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Okerrak zuzentzen

Azken alean kaleratu genuen “Erresidentziako zaintzaileak, zaindu 
ezinik” erreportajeko argazki-oinean, lau langileetako baten abizena 
ez da zuzena. Purificacion Pascual jartzen duen tokian Purificacion 
Dorronsoro izan beharko luke, artikulu osoan agertzen den izen zuze-
narekin, beraz. Barkatu txarto-ulertzerik edo nahasketarik sortu ahal 
izan badugu. 

Erredakzioa

Sautxiko skate parkea patinatzeko da

Aurten, beste erremediorik izan ez dugunez, jende askok ezagutu ditu 
herriko hainbat txoko, ezagutzen ez zituztenak. Baina, normalean, 
gauza batzuk ez zaizkigu bururatzen egitea: besteak beste, frontoi ba-
tean futbolean hastea palan jokatzen ari diren bitartean, edo txakurra-
rekin erditik pasa eta zelai erdian berbetan geratu futbolean jokatzen 
ari direnean. Ba, hori da Sautxiko skate parkean jendea irristatzen 
ari den bitartean gertatzen dena, izan Skate kultura faltagatik, izan 
heziketa faltagatik. Patinatzen dihardugun bitartean, badira parkean 
sartzen direnak haur txikiekin korrika, txakurrarekin, baloiekin eta 
abar, erortzeko eta jendea harrapatzeko arriskua sortuz. Pertsona ho-
riei zerbait esatean, oldarkor jartzen dira eta moduluetan esertzen dira 
edo parkearen erdian, patinatzen ez lagatzeko eta, hori gutxi ez balitz, 
poliziari deitzearekin mehatxatzen digute. Skate-park bat, izenak 
dioen bezala, patinatzeko parke bat da, non patinatzaileek lehentasu-
na duten (nahiz eta bakarra izan). Horregatik, skate elkarteak eskaera 
aurkeztuko dio Udalari patinatzaileen lehentasuna adieraziko duen 
informazio-kartela jar dezan parketik kanpo. 

Idazki honekin, praktikatzen ez dutenen skatearekiko errespetua 
besterik ez dugu eskatu nahi, beste edozein kirolari zor zaion bera.

Ranpa eta Truko Skate Elkartea

NEKEZ BATEN.-  Azkenean, azken batean. Gaztelerazko ‘por fin’. “Putz eta abar, nekez baten heldu 
giñan Elusura”. 
NEKOSO.-  Neketsua, neke edo ahalegin handia eskatzen duena. “Ha dan haitz zorrotzaren gaiñera 
igotzia, benetan nekosua”. 

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Joan den apirilaren 28an Texasen eratu zen ekaitz batek hamasei 
zentimetro luze zen txingor ale izugarria erorarazi zuen hodeitik 
lurrera. Kilo bat pasatuko harri koskorra, orain arte historian 
eman den txingor alerik handiena. 1910ean, Heriotzaren Harana 
(AEB) deiturikoan, 56’7 graduko tenperatura maximoa eman 
zen, sekula erregistratu den altuena. Aurkako kasuan, 1983an, 
Vostoken (Antartika) zeropeko 89’2 graduko tenperatura izan 
zen, sekula erregistratu den hotzena. Haizearen kasuan, 1999an 
Oklahoman (AEB) tormenta batek 484 km/h-ko haize bolada utzi 
zuen, beldurgarria benetan”.

IKER IBARLUZEA, meteorologoa

“Azken Eustat-ek emandako datuen arabera, Euskadin gurasoen 
erdiak euren lehenengo seme-alaba 35 urte baino gehiagorekin 
izaten dute. Eta 40 urtetik gorako ama gehiago daude 25 urte-
tik beherakoak baino. Badira urteak jaiotze-indizea beherantz 
doala gurean: familia bakoitzak bataz beste 1’28 seme-alaba ditu 
Euskadin, Europar Batasunean bataz besteko hori 1’53koa denean, 
batean zein bestean populazioari eusteko beharrezkoa den 2’1etik 
behera. Bata bestearen atzetik jasan behar izan ditugun krisi 
ekonomikoek handiagotu egin dute arazoa. Lan-egonkortasuna-
ren eza, etxebizitza duin batera heltzeko zailtasunak eta bizitza eta 
lana kontziliatzeko ezintasuna hor dauden bitartean amatasunera-
ko dei guztiek ez dute erantzun egokirik izango”.       

JUANMA MOLINERO, zutabegilea

Eskutitzak Astean esanakEskutitzak Astean esanak
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>>>  Eibarko Udalak, Debege-
sa Eskualdeko Garapen Agen-
tziarekin lankidetzan, Eibarko 
mapa turistiko bat diseinatu du 
eta, Armagintzaren Museoan 
ez ezik, hiriko zenbait ostatutan 
eskuragarri egongo da. Mapak 
hirian turismoa egiteko infor-
mazioa eskaintzea du helburu. 
Bisitariei Eibarko egonaldian 
zer ikus dezaketen jakinarazte-
ko diseinatuta dago mapa eta, 
aldi berean, oinezkoentzako 
guneei, aparkalekuei, eskaile-
ra mekanikoei, igogailuei eta 
bestelako elementuei buruzko 
informazioa ematen du, orien-
tazioa errazteko.

Mapak hiriko interes turis-
tiko handieneko baliabideak 
nabarmentzen ditu: udaletxe-
ko eraikina, Ipurua Udal Esta-
dioa, Astelena pilotalekua, San 
Andres eliza, Portalea kultur 
etxea, Coliseo Antzokia, Azi-
taingo baseliza, Gerra Zibila-
ren Frontearen Interpretazio 
Zentroa eta Armagintzaren 
Museoa bera. Bakoitzaren in-
formazio interesgarria duen 
paragrafo deskribatzaile la-

bur bat du. Horrekin batera, 
mapa turistiko honetan uni-
bertsitatearen eremua eta 
Arratera sartzeko ibilbideak 
irudikatzen dira, bai eta ere-
mu horretan egin daitezkeen 
ibilbideei buruzko informazioa 
ere. Eta hainbat zerbitzuri bu-
ruzko informazioa ere ematen 
dute: garraio publikoaren web-
guneak, Eibarko Udalarena, 
Debabarrena Turismoarena, 
Armagintzaren Museoarena 
eta Gerra Zibilaren Frontea-
ren Interpretazio Zentroarena.

>>>  Eibarko Ingurumen Sai-
lak, bihar (ekainaren 5ean) os-
patuko den Ingurumenaren 
Nazioarteko Egunaren hari-
ra, Ingurumen Jardunaldiak 
antolatu ditu. Aurten landuko 
dituzten gaiak klima-aldaketa 
eta energia izango dira, “Udala 
Klima-Aldaketarako eta Ener-
giarako Ekintza Plan bat egiten 
ari dela aprobetxatuz”. 

Datozen egunotarako hain-
bat jarduera antolatu dituzte, 
horietako asko online. Hasteko, 
Udalaren webguneko Inguru-
men atalean eta Ingurumen 
saileko Youtube kanal ofizia-
lean adituekin egindako hiru 
elkarrizketa jarriko dira ikus-
gai, “baita hiru bideo labur ere”. 
Gaur hasiko dira eta, lehen el-
karrizketan, Elisa Sainz de Mu-
rieta BC3-Basque for Climate 
Change zentroko ikertzaileak 
klima-aldaketak Euskal He-
rrian dituen ondorioei buruz 
egin du berba. Beste bi elka-
rrizketak datozen bi barixakue-
tan igoko dituzte sarera. Beste-
tik, astelehenean, 18:00etatik 
19:30era, Ingurumen Planaren 
parte-hartze prozesuaren bai-
tan, parte-hartze saio bat egin-
go da online (euskaraz). Parte 
hartzaileen muga 20koa denez 
aurretik izena eman beharko 

da, ingurumena@eibar.eus hel-
bidera idatzita edo 943708408 
telefonora deituta. Eta ekaina-
ren 9an (Urkizun), 10ean (Un-
tzagan) eta 11n (Berdintasuna-
ren pasealekuan), 11:00etatik 
19:00etara, informazio-gunea 
jarriko dute: “Lantze-proze-
suan dagoen Eibarko Klima-
Aldaketarako eta Energiarako 
Ekintza Planaren aurrerape-
nak emateaz gain, herritarren 
ekarpenak jasoko dira. Bestetik, 
bakoitzaren CO2 aztarna (hau 
da, zenbat negutegi-efektuko 
gas igortzen den) kalkulatze-
ko aukera egongo da. Eta, ho-
rrez gain, faktura elektrikoa-
ri buruzko zalantzak argituko 
dira (fakturaren bat eramatea 
komenigarria litzateke)”. Eta 
bihar berdez argiztatuko dituz-
te Eibarko Bizikleta Plaza eta 
Ibarkurutzeko iturria.

Eibarko mapa turistikoa 
diseinatu dute Udalak eta 
Debegesak, interes handiko 
informazioarekin

Ingurumenari buruzko 
jardunaldiak antolatu ditu Udalak

>>>  Enrique Zuazuak sariak batzen jarraitzen du, zientziaren 
alorrean egindako lanarengatik. Matematikari eibartarrak Deia 
egunkariak banatzen duen Zientziaren Top Talent Saria jaso zuen 
aurreko asteko eguaztenean, maiatzaren 26an, sari hori ematen 
duten lehen edizioan. Zuazuak esker onez jaso zuen garaikurra 
eta hitzaldi laburra eskaini zuen. “Zientzia karrera zirraragarria 
da eta baita matematikak ere, guztiaren erdigunean daudelako, 
ostadarra direlako; eta hor egotea, ni bezala, ohorea da”, aipatu 
zuenez. “Talentua zoriz banatzen da arlo eta genero guztietan. In-
durain bat izan genuen, zaila da bi, hiru edo lau egotea. Horrega-
tik da garrantzitsua eskola sortzea eta hezitzea. Horregatik, gaur 
egun, ikerkuntza eta unibertsitatea oso lotuta daude”, gehitu zuen.

Zientziaren Top Talent Saria 
jaso du Enrique Zuazuak
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>>>  Eibarko gazteen eman-
tzipazioan laguntzeko 18.000 
euro bideratuko ditu Eibarko 
Udalak eta, horren aurrean, 
EH Bilduk adierazi du ez du-
tela pentsatzen kopuru horre-
kin Eibarren gazteek emantzi-
patzeko dauzkaten zailtasunak 
konponduko direnik. Arazoa 
konpontzeko “lanketa integra-
la” behar dela uste dute. Diote-
nez, “EH Bilduk beti dauka pre-
sente herriko gazteek zailtasun 
larriak dituztela modu duinean 
emantzipatzeko. Gauzak horre-
la, 2015ean gazte eibartarrak 
emantzipatzen laguntzeko di-

rulaguntza martxan jartzea pro-
posatu genuen. Geroztik, bataz 
beste urtean 60 gazte inguruk 
jaso dute alokairua ordaindu 
ahal izateko dirulaguntza hau. 
Hasiera batetan partida urtean 
50.000 eurokoa zen bitartean, 
orain 18.000 eurokoa beste-
rik ez da izango, Jaurlaritzako 
Gaztelagun programatik kan-
po geratzen diren gazteak la-
guntzen direlako. Gure ustez 
laguntza hauek beharrezkoak 
dira, baina, horrez gain, herrian 
alokairuaren aldeko politikak 
sustatzea derrigorrezkoa dela 
pentsatzen dugu”.

>>>  Zapatuan milaka pentsio-
dun irten ziren kalera, pentsio 
publikoak, duinak eta bidez-
koak eskatzeko. Debabarrena 
mailako manifestazioa Untza-
gatik irten zen eguerdian eta 
arratsaldean, berriz, hiriburue-
tan egin ziren mobilizazio oro-
korrak. Bat Etorri/Consenso el-
karteak idatziz adierazi duenez, 
“mobilizazio horiek babestu di-
tugu, helburu hauetan oinarri-
tuta: hasteko, pentsioei buruz-
ko gobernu-akordioa betetzea.  
Eta, bereziki, 1989ko otsailean 
diputatuen Kongresuan ados-
tutakoa betetzea eskatzen dugu, 
orduan eskatu baitzitzaion go-

bernuari gutxieneko pentsioa 
lanbide arteko gutxieneko sol-
datarekin (LGS) parekatzea. 
EAEri dagokionez, gutxiene-
ko pentsioak gutxieneko sol-
datarekin parekatzen ez diren 
bitartean, unean-unean inda-
rrean dagoen LGS (RGI) bai-
no txikiagoa diren pentsioak 
DSBE (SMI) bidez osatzea es-
katuko dugu”. Horrekin batera, 
“pentsiodunen mugimendua 
askotarikoa eta plurala” dela 
azpimarratu dute. Eta, oinarriz-
ko eskaerak bete ezean, “modu 
bateratuan, estatu mailako mo-
bilizazio-egutegi bat koordina-
tzea” proposatzen dute.

Gazteek emantzipatzeko laguntza 
gehiago behar dutela dio Bilduk

Pentsio duinen alde “modu 
bateratuan” mobilizatzeko prest
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>>>  Jon Iraola alkateak eta 
Alberto Albistegi Obra zine-
gotziak aditzera eman dutenez, 
Errebal Plazia eraikinaren la-
nak azken txanpan daude eta, 
ekainaren bigarren hamabos-
taldian, eraikinaren inguruko 
pasealekua eta kaleak zabaltze-
ko moduan egongo dira. Hala 
ere, barruko azpiegiturak eta 
estalitako plaza geroago za-
balduko dira, “obra-amaie-
rako dokumentazioa behar 
baita”. Agiri hori uztailaren 
bigarren hamabostaldian en-
tregatzea espero dute. Lanak 
erabat amaitutzat eman aurre-
tik, hainbat pauso eman behar 
dira: “Obra-zuzendaritzak eta 
udal teknikariek bidezko egiaz-
tapenak egin ondoren, Udalak 
obren harrera-akta egingo du, 
bi aste barru-edo”.

