basoko 
karriuetarako”.

NARRAS.- Zabar, ez oso garbia. Gaztelerazko ‘desaliñado’. “Horko narras hori, oin dala ez asko zihe-
ro apainduta ibiltzen zan”.

Tatarrez, arrastaka. "Barruko gonia narraz daroiazu". 
Nahasi, zakar, txar. Eguraldiarekin erabiltzen da. “Narrasa dogu gaur egualdixa”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Eskutitzak

Maltzaga-Eibar bidegorria

Maltzaga - Eibar arteko bidegorria bertan dugu eta lan hori bu-
rutzeko egin den ahalegina eskertzekoa da. Une honetan azpima-
rratzekoa da, proiektu hau aurrera eramateko jende multzo handi 
batek egin duen aldarrikapena. 

Orain guztion ardura da bidegorria ondo erabiltzea, oinezko zein 
txirrindulariok elkar errespetatuz bidegorriko arauak beteaz.

Bestalde, bidegorriak erabiltzaileon beharrak kontuan izan 
beharko lituzke eta komunak (w.c) izatea ondo legoke. Baina 
bada gai bat are garrantzitsuagoa dena: segurtasuna. Obra zail eta 
konplexu honek administrazio ezberdinen arteko akordioa ekarri 
zuen, baina ulertezina gertatzen da, horrenbesteko dirutza eskatu 
duen lan batek, ibilbidean puntu beltz bat izatea. Gune arriskutsu 
hau autopistako sarreraren eta Azitaingo biribilgunearen artean 
dago. Autopistaren sarrerako zubiaren azpitik pasabide bat eraiki-
tzeko aukerarik ez al zegoen? Ia zein irtenbide ematen zaion arazo 
honi, erabiltzaileon segurtasuna arriskuan gelditzen baita.

Mugikortasuna eta segurtasuna bateragarriak izan beharko 
lirateke.

Edu Uribe

“Europako herrialdeen artean alde handia dago iparraldekoa ala 
hegoaldekoa izatean. Iparraldekoen kulturetan barneratuta dute 
zer gertatzen zaien adieraztea: depresioa pasatu duenak, esatera-
ko, erraz kontatuko dizu, hanka hautsi balu bezala; hegoaldekooi 
holakorik kontatzeak lotsa ematen digu oraindik. Bestela gu 
baino itxiagoak izanda ere, osasun mentalaz lasai hitz egiten dute, 
ezer ezkutatu gabe. Txarto pasatzen dutenei ere laguntzeko prest 
egoten dira iparraldekoak: garagardo bat hartzeko gu prestuago 
egon gaitezke, baina herrialdearen miseria gutxitzeko ahaleginean 
eurek aurrea hartuko digute. Hurkoarekiko jarrera ere desberdina 
da: aldamenekoarekin ea fidatzen diren galdetuta, haiek lautik 
hiruk baietz esango dizute; gure kasuan, lautik bakarrak”.

ALEJANDRO CENCERRADO, zoriontasun neurtzailea

"Mugikorra erabili barik ere, haren  bitartez gure elkarrizke-
ta pribatuak entzun dezakete. Hori horrela da: edozein gairen 
inguruan solas batean guk esandako hitz bateko lehen hiru letrak 
Googlen tekleatuta, berdin dio zein gai den, esan dugunaren esaldi 
osoa aterako litzateke. Zergatik? Badirelako programak, mugiko-
rra amatatuta ere, gure ahotsa grabatzen eta gure irudia bideoan 
jarraitzeko gauza direnak. Gure gaur egungo mugikorrek hori 
lortzeko audio- eta bideo-programa ezin sofistikatuenak diztuz-
telako. Hain inozoak gara, gertatzen zaigunaren jakinean egonda 
ere, ez diogula horri aurre egiten: narkotizatuta gaude eta, egunero 
eskandalu bat bestearen atzetik ikusi arren, guztiz pasiboak bihur-
tu gara. Abduzidu egin gaituzte guztiz”.   

PEDRO BAÑOS, koronela eta sare sozialetan aditua

Astean esanak
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Orain euria eta elurra baditugu, orduko hartan haize bortitzak 
hainbat kalte eragin zituen. Gureak lantegikoentzat antolatzen 
duten bazkariak lau hamarkada bete zituen. Alfaren sorrera-
ren mendeurrena gogoratzeko argazkia ipini zuten Legarren. 
Erregeen Kabalgata ikusgarria eskaini zuten kale-antzerki eta 
dantza ikusgarriekin. Armeria Eskolako Alex Alonsok Kutxa-
ren ikasketa amaierako saria jaso zuen. Sarek deitutako euskal 
presoen eskubideen aldeko Bilboko manifestaziorako autobu-
sa antolatu zen. Enrique Zuazua matematikariak “Txopitea eta 
Pakea” saria jaso zuen udaletxean. “Go!azen 6.0” ikuskizunaren 
emanaldi bikoitza eskaini zuen. Coliseoaren Laguna txartela 
eskuratzeko epea zabaldu zuen. Eibarko Udalak eta Espainiako 
Astronomia Elkarteak hitzarmena sinatu zuten. Eibarko Kirol 
Sarien 25. edizioa egin zen Coliseoan.     

1- Urte berriari ongietorria eman zioten Urko gainean.                    
2- Eibarko Kirol Sariek zilarrezko ezteiak ospatu zituzten.                    
3- Enrique Zuazuak ondo merezitako errekonozimendua jaso 
zuen. 4- Erregen Kabalgata egin zen urtarrilaren 5ean. 
5- Urkizuko elkarte gastronomikoek Gureak-ekoei urteroko 
bazkaria eskaini zieten. 6- Alex Alonsok Kutxako ikasketa saria 
jaso zuen.
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>>>  Eibarko Sarek deituta, mo-
bilizazioa egingo da bihar, “Bi-
dea gara” goiburuari jarraituta. 
Izan ere, aurten ez da posible 
izango Bilbon preso, exiliatu eta 
deportatuen eskubideen alde-
ko urteroko mobilizazio erral-
doia egitea eta, horren ordez, 
Euskal Herriko 200 herritan 
baino gehiagotan antolatu di-
tuzte ekimenak. Eibarko eki-
taldi-jaialdia Untzagan izango 

da, 17:30etik aurrera, eta ho-
nako egitaraua prestatu dute: 
ipuin kontalaria (Nerea Ariz-
nabarreta), txalaparta eta ada-
rra (Ikerne Egia, Unai Cordo-
ba, Ander Urkia), bertsolaria 
(Mikel Arrillaga) eta kantariak 
(Hemen taldea, Zaloa Urain, 
Maite Arroitajauregi “Murse-
go”, Miren Narbaiza, Xabi Bas-
tida, Aitor Gorosabel). Uneoro 
zainduko dira osasun neurriak.

>>>  Kalean da Eibar aldizka-
riaren 2020ko azken alea. Ar-
tikulu aipagarri asko jasotzen 
ditu neguko aldizkariak, tartean 
Eibarko XX. mende hasierako 
osasun publikoari buruz Aran-
tza Lasak egindako erreporta-
jearen bigarren zatia. Urtean 
lau zenbaki kaleratzen dira, ur-
taro bakoitzean bat.

Eibar aldizkariaren 
neguko alea 
kalean eta online

>>>  Abenduaren 30ean inau-
guratu zuten Eibar eta Elgoibar 
elkarrekin lotzeko egin duten 
bidegorria. Ekitaldian Markel 
Olano Ahaldun Nagusiak, Ra-
faela Romero Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Mugikortasuneko 
eta Lurralde Antolaketako fo-
ru-diputatuak eta Miguel de los 
Toyos Eibarko alkateak hartu 
zuten parte, besteak beste. Ro-
merok inaugurazioan nabar-
mendu zuenez, “orografia eta 
ibilbidean dauden azpiegiturak 
kontuan harturik, Gipuzkoa-
ko bidegorri konplexueneta-
ko bat” eraikitzeko epeak bete 
dira. Bide berria jardunbide 
egokien adibide gisa proposa-
tu dute Europan, eta bat dator 
‘Erresistentzia eta Erresilien-
tzia’ proiektuekin, Garraio, Mu-
gikortasun eta Hiri Agendako 
Ministerioaren Mugikortasun 
Seguru, Jasangarri eta Konek-
tatuaren estrategian.

Ekitaldian adierazitakoa-
ren arabera, lehen bide-tartea 
irailean amaitu zuten eta Eibar 
eta Elgoibar txirrindularien-
tzat eta oinezkoentzat konek-
tatzen dituen bidegorri osoa 
(2,1 kilometroko luzeera eta 3 
metro inguruko zabalera du 
ibilbidearen zati handi batean), 
berriz, abenduan amaitu zuten 
eta Debabarreneko txirrindu-
lari eta oinezkoen mugikorta-
sunerako funtsezko trazadura 
eskainiko du. Azitain eta Mal-
tzaga konektatzen dituen bi-
de-tarteak lau pasabide ditu, 
“zailtasun geografikoak gain-
ditzeko eta txirrindulari eta 
oinezkoen joan-etorriak ahal-
bidetzeko”. Horietako bik 80 
metrotik gorako luzeera dute, 
eta Ego erreka eta Deba ibaia 
eta GI-627 errepidea zeharka-
tzen dituzte, hurrenez hurren. 
Bidegorria egiteko aurrekontua 
5,1 milioikoa izan da.

Inauguratu dute Eibar eta 
Elgoibar elkarrekin lotzeko 
egin duten bidegorria

Bihar 17:30ean egingo da 
Untzagan “Bidea gara” ekitaldia

>>>  Beheko Tokia jubilatuen 
elkarteak jakinarazi duenez, 
2020rako aurreikusita zeuden 
jarduerak egiteko modurik ez 
dutenez izan, 85 urteko bazki-
deei omenaldia egitea erabaki 
dute, opariak banatuta. Hala 
ere, osasun neurriak zaintze-
ko, omenduei telefonoz abisa-

tuko zaie opari bila noiz joan 
esateko. Jubilatu etxearen 25. 
urteurrena, berriz, aurten os-
patzeko moduan izatea espe-
ro dute, behin pandemiak era-
gindako egoerak onera egiten 
duenean. Bestalde, Gaboneta-
ko otarraren zenbaki irabazlea 
1.225 izan da.

Beheko Tokia jubilatu etxekoen oharra

>>>  Domeka goizean gizon bat 
hil zen Urkon. Larrialdi zerbi-
tzuek suspertzen ahalegindu 
arren, ezin izan zuten ezer egin. 
Hildakoa Ermuan bizi zen eta 
51 urte zituen.

Ermuko mendizale 
bat hil zen Urkon 
asteburuan
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>>>  Gabonen aurretik egin-
dako Udalbatzarrean, Eibarko 
pentsiodunek premia gehien 
duten herritarrei maskarak 
doan banatzeko egindako es-
kaera onartu zuten, alderdi po-
litiko guztien babesarekin. Au-
rretik, Eibarko Pentsiodunen 
Plataformak 936 sinaduraren 
babesa duen eskaera aurkeztu 
zuen Udalean, taldeetako or-
dezkariek bozkatzeko.

Pentsiodunek diotenez, “osa-
sun larrialdia dela eta, nahitaez 
erabili behar da maskara eta 
horiek egunero aldatzeak gastu 
bat dakar. Hori dela eta, Uda-
lari eskatu diogu, pandemiaren 
lehen fasean bezala, neurriak 
har ditzala egoera ekonomiko 
larrian dauden pertsona edo 
familientzat maskarak doakoak 
izango direla bermatzeko”. Di-
ru-sarrera gutxi duten herri-
tarren talde horretan sartuko 
lirateke, besteak beste, pentsio 
bajua duten jubilatuak, baita 
laguntza sozialak jasotzen di-
tuzten herritarrak ere. Gogora 
ekarri zutenez, behin bakarrik 
erabiltzekoak diren maskarak 

lau orduoro aldatu behar dira 
eta, beraz, horrek gastu handia 
eragiten die askori. Gaineratu 
zutenez, “egoerak hobera egin-
da ere, luzaroan ibili beharko 
gara maskara jantzita”. 

Abenduaren 28an egindako 
osoko bilkuran, bestalde, pan-
demiari aurre egiteko milioi 
bat euroko partida onartu zuen 
Udalbatzak, COVID-19ak ekar 
ditzazkeen kalteei aurre egiten 
laguntzeko, arlo ezberdinetan 
martxan ipiniko diren neurri 
eta ekimenetan erabiltzeko.

>>>  Gurutze Gorriak urtero 
antolatzen duen “Haien eskubi-
deak jokoan”, haurrentzat jos-
tailu berriak jasotzea helburu 
duen kanpainarekin bat egin 
dute La Salle ikastetxeko Tan-
danacui eta Proega taldeek aur-
ten ere, baina COVID-19ak era-
gindako egoera dela eta, ohiko 
ekintzarik ezin denez antolatu, 
kanpainaren harira pegatinak 
egin eta euro batean saldu di-
tuzte ikasleek, gela bakoitzean 
hormairudiak betetzeko. Horri 
esker, “Haien eskubideak jo-
koan” kanpainarako 865 euro 
bildu dituzte eskolan eta aben-
duaren 22an eman zieten dirua 
Gurutze Gorriko ordezkariei, 

horrekin haurrentzat jostailuak 
erosteko. Ikastetxetik euren es-
ker ona azaldu nahi diete kan-
painarekin bat eginda lagundu 
duten guztiei, baita Gurutze 
Gorriari ere, “egindako lan bi-
kainarengatik”.