Horrez gain, Udalak azoka-
ko saltokiak lehiaketara atera-
tzeko tramiteak egiten dihar-
du: “Prozesua datorren astean 
hasiko da, adjudikazio-agiriak 
argitaratzean”. Gaineratu du-
tenez, erabilera anitzeko gu-
neak zabaldu daitezen lanean 
jarraitzen dute, “bai eta espa-
zio estalia dinamizatuko duen 
pertsonaren kontratazioan ere”. 
Baserritarren kasuan, “Rialton 
dauden guztiak” eraikin berrira 
joango dira. Eraikin berriak ba-
serritarrentzat 22 postu izango 
ditu eta gaur egun 13-16 base-
rritar inguru daude Rialtoko 
merkatuan. Asmoa bete bariko 
postu horiek ere beste baserritar 
batzuekin betetzea litzateke eta 
horretarako lanean dihardute. 
Irailerako eraikin-multzo osoa 
martxan egotea espero dute.

Errebal Plazia eraikitzeko lanak 
azken txanpan sartu dira

>>>  Udalak erabaki du 2.000 
euroko laguntza humanita-
rioa ematea Gazari, Israeleki-
ko gatazkaren biktimei lagun-
tzeko; gatazkak 230 hildako 
palestinar baino gehiago eragin 
ditu, haietatik 60 baino gehia-
go umeak, milaka zauritu, eta 
38.000tik gora desplazatu. Bo-
zeramale Batzordean aste ho-
netan onartu den laguntza ho-
nen bidez dirua batzeko mundu 
mailan egindako deiari eran-
tzun nahi zaio, hala, gatazka 
honen biktimei laguntzen ja-
rraitu ahal izateko.

>>>  Saharar herriaren askata-
sunaren alde, Eibartik Ermura 
oinez joan ziren aurreko zapa-
tuan, asmo horrekin antolatu-
tako martxan. Behin Ermura 
ailegatuta, Orbe Kardinalaren 
plazan Saharako dantza tipi-
koak eskaini zituzten eta, ja-
rraian, omenaldia egin zieten 
saharar emakumeei. 

Eibartik Ermura 
oinez, Sahararako 
askatasun eske

2.000 euroko dirulaguntza 
emango dio Udalak Gazari

>>>  Eusko Jaurlaritzako Tu-
rismo, Merkataritza eta Kon-
tsumo Sailak dirulaguntza pro-
grama berri bat jarri du abian, 
Merkataritza Establezimen-
duak Modernizatzeko asmoa-
rekin (MEM 2021). Mota hone-
tako laguntzak merkataritzaren 
lehiakortasuna hobetzera bide-
ratuta daude, eraldaketa digita-
lean eta gaitasun profesionalen 
eta gestio-gaitasunetan arreta 
ipinita. Dirulaguntza guztiak 
saltoki txikietara bideratuta 
daude. Eskaera egiteko epea 
ekainaren 26ra artekoa da eta 
dirulaguntzaren zenbatekoa, 
berriz, egindako inbertsioaren 
%25 eta %40 artekoa (gehie-

neko dirulaguntza saltokiko 
9.000 eurokoa izango da). In-
formazio guztia interneten be-
giratu daiteke, www.euskadi.
eus atarian.

Merkataritza arloan inbertitzeko 
dirulaguntza deialdi berria

>>>  Astelehenean zozketatu 
ziren Errebalen egin dituzten 
101 garaje-plazak, “eta abuz-
tua-iraila bitartean emaki-
da-kontratuak formalizatu 
eta giltzak entregatuko dira”. 
Udaleko webgunean argitara-
tu dute garajeen adjudikazio-
dunak izango direnen behin 
betiko zerrenda eta, datozen 
egunetan, Udala kontaktuan 
ipiniko da, “hil honetan bertan 
bisitak egiten hasteko”. 

Errebalgo 101 garaje-plazak 
banatzeko zozketa egin da



DANON AHOTAN 7…eta kitto!
1190. zenbakia

>>>  Beste hiri batzuetako adi-
bideari jarraituz, boluntarioek 
osatutako talde batek LGTBI+ 
mugimenduak ikur modura 
darabilen ortzadarraren kolo-
reekin margotuko ditu hainbat 
jarleku, “Eibarren LGTBI+ ko-
lektiboaren eskubideak alda-
rrikatzeko”. Bankuei kolorea 
emateko lanak gidatuko dituen 
arduradun baten laguntzare-
kin, Untzagako eserlekuetako 

batzuk margotzen hasita daude 
eta bihar ere horretan arituko 
dira beharrean. 

Andretxeak martxan ipini-
tako ekimenaren baitan, herri-
ko hainbat tokitan margotuko 
dituzte bankuak, ekaineko ba-
rixakuetan (bihar, hilaren 11n 
eta 25ean), goizeko 09:30etik 
13:30era eta arratsaldeko 
16:00etatik 19:00etara bi-
tartean.

>>>  Aurten 31. edizioa bete-
tzen duten Toribio Echevarria 
Sariak aurkeztu dituzte aste 
honetan Eibarko Udalak eta 
BIC Gipuzkoa erakundeak. Jon 
Iraola alkateak, Marisa Arriola 
BIC Gipuzkoako zuzendariak 
eta Ana Telleria Garapen Eko-
nomikoa, Enplegu eta Berri-
kuntza zinegotziak eman dute 
deialdiaren berri eta, gogora 
ekarri dutenez, “irabazleek, di-
rua jasotzeaz gain, laguntza, 
finantzaketa, aholkularitza, 
mentoring eta prestakuntzako 
programak baliatu ahal izango 
dituzte”. Ekitaldian esandakoa-
ri jarraituta, “Toribio Echeva-
rria sarien 31. edizioak indartu 
egiten du ekintzailetza-ekimen 
berritzaileak eta teknologikoak 
sustatzearen aldeko apustua, 
baita ekintzaileei haien jar-
dueraren hasieran laguntze-
ko apustua ere”.

Edizio honetarako hauta-
gaitzak aurkezteko epea za-
balik dago eta ekainaren 22an 
amaituko da. Oraingoan ere 
sariak bi kategoriatan bereiz-
tu dituzte: “Enpresa-asmoak” 
eta “Enpresa berria”. Sari ho-
rietako bakoitzak 10.500 eu-
roko babes ekonomikoa du, 
eta laguntza, prestakuntza eta 
aholkularitzako programak 
baliatzeko aukera ematen du. 
Era berean, beste sari batzuk 
ematen zaizkie ekintzailetza-

ekimenei, horien garapen tek-
nologikoa edo nazioartekotze-
prozesua babesteko.

Sari horiekin batera, iaz Uda-
laren eskutik sortu ziren bi sari 
bereziei, “Eibarko enpresa” eta 
“Espezializazio estrategikoa” 
izenekoei eutsiko zaie edizio 
honetan ere. Bi sari horieta-
ko bakoitzak 10.500 euroko 
laguntza du, “eta BIC Gipuz-
koaren prestakuntza espezia-
lizaturako zenbait programa 
baliatzeko aukera. Aipatutako 
bi sari berezi horiekin batera, 
Udalak “Iñaki Goenaga aitor-
pena Eibarko enpresari” ain-
tzatespena ematen du urtero.

BIC Gipuzkoako zuzenda-
riak nabarmendu zuenez, CO-
VID-19ak sortutako egoeraren 
gainetik, “2020an Gipuzkoako 
jarduera ekintzaileak bultzada 
handia izan du, eta iaz dina-
mismo handia lortu zuen, bai 
proiektu berriak aurkezteari 
dagokionez, bai startup-ak sor-
tzeari dagokionez. Baina, ho-
rrez gain, urte historikoa izan 
da BICek babestutako zenbait 
proiektuk kapital pribatua era-
kartzeari eta azaleratzeari da-
gokionez. Eta, horrek guztiak 
seguru isla izango duela sa-
rien ekitaldi honetarako jaso-
tzen ditugun hautagaitzetan”. 
Sarien inguruko informazio 
guztia interneten dago esku-
ragarri.

Ekainaren 22ra arteko epea 
dago 31. Toribio Echevarria 
Sarietara aurkezteko

Kalean dauden jarlekuetako 
batzuk margotzen hasi dira

>>>  Ego-Gainen etxe berriak 
eraikitzen hasi dira eta, lan 
horien eraginez, hainbat al-
daketa egin dituzte kalean eta 
inguruan: batetik, lekuz alda-
tu dituzte komun publikoak. 
Zeuden tokitik kendu eta me-
tro batzuetara ipini dute dute 
zerbitzua, komuna plataforma 
baten gainean ipinita. Espaloia 

ere ezin izango da aldi batean 
erabili. Eta, horrekin batera, 
Kontent taberna pareko zebra-
bidea kendu dute. Hasieran 
orube horretan autobus gelto-
kia handitu eta turismo bulegoa 
ipintzeko asmoa zegoen, baina 
azkenean etxeak egingo dituzte: 
22 etxebizitza, zazpi solairuko 
eraikinean.

Ego-Gain kalean etxeak 
eraikitzeko beharrean hasi dira
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Nolako proiektua da ‘Ombua-
ren itzala’?
Pello Mari Otaño bertsolari 
handiari buruzko istorioa da, 
baina ez hori bakarrik, bere 
sasoia nolakoa zen kontatze-
ko aprobetxatu nahi baitugu, 
Euskal Herrian oso garrantzi-
tsua izan zelako. Bera desager-
tu ondorengo hamarkadetan 
hasi ziren hazten sozialismo 
inertea, abertzaletasun be-

rria… eta hori guztia azaldu 
nahi dugu.

Proiektua auzolanean sortu 
nahi duzue. Nolakoa da zuen 
planteamendua?
Proiektua modu normalean 
egiten saiatu naiz, baina gaur 
egungo telebista, plataforma 
handi eta ekoiztetxeei ez zaiz-
kie gehiegi gustatzen horrelako 
istorioak. Gaur egun ‘Tasio’ pe-

likularen gidoia hartuko balute, 
bi sekuentzia irakurri ondoren 
zakarrontzira botako lukete. 
Autore-zineak zailtasun han-
diak ditu gaur egun, eta ez ba-
karrik aipatutakoagatik. Gure 
zineman pelikula dezente egi-
ten ditugu urtero eta, gainera, 
oso onak, ospe onekoak eta sa-
rituak; baina oso leku mugatue-
tan ikusten dira eta, ikusleen 
aldetik, oso kopuru txikian. Ho-

rri ere buelta bat eman beha-
rra zaio. Horregatik hartu dugu 
proiektu hau herrigintzan egite-
ko erabakia. ‘Ombuaren itzala’ 
Euskal Herri osoko ehun herri 
baino gehiagotan aurkeztuko 
dugu. Normalean, gure peli-
kulak 40 lekutan edo hiri nagu-
sietan estreinatzen dira, ez dira 
bailaretara edo herri txikietara 
iristen. Herrigintzan egiteak ate 
horrek zabaltzen dizkigu, ez 

Eguaztenean ‘Ombuaren itzala’ proiektuaren berri eman zuten Arrate Kultur Elkartean. Eguzki Art Zinemak Pello 
Mari Otaño bertsolariaren (Zizurkil, 1857 – Argentina, 1910) inguruan egin nahi duen pelikularen izenburua da eta 
proiektua auzolanean egin nahi dute. Eibarren hazi zen Patxi Bisquert dago egitasmoaren atzean eta berak azaldu 
zituen horren nondik norakoak herrikideen aurrean. Informazio gehiago pellomariotañoauzolana.eus webgunean.

“Naturazko zinea gustatzen zait, 
artifizio gutxi duena, bihotzetara 
iristen dena”

<<<  PATXI BISQUERT  •  Aktorea  >>>

Pello Mari Otañoren bizitzari buruzko pelikula auzolanean egiteko asmoa du Patxi Biasquertek. ATARIA



ELKARRIZKETA 9…eta kitto!
1190. zenbakia

dugulako zinema-aretoetan 
bakarrik ikusiko, ikastoletan 
eta eskola publikoetan ere iku-
siko delako.

Nolako harrera izan du proiek-
tuak orain arte?
Aurkezpena Zizurkilen egin 
genuen, Otañoren jaioterrian, 
urriaren 8an, eta 50 toki ingu-
rutan izan gara, Nafarroan eta 
Gipuzkoan batez ere. Euskal 
Herriko bazter guztietara hel-
tzeko asmoa dugu eta bi urteko 
epea dugu gauzak poliki-poliki 
egiten joateko.

Zure moduko zinegileek kon-
tatu ezean, Pello Mari Otaño-
rena bezalako istorioak ahaz-
teko arriskua dago?
Zoritxarrez hori gertatzen da eta 
horrek asko mugitu nau Pello 
Mari Otañoren memoria ez gal-
tzeko lan egitera. Gure adineko 
jendea bere koplekin hazi zen, 
sasoi hartan oso ezaguna zen eta 
itzal handia izan du beti Euskal 
Herrian, baina orain ez da hain 
ezaguna, helduen eta adituen 
buruan bakarrik geratu da. Hori 
aldatu nahi dugu, belaunaldi 
berrietara iritsi. Horregatik, 
auzolan hau eskoletara bide-
ratu dugu neurri handi batean. 
Belaunaldi berriek Otañoren 
bizitzaren erreferentzia eduki-

tzea nahi dugu eta zinema oso 
erreminta ona da.

“Zinema ona egiten jarraitu 
nahi dut”, aipatzen duzu proiek-
tuaren aurkezpen-oharrean. 
Zuretzat zer da zinema ona?
Naturazko zinea, artifizio gutxi 
duena, bihotzetara iristen dena. 
Hitza edo irudia ardatz hartuta, 
arte guztiak jorratzen dituena. 
Mila efektu berezi dituzten pe-
likulak edo filma fantastikoak 
ez zaizkit hainbeste gustatzen, 

nahiago ditut pertsonen ingu-
ruan lantzen diren pelikulak. 
Horretarako, ez da pertsonaia 
ospetsu edo garrantzitsua bat 
izan behar, pertsona arruntek 
ere asko dutelako kontatzeko.

Pello Mari Otaño pertsona 
arrunta izan zen?
Bere sasoirako oso pertsona 
berezia zen. Bere giroan, ber-
tsogintzan, gehienak karlistak 
ziren, baina bera liberala zen. 
Bestetik, gehienak erdi anal-

fabetoak ziren, baina bera oso 
jantzia zen, aditua, kultura han-
diko gizona. Gainera, Otaño-
ren sasoia suspergarria izan zen 
Euskal Herriarentzat eta gaur 
egun antzeko egoeran gaude. 
Herri hau aurrera egin ezinik 
dago. Diktaduran baino den-
bora gehiago daramagu demo-
krazian, baina herri hau geldirik 
dago eta hori ez da ona. Gure 
gazteek gaur egun ez dute 60. 
hamarkadakoek etorkizun ho-
beago baten bila atzerrira joa-
teko zuten aukera. Atzerrira 
joaten dira, baina ez dute sasoi 
hartako Argentina edo Alema-
nia, gaur egun han ere baldin-
tzak ez direlako hain onak. Au-
kera ona izan daiteke Otañoren 
urteak aztertzea, gaur egun bide 
berriak jorratzeko erreferentzia 
bezala.

Nolako pelikula izango da?
Fikziozko istorioa kontatuko 
dugu, Otañoren obra argudio 
gisa hartuz, bere eboluzio po-
litikoa ikusteko, besteak beste. 
Proiektuarekin hasi nintzenean, 
Otañoren azalean ni neu jartze-
ko asmoa nuen, baina bera 53 
urterekin hil zen eta filma 33 
urte zituenean kokatzen da ha-
siera batean. Nik 69 bete behar 
ditut. Ikusiko dugu nola egin, 
ea makillatzaileak zer dioen.

“Pello Mari Otañoren istorioa 
belaunaldi berrietara iritsi                
dadila nahi dugu”
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Zein da zure egunerokoa? 
Egunero daukat lan-ordute-
gi bera: goizeko 10etan sartu, 
eguerdian atsedena, eta arra-
tsaldean itxi arte geratzen naiz. 
Normalean almazenean ego-
ten naiz, baina ordu batzue-
tan gora igo eta zerbitzatzen 
aritzen naiz. 

Zenbat denbora daramazu 
tabernan lanean?
Duela 12 urte ekin nion taber-
nako lanari, alegia, 20 urte bes-
terik ez nituela. Bost urtez ber-
tan aritu ostean, ostalaritza 
alde batera utzi eta nire bidea 
jarraitzea erabaki nuen. Ma-
tsariako tailer batean automo-
zio-lanak egiten hasi nintzen 
eta beste bost urte eman ni-
tuen bertan. Etxekoen taberna, 
Ongi Etorri, berriztu zenean, 
bueltatu eta nire anaiarekin 
batera lanean hasi nintzen be-
rriro ere. Ez naiz hartutako era-
bakiaz damutzen, oso gustora 
nagoelako bertan. 

Zein ekarpen profesional eta 
pertsonal egiten dizu lanak? 
Oso ondo sentitzen naiz lanean 
nagoenean, oso pertsona so-
ziala naiz eta asko gustatzen 
zait jendearekin harremane-
tan egotea. Beti saiatzen naiz 
bezeroekin irribarretsu egoten 
eta aurpegi ona jartzen, oso 
garrantzitsua da horrelako lan 
batean hori garbi izatea. 

Aurretik beste inon egon zara 
lanean? 
Taberna utzi eta tailerrean la-
nean hasi aurretik, beste hain-
bat tokitan ibili nintzen tarte 
laburretan lanean. Lehenengo, 
Txomon dagoen GUREAken 
kartero moduan aritu nintzen 
eta, gero, Arrasateko Musakola 
gasolindegian egin nuen lan. 
Behin bi lan horiek amaituta, 
Madrilera abiatu nintzen ikas-
tera, Getafeko suhiltzaileen 
parkera. Hori dena GUREAK 
enpresak kudeatuta egin nuen, 
haiek eman zidatelako lanpos-
tuen eta ikastaroen berri. 

Zer gustatzen zaizu egitea 
denbora librean?
Pandemia aurreko sasoian 

asko gustatzen zitzaidan la-
gunekin kalera irtetea, baina, 
orain, hori ere oso mugatuta 
dago. Etxean nagoenean asko 
gustatzen zait telesailak eta 
pelikulak ikustea, etxealdia-
ren ostean hori egitera ohitu 
naiz eta. Kirola egitea ere gus-
toko dut, gimnasiora joaten 
nintzen COVID-19aren au-
rretik, baina oraindik ez dut 
ohitura hori berreskuratu. 

Futbolzalea ere bazara.
Bai, oso futbolzalea naiz, eta 
aurtengo Eibarko Futbol Tal-
deko egoera oso zaila izan da, 
gaizki pasatu dut. Asteburuero 
joaten nintzen Ipuruako zelai-
ra partiduak ikustera, eta as-
kotan kanpora ere bidaiatzen 
nuen nire taldea animatzeko. 
Aurten, ordea, osasun-egoerak 
behartuta, ezin izan dut nire 
taldea aurrez aurre ikustera 
joan, eta pantailaren bitartez 
egin behar izan dut. Ekipoak 
ez badu zaleturik, kostata egin-
go du aurrera; ezinbestekoa 
da publikoaren babesa irabazi 
ahal izateko.

Bakarrik bizi zara?
Orain arte gurasoekin bizi izan 
naiz, baina laister Errioxara 
joango dira bizi izatera eta ba-
karrik geratuko naiz. Gogoa 
daukat bakarrik bizitzeko, ba-
dakit ondo moldatuko naizela.

Zein da zure ametsa?
Momentu honetan nire nahi 
handiena tabernan etenik edo 
geldialdirik ez egotea da, eta 
etxeko-negozioa ahalik eta ho-
beren joatea. Horrez gain, za-
letasunei begira, esan dezaket 
nire ametsa Eibarko Futbol 
Taldearen egoera hobetzea 
eta zaletuak zelaira joan ahal 
izatea dela.

Non ikusten duzu zure burua 
20 urte barru?
Ez dut maiz pentsatzen etor-
kizun urrunean, baina esango 
nuke aldaketa gutxi izango du-
dala nire bizitzan zehar. Nik 
nire jaioterrian jarraitu nahi 
dut, hau da, Eibarren, momen-
tu honetan daukadan lanbide 
berean. Baina, nork daki!!!

“Oso ondo 
sentitzen 

naiz lanean 
nagoenean, oso 
pertsona soziala 

naiz eta”

32 urteko eibartarra da Jon Iturricastillo. 20 urte 
besterik ez zituela hasi zen familia-negozioan lanean, 
Eibarko Ongi Etorri tabernan, hain zuzen. Administrazio-
Kudeaketa eta Barne-Merkataritza ikasketak burutu 
zituen, eta, horrez gain,  automozio-formakuntza ere 
jaso zuen. 

Argazkia. MALEN ILLARRAMENDI

JON ITURRICASTILLO
Ongi Etorri tabernako langilea



11…eta kitto!
1190. zenbakia

PUBLIERREPORTAJEA

GERRITEK Informatika 2008. urtean jaio zen. Urte 
hauetan lortu duten esperientzia eta ezagutza era 
guztietako bezeroei eskaintzea da euren helburua. 
Hardware eta software-aukera zabala eskaintzen 
dute, bezero bakoitzari behar duena emateko. "Mo-
mentu honetan, gure bezero guztiei Ticket BAI legea 
betetzen laguntzeko ari gara lanean buru- belarri”, 
azaldu digu GERRITEK-eko Aritz Gerrikabeitiak.

Zer da Ticket BAI?
Eusko Jaurlaritzak, hiru aldundiekin batera,  zerga iruzurra saihes-
teko martxan jarri duen arau berria da. Aurrerantzean, faktura 
edo tiket bat sortzen den unean, Ogasunera bidali beharko da, 
eta faktura horietan, QR kode baten bidez, aurkezturtako infor-
mazioa ikusi ahalko du bezeroak.

Nork behar du Ticket BAI?
Ora har, fakturak eta tiketak egiten dituzten profesionalak: 
arotzak, elektrizistak, ostalariak, ile-apaindegiak, fisioterapia-
zentroak, hortz-klinikak, saltokiak, akademiak, autonomoak...

Denentzat irtenbideak dituzue?
Bai, bezero txikientzat nahiz handientzat, bakoitzak behar due-
nera egokitzen diren programak ditugu. Gure programak mo-
duluz osatuta daude, eta, beraz, bakoitzari behar duena soilik 
ezarriko diogu.

Noiz hasten da martxan?
2022. urtean zehar, gradualki sartuko da legea indarrean.

Nora zuzendu behar du Ticket BAI bete behar duenak?
Gu prest gaude! GERRITEKera zuzendu daitezela eta guk la-
gunduko diegu beraiek duten neurriko programa aukeratzen,

Dirulaguntzak egongo al dira?
Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazi du borondatez epearen 
aurretik sistema martxan jartzen duenari laguntzak emango 
dizkiola, eta espero dugu software horiek euskaraz jartzeagatik 
ere emango dituztela laguntzak.

Euskaraz egongo al dira programa hauek?
Guk ditugun programak euskaraz ere eskaintzen ditugu, gure-
tzat oinarrizkoa baita zerbitzua euskaraz eskaini ahal izatea.

Zer zailtasun ikusten dituzue?
Jendeak lan egiteko modua aldatu behar du, eta programa erre-
zak diren arren, egokitzeko denbora beharko du. Gure gomen-
dioa da inplantazioa lehenbailehen egitea, azken ordura arte 
utzi gabe. Gu prest gaude!

TICKET BAI 
SISTEMA GARATZEN ARI DA GERRITEK

“BEZERO TXIKIENTZAT NAHIZ 
HANDIENTZAT; BAKOITZAK BEHAR 
DUENERA EGOKITZEN DIREN 
PROGRAMAK DITUGU”

Txaltxa- Zelai 4-6
20600 EIBAR
Tel. 943 03 38 92
            info@gerritek.net
             www.gerritek.net
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“Sorgin” izenpean aurkezten 
duzu zure profil artistikoa 
sare sozialetan. Zergatik?
Nire lan gehienetan drama fe-
minista eta aktibista jorratzen 
saiatzen naiz eta gehienetan 
emakumeak marrazten di-
tut. Emakumeak diodanean 
emakume ez estereotipatuak 
edo normaltasunetik at dau-
denei egiten diet erreferent-
zia, alegia, arrazionalizatuak, 
lodiak, desgaituak… Zehat-
zago esanda, emakume inbi-
sibilizatuei indarra ematen 
saiatzen naiz. Horren harira, 
antzinan sorginak izaten zi-
renez hori errepresentatzen 
zutenak eta horren alde egi-
ten zuten emakume botere-
dunak, nik nire profil artis-
tikoari “sorgin” izena jartzea 
erabaki nuen. 

Sare sozialak erakusleiho 
gisa erabiltzen dituzu zure 
lanak bistaratzeko?
Instagrameko profila bakarrik 
erabiltzen dut, eta, gainera, 
ez zait gustatzen modu pert-
sonalean egitea, profesiona-
lean baizik. Hau da, nire lanak 
publiko zabalari erakusteko 
erreminta moduan ikusten di-
tut sare sozialak, jendeak egi-
ten ditudan proiektuak ikusi 
ditzan, baina, hortik harago 

ez naiz joaten, normalean ez 
dut nire bizitza pertsonala 
erakusten. 

Ogibide edo zaletasun 
daukazu marrazkilaritza?
Momentuz zaletasun edo “ho-
bby” gisa daukat artearen alo-
rra, nik aparteko lanpostua 
daukat telefoniako komertzial 
moduan. Aitortu beharra dut 
asko gustatuko litzaidakeela 
poliki-poliki marrazkilaritza 
profesionalizatzen joatea eta 
ogibide bihurtzea, eta banabil 
lanean hori horrela izan da-
din. Momentu honetan ma-
rrazkiekin irabazten dudana-
rekin bakarrik ezin naiz bizi, 
baina laguntza ikaragarria da 
eta oso gustora egiten dut.

Noiz eta zergatik hasi zinen 
marrazten? 
Betidanik gustatu izan zait 
marraztea eta terapia moduan 
erabiltzen dut. Nire etxeko 
ateak eta hormak, esaterako, 
nire marrazkiz beteta daude. 
Arte Batxilergoa egiten hasi 
nintzen, eta nahiz eta ikas-
keta horiek ez nituen amaitu, 
gustora ibili nintzen. Asko-
tan gauetan hiruzpalau ordu 
ematen ditut marrazkiak egi-
ten eta asko disfrutatzen dut. 
Hasiera batean lagunek eta 

familiakoek eskatutako la-
nak egiten nituen, eta, gaur 
egun, edonorentzako enkar-
guak egiten ditut, horregatik, 
egunero ordutegi bat jartzen 
saiatzen naiz, nire arte alorra 
profesionalizatze aldera. 