>>>  Abenduaren 26an “Auto-
defentsa proletarioa antolatu” 
goiburuari jarraituta aurkeztu 
zuten kontseilua, “zapalkun-
tzarik gabeko gizarte baten bi-
dean gure ekarpena egiteko” 
helburuz. COVID-19ak area-
gotu duen krisiaren eraginez 
langile klasea jasaten ari den 
pobretze eta kriminalizazio 
orokortuaren testuinguruan 

kokatu dute kontseilua. Beraien 
jardun politikoa izango dena-
ren berri ere eman dute: “Bur-
gesiaren instituzioen aurrean, 
proletalgoaren interesen alde 
jardungo duten instituzioak 
eraikitzea izango da gure apostu 
politikoa”. Horretarako prole-
talgoaren autodefentsa meka-
nismoak antolatzeari ekingo 
diotela azaldu dute.

Premia ekonomiko larria 
dutenei maskarak doan 
banatzeko jubilatuen 
proposamena onartu dute

La Salle ikastetxekoek 865 euro 
batu dituzte jostailuetarako  

Deba Bailarako Kontseilu 
Sozialista aurkeztu dute

>>>  Eibarko Udalak, Eibar Merkataritza Gune Irekia (EMGI) elkartea-
rekin batera, herriko merkataritza digitalizatzen laguntzeko ekimena 
jarriko du abian: Eibarko establezimenduetan erosketak on-line egi-
teko plataforma bat. Proiektu horrekin batera, etxez etxeko salmenta 
zerbitzua ere jarriko da nartxan.

Proiektu digitalaz B-Lokal enpresa arduratuko da, eta plataforma 
urtarrilean martxan jartzea du helburu. Udalak 45. 000 euro bidera-
tu ditu proiektura, pandemiari aurre egiteko Talka Planaren barruan; 
horri esker, herriko merkataritza ikusgai jarri eta kontsumo-joera be-
rrietara egokituko da.

Eibarko dendetan erosketak 
on-line egiteko plataforma 
digitala jarriko dute martxan 
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>>>  Atzo prentsaurrekoa eman 
zuten  PSE-EEk eta EH Bilduk, 
biek sinatu duten aurrekontu 
akordioaren berri emateko. 
Akordioari esker,  herriko os-
talaritzak, merkataritza txikiak 
eta pandemiak kaltetutako sek-
toreak babesteko Txoke Plana 
izango dute. Gainera, Andretxea 
berria behingoz gauzatuko da.

Bi alderdien artean egindako 
proposamenek 1.400.000ko 
balioa izango dute, eta PSE eta 
EH Bilduren artean finkatu eta 
adostuko dituzte oinarri eta bal-
dintza guztiak.

Akordioak hiru puntu nagusi 
izango ditu: batetik, 1.4 milioi 
euroko aurrekontua erabiliko 
da lanpostuak mantentzeko eta 
baliabide gutxi dituzten pertso-
nen gutxieneko premiak ase-
tzeko; bestetik, behar handie-
na duten sektore ekonomikoei 
laguntza emateko; eta azkenik, 
Andretxea martxan jartzeko. 

Adostutako neurrien artean 
500.000ko dirulaguntzak ba-
natuko dira, ostalaritza, ger-
tuko denda txikiak eta indus-
triako enplegua mantentzeko 
helburuarekin.

EH Bildu-ko zinegotzia den 
Gorka Errastik honela azpi-
marratu du: “Guk uste dugu 
EH Bilduk akordio bat sina-
tzen duenean herritarron bizi 
kalitatea hobetzen duela, gure 
proposamenek osagai sozial 
handia izaten dutelako”.

Horrez gain, mugimendu fe-
ministaren eskariari erantzu-
nez, Andretxeari ere bultzada 
emango diote, espazio berri eta 
duina  eskainiz. Gainera, herri-
ko basoak kudeatzeko plan bat 
ere adostu dute, izan ere, EH 
Bilduko zinegotziaren hitzetan: 
“Gure mendien konfigurazioa 
asko aldatzen ari da, eta kome-
nigarria ikusten dugu lanketa 
hori egitea”.  Ez da bi alderdi 
politiko hauek proposamen 
bat sinatzen duten lehen aldia; 
2020ko maiatzean ere beste 
talka-plan baten akordioa si-
natu zuten eta.

Bestalde, EAJ-PNVrekin ere 
akordioa lortu zuten sozialis-
tek Gabonak baino lehen. Kasu 
horretan ere, 2021erako aurre-
kontuetarako adostutakoaren 
mamia “talka-neurrietan da-
tza, COVID-19aren ondorio 
sozial eta ekonomikoei eran-
tzuteko borondatean", adie-
razi zutenez. Aurrekontuak 
datorren astean, urtarrilaren 
15ean, bozkatuko dira.

Aurrekontu akordioa sinatu 
dute PSE-EEk eta EH Bilduk

GELA IPINI DUTE 
PARKEETAN 
Udal Brigadako langileak 
gel hidroalkoholikoa bana-
tzeko gailuak jartzen ari dira 
egunotan Eibarko haur-jolas 
parkeetan. Guztira 41 gailu 
jarriko dira, bana jolas toki 
bakoitzean, eta horretarako 
inbertsioa 8.900 eurokoa 
izango da. Azaldu dutenez, 
“era horretan, toki horiek 
seguruagoak izango dira, hi-
gienea zainduko da eta nes-
ka-mutikoek COVID-19aren 
birusa izan dezaketen aza-
lerak ukitzea saihestuko da”. 
Horrekin batera, banagailu 
horien erabilerak kalterik 
eragin ez dezan, herritarrei 
eskatu nahi diete arduraz 
erabiltzeko eta umeek heldu 
baten laguntzarekin erabil 
ditzatela, “likidoak larrua-
zaleko arazoak sor ditza-
keelako modu desegokian 
erabiliz gero”.
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ELURRA ARGAZKITAN

EKHI BELAR

EKHI BELAR RAMON BEITIA

MAITE URBIETA
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ELURRA ARGAZKITAN

MAITE URBIETA

OIER ARAOLAZA

RAMON BEITIA

OIER ARAOLAZA
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Hassan Nasir Mandi Bahaud-
dinen (Pakistan) jaio zen, Isla-
mabad hiriburutik hurbil. “Nik 
beti esaten dut nire herria Deba 
bezalakoa dela”, dio Hassanek. 
Noski, itsasorik gabe, gertua-
go dituztelako Himalaiak kos-
ta baino. Hala ere, Kaxmirre-
ko haranean jaio eta Chenab 
ibaian isurtzen duen Jhelum 
ibaia igarotzen da han ingu-
rutik. Mandi Bahauddineko 
jarduera nagusia nekazaritza 
da eta Hassanen etxean hain-
bat fruta eta barazki landatzen 
(sandiak, laranjak… ekoiz-
tu eta Islamabaden saltzen 
zituzten) eta animaliak (zal-
diak, behiak…) hazten zituz-
ten. “Hango etxeak nahiko han-
diak dira. Gurean hiru eraikin 
zeuden, familia guztiarentzat”, 
azaldu digu. Orain, ordea, ez 
dute lehengo nekazaritza-la-
na egiten.

Jolasa eta eskola
Hassanek Pakistanen bizitako 
urteen oroitzapen onak ditu. 
Lagunekin eta lehengusue-
kin asko jolasten zuen, baina 
ikasketak ahaztu barik. “Arra-
tsaldeko 16:00ak arte eskolan 
egoten nintzen eta gero klase 
partikularrak jasotzen nituen”, 
kontatu digunez. “Ondoren, ba-
serrian laguntzen nuen”. Mandi 
Bahauddineko hainbat lagunek 
egin bezala, bere familiakide 
batzuek atzerrira joan ziren bi-
zitzera, Euskal Herrira euren 
kasuan, eta Hassanen gurasoek 
hautu bera egin zuten. Hassa-
nek 11 urte zituen familiarekin 
Debara bizitzera etorri zenean. 
“Etorkizun hobeago baten bila 
etorri ginen”, aitortu digu.

Agur Pakistan, kaixo Deba
Hassanentzat zaila izan zen 
familia eta lagunak Pakista-
nen lagatzea, baina ilusioz ekin 
zion aro berriari. “Hemen fa-
miliaren zati bat bizi zen eta 
lehengusuak nituen. Gainera, 
ume batek pentsatu barik eki-
ten dio edozein abenturari. Ge-
rora, ordea, bai egiten da pixka 
bat gogorragoa, jaioterriaren 
falta igartzen delako”, azaldu 
digunez. Ikusten denez, Hassa-
nek ez du ahazten nondik dato-

rren, baina, era berean, inor bai-
no euskaldunagoa da. “Etorri 
nintzen momentutik euskara 
ikasten hasi nintzen eta Deban 
edonon egiten da euskaraz”, dio 
Debako euskalkian. “Lagun-
tza asko jaso nuen”, bere iritziz, 

eta orain bikain moldatzen da 
lau hizkuntzatan (urdueraz, 
euskaraz, gazteleraz eta inge-
lesez). Hemengo bizimodura 
ondo ohitu zen, baina hasieran 
bi kultura eta bizimodu ezber-
dinen arteko talka igarri zuen. 

“Hasteko, eskolako ordutegia 
nahiko ezberdina da, idazteko 
modua ere ezberdina da, baita 
edukiak ere, eta beste modu 
baten ikasten da. Han maki-
larekin jotzen zaituzte!”, dio 
irribarretsu.

Taberna Eibarren
Deban 7 urte bizi ondoren, hi-
labete gutxi batzuk daramatza 
Eibarren bizitzen. Ez da urrun 
joan, baina Debako lagunen 
falta igartzen du. “Hemen ta-
bernan sartuta egoten naizenez, 
ez dut denborarik izan lagunak 
egiteko”, diosku Hassanek. Fa-
miliak Ibarkurutze kaleko Itu-
rri taberna hartu du eta buru-
belarri dabiltza lanean. “Ez da 
sasoi erraza izan taberna ireki-
tzeko, baina aurrera goaz”, esan 
digunez. Inguruko txikiteroek 
egunero egiten diete bisita eta 
kebaba gustoko dutenek badute 
non jan han. Hassanen etxean, 
ordea, Pakistango jakiak pres-
tatzen dituzte, hango ohiturei 
eutsiz, baina berak denetarik 
jaten du. “Hemengo janariak 
jaten ditut. Beno, txerria ez, bai-
na bestela edozer gauza. Tortilla 
asko gustatzen zait”, dio. “Hori 
bai, Pakistango jakiek zapore 
indartsuagoa dute”, bere ustez.

Pakistanera begira
Hassanek 18 urte ditu. Beraz, 
zazpi daramatza Pakistandik 
kanpo. Hala ere, birritan itzu-
li ahal izan da bertara eta de-
maseko emozioa egin dio bere 
jaioterrira berriz bueltatzea. 
“Han bizi direnak ikusteko go-
goz gaude beti”, aitortzen digu. 
“Denbora asko egoten gara el-
kar ikusi gabe eta batzuk hil 
egiten dira”. Toki biak ondo eza-
gutzen dituenez, aldeak ikusten 
ditu. “Hemen dena da txukuna-
goa”, bere ustez, “han animaliak 
ikusi daitezke kalean, adibidez, 
eta autoek eskuinean dute bo-
lantea, Erresuma Batuan be-
zala”. Orain, koronabirusaren 
pandemia da ardura nagusiena 
mundu guztian. Pakistanen ere, 
noski. “Gure herrian ia ez da 
koronabirus kasurik izan eta 
familiakoak ondo daude, eske-
rrak”, dio lasai, “hiri handietan, 
ordea, badaude kasuak”.

Deban hazitako 
pakistandarra

Iturri taberna hartu du Hassanen familiak.

EKHI BELAR

“Kaixo, nire izena Hassan da  
eta urte berri ona opa dizut”
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Yoga ez da ariketa fisiko 
hutsa, norbere burua 
gehiago eta sakonago 

ezagutzea da, sinpleki. Horre-
tarako, geure buruari denbora 
gehiago inbertitzeko gonbitea 
egiten digu. Ba al dago ezer ga-
rrantzitsuagorik?

Nahasketa eta modernismo 
sasoi honetan, Yoga ezezagun 
handia da. Bere benetako esen-
tzia berreskuratu behar dugu, 
haren praktika garatuz, Yoga-
ren boterea eta indar eralda-
tzailea berreskuratzeko.

Yogak nork bere burua eza-
gutzeko balio du eta posturen, 
gorputzarekin egindako lanen 
eta bestelako tekniken bitartez 
hartzen dugu ezagutzaren bi-
dea. Posturak edo asanak barne-
mundura sartzeko ateak dira, 
bakea eskaintzen digute. Ez 
dago luzaketa eta pose arraroak 
egin beharrik. KĀMALAn sasoi 
honetara egokitutako Yoga 
Klasikoa lantzen dute, prakti-
ka erraz eta sakonaren bitartez 
edonork egiteko modukoa.

Geure burua da oztoporik        
handiena
Yoga ‘Gelditzeko Artea’ ere 
bada. Gelditzen garen momen-
tuan geure buruan jartzen dugu 
arreta eta momentu zehatz ho-
rretan agertzen dira mundu-
ko oztopo guztiak: bizkarreko, 
belauneko eta gorputz guztiko 
mina; asperdura; mota guztie-
tako emozioak, beldurra, eufo-
ria; eta, errematerako, burua 
bueltaka hasten da, gezurrak 
gailenduz.

Eragozpen horiek gaindi-
tu egiten dira antzematen eta 

lantzen ditugun neurrian, 
baina horretarako denbora 
behar da eta irmoa izan beha-
rra dago. Yoga ausartentzat 
da, indartsuentzat, bizitzako 
bataila handienari ekiteko 
prest daudenentzat. Egune-
ro lantzen den zerbait da eta 
mundu guztiak egin dezake, 
Yogarekin jabetze prozesua 
garatzen dugulako.