Zein teknika erabiltzen duzu?
Hasiera batean paperean 
bakarrik marrazten nuen, 
mihiseetan, batez ere. Baina, 
nire lagun batek bere tableta 
grafikoa salgai jarri zuen eta 
nahiz eta nahiko zaharra izan, 
erostea erabaki nuen, teknika 
digitalean trebatzen hasteko. 
Ohartu nintzen lan politak eta 
landuak egin zitezkeela horre-
lako baliabideekin. Hori dela 
eta, inbertsioa egin eta iPad-a 
erosi nuen eta ProCreate ize-
neko programa erabiltzen hasi 
nintzen. Geroztik, horrekin 
egiten dut lan eta nire ma-
rrazkien kalitatea asko hobetu 
da, zalantzarik gabe. Hala ere, 
gustatuko litzaidake argitzea 

baliabide digitalek ez dutela 
lana bakarrik egiten, jende as-
kok pentsatzen duelako horre-
lako tresnek bere kabuz egiten 
dituztela marrazkiak, eta hori 
ez da horrela. Aitzitik, ma-
rrazkia kapaz kapa egin behar 
da, pazientzia handiarekin.

Formatzen jarraitzen duzu?
Inoiz ez dut profesionalki for-

#  MAIALEN BILBAO (SORGIN ARTE)   
Artista  #

“Lokalak hutsik 
ikusten ditudanean 
beti irudikatzen 
dut nire marrazki-
negozioa zabaltzea 
bertan ”
Maialen Bilbaok, 27 urteko eibartar marrazkilariak, “sorgin 
arte” izenpean oinarri feministak eta aktibistak dituzten lanak 
egiten ditu. Txikitatik izan du arte-munduarekin lotura estua, 
eta gogor dihardu lanean etorkizunean benetan gustatzen zaion 
esparrua ogibide izateko.  

“Drama 
feminista 
eta aktibista 
jorratzen 
saiatzen naiz 
eta gehienetan 
emakumeak 
marrazten ditut”
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makuntzarik jaso, ez duda-
lako ez denborarik ez dirurik 
eduki. Hala ere, nire kabuz 
ikasi dut marrazten eta pro-
grama digitalak erabiltzen, 
YouTubeko tutorialen bi-
tartez, adibidez. Gaur egun 
Interneten edozer gauzari 
buruzko azalpenak daude, eta 
nik bide hori hautatu nuen 
nire formakuntza garatzeko. 
Horrez gain, sare sozialetan 
gremioen araberako foroak 
sortzen dira eta horrelakoe-
tan parte hartzen dut, oso ba-
liagarria egiten baitzait nire 
esparruan dabilen jendeare-
kin zalantzak eta iritziak par-
tekatzea.

Etorkizunean horretan ja-
rraitzeko asmoa daukazu?
Kaletik noanean eta lokalak 
hutsik ikusten ditudanean 

beti irudikatzen dut nire 
marrazki-negozioa zabaltzea 
bertan. Amets hori egia bihur-
tuko balitz, guztiz zoriontsu 
izango nintzateke, benetan 
gustatzen zaidan horretan 
egingo nukeelako lan.

“Nire kabuz ikasi 
dut marrazten 
eta programa 
digitalak 
erabiltzen, 
YouTubeko 
tutorialen 
bitartez”

688 621 535
publizitatea@etakitto.eus

Zure publizitatea
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El Casco enpresa 1920ko 
irailaren 7an sortu zen. 
Orbea enpresan armak 

egiten zituzten Juan Soloza-
bal eta Juan Olavek, urteetan 
ikasitakoarekin, goi-mailako 
armak egiteko gaitasuna zutela 
pentsatu eta ‘Olave, Solozaval, 
SRC’ izeneko enpresa sortu zu-
ten. Bederatzi urtez arrakas-
ta handia izan zuten nazioar-
te mailan El Casco, Duque eta 
Tejón markekin, baina 29ko 
crackak, Amerikako Estatu Ba-
tuetan ezezik, Eibarko enpresa 
honetan ere eragina izan zuen 
eta Solozabalek eta Olabek ne-
gozioari beste buelta bat eman 
behar izan zioten.

Bikoteak gerrarako tresnak 
albo batera laga eta eguneroko-
tasunerako gailuak fabrikatze-
ko hautua egin zuen, El Casco 
marka mundu mailan ezaguna 
egiteko bidea hasiz. Ordura arte 
armak egiten zituen langileria 
espezializatuaren, makinen eta 
materialaren laguntzarekin bu-
legoko tresneria egiten hasi zi-
ren. Tartean, “papela josteko 
gailuak” (horrela deitu zioten), 
hau da, El Cascoren ikur diren 
grapagailuak.

1932an perretxiko itxurako 
altzairuzko grapagailua (M-5 
modeloa) Espainiako bulego 
publiko eta pribatu gehiene-
tara zabaldu zen, eta arrakas-
taren bide horretatik etorriko 
ziren gero bulegoen ekosistema 
iraultzera M-500 zenbatzaile 
automatikoa, arkatz-zorroz-
kailua, kartak pisatzeko gailua, 
zulatzailea, eta abar.

El Cascoren produktuen ori-
ginaltasunak eta erabilgarrita-
sunak ospea eman zion marka-
ri, baina horren atzean ondo 
egindako lan zehatza zegoen. 
Izan ere, El Cascok berebiziko 
garrantzia ematen zion produk-
tuen fidagarritasun mekani-
koari eta, fabrikako teknikarien 
berbetan, “bala bat errebolbe-
rraren kanoitik pasatzen den 
zehaztasun berdinarekin pasa 
behar da grapa bat grapagai-
lutik”.

El Cascok goi-mailako gai-
luak fabrikatzen zituen (ba-
tzuek New Yorkeko MoMan 
daude ikusgai) eta urrea zera-

maten gama altuko produktuak 
saltzen hasi zen. Solozabalek 
eta Olavek 29ko krisiari buelta 
ematea lortu zuten, baina mun-
dua behera etorri zen berriz. 
Bonbak izan ziren, hain zuzen 
ere, zerutik erori zirenak, fran-
kisten kide zen Kondor Legioa-
ren bonbak. El Cascok Pagei 
kalean zuen tailerra suntsitu 
egin zuten eta, gerra amaituta, 
hondatuta geratu zen Eibarko 
toki gehienak bezala, berriz al-
txatu behar izan zen.

Blas Etxebarria kaleko eraikina
Fabrika berria Blas Etxebarria 
kalean eraiki zuten, 1940. ur-
tean eta, lana gogor egin on-
doren, gerra aurretik zuten ka-
talogoa berrargitaratu zuten, 
Espainiako merkatuan lidergoa 
berreskuratuz 70. hamarkada-
ra arte. Sasoi horretan El Cas-
co asko hazi zen eta bere pro-
duktuek arrakasta nabarmena 
lortu zuten, baina 70. hamar-
kadako petrolioaren krisiaren, 
merkatuen irekieraren eta pro-
tekzionismoaren amaieraren 
ondorioz bere burua berras-
matu behar izan zuen enpresa 
eibartarrak.

Orain paperak pisua galdu 
du, baina El Cascoren produk-
tuek ez dute erabilgarritasunik 
galdu. Adibidez, grapagailua 
guztiz desmuntatu daiteke, pie-
zak lotzeko ez zutelako soldadu-
rarik erabiltzen. Bizitza osoan 
erabili ahal izateko egina dago.

El Cascoren eraikinaren bi-
zitza, ostera, amaitu egin da 
eta etxebizitzak egingo dituzte 
bertan. Produktuak Elgetan 
egiten dituzte 2013az geroztik 
eta Eibarko industriaren ikur 
honek agur esango digu, nahiz 
eta bere esentzia mantentzen 
duen dendak zabalik jarraitu-
ko duen.

Obra artean hazten
Helmet Housek, izenak dioen 
bezala, lotura estua du El Cas-
corekin. Maite Aperribay ei-
bartarrak sortu duen negozioa 
da, concept storea. Erabilera 
anitzeko espazioa da, moda, 
osasuna eta ekitaldiak batuz. 
Aitxitxak sortutako El Cascoren 
etxean dago denda eta hain-

Kaskorik 
gabeko 
etorkizuna
Obra bat amaitu eta bestea hasi, Errebal eta  
El Casco eraikinaren inguruan bizi direnek obra artean 
egin dituzte azkeneko urteak. Gutxi falta da herriko 
obra luzeena amaitzeko, baina Eibarko grapagailu 
famatuenak egin ziren tokian etxebizitzak eraikitzen hasi 
dira orain. Denbora gehiago itxaron beharko dute gune 
berritu eta atseginagoa izateko, baina gero eta hurbilago 
ikusten dute kaskorik gabeko etorkizuna.

Juan Olavek 
eta Juan 
Solozabalek 
sortu zuten 
El Casco 
1920. urtean
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beste urtetan zehar El Cascok 
aldarrikatu dituen baloreekin 
etorkizunera begiratzen du. 
“Iragan industrial horretatik 
jaso ditugun baloreak (lana, 
ahalegina, fideltasuna…) gaur 
egungo gizartera egokitu ditu-
gu. El Cascok laga digun lega-
tuarekin jarraitzen dugu, baina 
zerbitzu-sektorera bideratuta”, 
diosku Aperribayk.

El Cascok armak egiteari laga 
eta bulegoko produktuak egiten 
hasi zen bezala, Helmet Hou-
sek sasoi berrietara egokituta-
ko bidea hasi du. “Urte batzuk 
barru jendeak ez du jakingo 
El Casco zer izan den, baina 
mundu mailan ezaguna izan 
den marka horren legatua ja-
rraitzen saiatuko gara Helmet 
Housen bitartez”, diosku ekin-
tzaileak. Hala ere, pena ematen 

dio eraikina bota izana. “Mila 
oroitzapen eta bizipen ditut 
eraikin horren inguruan. Adi-
bidez, amamak eguzkia hartzen 
zuen teilatuan, arrainak geni-
tuen teilatuko putzuetan…”, 
gogoratzen du.

Helmet Housek 2017ko 
abenduaren 1ean zabaldu zi-
tuen ateak, Errebaleko lanak 
2018ko Aste Santuaren ingu-
ruan amaituko ziren esperan-
tzarekin (hori zegoen aurrei-
kusita), baina denda zabaldu 
eta hilabetera obrak eten egin 
zituzten. Etenaldiak urtebe-
te iraun zuen eta orain arte ez 
dituzte lanak guztiz amaitu. 
”Errebaleko gunea oso ondo 
geratuko da, baina urte hauek 
oso gogorrak eta zailak izan dira 
guretzat”, aitortu digu Aperri-
bayk.

Errebaleko lanek Helmet 
Housen bidea oztopatu badu 
ere, denda hazi egin da eta ha-

mar langile daude gaur egun. 
Gainera, Coliseoaren alboan 
yoga estudioa zabaldu dute. 
“Zoritxarrari aurre egiteko 
beste arlo batzuk jorratu di-
tugu. Adibidez, sare sozialak”, 
diosku ekintzaileak. “Eibartik 
kanpoko jendearengana iritsi 
gara eta Donostia eta Bilbotik 
jendea etortzen da”. Bezeroekin 
oso gertuko harremana sortzen 
saiatzen dira bertan eta hori 
berebizikoa izan da orain arte-
ko ibilbidean. “Eskerrak eman 
nahi dizkiegu bezeroei, gugan 
sinetsi dutelako, ez baita erraza 
izan”, dio esker onez.

Hilabeteetan zehar bezeroek 
bide estua pasa behar izan dute 
Helmet Housera iristeko, bai-
na orain espazio zabala aurkitu 
daiteke dendaren aurrean. Toki 
hori aprobetxatzeko eta aro be-

El Cascok lagatako ondareari jarraipena eman nahi dio Maite Aperribayk Helmet Housekin. EKHI BELAR

“Mila oroitzapen 
ditut eraikinaren 
inguruan. 
Amamak eguzkia 
hartzen zuen 
teilatuan, 
arrainak 
genituen 
teilatuko 
putzuetan…”



GEURE GAIA16 …eta kitto!
1190. zenbakia

rri bat hasiko dela ospatzeko 
asmoz, irailean “zerbait poto-
loa” egingo dutela esan digu 
Aperribayk, baina momentuz 
ezin digu ezer aurreratu.

Herriko dendentzat ez dihar-
du sasoi erraza izaten. Pande-

miak bete-betean kolpatu du 
euren negozioa eta El Corte 
Inglesek ateak itxiko ditue-
la adierazi du, besteak beste. 
Horregatik, Aperribayk balioa 
eman nahi dio Eibarrek duena-
ri. “Eibarrek indar asko dauka. 

Kanpotik datorren jendea mai-
tatua sentitzen da, plan asko 
egin daitezke hemen eta denda 
bikainak ditugu”, bere iritziz.

Sasoi zailak, onak bezala, pa-
satu egiten dira eta ondarea 
da gelditzen zaigun bakarra. 

El Cascok agur esango digu, 
baina inguruko obra guztiak 
amaitzen direnean, kasko bari-
ko etorkizunean, herria hazten 
lagundu dutenengandik ikasi-
takoarekin Eibar berria josten 
jarraituko dugu.

El Cascoko obrek arreta deitu dute herritarrengan. MALEN ILLARRAMENDI

Maiatzaren erdialdean 
hasi ziren El Casco eraikina 
eraisten eta irudiek 
oihartzuna izan zuten 
sare sozialetan. Izan ere, 
hondeatzaileak teilatua 
zulatzen duen neurrian, 
ura nola jausten zen ikusi 
zitekeen irudiotan.
Teilatu putzudunen gaiak 
zeresana eman du eta 
sustatu.eus webgunean 
gaiari buruz jardun dute, 
zera aipatuz: “Teilatu 
putzudunak 20. mendeko 
Euskal Herriko arkitektura 
industrial eta funtzionaleko 
oso elementu bereziak dira. 
Arrazoi funtzionalarekin egin 
ziren teilatu hauek nagusiki: 
isolamendu termiko eta 
akustiko ona ematen dute, 
eta ur-biltegi funtzioa ere 
betetzen zuten. 
Formalki, 10-12 
zentimetroko hormigoi 

geruza baten gainean, 
uraren sakonera 15 zm. 
ingurukoa izan ohi zen. 
Praktikoa izateaz gain, 
egitura iraunkorra dela 
ikusi izan da. Gutxitan eman 
dute teilatu hauek itogin 
problemarik (izozte luzaroko 
bat, ordea, arazo izan 
daiteke) eta, zaindu gabeko 
teilatu ia abandonatuak 
askotxo izan daitezkeen 
arren, ez dira teilatuak 
eraikin zahar horien arazo 
nagusia.
Putzuetan ohikoa izaten 
zen arrainak uztea, 
karpak normalean, eta 
landare eta zomorroekin 
ekosistema txikiak osatzen 
ziren. Txorientzat elikatze 
guneak izan ohi dira; 
bereziki garrantzitsuak 
izan ziren hainbat urtetan, 
industrializazioak errekak 
kutsatu edo estali zituenean”.

Goian, 
hondeatzailea 
El Casco eraikinaren 
teilatua zulatzen. 
YOUTUBE

Eskuman, teilatu 
putzudunak dituzten 
lantegiak, Txonta 
auzoan. LUISTXO 
FERNANDEZ
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Erropa janztea modatik haratago doan zerbait da eta 
Harixanek bere balioa eman nahi dio. Janztea guz-
tion eskubidea den neurrian, pertsona bakoitzak nahi 
duen moduan janztea eta, batez ere, erroparekin eroso 
egotea aldarrikatzen du Harixanek. Horrela, bere filo-
sofia hiru zutabetan oinarritzen da.

Batetik, emakumezkoentzako erropa denda da eta 
inon aurkitu ahal ez diren piezak aurkitu ditzakegu 
bertan. Izan ere, pieza bakarrak daude, originalak eta 
egunerokoan erabiltzeko modukoak: soinekoak, blu-
sak, gonak, konplementuak, eta abar.

Bigarrenik, josten ikasteko klaseak ematen dituzte. 
Alde batetik, oinarrizko joskintza lantzen da, norbe-
rak bere erropak konpontzen edo birziklatzen ikaste-
ko. Munduak bizi duen egoera nahiko zaurgarria da 
eta ez da jasangarria etengabe erropa berria erosten 
ibiltzea. Eta bestetik, patroi bidez josten ikasteko klaseak ematen dituzte. Izan ere, zergatik jantzi behar dugu antzera guztiok? 
Ez al da hobea norbere gustoen eta neurrien arabera sortutako erropa janztea? Harixanen eskaintzen diren ikastaroen bitartez, 
zerotik hasita, erropa egiten ikasi daiteke.

Eta hirugarrenik, neurrira egindako erropa egiten dute Harixanen. Horretarako, tela ezberdinek osatutako katalogo zabala 
dute bertan, baina, nahi izanez gero, norberak eraman dezake erabili nahi dituen oihalak. Ez dago ezer neurrira egindako erro-
pa bezalakorik. Neurrira egindako fraka batzuk ez dituzu inoiz erantzi nahi izango!

Laga ditzagun albo batera moda estandarizatuak eta eman diezaiogun balioa janzten dugunari. Erropa guk eraman dezagun, 
ez erropak gu. Horretarako, Harixanek modari beste balio bat ematen dio, merezi duen balioa.

HARIXAN,  
modari bere balioa ematen

Helbidea: San Agustin, 2  Telefonoa: 637 83 55 86  
Instagram: harixan_eibar   Emaila: info@harixan.com

HARIXAN
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UDA HEMEN DA. Beharbada ez modu ofizialean, 
baina egunak luzatu egiten dira, tenperaturak gora 
egiten du eta arropa freskoagoa eta alaiagoa eramateko 
gogoa dugu. Eta eguzki-denboraldiarekin, espero dugu 
guztiontzako txertoak egotea eta gure bizitza COVID-
19aren aurrekoa bezalakoa izatea, edo, gutxienez, 
antzerakoa. Horregatik, modako joerei lehen baino 
askoz gogo handiagoz begiratzen diegu 2021 honetan, 
hori posible bada. Aldatu behar dugu, berriro hasi, eta 
berritzea gure armairuan has daiteke. Eibarren modan 
adituak diren hainbat denda daude, tratu pertsonalizatua 
eskaintzen dutenak eta gure ekonomia dinamizatzen 
laguntzen dutenak.

Horrekin batera, gure kanpoko itxura hobetzeko eta 
ondo sentitzeko aholkuak eta tratamenduak eskaintzen 
dituzten profesionalak ditugu. Oso denbora laburrean 
emaitza bikainak lortzeko egin ditzakegun zainketak 
edo tratamenduak daude. Eta hau guztia gure herrian, 
kanpora irten beharrik gabe. Egin dezagun gure 
herriaren alde! 
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Haize berriekin eta berrikuntzekin ireki du Eva 
Jurado Eguren elgoibartarrak EVA Estetika eta 
Osasuna zentroa Txaltxa Zelai kalean. Edertasu-
na ulertzeko modu desberdinetara irekita dago 
Eva, eta zerbitzu integrala eskaintzen du: aurpe-
giko zein gorputzeko azalerako bioterapiak eta 
tratamendu indibidualizatuak; puntako azken 
teknologiak, besteak beste, azaleko orbanak eta 
tatuajeak ezabatzeko Laser Q-Switched ND-YAG 
delakoa; laser-depilazioa, depilazio tradizionala 
argizariz... 

Aipatutako zerbitzuez gain, nutrizio-zerbitzua ere 
eskaintzen du Evak bere zentroan. Azken batean, 
"estetikak ongizatearekin eta osasunarekin du 
zerikusia; sentimendu bat da", dio. Bere osotasu-
nean ikusten du Evak estetika. Ez da itxura fisiko-
ra bakarrik mugatzen, "nahi den fisikoa izateko, 
osasunak egoera onean egon behar duelako". 

Azalak gorputzaren barruan gertatzen ari dena erakusten du. Horregatik, estetika barrutik kanpora lantzea gustatzen zaio 
Evari. Pandemiak azaleko gaitzak ugaritu egin dituela dio: "Ez bakarrik maskarak erabiltzeagatik; egoera emozionalak ere 
zerikusi handia du".

Estetika integralaz gain,  estetika dekoratiboa ere lantzen da Txaltxa Zelaiko estetika-zentroan, eta hor sartzen dira manikurak 
eta pedikurak, makillajea,  begirada, solariuma... "Edertasuna norberaren barruan hasten da, eta estetika dekoratiboak ederta-
sun hori potenziatzen laguntzen du".

EVA Estetika eta Osasuna:  
“Edertasuna norberaren barruan hasten da”

Helbidea: Txaltxa Zelai  7   Telefonoa: 685 785 664   Webgunea: www.evaestetika.com
Emaila: info@evaestetika.com   Facebook: evaestetikaeibar   Instagram: evaestetika

EVA  ESTETIKA  ETA  OSASUNA
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Joan den maiatzaren 18an zendu zen Franco Battiato musikari 
italiar handia, 76 urte zituela. Azken urteetan erretiratuta ze-
goen eta komunikabidetik urrun. Alzheimerrekin bizi izan zuen 
bere azken aldia. Esaten dute Inmanuel Kant filosofoak ere bu-
rua galdu zuela eta bere teoria eta liburu ospetsuen inguruko 
ezer ez zuela gogoratzen. Ez dakigu nola izan diren Battiato-
ren azken egunak, baina ideia bat egin dezakegu. Zaila egiten 
zaigu hain sortzaile izan den musikagilea horrela imajinatzea. 
Kataniako maisua egiazko sortzailea izan da benetan. Pop mu-
sika, musika esperimentala eta elektronikoa landu zituen, eta 

operarekin ere ausartu zen. Eta azken 20 urteetan laguntzaile 
bikaina aurkitu zuen, Manlio Sgalambro filosofoa. Battiatok 
amodioa eta erromantizismoa ere ikutu zituen bere abestietan, 
baina beste kantari italiarrek ez   bezala. Battiatok garrantzi 
handia eman zion erlijioari eta espiritualtasunari, sufismoaren 
eta budismoarengandik gertu ibili zen, eta Joan Paulo II aita 
santuaren aurrean ere "E ti vengo a cercare" lan miresgarria 
abestu zuen. Nahi duenak ere ikus dezake, gainera, youtuben 
Raimon Panikkar teologo eta filosofoari egindako elkarrizketa. 

Gaitasun handia zuen bere abestiekin guztiok lurralde des-
berdinetara eramateko: Libia kolonialera "Carta al gobernador 
de Libia"-rekin, Napoli eta Siziliara "Despertar en Primavera"-n 
edo San Petersburgoko plaza gorrira "Perspectiva nevski"-rekin.

Gaur egun musika anglosaxoaiaren menpe bizi gara, hizki 
hutsak eta zarata burrunbatsuak leku guztiak inbaditzen ditu 
eta "bestelakotzat" euren burua duten talde asko oso komer-
tzialak besterik ez dira. Askotan errepikatu dut haustea ez dela 
biolentziaz edo sexuaz beteriko letrak egitea, haustea handia-
goa eta sakonagoa den beste bizitza bat imaginatzea da. Eta, 
horretarako, gaitasun handia behar da, eta ausardia. Genero 
desberdinetan sartzea eta ondo lantzea ere bai, baina horreta-
rako ez da nahikoa "argialdi" edo inspirazioa izatea, baizik eta 
pertsona kultoa eta formatua izatea, Battiato izan zen bezala. 
Seguruenik jende asko egongo da Battiato bakarrik "Yo quiero 
verte danzar" edo "Nómadas" bere bi single arrakastatsuengatik 
ezaguzen zutela. Horiei gonbidatzen diet kataniar honen lan 
osoa ezagutu eta berarekin hunkitzeko.

Battiato

"Haustea ez dela biolentziaz edo 
sexuaz beteriko letrak egitea, 
haustea handiagoa eta sakonagoa 
den beste bizitza bat imaginatzea da"

Asier Ezenarro
Asier Ezenarro

Bertsolari baten azalean jarriko naiz zutabe hau idazteko or-
duan (lasai, ez dut abestuko). Nire zortzi urteko alabak esaldi 
bat proposatuko dit eta hori abiapuntu hartuta inprobisatzera 
ausartuko naiz. Berari teklatua utzi, danbor-arradak, ratata-
ta... Eta hara hemen Aroak idatzi didana!: “Ni profesionala 
naiz argazkiak egiten, eta nire familia asko maite dut”. Ea, zer 
botako dugu bat-batean?

Alde batetik egia bi dauzkagu: bata nire ogibidea da, eta, bes-
tea ere, zer esanik ez, egia da. Baina nola uztartzen dira biak? 
Batek baino gehiagok pentsatuko du argazkilari baten familia 
beste edozein baino “tirokatuagoa” egongo dela, klik, klik eta 
klik opor, jai edo eguneroko minutu guztietan. Ba, sentitzen 

dut, ez da nire kasua. Seguru nago kuadrillatik harago joan 
gabe egongo direla seme-alaben nik baino argazki gehiago 
dituztenak. Zergatik? Batzuetan kamara alde batera utzi nahi 
duzulako lana bukatu eta gero, bestetan ingurua fotogenikoa 
ez delako (emaitza txarra lortzeko hobe ez nekatzea), akaso 
'modeloak' gogo gutxi duenean badakizulako nekez lortuko 
duzula argazki txukuna...

Horregatik atentzioa eman zidan joan zen astean Tino So-
riano argazkilariari buruzko dokumental batek. Eibarren egon 
zen 2013. urtean Eibarko Klub Deportiboak gonbidatuta. Bere 
lana argazki eta erreportaje itzelez beteta dago, mundu osoa 
zeharkatu du National Geographic bezalako aldizkarientzako 
lanean. Baina bere alaba jaio zenean Tinok haren lehen urtea 
dokumentatu zuen. Akaso argazkiak etxerako ateratzen hasi 
zen, baina erreportajeak El País Semanal-en lehen orrian buka-
tu zuen. Irudiek bere zigilua zeukaten, umorea, samurtasuna, 
pertsonen garrantzia... Eta hori guztia familiatik atera gabe. 
Askotan esaten da paisaia ederrenak etxetik gertu ditugula, 
ba, are gehiago etxe barruan: “Ni profesionala naiz argazkiak 
egiten, eta nire familia asko maite dut”.