Eman bizitzari behar duena!
KĀMALA Yoga Eskola orain 
dela 40 urte Manuel Paz / 
Madhava Sanatana Dharma-

ko maisuak hasitako proiek-
tuaren jarraipena da. Beste 
ikasle batzuen ahalegin han-
diari esker, Madhavak Eiba-
rren egindako lanak urte as-
koan jarraitu zuen eta orain 
KĀMALAren txanda iritsi da.

Aurretik izan direnei erres-
petua eta esker ona erakutsiz, 
eta eurek egindako lanarekin 
jarraitzeko ardura eta asmo 
sendoarekin, lekukoa hartu 
dute KĀMALA osatzen duten 
Váyerak, Kalkik eta Leirek.

Yoga saioak adin guztientza-
ko pertsonentzat bideratuta 
daude eta, urte berriarekin, os-
tiraletan umeentzako bereziki 
egokitutako klaseak eskaintzen 
hasiko dira KĀMALAn.

Ordutegi zabala eskaintzen 
dute, astelehenetik ostiralera 
goizez eta arratsaldez. Eskola-
rekin harremanetan jartzeko 
628 02 79 50 telefonora deitu 
edo kamalaeskola@gmail.com 
helbidera idatzi daiteke.

Om Shanti eta
 izan zoriontsu! 

Yoga, norberaren barrenera bidaia
KĀMALA Yoga Eskolak 2019ko urrian zabaldu zituen ateak Eibarren, Asua Erreka kaleko 3. zenbakian (Orbea 

kiroldegiaren ondoan). Váyera Aizpiri López / Vayeratman eskolako zuzendariaren helburu nagusiak bi dira: Yoga 
Klasikoa zabaltzea eta irakastea. Norberaren barrenera bidaiatzeko aukera ematen du KĀMALAk.



EIBARTARREN AHOTAN12 …eta kitto!
1170. zenbakia

Hileta-elizkizunak: 
ohitura zaharrak

Juana Arrietari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Juana Arrieta Leceta
(1923 – 2006) 

Segizioa, Untzaga Plazatik pasatzen (1953). Aurrean ikusten diren apaizen artean Egaña,  
Esteban Larrañaga eta Emilio Larrañaga  daude. PLAZAOLA

Hileta-elizkizunak klase 
desberdinetakoak izaten ziren (1go, 
2. eta 3. mailakoak). Mor-morreko 
elizkizunetan kanpairik ere ez zen 
egoten. Bederatziurrenak. Gaixoren bat 
zegoenean, abadea gaixoaren etxera 
joaten zen. Kalean topo eginez gero, 
jendea belaunikatu egiten zen abadearen 
aurrean.

“Primerakuak izaten ziran abade guztiekin, kapekin eta… parrokua erdixan eta gero hirurak, sei 
abade izaten baziran seirak sobrepellizakin, ta jantzitta bihar dan moduan. Ta elizan numeralak 
kantuekin. Gero segundakuak izaten ziran abade gitxiagokin, kantuak be diferentiak, gitxiago. 
Hirugarrenak izaten ziran korrientiak. Ta mor-morrekuak ziran… tristura bat emoten eben ha-
rek entierruak… ene! Mor-morrekuak kanpairik be, ezebez. Gitxi egoten ziran, harek ziran los 
pauperrimos. Gu giñan pobriak, lo corriente, korrientiak. Ta gero, bederatzi egunian nobena-
rixua, a la parroquia a oir misa todos los dias (…) Manta baltza jantzi eta hantxe kandelia ixotu, 
bederatzi egunian. Hori zan bederatziurruna. [Eta hori noiz izaten zan?] Goizeko bederatziretan. 
Lehen entierruak goizetan eta arratsaldetan, bixetan egoten ziran. Baiña arratsaldian funeralik 
ez, arratsaldian egitten baziran unicamente kondukziñua, gero mezia goizian. Lehenago zelan 
obligaziñua zan mezia bakarrik goizetik ba… mezia bederatziretan ta gero funerala”.

Juanitaren aita 1923an sartu zen Eibarko arma probalekuan 
lanera. Eskopeten kainoiak aztertzen zituen desajustea zegoen 
ala ez baieztatzeko. Juanita ere gaztetxoa zela bertako ofizinan 
hasi zen lanean. Herria oso ongi ezagutzen zuen eta oso azalpen 
interesgarriak eman zizkigun antzinako bizimoduari buruz.

ibartarrene
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Candido Egureni grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Candido Eguren Zabarte
(1906 – 2002) 

Hileta zibilen 
hastapenak

“[Personaje ezagunen artian zeren sozialista guztiak, ez? Toribio ta Akilino ta Jose Gisasola ta… 
Zuk onduen zein ezagutu zenduan?] Ba onduen ezagutu dot ba Toribio Etxebarria precisamen-
te. Ta gero, zera, Marzelino Baskaran. Bai ba, ni sekretario ta bera jueza izan giñazen, hille batzuk 
junto jardun genduan eta berbetan eta… en fin, horretxek bixok gehixen ezagutu nittuan [Gerra 
aurretik, Marzelino zan bera kura laikua?] Bai, haretxek montau zittuan lehelengo sermoiok hil-
dakuen entierruetan [Noiz hasi ziran entierru laikuak?] Gaztetatikan akordatzen jata neri hori. 
Ta abade batek esan zebana, don Antonio Aranguren, harek esan zebana: “Ointxe dabixak junto 
sozialistak, harek moduan bagenkaguzen horrenbeste entierro aberats giñakiaz! Entierro zibil 
mordoxka egon bihar izan ziran orduan. Ta haren komentarixua, zera, entierruen dirua [Gehi-
xago zibillak elizatik baiño…] Ez, elizatik gehixago, askoz gehixago… Baiña ondo itxuria orduan 
denporan boladia egon zan, itxuria, entierro zibillena”.

Aita, Benito Eguren; Angiozarren jaiotakoa, eta okina ogibidez. 
Ama, Modesta Zabarte; Elorrion jaiotakoa. Bergarako semina-
rioan merkataritza ikasketak egin zituen. Indalecio Prieto, To-
ribio Etxebarria eta beste hainbat intelektualen eragin handia 
izan zuen. Primo de Riveraren diktaduran kartzelara eraman 
zuten lehenengo komunista eibartarra izan zen. Errepublika-
ren aldarrikapenean eta ondoren 1934ko urriko iraultzan ere 
parte-hartze zuzena izan zuen. Gerra garaian, hainbat eginki-
zun izan zituen. Beste askoren antzera, Batallón de Trabajado-
res, kartzela eta exilioa ezagutu zituen. 2002ko otsailean zendu 
zen Eibarren.

Erregea birritan Eibarren izana dela 
gogoan dauka. Toribio Etxebarria eta 
Marzelino Baskaran ezagutu zituen 
gehien. Candido umea zela, dagoeneko 
hasita zeuden hileta zibilak. Bolada 
batean asko egin ziren.

Ahozko ondarea jasotzeko asmoz EIBARTARREN AHOTAN proiektua jarri zuen martxan Ego-Ibarra batzordeak 1999ko udan, 
Eibarko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Proiektuaren helburua Eibarko eta inguruko herrietako nagusiekin hitz 
egin eta antzinako ipuin eta kontuak bideoz jasotzea da. Material horren zatirik handiena online kontsultatu daiteke egoibarra.eus 
webgunean (tartean 500 bideo-pasarte inguru). Bideo horietako batzuk aukeratu ditugu gure aldizkarirako atal berri hau sortzeko.

hotana

Entierro zibila Eibarren, anda Urkizutik gora (1932. urte inguruan). Beste askoren artean, 
Juan Gabilondo, Luis Bueno eta Aurora Amuategi. CASTRILLO ORTUOSTE FONDOA. EIBARKO UDAL 
ARTXIBOA .
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Marten muturreko bal-
dintzak daude. Ekai-
tzek, adibidez, sei hila-

bete iraun dezakete han (egun 
hauetan Euskal Herrian bizi 
duguna txikikeria da Marten). 
Egoera horren aurrean, planeta 
gorrian edozein misio gauzatu 
ahal izateko  ezinbestekoa izan-
go da elektrizitate hornikuntza 
etengabea eta fidagarria izatea 
(Marte aztertzeko edo bertan 
giza-koloniak eraikitzeko, adi-
bidez).

Arazo horri konponbidea 
emateko, Tekniker zentro 
teknologikoa Horace (Triboe-
lectric Energy Harvesting for 

Mars Exploration) proiektua-
ren buru jarri da, etorkizunean 
Martera egingo diren misioe-
tan probatzeko eta erabiltzeko 
lehen haize-sorgailu elektrikoa 
sortzeko helburuarekin.

Horacek mugarria ezartzen 
du Teknikerren eta Euskal 
Herriko ekosistema teknolo-
gikoan, espazioko teknologia 
garatzeko dugun gaitasuna 
nolakoa den erakusten due-
lako. Horrez gain, euskal zen-
troek eta Basque Research and 
Technology Alliance (BRTA) 
delakoak espazioko lasterke-
tan duten posizionamendua 
hobetzen du.

Marteko baldintzetara egokituz
Proiektu honekin Marteko in-
gurumen-baldintzak aprobe-

txatu nahi dira energia eolikoa 
energia elektriko bihurtzeko 
eta, horrela, planeta gorrira egi-
ten diren espedizioetara era-
maten diren eguzki-plaken 
energia-iturri osagarri bezala 
erabiltzeko (hau da, Marteko 
ekaitzen ondorioz eguzki-pla-
kek energiarik sortzen ez dute-
nean erabiltzeko).

Baina, nola otzandu Mar-
teko baldintzak? Teknikerrek 
esku artean duen proiektua ez 
da nolanahikoa, baina badago 
plan bat: sorgailu triboelektri-
ko demostratzaile bat (TENG) 
sortuko dute. Teknologia be-
rritzaile honek energia meka-

Marteko 
baldintzak 
aprobetxatu 
nahi dituzte 
energia eolikoa 
energia elektriko 
bihurtzeko

Tekniker, Marteko haizeen bila
Tekniker zentro teknologikoa Horace proiektuaren buru dago, Marte planetarako lehen haize-sorgailua ekoizteko 

helburuarekin. Jakinarazi dutenez, ekimenarekin urtarrilean hasteko asmoa dute eta Europako Espazio Agentziaren 
(ESA) finantzazioa izango du. Proiektu honek etorkizunean planeta gorria hobeto aztertzen lagunduko du. Beste 

planeta bateko erronka Teknikerrentzat.
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nikoa elektrizitate bihurtzen 
du efektu triboelektrikoan eta 
indukzio elektrostatikoan oi-
narrituta.

Sorgailu elektromagne-
tikoen ordezko metodoa da. 
Izan ere,  pisu handia dute eta 
euren erabilera mugatua da 
planeten azterketak egiteko. 
“Teknikerrek garatutako sis-
temaren berezitasuna da sor-
gailu triboelektriko batean oi-
narrituko dela ohiko sorgailu 
elektromagnetikoen ordez, 
haien pisua eta kostuak mu-
rrizte aldera” azaltzen du Borja 
Pozok, Teknikerreko espazio 
sektoreko ikertzaile eta koor-
dinatzaileak. “Hori sortzeko eta 
Marteko baldintzetan modu 
efizientean funtzionatu ahal 
izateko, etekin tribologikoa 

(marruskadura eta higadura 
txikia), mekanikoa (inpaktuak 
jasatea), propietate triboelek-
trikoak (triboelektrifikazioa eta 
eroaletasun interfaziala) eta 
energia sortzeko dentsitateen 
konbinazio aparteko mate-
rial triboelektrikoak garatuko 
dira”, Pozoren berbetan.

2022an amaitzeko  
aurreikuspena
Teknikerrek haize-sorgailu ber-
tikalean oinarritutako prototi-
poa diseinatu eta inplementa-
tu du, sistemaren elementuak 
erraz integratu ahal izateko. 
Prototipoaren funtzionamen-
dua hainbat baldintzatan 
egiaztatu eta balioztatuko da 
Aarhuseko Unibertsitateko 
(Danimarka) ganbara marteta-

rreko atmosfera-baldintzetan. 
Beraz, pisu gutxiko eta efizien-
tzia handiko turbina eolikoaren 

demostragailua garatuko dute, 
Marteren azterketa espaziala 
egiten laguntzeko.

Laborategiko ingurunean 
egindako proben ondorioak 
ereduaren industrializaziora-
ko ibilbide-orria definitzeko 
eta zehazteko erabiliko dira, 
eta haren kalifikazioa eta egin 
daitezkeen hobekuntzak eta 
mugak ere adieraziko dira. Ho-
rrez gain, sistemaren eskala-
garritasun parametroak ere 
zehaztuko dira etorkizuneko 
garapenentzat (energia sor-
gailu handientzat, esaterako).

Teknikerren asmoen arabe-
ra, proiektua 2022ko ekainean 
amaitzea espero dute. Beraz, 
urte eta erdi geratzen da Eibar-
ko zati bat Martera eramateko. 
Nolako eguraldia egingo du? ■

Prototipoa 
hainbat 
baldintzatan 
egiaztatu eta 
balioztatuko 
da Aarhuseko 
Unibertsitateko 
ganbara 
martetarrean

Teknikerrek Marterako lehen haize-sorgailua ekoiztuko du. TEKNIKER
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Euskadi-Kuba Kubareki-
ko adiskidetasun eta el-
kartasunezko elkartea 

1989an sortu zen. Munduan 
zehar Karibeko herrialdeari 
babesa ematen dioten milaka 
elkarteetako bat da eta denen 
artean sarea osatzen dute he-
rrialde kubatarrari solidaritate 
politiko, kultural eta ekonomi-
koa eskaintzeko.

Kubako ereduari jarraituz, 
euren jardunak ez du etenik. 
Hainbat esparrutan egiten dute 
lan (komunikazioa, sentsibili-
zazioa…) eta proiektu ezberdi-
nak dituzte martxan. Horietako 
bat Cubainformación izeneko 
hedabidea da. Amerikako Es-
tatu Batuek (AEB) Kubari eza-
rritako blokeoak hainbat adar 
dituenez, blokeo mediatikoa-
ri aurre egiteko asmoz sortu 
zen Cubainformación. Inter-
net bidezko telebista eskain-
tzeaz gain, irratia, paperezko 
aldizkaria eta albiste-webgu-
nea ere bada. “Kubako errea-
litatea kontatzea da asmoa”, 
Salvador Gonzalez Euskadi-
Kubako kidearen eta Cubain-
formación-eko kolaboratzai-
learen berbetan.

Gonzalezek dio eurek ez du-
tela ezer ezkutatzen, gaiak bere 
osotasunean lantzen dituzte-
la. “El País eta horrelako he-
dabideek Kubaren inguruko 
aurpegi bat besterik ez dute 
erakusten, baina ez errealitate 
osoa. Guk bai ematen dugu be-
netan bertan gertatzen dena”, 
bere iritziz.

Hedabideak milaka jarrai-
tzaile ditu, baina azken urteo-
tan hartutako indarra ez da 
oharkabean pasa Kubako go-
bernuaren aurkakoentzat. “Iaz-
ko abuztuan Cubainformación-
en web orria hackeatu zuten. 
Egia esaten dugunez… Gero, 
demaseko lana egin behar izan 
genuen dena berriz martxan 
jartzen”, esan digu Gonzale-
zek. Momentuz, web orrialdeaz 
gain, Facebooken, Twitterren, 
Instagramen eta YouTuben ere 
kanalak dituzte.

Elkartasun proiektuak atzerrian
Euskadi-Kuba elkarteko ki-
deak bi edo hiru hilabeterik 

behin elkartzen dira asanbla-
dak egiteko eta martxan dituz-
ten proiektuak gainbegiratze-
ko. “Zazpi edo zortzi proiektu 
ditugu atzerrian”, Gonzalezek 
esan digunaren arabera. “Ku-
ban elikagai subiranotasuna 
bultzatzen dituzten proiektuak 

ditugu; eta baliabide urriak di-
tuzten zaharrak bistatik opera-
tzeko proiektua dugu martxan 
Argentinan”.

Kubako elkarte eta eragilee-
kin oso harreman estua du Eus-
kadi-Kubak eta euren arteko 
hartu-emana zuzena da. “Ku-

bara joaten garenean maitasun 
handiz hartzen gaituzte eta ber-
tan bizi den egoera nolakoa den 
ikusteko aprobetxatzen dugu”, 
Gonzalezen berbetan. “Erre-
portajeak eta elkarrizketak egi-
ten ditugu, eta erraztasunak 
aurkitzen ditugu horretarako. 
Gure lana oso garrantzitsua da 
eurentzat eta eskerrak ematen 
dizkigute”.

Aro berria Kuban
Kubako herriak Miguel Diaz-
Canel izendatu zuen presidente 
2018an, Raul Castroren leku-
koa hartuta, eta 2019an kons-
tituzioaren erreforma bozkatu 
zuten. “Aurreko konstituzioa-
ren edukiaren %68 moldatu 
zuten, herriak horrela eraba-
kita”, azaldu digu Gonzalezek. 
“Askok diote Kuban ez dagoela 
hauteskunderik, eta abar. Nik 
hango hauteskunde batzuetan 
egoteko aukera izan nuen eta 
inoiz ikusi dudan parte har-
tzerik handiena ikusi nuen. 
Asanblada ugari egiten dira 
eta jendeak aurpegira esaten 
ditu pentsatzen dituenak, arazo 
barik. Eztabaida biziak izaten 
dira eta kubatarrak oso kriti-
koak dira”.

Aldaketak aldaketa, AEBren 
blokeoak gero eta gehiago es-
tutzen du Kuba eta ez da sasoi 
erraza bizi bertan. “Helms-Bur-
ton legearekin blokeoa zorroztu 
egin da eta arazo ekonomikoak 
sortu ditu Kuban, eta orain, 
pandemiarekin, egoera larria-
gotu egin da. Zuhaitz eroriari 
orok egur”.

Egoera horren aurrean, Ku-
bako gobernuak programa eko-
nomikoa aurkeztu zion herria-
ri eta “190.000 asanbladatan 
eztabaidatu zen”, Gonzalezek 
dioenaren arabera. Gero, pro-
posamenak parlamentura era-
man zituzten. “Herriak erabaki 
zuen zein izango zen Kubaren 
programa ekonomikoa”.

Kuba koronabirusaren aurka
Kuba ez da uharte isolatua 
eta koronabirusaren pande-
miak eragina izan du bertan. 
World-o-meters webgunearen 
arabera 12.000 kasutik gora 
izan dira eta 147 hildako, baina 

Kubako 
herriarekin 
elkarlanean
Urte hasiera modu berezian ospatzen dute Kuban. 
1959ko urtarrilaren 1ean, Fidel Castro buru zutela, 
matxinoak Habanan sartu ziren Fulgencio Batista 
diktadorearen armadari gailenduz. Kubako Iraultza 
gauzatu zen. Gertakizunaren 62. urteurrena ospatu 
da aurten, ez Kuban bakarrik, baita handik milaka 
kilometrotara ere. Euskadi-Kuba elkarteak ekitaldi 
berezia antolatu zuen Bilbon, eta Eibarren ere hainbat 
ekintza egiten dihardute.
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egoerarik latzenean ere, Kubak 
elkartasun espiritua erakutsi 
du. Pandemiarik ez zegoenean 
egiten zuen bezala, sendagileak 
bidali ditu munduko hainbat 
herrialdetara (Italiara, adibi-
dez), eta Karibe itsasoan no-
raezean zebilen eta inork hartu 
nahi ez zuen itsasontzi britania-
rra jaso zuen 1.600 lagunekin.

Kubak beste erronka bat du 
orain: koronabirusaren aur-
kako txertoa ekoiztea. Herrial-
deak COVID-19aren aurka-
ko bi txerto garatzen dihardu, 
“nahiz eta baliabide gutxi izan”, 
azpimarratzen du Gonzálezek. 
Soberana 01 txertoa 1. fasea 
gainditzear zegoen 2020. ur-
tearen amaieran eta Soberana 
02 2. faseko entsegu klinikoe-
kin hasi da.

Txertoa lortzen duenean, 
Kubak ez du negoziorik egingo. 
“Irakurri dudanez, herrialde 
pobreei dohainik eskainiko die-
te txertoa”, diosku Gonzálezek. 

Ekintzak Eibarren
Ana Gil Euskadi-Kubako kide 
eibartarraren ekimenez elkar-
teak hainbat ekintza antolatu 
ditu Eibarren azken asteotan. 
Abenduaren 9an, adibidez, Is-
rael Rojas ‘Buena fe’ taldeko 
abeslaria elkarrizketatu zuten 
Eibartik YouTube bitartez, aza-
roaren 27an La Habanan hain-
bat kulturgile gaztek Kultura 
Ministerioaren aurrean egin 
zituzten protesten harira. Ro-
jasek gertatutakoaren eta Ku-
bako kulturak bizi duen egoera-
ren inguruan duen iritzia eman 

zuen eta, kontrairaultzak gaz-
teen mugimendu hau Kubako 
gobernuaren aurka erabili zuela 
salatu ondoren, kultura arloan 
Kuban hainbat aldaketa egin 
behar direla eskatu zuen.

Kulturarekin jarraituz, Eus-
kadi-Kuba elkarteak beste 
ekintza bat antolatu du herrian. 
Izan ere, Paulaner tabernak 
‘Kuba: Iraultza sexu-anitza’ 
erakusketa jaso du gaur arte. 
Bertan, sexu-aniztasunak Ka-
ribeko herrialdeko mugimendu 
iraultzailean izan duen pre-
sentziaren berri ematen duten 
argazkiak egon dira ikusgai.

Ana Gilek esan digunaren 
arabera, “Kuban CENESEXek 
(Sexu Hezkuntzaren Zentro 
Nazionalak) demaseko lana 
egiten dihardu sentsibiliza-

zioaren inguruan, eta herrial-
deko legeetan eta gizarte kon-
tzientzian aldaketa positiboak 
izaten lagundu du. Adibidez, 
sexu eta genero orientazio as-
kearen errespetuaren alde; ho-
mofobiaren, transfobiaren eta 
genero indarkeriaren aurka… 
Eredu bat da, munduan zehar 
ez dagoelako horrelako hezi-
keta-lanik egin duenik. CENE-
SEX aitzindaria da”. CENE-
SEX 1988an sortu zen, baina 
gazteen elkarteak, Hezkuntza 
Ministerioak, Osasun Publi-
koko Ministerioak eta Kuba-
ko Emakumeen Federazioak 
1962. urtetik dihardute lanean.

Gilek esan digunez, Eibarren 
ekintza gehiago antolatzeko 
asmoa dute, Kuban gertatzen 
dena hobeto ezagutzeko.

Euskadi-Kuba elkarteak ekitaldi berezia egin zuen urtarrilaren 1ean Bilbon Kubako Iraultzaren 62. urteurrena ospatzeko. EUSKADI-KUBA
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ZALDIBAR ARGITU

Mobilizazio jendetsuak, 
hondamenditik  
11 hilabetera 
Eguaztenean, urtarrilaren 6an, bete ziren 11 hilabete Zaldi-
barko zabortegia amildu zenetik, Alberto Sololuze eta Joaquin 
Beltran azpian harrapatuta eta, hondamenditik ia urtebete 
igaro arren inork ez duenez bere gain erantzukizunik hartu, 
Zaldibar Argitu plataformak deituta mobilizazioak egin ziren 
Eibarren, Ermuan, Zallan, Markina Etxebarrian, Elgetan eta 
Zaldibarren. Plataformatik adierazi dutenez, “hamaika hilabete 
Joaquin eta Alberto gabe. Erantzun argirik eta erantzukizunik 
gabeko hamaika hilabete. Baina, baita, aldarrikapenez eta el-
kartasunez betetako hamaika hilabete ere. Herrietan antola-
tu gara eta herritarrek emandako erantzunak eta erakutsitako 
indarrak eta elkartasunak bidea eta norabidea erakutsi digute. 
Guk, argi daukagu eta argi diogu: Joaquin eta Alberto oroitzen 
jarraituko dugu, Joaquin zabortegitik lehenbailehen ateratzea 
exijitzen dugu, herritarron osasuna eta ingurugiroa interes pri-
batuen aurretik jartzea eskatzen dugu, Zaldibarren gertatuta-
koa ez errepikatzeko bermeak behar ditugu eta erantzukizunak 
argitzea eskatzen dugu”. 
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Joan den astean jaso zituz-
ten horma-irudiak herri-
ko arraindegiek eta hara-

tegiek. “Arraindegientzat egin 
ditugun posterretan gehien 
eskatu ohi diren 40 arrain eta 
itsaski ageri dira, euskeraz le-
tra larriz eta gazteleraz xehez: 
legatza, hegaluzea, itsas oi-
larra…”, diote elkartetik. Eta 
harategietan gauza bera, “txe-
rri, behi, arkume eta hegaztien 
atalak ikus daitezke zenbakiz 
bereiztuta eta, horrez gain, 
harategietan eskatu ohi diren 
beste hainbat produktu ere 
agertzen dira: odolostea, tri-
pakiak, okela xehetua…”. Hor-
ma-irudi horiekin bezeroak 
euskaraz eskatzera animatuko 
direla uste dute elkarteko ar-
duradunek: “Batzuetan lotsa-
gatik, beste batzuetan ohitura 
faltagatik, edo euskaraz nola 
esaten den ez dakigulako, bai-
na askotan gazteleraz eskatzen 
dugu behar duguna. Posterre-
tan argi eta garbi ikus deza-
ke bezeroak behar duen hori 

euskaraz nola esaten den, eta 
beraz, pentsatzen dugu erra-
zago animatuko dela euskaraz 
eskatzera. Horrek, aldi berean, 
erraztu egingo du bezeroaren 
eta dendariaren arteko euska-
razko harremana, nork bere 
gaitasunaren arabera, jakina”.

Dendetan eta tabernetan  
euskara bultzatu
Helburu horrekin jaio zen 
orain dela sei urte Euskeraz 
primeran! kanpaina …eta kit-
to! Euskara Elkartearen esku-
tik. Tabernako barraren edo 
dendako mostradorearen alde 
batean zein bestean daudenei 
euskara erabiltzeko aukera es-
kaintzeko helburuz jaio zen 
programa. “Euskara maila ez 
da berdina izaten tabernari 
edo dendari guztien artean, 
baina hori ez da oztopo hasie-
rako hitza behintzat euskaraz 
izateko. Gero bakoitzaren gai-
tasunaren arabera modu bate-
ra edo bestera moldatuko dira, 
baina apurka-apurka gero eta 

euskara gehiago erabiltzea lor-
tuko dugu”, diote elkartetik.

Fruta eta barazkiena  
ale honetan
Esku artean duzun astekarian 
argitaratu dugu hirugarren 
posterra; oraingoa gehien es-
katu eta erosi ohi ditugun ba-
razkiz eta frutaz osatutakoa. 
Hurrengo asteko alean ogiena 
argitaratuko dugu eta, arrain-
degietan eta harategietan egin 
dugun moduan, bi horiek ere 
A2 neurrian banatuko dizkie-
gu datozen egunotan fruta-
dendei eta okindegiei.