Aroaren proposamena

"Seguru nago kuadrillatik harago 
joan gabe egongo direla seme-
alaben nik baino argazki gehiago 
dituztenak"

Felix Morquecho
Felix Morquecho



KIROLAK 23…eta kitto!
1190. zenbakia

Ezustekoa emateko zorian izan 
zen Eibar Rugby finalerdian
>>> Denboraldiko azken parti-
dua izan zen azkenean aurreko 
domekakoa Cristina Guntinek 
prestatzen dituen emakumez-
koentzat. Eta azken uneraino, 
partidua itxi zuen zigor-kol-
peraino, aurretik joan ziren 
eibartarrak markagailuan eta 
merezi izan zuten denboraldi-
ko ezustekoa errealitate bihur-
tzea. Iberdrola Ligan debutatu 
duen Eibarko taldeak lehen 

zati ezinhobea egin zuen, mar-
kagailuan 0-19 ipintzeraino, 
baina bigarren zatian nekeak 
eta egiten zuen beroak ere era-
gin zioten taldeari eta, azke-
nean, Majadahondakoek buel-
ta eman zioten markagailuari 
(25-24) 80. minutuan. Moyak 
gauzatu zituen Cid-en eta Gar-
ciaren entseguak, eta Uri Ba-
rrutieta  eta Amaia Erbinaren 
entseguek eman zizkioten pun-

tuak Eibarko taldeari. Denbo-
raldi bikaina, beraz, eibartarrek 
egindakoa bere estreinaldian 
maila gorenean. Ligako beste 

finalerdian ere gauzak ez ziren 
hain errazak izan Cisnerosen-
tzat eta larri (25-22) irabazi 
zion Sevillako Cocos-i.

>>> Ez da, ez, atzoko kontua. 
Italiako Juventus talde handia-
ren antzeko elastikoarekin jo-
katzen duen gure herriko foball 
klubak 30 urte ditu dagoeneko 
eta gaur arratsaldez, 19:00etan, 
logo berria aurkeztuko du Arra-
te Kultur Elkartean. “Nahia Fe-
rrer diseinatzaile grafikoaren 
lana da, bitartekari lanetan jar-
dun duen Maitane Campose-
kin elkarlanean”, diosku gaur 
egun kluba ordezkatzen duen 
Aitor Camposek. Badira bost 
urte azken honek Manu bere 
lehengusuaren “kargua” hartu 
zuela klubean, “klubaren zila-
rrezko ezteiak ospatzen geni-
tuela aprobetxatuz”.

Denboraldi honetan Eibar-
tarrak-ek sei talde osatu ditu, 
baina euretako batek, infantil 
mailakoak, ezin izan du joka-
tu ere pandemiaren eraginez. 
“Federatuen mailakoei azke-
nean laga izan diete jokatzen, 
eta hor jardun dute kadete mai-
lakoak, jubeniletako hirurak 
eta Erregional mailako taldea”, 
dio Camposek. Talde nagusiak, 

Erregionalekoak, liga ona egin 
du, lidergoan amaitzeraino, bai-
na final-laurdenetan 0-2 galdu 
eta gero, bihar Unben jokatu-
ko du Sanpedrotarraren aurka 

5. eta 6. postuak erabakitzeko 
borrokan. 

Azken denboraldian hartu-
tako neurrien artean, “asteroko 
entrenamendu-saioak hirutik 

bira pasatu ditugu aurten”, dio 
klubeko koordinatzaileak. Ha-
rro dago klubean lanean dihar-
dutenekin: “Ehun bat mutilek 
eta 20 kolaboratzailek osatuta-
ko familia gara eta denboraldi 
berrirako ere baditugu planti-
llak perfilatuta; Eibar FT-ko 
eskolako mutilak jasotzeko es-
kaera ere egin dugu”. Bai Eibar 
FT-rekin eta baita Urkirekin, 
hiruren arteko harremanak, bi-
kainak direla dio, “astero biltzen 
bainaiz Urkiko Xepe Gallastegi 
eta Eibar FT-ko Raul del Pozo 
koordinatzaileekin”. Alberto 
Aberasturi da gaur egun klu-
beko presidentea eta Camposek 
batez ere taldeak entrenatzen 
dihardutenen lana azpimarra-
tzen du: “Ana eta Isaac talde 
nagusian, Julen eta Ander ju-
beniletan, Iñaki kadeteetan, 
Julen infantilekin... Ismael 
San Pio parrokiako parrokoa 
ahaztu barik”. Jokalarien gu-
rasoak ere “pozarren” daudela 
dio Aitorrek, “aurten hildako 
Juan Luis Marcanok egindako 
lana” gogoratzeaz gain.

30 urteko Eibartarrak-ek logo berria aurkeztuko du gaur Kultun

Goian, Erregional Mailako taldea. Behean, logotipo berria eta Aitor Campos.

>>> Martitzenean aurkeztu zu-
ten Ipuruan hemendik aurrera 
Eibar FT-ren zuzendaritza tek-
nikoaren ardura hartuko duen 
Cesar Palacios nafarra. Osasu-

na eta Numantzia taldeetako 
jokalaria izandakoak aurretik 
funtzio horiek bete izan ditu 
Soriako taldean eta, Eibarren 
lana aurreratua baduten arren, 

pisu handiko erabakiak hartu 
beharko ditu epe motzean, tar-
tean lehen taldeak izango duen 
entrenatzaile berriaren izena. 
Talde nagusiaren jaitsierarekin 

batera, Vitoriak eta Eibar Ur-
kok ere ez dute lortu igotzea eta 
Iberdrola Ligako emakumez-
koen lehen taldea maila eusteari 
lehian dihardu.

Cesar Palaciosek hartuko du Garagarzaren tokia Eibar FT-n
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>>> Ereintza Beissier taldea-
ri 20-24 irabazita Errente-
riako udal kiroldegian, Eibar 
Eskubaloiko senior mailako 
emakumezkoen taldeak, Gru-
po Mecalbek, ginga jarri dio 
egindako denboraldiari (joka-
tutako partidu guztiak irabazi 
ditu) eta Lehen Nazionalera igo 
du, txapela jaztearekin batera. 
Ane Zubia atezain eta kapitai-
narentzat azken partidua izan 
zenak ez zion erraztasun asko-
rik eskaini Eibarko taldeari, eta 
une batzuetan Eneritz Gon-
zalezek eta Andoni Alvarezek 
zuzendutako taldeak egoera 

larriei egin behar izan zien au-
rre. Bigarren zatian errente-
riarrek hiru goleko tartea ere 
izan zuten alde, baina zati ho-
rretako 17. minututik aurre-
ra eibartarrek ez zuten golik 
jaso eta garaipena poltsikora-
tu zuten. Denboraldi oparoa 
dihardu izaten aurtengoa Ei-
bar Eskubaloiko taldeentzat 
eta pozteko beste motibo bat 
eskaini du Grupo Mecalberen 
talde nagusiak, Ane Zubiari 
urte guzti hauetan emandako 
guztia eskertzeaz gainera.

Asteburu honetan, bestalde, 
Eibar Eskubaloiko beste bi tal-

dek dituzte hitzordu bereziak: 
Hierros Servandoko talde na-
gusiak Zilarrezko Ohorezko 
mailarako igoera fasea joka-
tuko du Lanzaroten (Lanza-
rote, BM Soria eta Agustinos 
Alicanterekin lehian) eta kade-

teen mailako Grupo Mecalbek 
Terrasan jokatuko den Espai-
niako txapelketan hartuko du 
parte (Terrasa Llegums Paqui-
ta, Valentziako Morvedre eta 
Burlatako Malkaitz taldeak 
aurkari dituela). 

Grupo Mecalbe Eibar Eskubaloi 
taldea 1. Nazionalera igo da

Avia Eibar Saskibaloiak liga irabazi dezake etzi goizean Ipuruan 
>>> Probintziako Bigarren 
Mailako titulua irabazi deza-
ke domeka goizean Avia Eibar 
Saskibaloiko lehen taldeak Ipu-
ruan, Oiartzungo Saskilagunak 
SKT aurkari duela 10:15ean ha-
siko den norgehiagokan. Orain 
arteko partidu guztiak irabazi 
dituzte eibartarrek eta aurka-
riak, aldiz, azkenak dira sail-
kapenean. Ez da izango gure 
herriko klubaren ordezkari ba-
karra asteburu honetan Ipu-
ruan: kadete mailako mutilen 
taldeak bihar 16:30ean Goierri 
Aluminios Aleman hartuko du 

eta, jarraian, kadete nesken tal-
deak Antigua Luberri A izango 
du aurkari.

Aurreko asteburuan jokatu-
tako partiduetan, Avia Eibar-
koek galdu egin zituzten joka-
tutako bi partiduak: mutilen 
junior mailakoak 32-57 galdu 
zuen Promoeaso Askatuak tal-
dearen aurka eta kadeteetako 
mutilek 67-31 galdu zuen Iragaz 
ISB-rekin. Mikel Lekunberrik 
prestatzen duen junior mailako 
taldeak hemendik astebetera 
4. postuaren bila lehiatuko du 
Aldapetari egingo dion bisitan.

>>> Oropesa del Mar-eko aur-
tengo triatloi txapelketan lau 
eibartarrek hartu zuten parte: 
hiruk “Olympic” modalitatean 
(Roberto Gartzia, Josu Lahi-
dalga eta Jon Illarramendi) 
eta besteak, Gonzalo Saezek, 
“Half” modalitatean. Olinpi-
koko gizonezko beteranoen 
(V2M) mailan 3. postua lortu 
zuen Illarramendik (02:36:42); 
haren atzetik, 5. geratu zen Gar-
tzia (02:40:11) eta 14. amaitu 
zuen Lahidalgak (02:51:34). 

Half modalitateko beteranoe-
tan (V1M) 46. postua lortu zuen 
Gonzalo Saezek (05:06:49). 
Laukoteaz gain, beste taldekide 
batek, Jonatan Alustizak,  Giro-
nako Espainiako Triatloi Txa-
pelketako Ironmanean (2021 
LD Tradelnn 140.6) hartu zuen 
parte eta 35-39 urte bitartekoen 
kategorian 72. postua lortu zuen 
(12:16:23). Bere hitzetan, “go-
gorra izan zen, euria eta beroa, 
eta helmugara bakarrik parte-
hartzaileen erdia iritsi zen”. 

Jaz Triatloi Taldeko laukotea Oropesako triatloi txapelketan

Bazuten bai motiborik azken garaipena ere ospatzeko Grupo Mecalbekoek.

Orain arteko partidu guztiak irabazi ditu Eibarko taldeak.
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>>> Bihar goizeko 07:00etan 
hasiko da Eibarko Klub Depor-
tiboko mendi batzordeak an-
tolatzen duen Eibarko Mendi 
Itzuliaren 22. edizioa. Depo-
rren bertan hasita, T. Etxeba-
rria kalean gehienez sei lagu-
neko taldeak osatuko dira eta 
irteera mailakatua egingo da, 
pilaketarik ez izateko. Eta, on-
doren, irteera neutralizatuan 
joango dira Olarreagaraino, ko-
rrikalarientzat izan ezik. Ez da 
izen-ematerik egin behar eta 
ekitaldiarekin lotutako kami-
setak salgai daude Deporren 7 
eurotan. Bi anoa postu egongo 
dira: bata Asurtza auzoko San-
tiago ermitan eta bestea Arra-
teko Santutegian. Horrez gain, 
klubeko taberna izabalik egon-
go da eguerditik aurrera, itzulia 
egin ostean zerbait hartu nahi 
duten guztientzat.

Ibilbide osoak 37 kilometro 
ditu, 2.350 metroko desnibe-
larekin; eta erdiarekin konfor-
matzen direnek 20 kilometro 
egin ditzakete (1.200 metroko 

desnibela gaindituz) eta Azitai-
nen amaitu euren etapa. Ohiko 
ibilbidean aldaketa txiki batzuk 
egin dituzte, baina seinalizatuta 
daude guztiak.

Ibilbiderako oharrak
- Irteera Ardantzako babes ofi-
zialeko etxeetatik zehar, trenbi-
de gaineko pasealekutik, egingo 
da Berdintasunaren pasealeku-
tik Olarreagaraino.
- Egoarbitzarako igoera Ibur 
Erreka poligonoaren hondotik 
egin beharko da, SEUR-en bu-
legoen ondoren dagoen hesia 

gurutzatu ondoren.
- Egoarbitzatik Karabieta gaine-
rako azken zatia mendiz egingo 
da eta ez errepidez.
- Azkonabitzatik jaisten hasi 
eta, berehala, ezkerretan ba-
soan zehar doan bidetik joango 
da bidea.
- Azkonabitzatik Galdaramiño-
ra Asurtzamendi igota egingo 
da bidea.
- Galdaramiñotik Asurtzara 
bide berria erabiliko da: Gal-
daramiñoko buzoiraino igo eta, 
beherantz, beste aldera jarraitu, 
Unbe alderantz jaitsiz. Ondo-

ren, bideak eskumara egingo 
du basoan zehar, Asurtzarantz 
joateko.
- Azitaindik Arrateko pausoen 
bidera joateko, La Salle ikaste-
txera eta Azitain industrialdera 
joateko errepide gaineko pasa-
bidetik egingo da.
- Kalamuatik beherako jaitsiera 
Parlamentutik zehar egingo da.
- Urkotik azken jaitsiera Elorre-
tatik zehar Lindariraino egingo 
da eta, handik, Amañako es-
koletara.
Ibilbide osoa eta GPS tracka Wi-
kiloc-en lortu dezakezue.