Argazkiekin zozketa
K o n f i n a m e n d u - s a s o i a n              
#nikEibarrengastaukot #Ei-
barrenbadakagu kanpaina be-
rezia jarri zuen martxan …eta 
kitto!-k, herritarrak bertokoa 
eta euskaraz kontsumitzera 
animatzeko. Gabonetan berriz 
ere egon da martxan kanpai-
na, eta horrela jarraituko du 
hasi berri diren beherapenetan 

ere: “Inoiz baino garrantzi-
tsuagoa da tokikoan pentsa-
tzea, ezinbestekoa baita gure 
ekonomia eta hizkuntza bera 
berraktibatzeko”. Horrez gain, 
lehiaketa ere antolatu du el-
karteak: “#Eibarrenbadakagu 
pegatina daraman opariarekin              
edo #nikEibarrengastaukot 
sloganarekin, denda edo ta-
berna baten erakusleihoaren 
ondoan atera argazkia eta bi-
dali normalizazioa@etakitto.
eus helbidera. Jasotako guz-
tien artean “Euskadiko espe-
rientzia-kaxa” bat zozketatu-
ko dugu”.

Elikagaien posterrak banatzen hasi da 
...eta kitto! herriko dendetan

Eibarko arraindegiak eta harategiak izan dira posterrak jasotzen lehenak. Establezimendu horietako produktuen 
izenak euskaraz ageri dira posterretan. Orain dela aste batzuk astekari honetan bertan argitaratu genituen biak, 

formatu txikian, eta orain, A2 neurrikoak egin eta banatu ditu …eta kitto!-k. Euskeraz primeran! kanpainaren barruan 
egindako material berria pozarren jaso dute dendariek.
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Gabonetako oporren ostean 
Torrekuara itzuliko da Bari-
xakuak Jolasian ekimena ur-
tarrilaren 22an. 2 eta 8 urte 
bitarteko umeentzako jolasak 
eskainiko ditu …eta kitto! Eus-
kara Elkarteak hiru begirale-
ren laguntzarekin. 

Segurtasun-neurriak zain-
duko dira eta aforoa mugatua 
izango da; ez da aldez aurre-
tik izenik eman beharko eta 
haurrak bertara heldu ahala 
osatuko dira taldetxoak. Hu-

rrengo biak urtarrilaren 29an 
eta otsailaren 19an izango dira, 
Txaltxa Zelain eta Urkizun, 
hurrenez hurren.

Barixakuak Jolasian ekime-
na Gurasoak Berbetan progra-
maren barruan antolatzen du 
…eta kitto!-k. Pandemiaren 
aurretik era askotako tailerrak 
antolatu ohi ziren …eta kitto!-
-n hilean behin, barixakuetan: 
eskulanak, mozorroak, sukal-
daritza… Baina gaur egun bizi 
dugun egoeraren aurrean, egi-

tasmoa kalera, auzoetara era-
man du elkarteak. 

Urte osoan eman daiteke izena
Gurasoak Berbetan progra-
mak familia-giroa euskaldun-
tzea du helburu, eta horretara-
ko mintzapraktikako taldeak 
osatzen dira gurasoen artean. 
Horrez gainera, hainbat irtee-
ra ere antolatzen dira urtean 
zehar. Urte osoan eman dai-
teke izena eta doan da (Infor-
mazioa: 943 20 09 18).

Illunabarrian programak 
ere indartsu hasiko du urtea.                    
Lettering tailerra izango da ur-
teko lehena. Lettering-a mate-
rial ezberdinak eta erreminta 
bereziak erabiliz letrak eskuz 
marraztean datza. “Efektu di-
bertigarriak lortzeko lettering 
material desberdinak zeintzuk 
diren ikusiko dugu eta material 
horrekin hizki eta esaldi diber-
tigarriak marraztuko ditugu”, 
dio Arima Cool-eko Urkok. 
Eta horrez gain, “errotulado-
re-pintzelarekin itxurak nola 
marraztu eta gure hizkiei efektu 
ezberdinak nola eman ere ika-
siko dugu: itzalak, erliebeak, 
ehundurak…”.

Izen-ematea astelehenean 
zabalduko da (943200918) eta 
3 euro balio du. Tailerra Arra-
te Kultur Elkartean izango da 
urtarrilaren 27an, eguazte-
na, arratsaldeko 18:00etatik 
20:00etara. Asko jota 10 lagu-
nentzako lekua egongo da eta 
ikastaroan 18 urtetik gorakoek 
hartu ahal izango dute parte.

Barixakuak Jolasian ekimena 
urtarrilean itzuliko da auzoetara

Lettering 
ikastaroa 
Illunabarrian

Mahalako esnekien dastaketa berbalagunentzat
Urtarrilaren 26an, martitzena, Mahala produktuen dastake-
ta-saioa antolatu du …eta kitto!-k Berbetan programako ber-
balagunentzat. Bertan egindako hainbat esneki ekarriko di-
tuzte Eibarrera berbalagunek dastatzeko. Oso ezagunak dira 
Mahalako jogurtak, esnea, izozkiak eta gaztak, baina azkeneko 
urteetan txerrikiak ere ekoizten dituzte. Produktu guztiak era 
naturalean ekoizten dituzte, “baserriko jakintza teknologiaren 
mesedetan jarri dugu, produktu osasuntsu eta kalitatezkoak 
kontsumitzaileari bitarteko gehiagorik gabe helarazteko”, az-
pimarratu dute baserritik.
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Noiz eta nola bururatu zitzai-
zuen taldea osatzea?
Kasualitatez sortu zen taldea. 
Martxoaren 8ko plataforma-
ko partaideak ginen, eta ins-
trumenturen bat jotzeko edo 
kantatzeko gogoa zutenak bildu 
eta M8ko bazkal ostean giroa 
sortu genuen. Geroztik, gure 
harremana estutzen joan zen, 
eta gehiagotan geratzen hasi 
ginen; abestiren bat jotzeko, 
entseatzeko… Asko gozatzen 
dugu musika giroan.

Nondik dator “heMeN” izena?
Lagunekin geunden batean, 
taldeak izena behar zuela esan 
ziguten eta, gure izenekin jolas-
ten, “HEMEN” izenaren pro-
posamena irten zen. Gainera, 
“hemen” hitzak gu zer garen 
ondo definitzen duela esango 
genuke.

Taldekideak aurkeztu. Zein 
rol dauka zuetako bakoitzak?
Lau lagunek osatzen dugu tal-
dea: Maialen Bergara, Maita-
ne Fariñas, Miren Hazas eta 
Naroa Kareaga. Orain arte ez 
dugu zehaztu bakoitzak zein 
rol zehatz duen taldean, denok 

ibiltzen garelako musika-tresna 
ezberdinak jotzen eta abesten.

Zein helbururekin jaio da he-
MeN?
Gure helburu nagusia musikaz 
gozatzea da. Horrez gain, gaur 
egun hain maskulinizatuta dau-
den espazioetan emakumeon 
presentzia bermatu nahi dugu, 
plaza eta oholtzak gureak ere 
badirelako. Musikaren bitartez 
Euskal Herri feminista eraiki-
tzen jarraitu nahi dugu.

Lehendik bazeneukaten es-
karmenturik musikaren mun-
duan (bakarka, beste talderen 
batean…)?
Gutako inor ez da inoiz talde ba-
tean egon, baina betidanik izan 
dugu musikarekin harreman 
estua: bertsolaritza, trikitixa, 
biolina, dantza...

Baduzue kantu propiorik ala 
beste batzuen bertsioak egi-
ten dituzue? Zein hizkuntza-
tan abesten duzue?
Momentuz beste talde batzuen 
abestien bertsioak egiten ditu-
gu, baina, etorkizunean, batek 
daki… Hizkuntzari dagokio-
nez, euskaraz abestu dugu orain 
arte, baina ez dugu baztertzen 
beste hizkuntza batzuetan ere 
abestea.

Talde ezagunik badago zuen 
musikaren oinarrian? 
Ez daukagu talde erreferente 
konkreturik, gustuko abestiak 
kantatzen ditugu. Baina, auke-
raketa horretan, abestien letrek 
iragazki bat pasatzea ezinbes-
tekoa da guretzat.

Kontzerturik, emanaldirik… 
egin duzue? Zein asmo duzue 
hemendik aurrera?
Orain arte ekitaldi pare batean 
parte hartu dugu: baskalosteak, 
kontzertuak… Urtarrilaren 9an 
Sarek antolatu duen Izan Bi-
dearen ekitaldian jardungo 
dugu.

Hemendik zorterik handiena 
opa nahi dizuegu hasi berri 
duzuen ibilbide honetan. Mu-
sikak ere lagundu diezagula 
emakume gisa ahalduntzen!

INSTAGRAMEN: 
@hementaldia

HELBIDE  ELEKTRONIKOA: 
hementaldia@gmail.com

“Abestien letrek 
iragazki bat pasatzea 
ezinbestekoa da 
guretzat”
Musikaz gozatzeko eta Euskal Herri feminista baten alde borroka 
egiteko asmoz sortu dute “heMeN” taldea lau eibartar gaztek. 
Elkarrizketa honen bidez, taldearen eta taldekideen nondik 
norakoak gertuagotik ezagutzeko aukera izango dugu.

“Hain 
maskulinizatuta 
dauden 
espazioetan 
emakumeon 
presentzia 
bermatu nahi 
dugu”
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>>>  Orain dela hilabete erdi 
asteburu batean bi garaipen 
eskuratu eta gero, Specialized-
Ermua Innpulso taldeko txi-
rrindulariak maila eman zuen 
aurreko asteburuan ere Kanta-
briako Torrelavegan jokatutako 
ziklo-kros lasterketan. Aste-
buru honetan jokatuko diren 
Espainiako txapelketei begira, 

Aitor Hernandezek podiume-
ra igotzea lortu zuen, Ismael 
Esteban irabazlea eta Gonzalo 
Inguanzo bigarren sailkatua-
ren atzetik; azken itzulietan, 
gainera, ermuarra gertu egon 
zen Inguanzoren harrapatzetik. 
Lokatza nagusi izan zen proban 
indarrak neurtzeko aukera izan 
zuen Hernandezek.

Aitor Hernandez sasoia hartzen 
Espainiako txapelketari begira

>>>  Ipurua gimnasia erritmi-
kako klubak hiru talde federa-
tuekin hartuko du parte hilabete 
honetan jokatuko diren 2020ko 
denboraldiari dagozkien Espai-
niako taldekako txapelketetan 
eta Kopa Lehiaketan. Horietako 
bik senior mailan hartuko dute 
parte eta hirugarrenak oinarri 
mailakoan.

Senior I taldeak Erkidego ba-
koitzetik zeuden txartel bietako 
bat lortu zuen Valentzian hi-
laren 14tik 17ra jokatuko den 
Espainiako Kopan lehiatzeko. 
Taldea 2019ko denboraldian 
jardun zuten senior eta junior 
taldeetako kideek osatzen dute: 
Nahia Arguiz, Maddi Teran, 
Arrate Baroja, June Herede-
ro, Sara Aranguren, Indira del 
Pino eta Enara Bilbaok. Hu-
rrengo asteburuan, 22tik 24ra, 
2020ko Espainiako taldekako 
txapelketan izango dira Valla-
doliden. Irailean hasi ziren en-
trenatzen eta etengabe eutsi 
ahal izan diote, semiprofesional 
mailako kirolarien kategorian 
dihardutelako.

Senior P taldeak ere Vallado-
liden neurtuko du bere trebezia 
estrainekoz maila absolutuan. 

2019ko denboraldian Oinarri 
txapelketan brontzea lortu zu-
ten Ana Portu, Izaro Altuna, 
Maider Diez, Arrate Baskaran 
eta Paula Rasconek osatzen 
dute taldea. Pandemiari aurre 

egiteko neurrien artean, aza-
roan oinarri mailako jarduera 
erabat geldiarazteko agindua 
ezarri zuen Eusko Jaurlaritzak. 
2019ko denboraldian Oina-
rri-Jubenil mailan aritu zen 

boskoteak baldintza guztiak 
betetzen zituen kategoria ab-
solutuan lehiatzeko eta, behin 
erabakia hartuta, abenduaren 
hasieran berrekin zieten pres-
taketa lanei.

Kadete base taldeak, azkenik, 
hilaren 11tik 17ra hartuko du 
parte Oinarri taldeen Espai-
niako txapelketan. Haizeder 
Arguiz, Elene Ramirez, Emi-
le Zamakola, Maialen Apraiz, 
Naroa Alonso eta Naiara Cada-
videk osatzen dute talde hori. 
Federatuen artean gazteenak 
diren gimnastek gorabehera 
haundiak bizi izan dituzte irai-
laz geroztik, pandemiaren bi-
garren olatuari aurre egiteko 
neurrien artean euren adineko 
gazteentzako kirolean jardute-
ko debekua ezarri zutelako. Ohi 
baino ordu gutxiago eman di-
tuzte, baina kemena eta ilusioa 
gainezka eramango dute kade-
teek Valentzia aldera.

Ipuruako gimnasten federatuen mailako 
hiru taldek Espainiako txapelketei eta 
Kopari ekingo diete hilabete honetan

Asteburu honetan egutegiko proba garrantzitsua izango du Hernandezek.
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>>>  Madrilen jokatutako 16 ur-
tetik beherakoen pista estaliko 
atletismoko Espainiako txapel-
ketan Eibarko Klub Deportibo-
ko atletak emaitza paregabeak 
lortu zituen eta, hexatloneko 
txapela janztearekin batera, 
proba horretako Espainiako 
marka berria ezarri zuen, 4.379 
punturekin. Honakoak izan zi-
ren lortutako puntuak egin-
dako sei probatan: 60 metro-
tan, 7’’34ko denborarekin, 765 

puntu eskuratu zituen; luzera 
jauzian, 6.20 metrorekin, 630 
puntu; pisu jaurtiketan, 14.87 
metrorekin, 782;  altuera jau-
zian, 1.88 metrorekin, 696 pun-
tu; 60 metro hesietan, 8’’64ko 
denborarekin, 827 puntu; eta, 
azkenik, 1.000 metroko pro-
ban, 2’58’’47ko denborarekin, 
679 puntu lortu zituen. Aste-
buru horretakotik aparte, au-
rretik oktatloi probako marka 
ere ezarrita zuen eibartarrak.

Imanol Egidazuk atleta osoa 
dela erakusten jarraitzen du

>>>  Avia Eibar Rugbyko bi tal-
de nagusiek, gaur egun joka-
tu ahal duten bakarrek, egun 
eta ordu berean ekingo diote 
berriro lehiaketari: domekako 
eguerdiko 12:00etan hasiko di-
tuzte euren partiduak. Emaku-
mezkoen kasuan, euren debuta 
izango da Unben gorengo mai-
laren partidu batean; aurkaria, 
bestalde, Majadahonda izango 
da, izen handiko Madrilgo tal-
dea. Liderra da lehen jardunal-
dian eibartarrek ondo ezagu-
tzen duten Les Abellesi 72-5 
irabazi eta gero. Gizonezkoen 
taldeak une berean Ourensen 
izango du norgehiagoka, ber-
tako Campus Ourense aurkari 
dutela; partidu zaila izango da.

Aurrekoez gain, errugbiko 
emakumezkoen bigarren tal-
deak Euskal Ligari ekingo dio 
hemendik gutxira. Sasoi batean 
taldea osatzeko zailtasunak iza-
ten baziren ere, askotan bes-
te herrietako klubekin batzera 
derrigortuta egoteraino, azken 
aldian guztiz kontrakoa gerta-
tu da gurean eta errugbiareki-
ko zaletasuna asko igo da Ei-
barko emakumezkoen artean. 
Horrela, Ohorezko A mailako 
Iberdrola Ligan jokatzen duen 
taldearekin batera, Avia Eibar 
Rugbyko bigarren taldeak da-
goeneko hogei fitxa ditu. Eus-
kal Ligakoak hamar jardunaldi 
izango dira eta jarraian Rugby 
VII-ko Torneoa jokatuko dute.

Domeka eguerdian dute hurrengo 
hitzordua errugbiko taldeek
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Noiz eta nola sortu zen 
SOBA?  
Poteo batean hasi zen dena. 
Lagunartean konturatu gi-
nen etxealdian eibartar askok 
ibilbide artistikoari ekin zio-
tela: musika, argazkilaritza… 
Hori ikusita, egoerari buruzko 
hausnarketa egiten hasi ginen. 
Edozein artistak proiektu edo 
produktu artistiko bat mar-
txan jartzen duenean, hiru fase 
pasatzen ditu: ideazioa, ikus-

entzunezko produkzioa eta 
zabalkundea. Esan gabe doa 
kristoren lana dela hiru fase 
horiek norberak bakarrik gara-
tu eta aurrera eramatea. Beraz, 
prozesu horretan zehar artis-
tari laguntza eskainiko zion 
elkarte edo kolektiboa sortzea 
bururatu zitzaigun. Guk beti 
esaten dugu Eibarren talentua 
eta baliabideak badaudela, eta 
gainera, publikoak harrera ona 
izaten duela proiektu berrieki-

ko. Horiek horrela, zergatik ez 
martxan jarri?

Zein helbururekin sortu zen 
proiektua? 
Gure helburua komunitate 
bat sortzea da; artista horiek, 
independienteki bakarrik la-
nean aritu beharrean, gure 
laguntza jaso dezaten. Modu 
kolektiboan lan eginez, indi-
bidualki egitean baino oihar-
tzun handiagoa lortzen da-eta. 

Badakigu artisten munduan 
badaudela dagoeneko kolek-
tiboak sortuta: “musika-ko-
lektiboak”, “pintura-kolekti-
boak”, “dantza-kolektiboak”... 
Baina gure helburua horiekin 
guztiekin bat egitea da, hain 
zuzen, denak kolektibo bakar 
batean batzea.

Zein oztopo izan duzue egi-
tasmoa aurrera ateratzeko 
orduan? Pandemiak izan al 

SOBA Eibar eta inguruko artistak ezagutarazten saiatzen den kultur elkartea da. Haien helburua artista horiei 
espazio bat eskaintzea da, bertan proiektuak, ekitaldiak, jarduerak… eta bestelakoak garatu, asmatu eta gauzatu 
ditzaten. Herriko artearekiko interesa duten pertsona guztientzako topagune kulturala izatea ere bada haien xedea.

“Modu kolektiboan lan eginez, 
indibidualki egitean baino 
oihartzun handiagoa lortzen da”

<<<  SOBA  •  Kultur elkartea  >>>

Unai Santos -  Arrate, Eibar. SOBA ART CO. 
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du eraginik zuen bilakaeran 
eta garapenean?  Ez dira sa-
soi onenak proiektu berriei 
heltzeko. Hala ere, zuek hau-
sardia erakutsi duzue.  
Gure proiektua kultura-sekto-
rearen barruan kokatzen da, 
eta pandemia honetan gehien 
sufritu duen arloetariko bat 
horixe izan da. Osasun-egoera 
dela eta ezin denez gauza as-
korik egin, ahal den heinean 
eta neurriak errespetatuz, gure 
ideia eta proiektuak aurrera 
eramaten saiatu gara, alter-
natibak topatuz. Jende askok 
esan digu ez dela momentu 
egokiena horrelako proiektu 
bat martxan jartzeko, baina 
guk uste dugu momentu per-
fektua izan daitekeela, dena 
oso geldi dagoelako. Izugarriz-
ko krisi kulturala gertatu da 
azken hileotan, eta artista asko 
atzean geratu dira, proiektuak 
argitaratu ezinda. Gure xedea 
artista horiei behar duten bul-
tzada edo laguntza ematea da. 

Dirulaguntzarik edo beste-
lako laguntzarik jasotzen 
duzue? 
Edozein proiektu aurrera era-
mateko ezinbesteko baldintza 
da dirua izatea. Momentuz ez 
dugu inongo dirulaguntzarik 
jaso. Hasieran kamisetak sal-
tzen hasi ginen, diru apur bat 
lortzeko, baina kultura arloko 
proiektuek aurrekontu han-
diak behar dituzte, eta horre-
kin ez da nahikoa. Gure behar 
nagusia artistei espazioa eta 
behar dituzten baliabide guz-
tiak eskainiko dizkien lokal bat 
edukitzea da eta, horretarako, 
dirua mugitu behar da. Aurten 
urteko aurrekontu-programa 
egiteko asmoa daukagu eta, 
behin gure premia zein izango 
den jakinda, erakunde kultural 
gisa dirulaguntza publiko zein 
pribatuetara joko dugu. Horrez 
gain, erakundean sartzen diren 
artistek urtero kuota sinboli-
koa ordaindu beharko dute.

Zenbat lagunek osatzen du-
zue “elkartea”? Eta zein da 
horietako bakoitzaren egi-
tekoa? 

Sei taldekidek osatzen dugu 
taldea: Unai Arriola, Aitor 
Martin, Iñigo Susaeta, Javier 
Egaña, Mikel Egaña eta Miren 
Hazas. Nahiz eta momentuz sei 
izan, gure helburua artistak ere 
elkarteko kide bihurtzea da.

Zein bereizgarri edo atal ditu 
zuen proiektuak? 
Lau atal nagusitan banatzen 
dugu gure proiektua. Batetik, 
SOBA STUDIO daukagu, hau 
da, entseguetarako espazio 
fisikoa, artistek esperimen-
tatzeko eta garatzeko lekua 
izan dezaten. Bestetik, SOBA 
ARTS, non herriko artistekin 
eta inguruko beste artista ba-
tzuekin elkarlanean egindako 
proiektuak eta ekitaldiak gau-
zatuko diren. Gainera, SOBA 
DIDAKTIKA ere badaukagu, 
era guztietako lagunei zuzen-
dutako ikaskuntza zirkularra 
sustatzen duena. Azkenik, 
SOBA BERPIZTU atala, zei-
nen helburua Eibar eta ingu-
ruko espazio abandonatu edo 
hutsak birgaitzea den, bertan 
ekitaldiak antolatuz.

Adibide baten (edo gehiago-
ren) bitartez, azaldu zer egi-
ten duzuen. Nola funtziona-
tzen du SOBAk? 
Lehendabizi elkarrizketak egi-
ten ditugu gure helburu diren 
artistekin, eta bai pertsona bera 
eta baita bere proiektua ere oso-
tasunean ulertzen saiatzen 
gara. Artistek guri proposame-
nak egiten dizkiguten moduan, 
guk ere haiei ideia berritzaileak 
eskaintzen dizkiegu. Elkarriz-
keta horietatik hainbat ideia ko-
mun ateratzen ditugu, eta guk, 
ahal dugun heinean eta gure ba-
liabideak zeintzuk diren jakin-
da, proiektua martxan jartzen 
dugu. Egindako azkenekoen 
artean dugu, esaterako, Unai 
Santos eibartar DJarekin egin-
dako proiektua, esteka honetan 
dago ikusgai: https://youtu.be/
x1nqCMWHhME. Elkarte mo-
duan, bideoa egiten laguntzeaz 
gain, gure eginkizuna artista 
horri bere produktuaren zabal-
kundean laguntzea ere bada. 

Zer egin behar du zuen lagun-
tza jaso nahi duena artistak? 

Zein prozedura jarraitzen du-
zue? 
Gurekin harremanetan jarri 
behar dira ibilbide artistiko ho-
rretan gure laguntza jaso nahi 
duten artista guztiak, gu lagun-
tzako prest egongo gara beti. 
Errazena gure sare sozialen 
bitartez harremanetan jartzea 
da, instagrameko “doitsoba” 
kontuaren bitartez, hain zuzen. 
Mezu elektronikoak ere eran-
tzuten ditugu; beraz, norbaitek 
bide hori erabiltzea nahiago 
badu, doitsoba@gmail.com 
helbidera idaztea besterik ez 
du. Guk beti diogu norbaitek 
gurekin hitz egin nahi badu, 
beti gaudela kalean; hau da, 
gurekin harremanetan jartzea 
oso erraza dela. 

Zein balantze egiten duzue 
orain arteko ibilbideaz?  
Nahiz eta proiektua garatzen 
hainbat hilabete daramagun, 
esan daiteke bizirik bi hilabete 
besterik ez daramagula. Hori 
kontuan izanda, uste dugu oso 
harrera ona izan duela herri-
tarren artean, eta egindakoa 
eraginkorra izan dela. Artista 
asko ezagutu eta gureganatze-
ko aukera izan dugu. Oso po-
zik gaude. 

Hemendik aurrera nola iru-
dikatzen duzue proiektua? 
2021. urteari begira, gutxie-
nez 12 proiektu gauzatzea da 
gure xedea, hilabete bakoi-
tzako bana. Aurreikuspenak 
garatzen joango gara urtean 
zehar, zehaztutako helburuak 
betetzen. Ia aurten lokala lor-
tzen dugun eta horrekin ere 
martxan jartzea lortzen dugun, 
hori izango baita gure sorme-
naren erdigunea.

Zein mezu helarazi nahiko 
zeniekete Eibar eta inguruko 
artistei hemendik? 
Badakigu karrera artistiko bat 
aurrera eramatea ez dela lan 
erraza, baina artistei esan nahi 
diegu jarraitzeko gogor lanean. 
Jakin dezatela kolektibo bat 
dagoela norbanako bakoitzari 
ibilbide horretan zehar edozein 
laguntza emateko prest. 

“Jende askok esan digu ez dela 
momentu egokiena horrelako 
proiektu bat martxan jartzeko,  
baina guk uste dugu momentu 
perfektua izan daitekeela”



ELKARRIZKETA28 …eta kitto!
1170. zenbakia

Nondik nora doa zuen azken 
lan hau? Zertan desberdintzen 
da aurretik egin izan dituzue-
nengatik? 
Aldaketa aipagarriena letra-
ri, hitzari, eman diogun ga-
rrantzian dago, zalantza ba-
rik; orain arteko gure lanetan 
%90 instrumentala izan baita. 
Errepertorioa, jakina, beste 
modu batean hornitu dugu 
oraingoan. Eta Xabier Amu-
rizak proposatutakoari jarraitu 
diogu: guk hasieran bertsoa 
bagenuen buruan, berak ko-
plagintzara jotzeko gomendatu 
zigun eta horri jarraitu diogu. 
Bilakaera bat izan dugu, gure 
aurreko musika beste agertoki 
batzuetara eramateko nahiare-
kin, eta orain jatorrira jo dugu. 
Inoiz ez diegu eman orain arte 
letrei duten garrantzia, Ko-
rrontziren kanturik gehienak 
instrumentalak izan direla-
ko. Nolabait gainditu gabe ge-
nuen asignaturari heldu diogu 
oraingoan. Orain arteko ibilbi-
dean beti ahalegindu gara bes-
te influentzia batzuk hartzen, 
gure musika kanpokoarekin 
batzen, sinfonika batekin dis-
koa kaleratu genuen. Makala-
ren elektronikarekin iaz “To-
pa-K” egitasmoarekin jardun 
genuen gure errepertorioaren 
errepasoa eginez. Ondo atera 
zen: Kopenhage ondoan jotze-
ko aukera izan genuen Euskal 
Herria ordezkatuz, eta Europa 
mailako musika tradizionaleko 
zerrenda batean hamar disko 

onenen artean sartu zuten “To-
pa-k” lana. 