Guztia prest bihar burutuko den Eibarko Mendi Itzulirako

>>> Aurreko asteburuan Polo-
niako Chorzow herrian joka-
tutako selekzioen arteko Eu-
ropako txapelketan Eibarko 
jaurtitzaileak 70 zentimetrotan 
hobetu zuen orain arte zuen 
marka eta, xabalinarekin lortu-
tako 84’80 metroko distantzia-
rekin, Europako bosgarrena 
da eta munduko zortzigarren. 
Lehiaketa aukera onenetakoa 
zuen Odei Jainagak Olinpiade-
tara begirako ranking-ean ho-
bera egiteko eta Tokion izateko 

eskatzen duten gutxienekoa 20 
zentimetrora du orain Eibar-
ko jaurtitzaileak. Marka hori 
izan barik ere, Jainagak badu 
aukera Olinpiadetan izateko, 
batez ere ranking-ean gora egin 
duelako, aurreko denboraldian 
min hartuta egon eta gero. Lor-
tutako marka horrez aparte, 
Jainagak beste hirutan gaindi-
tu zituen 80 metroak, hori az-
ken aldian abduktorean izan-
dako minak “lehiketa beldurrez 
hastea” ekarri bazion ere.

Odei Jainagak bere mugak apurtzen jarraitzen du

Lehiaketa aurretik zituen zalantza guztiak uxatu zituen Odei Jainagak.

>>> Ez da izan aurtengoa Eibar 
FT-ren filialak bere ibilbidean 
egindako denboraldirik onena. 
Baziren itxaropenak Bigarren 
maila berrira igotzeko, baina 
lehenengo fasetik hasita gau-

zak ez ziren hain ondo joan. Az-
ken ezustea Ipuruan jaso zuen 
Iban Fagoagak prestatzen duen 
taldeak, irabazteko faboritoa 
izanik Urdulizekin 1-2 galduz 
luzapenean. 

Vitoria filialak ez du maila igo
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Zer dela eta erabaki zenuten 
Eibarko Liga Genuineko tal-
dearekin elkarlanean Gradu 
Bukaerako Lana egitea? 
Iazko ikasturtean unibertsi-
taterako egin behar izan ge-
nuen proiektuetako batean 
dokumental bat sortu genuen 
SD Eibar taldeko Ander Ro-
maraterekin. Horri esker, 
Genuine Futbol Taldearen 
entrenamendu saioetako bat 
grabatu genuen. Hainbeste 
gustatu zitzaigun esperien-
tzia eta klubari gure lana, non 
gure GBLa elkarrekin egitea 
erabaki genuen.

Zein izan da zuen proiektua-
ren helburua? Bete dituzue 
hasieran ezarritako aurrei-
kuspenak? 
Genuine eta PCE taldea osa-
tzen duten kolektiboei ikus-
garritasuna ematean oinarri-
tzen da gure proiektua. Oro 
har, oso informazio gutxi dago 
kolektibo horri buruz, eta oso 
ikusgarritasun gutxi ematen 
zaie. Hori eraldatzeko xedea 
izan du gure proiektuak, be-
tiere terminoak eta edukiak 
zainduta.

Nolakoa izan da prozesua? 
Nola antolatu zarete?
Unai Artetxerekin, Eibar Fut-
bol Taldeko komunikazio ar-
duradunarekin, harremane-
tan jarri ginen eta informazio 
orokorra bildu genuen: en-
trenamenduen ordutegiak, 
taldearen zehaztasunak… 
Zapatu goizetan, 11:00etatik 

“Genuine eta PCE taldea osatzen 
duten kolektiboak ikusgarri egitea 
da gure proiektuaren oinarria”

<<< LIGA GENUINEKO IKERKETA AKADEMIKOA  •  Mondragon Unibertsitateko ikasle-taldea  >>>

Alex Amazorrain, Gorka Pizarro eta Javi Gomez de Segura ikus-entzunezko ikasleek Gradu Bukaerako Lana (GBL) 
Eibarko Liga Genuine taldearekin elkarlanean burutu dute. Lan akademikoaren helburu behinekoena Genuine eta 
PCE futbol egokituko taldea osatzen duten kolektiboei ikusgarritasuna ematea izan da, betiere terminoak eta edukia 
zainduta.
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13:00era bitartean, entrena-
tzen dute, eta guk tarte hori 
aprobetxatu dugu gure gra-
baketak egiteko. Horrez gain, 
haiek egindako bidaia batean 
lagundu diegu eta txapelke-
ta horretan gu izan ginen ar-
gazkiak eta bideoak ateratzen 
zeuden bakarrak. Harrituta 
eta pozik hartu gintuzten, ez 
daudelako ohituta jendeak 
haiek egiten dutenari inongo 
ohiartzunik ematera.

Zein zailtasun izan dituzue 
lanak iraun duen lau hilabe-
teetan zehar?
COVID-19ak eragindako on-
dorioekin lan egitea izan da 
arazorik handiena. Asko mu-
gatu gaitu lan egin ahal izate-
ko eta hasiera batean ezarri 
genituen helburuetako ba-
tzuk lortzeko orduan. Zail-
tasunak zailtasun, oso pozik 
gaude egin dugun lanarekin.

Nolako erantzuna jaso duzue 
Genuine Ligako arduradunen 
aldetik? Zuen lana baliaga-
rria izan zaie?
Genuine eta PCE futbol ego-
kituko arduradunak oso pozik 
daude gure lanarekin. Orain 
arte, gutxitan sortu da edu-
kia jokalari horientzat eta beti 
egon dira bigarren maila ba-
tean. Horregatik jasotzen dute 
hain beso zabalik eta eskertuta 
egiten dugun guztia. Pixkana-
ka ikusgarritasun handiagoa 
lortzen ari dira eta jendeak 
oso onarpen ona ematen die.

Eta jokalariek? Zer esaten 
dizuete?
Jokalariekin eta entrenatzai-
leekin hasieratik izan dugu 
bereziki harreman polita eta 

familia bat sentitzen gara. 
Pineda de Marrera bidaiatu 
zuenean taldeak, gu geu ere 
joan ginen irudiak grabatzera. 
Hainbat egunetan elkarrekin 
bizi behar izan genuen, eta 
adiskidetasun handia sortu 
genuen. Jokalari guztiek asko 
baloratzen dute gure lana eta 
oso esker onekoak dira gure-
kin. Era berean, guk ere asko 
baloratzen dugu haien lana eta 
ahal dugun laguntza handiena 
ematen saiatzen gara. 

Zein ekarpen egin dizue 
proiektuak zuei pertso-
nalki? Eta profesionalki? 
Bai profesionalki eta baita 
pertsonalki ere oso ekarpen 
interesgarria eta baliagarria 
egin digu proiektuak. Izan ere, 
ohartu gara egunerokotasu-
nean ditugun arazoek ez du-
tela garrantzirik eta gu baino 
arazo larriagoak dituen jendea 
dagoela. Aniztasun funtziona-
la duten jokalariak, nahiz eta 
egunerokoan erronka eta zail-

tasun handiak dituzten, beti 
daude irribarre batekin eta 
umore oneko. Lanaren prota-
gonistak motibatuta ikusteak 
guri ere indarra eman digu pro-
betxuzko lana egiteko. Ikasle 
moduan izan dugun aukera 
profesionala ez du edonork, 
eta zorioneko sentitzen gara. 

Inoiz damutu zarete hartu-
tako erabakiaz? Zergatik?
Sekula ez. Jokalari horiekin 
lan egiteak eta haiekin bizi-
tzeak asko irakatsi digu eta 
adimena zabaldu digu alder-
di askotan. Asko gustatuko 
litzaiguke GBLa amaitzean 
haiekin lanean segitzea eta 
esparru horretan trebatzen 
jarraitzea.

Non egongo da ikusgai zuen 
ikus-entzunezko produktua?
Zenbait ikus-entzunezko gra-
batu ditugu, baina momentuz 
bakarra argitaratu du SD Ei-
bar Taldeak, Pineda de Marre-
ra egindako bidaiarena, hain 
zuzen. Poliki-poliki, haien 
Twiterreko profilera igoko 
dituzte beste bideo guztiak. 

“Orain arte 
gutxitan sortu da 
edukia jokalari 
horientzat eta 
beti egon dira 
bigarren maila 
batean”

“Jokalari 
guztiek asko 
baloratzen 
dute gure lana 
eta oso esker 
onekoak dira 
gurekin”

IKUS-ENTZUNEZKOA IKUSTEKO 
QR KODEA:
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Nola inspiratu zaitu Eibarrek 
‘Denbora ez da inoiz geldi-
tzen’ abestia egiteko?
Aita eibartarra da eta txikitatik 
sarritan joan naiz Eibarrera. 
Beraz, ia derrigorrezkoa zen 
Eibarri buruzko abestia egitea. 
Herria nolakoa zen eta nola al-
datu den azaltzen dut bertan.

Nolako aldaketak ikusten 
dituzu Eibarrera etortzen 
zarenean?
Taberna giroan ikusi dut alda-
keta handia. Rock musika gus-
toko dut eta 90. hamarkadako 
Eibarrek nire izaerarekin bat 
egiten zuen. EH Sukarra eta 
Su Ta Gar taldeen musika asko 
entzuten nuen sasoi hartan eta 
Eibarrera joaten nintzen ba-
koitzean harrituta gelditzen 
nintzen. Bartzelonan ere de-
maseko panorama musikala 
zegoen, baina Eibar ezberdi-
na zen. Denborarekin, taber-
netan jartzen zuten musika 
aldatzen joan zen. Bitxikeria 
bezala, lehengusu bati Su Ta 
Garren diskoa erosi nahi nion 
eta Eibarren ezin izan nuen 
disko madarikatua aurkitu. 
Lehen, edozein tokitan aur-
kitu zenezakeen Su Ta Garren 
disko edo kaseteren bat. Kon-
tu horrek inspiratu ninduen 
‘Denbora ez da inoiz gelditzen’ 
abestia egiteko. Gauzak alda-
tu egiten dira denboraren po-
derioz eta, pixka bat ezkorrak 
izanik, hondamendira bidean 
goaz. Hala ere, osasuna eta 
proiektuetan ilusioa izatea da 
garrantzitsuena.

“Bartzelonan demaseko  
panorama musikala zegoen,        
baina Eibar ezberdina zen”

<<<  AITOR ECHEBARRIA  •  Musikaria  >>>

Bartzelonan jaio eta bihotz eibartarra duen musikaria da Aitor Echebarria, ‘Aitorpenak’. Bere aitaren jaioterriarekiko 
duen atxikimendua hain da handia, non abestia egin duen herriaren omenez: ‘Denbora ez da inoiz gelditzen’. Bere 
solid popa Eibarrera ekartzeko eta abestia eibartarren aurrean kantatzeko irrikaz dago.
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Bartzelonako eta Eibarko es-
zena musikala ondo ezagu-
tzeak asko lagundu dizu mu-
sikari bezala?
Bai, noski! Eibarren oso giro 
‘makarra’ aurkitzen nuen, 
nahiz eta Bartzelonan ere ba-
zegoen horretarako aukerarik. 
Aita eibartarra eta ama kata-
luniarra direnez, alde bietatik 
edan dut, gauza onak eta txa-
rrak. Eibartarren eta katalu-
niarren izaerak osagarria direla 
uste dut, eta zoragarria da herri 
biekin lotura izatea. Azken ba-
tean hori da solid popa, popa-
ren barruan indarra edo grina 
duen estiloa. ‘Fuego y garra’ 
da nire lehen abestietako bat 
eta imajina dezakezue izena 
nondik datorren.

‘Denbora ez da inoiz geldi-
tzen’ abestia disko baten ba-
rruan dago?
Ez. Eibarri buruzko abestia 
sortu nahi nuen Eibarren, lan 
intimista, eta horrela egin dut. 
Kantua San Agustin kaleko Ki-
tarshokak estudioan grabatu 
dut Aitor Sologaistoaren la-
guntzarekin. Hasieran nahiko 
abesti sinplea zen, baina berak 
moldaketa batzuk erakutsi ziz-
kidan eta asko gustatu zitzaiz-
kidan. Izan ere, San Andres eli-
zan ‘Gure aita’ entzuteaz gain 

(bertan bataiatu ninduten eta 
horregatik ez dut apostatatzen, 
ohorea delako eta Bartzelonako 
San Andres auzoan jaio nin-
tzelako), ‘Aitormena’ izan zen 
euskaraz entzun nuen lehen 
abestietako bat, lehengusuen 
etxean, eta txundituta geratu 
nintzen. Abesti arraroa irudi-
tu zitzaidan, biolin doinuekin. 
Aitor Sologaistoari nire abestia 
erakutsi nionean esan zidan 
biolin doinuak sartzea pentsatu 
zuela eta ideia zoragarria iru-
ditu zitzaidan. Oso pozik nago 
abestiarekin. ‘Aitorpenak’-en 
abestirik luzeena da.

‘Aitorpenak’ izenak eta ‘Aitor-
mena’ abestiak nolabaiteko 
lotura dute?
Bai, izen artistikoak badu zeri-
kusia Hertzainaken abestiare-
kin, nire kantuak oso intimis-
tak direlako baita ere, nahiko 
beltzak, Aitorren penak. Nahi-
ko egolatra edo egozentrikoa 
dirudi, baina bizipen txarrak 
purgatzeko modu bat da. 

Kataluniarra izanik, abestia 
euskaraz egin duzu. Zergatik?
Nola ez euskaraz egin! Abes-
tiak euskaraz izan behar zue-
la sentitzen nuen, duda barik. 

Euskarazko abesti gehiago egin 
ditut. Euskaldun berria naiz eta 
B2 mailako azterketa egiteko 
prestatzen dihardut.