Xabier Amurizaren parte har-
tzeak zer eskaini dio proiek-
tuari? Berarekin jarraitzeko 
asmoa duzue aurrerantzean? 
Guztiz beharrezkoa izan da Xa-
bier gure lan berri honetan, az-

kenean itxura eman diona ere 
bera izan delako. Bera barik ezin 
izango genuen halakorik kale-
ratu. Kopletariko asko berak 
sortutakoak dira eta beste asko 
berak bildutakoak. Tradiziozko 
letrak edo orain arte argitaratu 
gabekoak ere badira hor. Bera 
da gehien dakiena kopla mun-

duan; guretzat erreferenterik 
handiena eta jakintsuena zen, 
eta argi genuen berarekin lan 
egin nahi genuela. Berarentzat 
ere musika eta mezua dira ga-
rrantzitsuena. Liburua eta dis-
koa horren guztiaren emaitza 
dira. Urtebete inguru da hitzaldi 
batzuk ere ematen hasi gine-

“Koplen tradizioa gerturatzeko 
asmoarekin egin dugu taldearen 
hamargarren lan hau”

<<<  AGUS BARANDIARAN  •  Korrontzi taldeko trikitilaria  >>>

Agus Barandiaran Korrontzi taldeko trikitilariak azken urteotan Xabier Amurizarekin elkarlanean egindako 
“Koplariak” lana aurkeztuko dute Coliseoan hilaren 14an, datorren asteko eguenean, 19:00etan eta 20:30ean 
eskainiko dituzten funtzioetan. Korrontzi erraietara bueltatzen da horrela, euskal koplagintzari musika herrikoiaren 
barnean duen garrantzia agerraraziz. Sarrerak Coliseoko leihatilan lortu daitezke astelehenetan eta barixakuetan  
(17:30-19:30) eta hasi baino ordu erdi lehenago eta kutxabank-en bitartez.
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la elkarrekin gaiaren inguruan 
eta disko-liburua proiektuaren 
puntu gorenekotzat har geneza-
ke. “Koplariak koplari” proiektu 
paralelo horretan hitzaldi mu-
sikatuak eskaini izan ditugu, 
formatu txikian, lan honetan 
agertzen den materiala jendeari 
aurrez aurre azaltzeko. Eta, ja-
kina, orain arte izan dugun el-
karren arteko lankidetzarekin 
jarraitzeko asmoa dugu, hiruz-
palau urte badaramatzat-eta 
dagoeneko berarekin. 

Koplak jendeari gerturatze-
ko ahalegin berezia da egi-
ten duzuena? Baztertu samar 
zeuden akaso?
Saiatu gara, bai, gure aldetik lan 
hori egiten. Trikitiaren mun-
duan nire maisuak izan dire-
nekin ere geroago konturatu 
naiz koplak abesten nituela, nik 
orduan jakin gabe. Bertsoa ere 
bai, baina batez ere kopla mun-
dua oso lotuta dagoelako triki-
tiarekin. Askotan, jakin ezak 
bultzatuta, nahastu egin ditugu 
bertsoa eta kopla, eta alderan-
tziz hartu ditugu gauza biak, 
ignorantziak dakarren kontuak 
dira. Amurizak arlo horretan 
ikaragarrizko ekarpena egin 
digu eta asko ikasi dugu bera-
rekin, ikusteko aldi berean zein 
nahastuta geunden. Nire ibilbi-
de guztian zehar bertsolarien-
gana jo izan dut letra berrien 
bila, hori izaten delako trikiti-
larion biderik errazena. Orain 
ikasi dut zer desberdintasun 
dagoen: koplan errepikatu egin 
behar da mezua indartzeko, ko-
pla bisuala izan behar dela dio 
Xabierrek.

Zelako publikoari doa zuzen-
duta? Gazte jendeak ondo 

erantzun du orain arte? Zen-
bat emanaldi eman dituzue? 
Gure publikoa belaunaldi guz-
tiek osatzen dute. Egia esateko, 
Korrontzik oihartzun handia-
goa izan du hemendik kanpo. 
Hasi gure lehen lana Madrilgo 
diskoetxe batekin kaleratu ge-
nuela eta, ordutik, hamar urte 
hauetan gutxinaka hemen sar-
tzen joan garen neurrian. Bada-
go okerreko ikuspuntu bat, uste 
duena folk-a helduen kontua 
dela. Gure lanak erritmoz be-
teta daude eta gazte jendearen-
gana gerturatzen saiatu gara. 
Gure musika tradizioa baino, 
tradizioan oinarritutako lan be-

rriak direlako. Egia esateko, 
jende helduak bere bizitza guz-
tian folkaren edo tradizioaren 
inguruko jakin-mina asetzeko 
modua izan du; gazteek, ordea, 
bidea badaukate ere, askotan 
bide hori ez dute hartzen. Gure 
musikaren edo gure kantu ba-
ten bitartez Maurizia Aldaitu-
rriaga zein izan zen ezagutzen 
baldin badute, gure bidea egin 
dugu neurri batean.

Durangoko Azokarako aur-
kezpena egin genuen lehenengo 
eta, jarraian, Bilboko Campos 
antzokian izan gara abendua-
ren 23an, Gasteizko Principal 
antzokian 30ean, aurreko za-

patuan Alonsotegin izan ginen 
eta asteburu honetan Honda-
rribian izango dugu emanaldia. 
Hurrengoa Eibarren izango da.

Zein asmo duzue Eibarren aur-
kezteko? Jendeak zer aurkitu-
ko du bertan?
Disko berria aurkeztuko dugu, 
jakina, eta gure ibilbideko esan-
guratsuenek ere euren tokia 
izango dute gure ekitaldian. 
Musikari gonbidatuek tarte be-
rezia izango dute kontzertuan, 
dantzariek ere euren esparrua 
izango dute... denetik izango 
da. Eta Xabier Amurizak beti 
dauka zer erakutsi eta plazera 
da berarekin egotea eta bera 
entzutea, abesten bezala baita 
azalpenak ematen ere.

Bizi dugun egoera bereziak 
zertan baldintzatu du zuen 
lana? Zelan egin diozue aurre?
Ahal izan dugun moduan mol-
datu gara. 2020. urtea indar 
handiz hasi genuen: AEBetan 
izan ginen, Txekian... Oso itxa-
ropen handiak genituen, 70 
emanalditik gora hitzartuta, 
baina pandemiak asmo gehie-
nak zapuztu gintuen. Uztai-
lean berriro ekin genion ibil-
bideari, baina handik gutxira 
berriro kantzelatu behar izan 
genituen emanaldi asko. Musi-
karion bizia zuzenekoari dago 
lotuta gaur egun neurri handi 
batean eta, jakina, pandemia 
txarrerako izan da. Orain be-
rriz animoso gaude eta itxaro-
pentsu ekiteko prest etorriko 
zaigunari. Aurretik kantzela-
tutako hainbat saio berresku-
ratzeko asmoa dugu eta astero 
jotzeko gogoarekin. Sektorea 
nola dagoen ikusita, ez gaude 
kexatzeko moduan.

“Bertsoa ere bai, 
baina batez ere 
kopla mundua 
dago oso lotuta 
trikitiarekin”

“Gure musika 
tradizioa baino, 
tradizioan 
oinarritutako lan 
bereziak dira”
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Euskal Telebistako telesail arra-
kastatsuan denboraldi hone-
tan lanean ari diren sei aktorek 
jardungo dute taula gainean, 
zuzenean abesten eta dantza-
tzen. Gainera, telesailari bu-
ruzko kontu dibertigarriak ere 
azalduko dituzte. “Inoiz egin ez 
dugun ikuskizun berri batekin 
gatoz aurten: kontzertua!”, dio-
te. Emanaldi honetan, denbo-
raldi berriko abestiak aurreko 
denboraldietan kantatutako 
abesti ezagunekin uztartuko 
dituzte. 

Urtarrilaren 16an izango 
da ikuskizuna, Coliseo an-

tzokian, eta hiru saio egingo 
dira: 12:00etan, 15:00etan eta 
17:00etan. Sarrerak 10 euro ba-
lio du (7 euro Coliseoaren La-
guna txartelarekin).

Saio hirukoitza eskainiko  
dute Go!azen-eko artistek 
Coliseoan hilaren 16an

Txalo Produkzioak taldearen 
eskutik ailegatuko da gaur Co-
liseo antzokira “Konpromisoa” 
ikuskizuna. Begoña Bilbaok zu-
zendutako lan honetan Joseba 
Apaolaza, Ramon Agirre eta 
Zuhaitz Gurrutxaga aktoreak 
igoko dira agertokira, aspal-
diko lagunak diren Tomas eta 
German protagonista dituen 
istorioa kontatzeko: Tomas sasi 
autore bat da eta German, be-
rriz, arrakasta handirik gabe-
ko aktorea. Germanek arazo 
ekonomikoak dauzka eta etxea 
saldu beharra dauka, bai ala 
bai. Pisua erosi nahi duen ba-
tekin tratua egiteko geratu da 
eta Tomasi laguntza eskatu dio. 

Izan ere, bere idazlanak maila 
eskasekoak izan arren, zintzo 
plantak egiten ez du pareko-
rik. Bere dohainik handiena 
da. Eroslearekin tratua egiteko 
prest daude. Eroslea edo engai-
natuko duten inuzentea? Zain 
dauden bitartean, bi lagunak 
elkarri belarria goxatzen ari-
tuko dira, mokoka, adar jotzen. 
Baina, halako batean, egoerak 
okerrera egingo du. 

Estreinatu berri duten ko-
mediarako musika, bestalde, 
Haritz Lete eibartarrarena da. 
Antzezkizuna 19:00etan hasi-
ko da eta sarrerak 10 euro balio 
du (7 euro Coliseoaren Laguna 
txartelarekin).

“Konpromisoa” lana taularatuko 
du gaur Txalo antzerki-taldeak

Pandemia dela eta, oso ikas-
turte hasiera gogorra izan dute 
ikasleek, oro har, eta are gogo-
rragoa egin zaie Eibar BHI-
ko Zeregin Ikaskuntzako Ge-
lako (ZIG) ikasleei. Bertako 
irakasleak adierazi digunez, 
“martxoko itxialdiak denoi kal-
te handia egin badigu, ikas-
le hauei egindako kaltea are 
handiagoa izan da. Hala ere, 

indar haundiarekin etorri zi-
ren eskolara bueltan eta artista 
ederrak direla argi laga digute 
berriz ere”. Aurretik ere era-
kutsi ziguten era guztietako 
eskulanekin ondo baino hobeto 
moldatzen direla eta, Gabonen 
atarian, ikasgela zein etxeko 
edozein txoko jaietarako gi-
rotzeko moduko apaingarri 
ederrak egin zituzten.

Eibar BHI-ko ZIG gelakoen 
Gabonetarako apaingarriak

Zuloagari buruzko laugarren 
eta azken dokumentala, “Los 
valores de los Zuloagas y la cues-
tión social” izenburukoa, sa-
rean ikusgai dago. Lan honetan 
Sara Hidalgo Garcia de Orellan 
EHUko irakasleak eta Ignacio 
Suarez-Zuloaga idazleak Zu-
loagatarren balioak eta mar-
golariak bere inguruko gizar-
tearekiko zuen sentsibilitatea 
aztertzen dituzte, besteak bes-
te. Eibarko Udalaren YouTube 
kanalera igo duten dokumental 
honekin amaitzen da “Zuloaga 
barne-barnetik” zikloa. Eibarko 
Udalak eta Ego Ibarra batzor-

deak eskerrak eman nahi dizkie 
zikloa osatzen duten lau lane-
tako ponenteei, Ismael Man-
terola, Sara Hidalgo Garcia de 
Orellan, Ignacio Suarez-Zu-
loaga eta Margarita Ruyra-ri, 
“beraien eskuzabaltasunagatik 
eta lau dokumentalak egite-
ko emandako laguntzagatik”.
Lan honekin batera, beste hiru 
dokumental igo ditu interne-
tera Udalak Ignacio Zuloaga 
margolariaren jaiotzaren 150. 
urteurrena dela-eta: “Zuloaga 
eta Euskal Herria”, “Zuloaga 
eta euskal artistak” eta “Santia-
go-etxea: lugar de encuentro”.

Zuloagari buruzko zikloa ixten 
duen laugarren dokumentala 
interneten jarri dute ikusgai
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Domekara arte egongo da Klub Deportiboko Argazki Tal-
dearen erakusketa ikustera joateko aukera, Portalean. 
Beste batzuetan ez bezala, oraingo honetan erakusketarako 
gaia librea da eta aniztasuna da nagusi parte hartzen duten 
20 argazkilarien lanetan. Portaleko erakusketa-aretoan 
Oscar Baglietto, Jose Luis Irigoien, Bakarne Elejalde, Jose 
Ignacio de Castro, Juan Antonio Palacios, Pedro Arriola, 
Jose Valderrey, Enrique Lorenzo, Fernando Retolaza, Juan 
Manuel Lucena, Enrique Albistegi, Virginia Arakistain, Ei-
ner Rodriguez, Mikel Urionaguena, Federico Cuenca, Silvia 
Tardio, Estrella Tardio, Josean Carbajo, Fernando Solana 
eta Valentin Cabanzonen lanak bildu dituzte. Gaur, bihar 
eta etzi zabalduko dute, 18:30etik 20:30era.

Pagatxa emakumeen elkartea-
ren eskutik, gaur arratsaldeko 
18:30ean hasiko da denboral-
diko bigarren zine-forum saioa, 
Portaleko areto nagusian. Izas-
kun Rodri guez Elkorok dinami-
zatuko duen saiorako aukera-
tu duten filma Pernille Fischer 
Christensen zuzendariaren “Conociendo a Astrid” da, Pippi 
Kaltzaluze pertsonaia sortu zuen Astrid Lindgren idazle 
suediarraren bizitzari buruzko lana. Betiko moduan, sarre-
ra librea izango da, baina pandemia dela-eta, 28 lagunek 
baino ezin izango dute sartu. Horregatik, antolatzaileek 
lehentasuna emango diete pelikula amaitu ondorengo sola-
saldira geratzen direnei. 

Emanaldia birritan bertan behera laga eta gero, azkenean 
urtarrilaren 3an estreinatu zuen La Red Teatrok “Los oli-
vos pálidos” antzezlana, arrakasta handiarekin. Izan ere, 
Coliseoko publikoak harrera beroa egin zien eta emanaldi 
gehiago eskaintzeko irrikitan daude aktoreak. Oraingoz 
maiatzaren 7an Ermuan egingo dutena dago baieztatuta.

Deporreko argazkilarien lanak

Zine-forum saioa gaur Portalean

Estreinaldi arrakastatsua

Abenduaren 28an banatu zi-
tuzten 44. Kutxaren Ikasketa 
Amaierako Sariak eta, sari-
dunen artean, Armeria Es-
kolako bi ikasle daude: Julen 
Bilbao Arana eta Ana Rosa 
Temprano.

Sari horiekin, dagokion ar-
loan espediente akademikorik 
onena lortzeko ikasleek egin-
dako ahalegina eta lana saritu 
nahi dituzte eta,  online egin 
zen ekitaldian, 108 ikaslek (59 

neska eta 49 mutil) jaso zuten 
diploma. 

Saritutako gazte hauek Gi-
puzkoako campusetako Fakul-
tate, Unibertsitate Eskola eta 
Goi Mailako Eskola Teknikoe-
tan unibertsitate-ikasketak edo 
Gipuzkoako Lanbide Hezike-
tako Zentroetan goi mailako 
ikasketak amaitzean, graduko 
edo zikloko espediente akade-
mikorik onenak lortu dituzten 
ikasleak dira.

Pandemia dela-eta, Gabonetan 
ezin izan dira egin Olentzeroren 
ohiko kalejira ezta Hiru Erre-
geen kabalgatarik ere. Hala ere, 
betiko moduan, haur guztiei 
opariak eraman dizkiete etxe-
ra eta horietako batzuekin ere 
egon ziren udaletxeko patioan, 

hori bai, osasuna zaintzeko neu-
rri guztiak ondo zainduta. Gai-
nera,  herriko toki ezberdinetan 
opariak banatzen ari zirenean 
grabatutako bideoak zabaldu 
ditu Udalak eta, horri esker, 
lehen aldiz ikusi dugu nolako 
lan handia egiten duten.

Armeria Eskolako bi ikaslek 
Kutxaren Ikasketa Amaierako 
Saria eskuratu dute

Maskara jantzita bada ere, 
Olentzero eta Hiru Erregeak 
bisitan etorri zaizkigu
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Ikutzea ere... zuri bezain hotz ematen du. MALEN JAINAGA
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Ikutzea ere... zuri bezain hotz ematen du. MALEN JAINAGA

Alfontso XI.ak 1346ko 
otsailaren 5ean eman-
dako hiri-kartaren bitar-

tez sortu zen Eibar eta, beraz, 
2021ean, pandemia egoeran 
bada ere, 675 urte beteko ditu 
herriak. Hori dela eta, lehiaketa 
antolatu dute, “hiriaren histo-
rian interesa duten pertsonen 
sormena sustatzeko, baita di-
seinu grafikoarekin eta komu-
nikazioarekin zerikusia duen 
jende ororena ere”. 

Lehiaketa honetan Eibarren 
bizi den edo eibartarra edo ber-
tan jaioa izan eta beste bizileku 
bat duen adin nagusiko edo-
nork parte hartu ahal izango 
du, bakarka edo taldeka. Lo-
gotipoak, nahitaez, honako le-
genda hau jaso behar du: Eibar 
1346-2021. Bestalde, lehiake-
tan parte hartzeko, logotipoaz 
gain, beste dokumentu batzuk 
ere aurkeztu beharko dira, hala 
nola logotipoari buruzko me-
moria, irudi korporatiboaren 
oinarrizko eskuliburua eta lo-
gotipoa papertegietan, pren-

tsa idatzian, argitalpenetan eta 
abarretan aplikatzeko adibi-
deak.

Izena emateko epea urtarri-
laren 15era artekoa izango da 
eta logotipoaren eta bestelako 
dokumentuen aurkezpena ba-
karrik elektronikoki egingo da. 
Parte-hartzaileek gehienez bi 
lan original aurkeztu ahal izan-
go dituzte. Eskaera elektroni-
koki egiteko, derrigorrez, ziur-
tagiri digital bat edo B@K-Q 
eduki behar dira (tramiteak on-
line egiteko informazio gehiago 
nahi izanez gero, Udalaren web 
orrira sartu eta kontsultatu tra-
miteak elektronikoki egiteko 
laguntza atala).

Epaimahaiak hiru logotipo 
aukeratuko ditu finalerako, ur-
tarrilaren 18an. Epaimahai hori 
Eibarko Artxiboko arduradu-
nak, Dibujo Eskolako irakas-
le titularrak, Arte Ederretako 
Eibarko unibertsitate-irakasle 
batek, udal arkitektoak, Alka-
teak eta Ego Ibarra Batzorde-
ko zinegotziek osatuko dute. 

Hortik aurrera, hiru logotipo 
finalisten erakusketa eta he-
rri-galdeketa egingo da, eta he-
rritarrek botoa eman dezakete 
urtarrilaren 18tik 31ra. Herri-
tarrek hiru logotipoen artean 
bakarra bozkatu ahal izango 
dute. Horretarako, hiru logoti-
po finalistak Udalaren webgu-
nean jarriko dira (www.eibar.
eus), herritarrek botoa eman 
dezaten, webgunean bertan ja-
rriko den formulario baten bi-
dez. Herri-galdeketaren botoen 
kontaketa eta logotipo irabaz-
learen izena 2021eko otsailaren 
4an emango da ezagutzera, 675. 
urteurren egunaren bezperan 
bertan.

Interesdunek argibideren bat 
edo galderaren bat egin nahi 
izanez gero, Eibarko Udaleko 
Ego Ibarra Batzordearekin ha-
rremanetan jarri ahal izango 
dira, 943 70 84 21 / 943 70 84 
23 telefonoetara deituz edo, 
bestela, posta elektronikoz, 
egoibarra@eibar.eus helbide-
ra idatzita. ■

Alfontso 
XI.ak 1346ko 
otsailaren 5ean 
eman zuen Eibar 
sortzeko  
hiri-karta

Eibar 1346-2021 logotipo lehiaketa
Aurten 675 urte beteko ditu gure herriak eta Eibarko Udalak, Ego Ibarra batzordearen bidez, herriaren 675. 

urteurrenaren logotipoa diseinatzeko lehiaketa antolatu du. Irabazten duen logotipo hori izango da urteurrenaren 
esparruan egiten diren ekintza guztietan gehien ikusiko den elementua eta egileak 1.346 euro jasoko ditu sari gisa. 

Lanak aurkezteko epea urtarrilaren 15era arte egongo da zabalik.
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ZERBITZUAK

• Julian Urain Lazkano. 94 urte. 2020-12-23.
• Candelas Alesanco Gonzalez. 84 urte. 2020-12-23.
• Josefa Manterola Legorburu. 87 urte. 2020-12-23.
• Jesus Olabe Hernando. 59 urte. 2020-12-26.
• Luis Maria Abarrategi Atxa. 69 urte. 2020-12-27.
• Rosa Lexardi Galarraga. 65 urte. 2020-12-27.
• Aurelia Vivian Benitez. 94 urte. 2020-12-27.
• Maria Teresa Esparza Txurruka. 87 urte. 2020-12-27.
• Alfredo Bazanilla Gomez. 89 urte. 2020-12-29.
• Antonio Barros Sotelo. 75 urte. 2020-12-29.
• Maria Dolores Martinez Santamaria. 93 urte. 2020-12-30.
• Francisco Javier Amorrosta Campos.  56 urte. 2021-1-1.
• Arrate Rementeria Albistegi. 79 urte. 2021-1-3.

Hildakoak

• Gorka Gonzalez De la Fuente. 2020-12-19.
• Uhatz Gojenola Martinez. 2020-12-20.
• Adam Soufiane Ham Zaoui. 2020-12-25.
• Naike Lizarralde Fernandez. 2020-12-28.
• Harka Bahadur Pandit. 2021-1-2.

JaiotakoakBARIXAKUA 8
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

ZAPATUA 9
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 10
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

ASTELEHENA 11
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

MARTITZENA 12
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUAZTENA 13
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

EGUENA 14
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

BARIXAKUA 15
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

GAUEZ BETI, 2020an,  
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, AIORA! 
Hillaren 6xan 6 urte 
bete zenduazen-eta. 
Jarraittu beti bezain 
alaixa izaten! Musu 
haundi bat etxeko 
guztien partez. 

Zorionak, AINHOA, 
neska haundi, 
domekan 7 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu eta besarkada 
erraldoiak etxekuen 
partez.

Zorionak, BITTOR, 
abenduaren 
28xan 5 urte bete 
zenduazelako. 
Jasotako oparixekin 
pozik egongo zara! 
Patxorik potoluenak 
famelixaren partetik.

Zorionak, JULE! 
Hillaren 4an 8 urte 
bete zenduazen-eta. 
Zure alaittasunak 
poztasunez betetzen 
gaittu! Musu haundi 
bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, MARKEL!    
9 urte, mutil haundi! 
Ondo pasa! Musu 
erraldoia famelixaren 
eta, batez be, Danelen 
partez! 

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez aurrez hartuko

Zorionak, MAIALEN, 
hillaren 3an 9 urte 
egin zenduazen-eta. 
Musu potolo bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, Jonen 
partez.

Zorionak, IZASKUN, 
eguaztenian urtiak 
bete zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
danon partez eta 
ondo-ondo ospatu.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 9an:  16:00
• 10ean: 16:00

“Mi amigo Pony”
Zuzendaria: Nicolas Vanier

1 ARETOA
• 9an: 16:00, 19,00
• 10ean: 16:00, 19:00
• 11n: 19:00
“Perfumes”
Zuzendaria: Gregory Magne

2 ARETOA
• 9an: 16:00, 19,00
• 10ean: 16:00, 19:00
• 11n: 19:00
“Deseando amar”
Zuzendaria: Wong Ker Wai

ANTZOKIA
• 9an: 19,00
• 10ean: 19:00
• 11n: 19:00
“La última gran estafa”
Zuzendaria: George Gallo

Zorionak Aitzol! Atzo zure eguna izan zan-eta. 
Patxo haundi bat etxekuen eta, batez be, Julenen 
partez.

Zorionak, IÑAKI, 
gaur 7 urte betetzen 
dozuz-eta, mutil 
haundi! Patxo 
potolua, Mikel, Lucia 
eta famelixaren 
partez.

Zorionak, EKHI, GORKA eta 
IHINTZA, urtiak bete eta beteko 
dozuez-eta. Musu haundi bana 
famelixa guztiaren partez.

Ongi etorri gure etxera, NAIKE!!! 
Musu haundi bat KOIKILLI eta 
ARTZAIren partez!!! Asko maite 
zaittugu.

Zorionak, JULENE eta NAHIKARI 
Garay Guruzeta, zeuon lehen 
urtebetetzian (urtarrillak 4). Musu 
haundi bana famelixaren partez.

Zorionak, tio IÑIGO (hillaren 5ian 
50 urte) eta IKER (11n, 20 urte) 
zeuon urtebetetzian! Musu haundi 
bana eta ondo-ondo ospatu.
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MERKEKITTO

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

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria 
kalean. Tel. 610-835256.

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Interna. Erre-
ferentziekin. Tel. 643601205.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzekoeta paseoan ateratzeko. Tel. 
632602831.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak eta etxeko garbiketak egi-
teko. Tel. 631420272.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Ordu-
ka. Tel. 722129648.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko garbi-
ketak egiteko. Tel. 632642320.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Esperientziarekin. Tel. 634048228.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Or-
duka eta arratsaldez. Tel. 660542155.

 • Emakume filipinarra eskaintzen da 
umeak edo nagusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko. Ingelesez ere egi-
ten du berba. Tel. 661874548.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 602850826.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko (gauez edo os-
pitalean baita) eta garbiketak egite-
ko. Baita asteburuetan ere. Orduka. 
Tel. 631950442. 

 • Pintorea eskaintzen da pintore-lanak 
egiteko etxe edo lokaletan. Esperien-
tzia. Tel. 622321421. Nerea.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko. Orduka. Tel. 649049917. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Baita gauez 
eta asteburuetan ere. Tel. 640081386.

 • Eibarko neska arduratsua eskaintzen 
da umeak zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko. Orduka. Tel. 658845081.

 •   Emakume euskalduna eskaintzen da 
zainketa- edota etxeko lanak egiteko. 
Autoarekin. Tel. 657794652. Nerea.

4.2. Langile bila
 • Ileapaintzailea behar dugu. Tel. 
619928881. 

5. IRAKASKUNTZA¡

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

 • Euskarazko klaseak ematen dira. Pre-
sentziala eta on line. Perfiletarako 
prestaketa eta umeentzako eskolako 
errefortzua. Tel. 620608065.

 • 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.