Baduzu kontzertu berririk es-
kaintzeko asmorik?
Bartzelona inguruan kontzer-
turen bat eskainiko dut, akus-
tikoan. Bartzelonako Euskal 
Etxean jo behar nuen, baina 
pandemiaren ondorioz ezarri 
dituzten aforo murrizketekin 
eta bestelako mugen ondorioz 
atzeratu behar izan genuen. Ei-
barrera joatea asko gustatuko 
litzaiguke, ‘Denbora ez da inoiz 
gelditzen’ Eibartik pasa behar 
delako derrigorrez.

Kontzertuetan ere zure eibar-
tartasuna agerian lagatzen 
duzu, argazkietan ikusi du-
gulako Eibar FT-ren bandera 
ikusgai jartzen duzula.
Cioka Creativako lagunek opa-
ritu zidaten bandera hori. Eu-
rek egin dute ‘Denbora ez da 
inoiz gelditzen’ kantuaren ar-
telana eta hara joaten naizen 
bakoitzean eurak dira nire or-
dezkariak. Pozik erakusten dut 
bandera kontzertuetan eta Ei-
bar Lehen Mailatik jaitsi den 
arren, datorren urtean berriz 
itzuliko gara, edo bestela hu-
rrengoan.
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Atzo arratsaldean inaugura-
tu zuten Portalean ikasturte 
amaierako erakusketa Dibujo 
Udal Eskolako eta Zeramika 
Udal Eskolako ikasleek, kur-
tsoan zehar egin dituzten lane-
kin. Ekainaren 18ra arte egon-
go da ikustera joateko aukera, 
astelehenetik domekara bitar-
tean, 18:30etik 20:30era.

Dibujo-Pintura eta Zeramika 
udal eskoletako erakusketa 
zabaldu dute Portalean

Koronabirusak baldintzatu-
tako egoeran eta iazko bidea-
ri jarraituta, UEUk Udako 
Ikastaroen 49. edizioa aur-
keztu du. Guztira 23 ikastaro 
eta jardunaldi antolatu dituzte 
Eibar, Iruñea, Baiona, Usurbil, 
Laudio eta Donostian. Guztiek 
25 euro edo gutxiagoko prezio 
sinbolikoa izango dute, “pan-
demia garaian ikastaroetara 
hurbiltzea errazteko helburua-
rekin”. Herrigintza eta akade-
miari buruzko jardunaldiak 
emango die hasiera ikastaroei. 
Dagoeneko matrikula zabalik 
dago www.ueu.eus helbidean. 

Aurkezpenean Kepa Saraso-
lak, UEUko Zuzendariak, Irati 
Iciar-ek, UEUko Udako Ikasta-
roetako arduradunak eta Edur-
ne Kochek, UEUko Nafarroako 
arduradunak hartu dute parte 
eta, azaldu dutenez, “pandemia 
garaian gaudenez, eskaintza 
birmoldatu behar izan dugu. 

Beste batzuetan baino ikastaro 
gutxiago, baina iaz baino gehia-
go antolatu ditug. Guztira 23 
jarduera, 18 ikastaro eta 5 jar-
dunaldi eskainiko ditugu. Bes-
talde, tokiak mantendu ditugu 
Eibar, Baiona eta Iruñearen 
kasuan eta Donostia, Laudio 
eta Usurbilgo aukerak, berriz, 
elkarlanetik sortu dira. Eta beti-
ko datetara bueltatu gara: ekai-
naren 25etik uztailaren 16ra 
izango dira ikastaroak”. 

Parte-hartzea sustatzeko, 
neurri bereziak hartuko di-
tuzte: ikastaro laburrak izan-
go dirak, egun bakarrekoak 
gehienak.Taldeak txikiak izan-
go dira eta matrikularen pre-
zioa berezia izango da, 25 euro 
edo hortik beherakoa. Eibarko 
Udalak dirulaguntzak ematen 
ditu, gainera.Ikastaroei buruz-
ko informazio zehatza ikuste-
ko eta izena emateko UEUren 
web orrira sartu behar da.

Zabalik dago UEUren udako 
ikastaroetarako matrikulazioa

Domekan, 12:00etan, Karmen-
go Amaren elizan hasiko den 
mezan arituko dira kantuan 
Untzagako jubilatuen etxeko 
abesbatzako kideak. Hainbat 
kanturekin jantziko duten meza 
berezi horretan, aurreko udaz 

geroztik Karmelitetan dauden 
bi abade berriei, Jacques eta Pe-
ter izenekoei ongietorria eman-
go diete. Horrekin batera, az-
ken hileotan hil diren jubilatu 
etxeko bazkideak gogoratuko 
dituzte.

Untzagako jubilatuen koroak 
Karmelitetan abestuko du

Aurreko barixakuan Armeria 
Eskolako aretoan egindako 
ekitaldian agurtu zuten ikas-
turtea Debabarreneko Espe-
rientzia Eskolako 16. promo-
zioko ikasleek. Pandemiaren 
ondorioz ezohiko kurtsoa ego-
kitu zaie talde horretako ikas-
leei, 2020ko martxoan klaseak 
bertan behera laga behar izan 
zituzten eta. Hala ere, aurten-
go apirilean berriz ekin zizkie-
ten klaseei eta aurreko astean 
diploma bana jaso zuten 25 
ikasleek. Arrate Balentziaga 
aurreko promozioko ikasleak 
aurkeztutako ekitaldian bana-
tu zituzten diplomak Jon Irao-

la alkateak eta Patxi Mutiloa 
Ikasten elkarteko presidenteak. 

Ikasleen berbetan “pande-
miaren promozioa” bezala go-
goratuko duten taldean Er-
mua, Elgeta, Mendaro, Deba, 
Ondarroa eta Eibarko ikasleek 
egin dute bat eta denak azaldu 
dira pozarren izandako espe-
rientziarekin. Hala ere, pan-
demiaren eraginez ikasturte 
berezia izan dela eta, pena dau-
kate ohikoa izaten den kurtso 
amaierako proiekturik ezin izan 
dutelako martxan jarri eta ho-
rretarako aukera izatea eska-
tzeko aprobetxatu zuten kurtso 
amaierako ekitaldia.

Debabarreneko Esperientzia 
Eskolako 16. promozioko 
ikasleek amaitu dute kurtsoa
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Gaur arratsaldean, 18:30ean hasiko da Pagatxa emakume 
elkartearen zine-foruma, Portaleko areto nagusiak. Orain-
go honetan “Nadie quiere la noche”, Isabel Coixet Castillot 
zuzendariaren pelikula emango dute eta, ondorengo sola-
saldia dinamizatzen Izaskun Rodriguez Elkoro arituko da.
Eta astelehenean, berriz, “Emakumeak historia egiten” 
zikloaren baitan, Maria Zambrano Alarcon filosofoari es-
kainitako bideo-forum saioa egingo dute, hori ere 18:30ean 
Portaleko areto nagusian. Antolatzaileek azpimarratu 
dutenez, batean zein bestean parte hartzeko lehentasuna 
proiekzioaren osteko tertuliarako geratzen direnek izango 
dute, pandemiarengatik gehienez 28 lagunentzat tokia bai-
no ez dago eta.

Osasun-egoerak behartuta, 
aurtengo ikasturte amaiera-
ko Coliseoko jaialdiak publiko 
gabe egingo dira, baina grabatu 
egingo dituzte. Aurreko astean 
Musika Eskolako ikasleen txanda 
izan zen eta Kaxa Mugimendu 
eta Sormen Guneak aste honetan egin du lehen saioa (bi-
garrena uztailaren 7an izango da). Biraka dantza eskola-
koen jaialdia, berriz, gaur izango da, 20:00etan, eta Isabel 
Laspiurren piano ikasleena datorren astean, martitzenean, 
19:00etatik aurrera. Pandemia egoeran gaudela eta, horre-
lako saioetan ohikoak izaten diren jende pilaketak saiheste-
ko hartu dute jaialdietara publikorik ez joateko erabakia.

Gaur inauguratuko dute Fernando Garcia Rubiaren 
pintura erakusketa Untzagako jubilatu etxean. Estilo 
inpresionistari jarraitzen dion artistaren margolanak 
ekainaren 20ra arte egongo dira ikusgai, astegunetan 
19:30etik 21:00etara eta asteburuetan, berriz, 12:00eta-
tik 14:00etara.

Pagatxaren zine-forum saioak

Ikasturte amaierako jaialdiak

Pintura erakusketa Untzagan

Eibarko Udal Euskaltegiaren 
udako ikastaroan matrikula-
tzeko epea hilaren 18ra egongo 
da zabalik. Klaseak ekainaren 
28an hasi eta uztailaren 23an 
amaituko dira eta kurtsoa egu-
nean bost ordukoa izango da, 
08:30etik 13:30era eta prezioa 
172 eurokoa da. Ohikoa den be-
zala, %50eko deskontua dago 
ikasleentzat, langabetuentzat 
eta zerbitzuen sektoreko lan-
gileentzat. Informazio gehia-
gorako Udalaren web orrian 
begiratu daiteke edo, bestela, 

euskaltegia@eibar.eus helbi-
dera idatzi edo 943 700 912 te-
lefono zenbakira deitu.

Eta AEKn ere prest dauka-
te udarako eskaintza: hainbat 
euskaltegitan, ikastaro trinkoak 
egingo dituzte aurrez aurreko 
taldeekin eta online ikastaroak 
ere badaude. Aurten, gainera, 
barnetegiak ere zabalduko di-
tuzte. Informazio gehiagorako 
interneten begiratu edo, beste-
la, idatzi eibar@aek.eus hel-
bidera edo deitu 943 20 13 79 
telefono zenbakira.

Gaurtik aurrera ikus daiteke 
J. A. Mogel ikastolak antolatu 
duen “Jolastokien eraldaketan 
murgilduta” erakusketa Topa-
lekuan. Ikasleek, plastikako 
irakasleek lagunduta, beraien 
ametsetako jolastokiak irudi-

katzeko egin dituzten make-
tak erakutsiko dituzte bertan. 
Hilaren 12ra arte egongo da 
ikusteko moduan, 18:00eta-
tik 20:00etara (bihar eta etzi, 
12:00etatik 14:00etara bitar-
tean ere zabalduko dute). 

Udan euskaraz ikasi nahi 
dutenentzat eskaintza berezia 
prestatu dute euskaltegietan

Ametsetako jolastokien maketak 
ikus daitezke Topalekuan
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DENBORAPASAK
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DENBORAPASAK
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Barearen ostean... EDU GISASOLA
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BARIXAKUA 4

PAGATXA ZINE-FORUMA
18:30 “Nadie quiere la noche” 
(Isabel Coixet). Portalean.
BILERA IREKIA
19:30 Sanjuanak prestatzeko 
bilera irekia. Txaltxa Zelaiko 
kioskoan.

ZAPATUA 5

MENDI ITZULIA
07:00 XXII. Eibarko Mendi 
Itzulia. Klub Deportiboak 
antolatuta. Irteera Deporretik. 
Anoa-postuak: Santiago ermi-
tan eta Arrateko santutegian.

DOMEKA 6

KALEJIRA
11:00/12:30 Usartza Txistulari 
Taldearen kalejira. Urkin.

MUSIKA
12:00 Untzagako jubilatuen 
koruaren saioa, mezetan. Kar-
mengo Amaren elizan.

ASTELEHENA 7

MOBILIZAZIOA
12:00 Elkarretaratzea, pentsio-
nistek deituta. Untzagan.

PAGATXA BIDEO-FORUMA
18:30 Emakumeak historia 
egiten: Maria Zambrano. 
Portalean.

MARTITZENA 8

SINADURA-BILKETA
18:00/20:00 Erreferendumaren 
alde (Hamaika Gara). Klub 
Deportiboan.

EGUAZTENA 9

INFORMAZIO-GUNEA
11:00/19:00 Eibarko Klima-Al-
daketarako eta Energiarako 
Ekintza Planari buruzko infor-
mazioa. Urkizuko parkean. 

EGUENA 10

INFORMAZIO-GUNEA
11:00/19:00 Eibarko Klima-Al-
daketarako eta Energiarako 
Ekintza Planari buruzko infor-
mazioa. Untzaga plazan.
SINADURA-BILKETA
18:00/20:00 Erreferendumaren 
alde (Hamaika Gara). Klub 
Deportiboan.
KONTZENTRAZIOA
19:30 Presoen alde. Untzagan.

Ekaina 4 / 10

ERAKUSKETAK
Ekainaren 12ra arte:
“JOLASTOKIEN ERALDAKETAN 
MURGILDUTA” (Topalekuan). 
Ekainaren 18ra arte:
DIBUJO-PINTURA ETA 
ZERAMIKA UDAL ESKOLAK. 
(Portalean). 
Ekainaren 20ra arte:
FERNANDO G. RUBIAREN PIN-
TURAK (Untzagako jubilatu 
etxean). 
Uztailaren 16ra arte:
IRUDI EHIZEAN (Francisco 
Ontañónek egindako ar-
gazkiak, Miguel Delibesen 
“Ehiza xehea” libururako. 
Armagintzaren Museoan.
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ZERBITZUAK

• Jacinta Gallastegi Alzola. 96 urte. 2021-5-27.
• Rosario Aranburu Idarraga. 95 urte. 2021-5-28.
• Luis Miguel Garde Ederra. 67 urte. 2021-5-30.
• Miren Sagardui Areizaga. 55 urte. 2021-6-1.
• Maria Concepcion Alberdi Gisasola. 77 urte. 2021-6-1.
• Gregorio Javier Nuñez Fernandez. 89 urte. 2021-6-1.

Hildakoak

• Ane Rodriguez Medina. 2021-5-18.
• Yassine El Hadan. 2021-5-21.
• Nikole Ferreiro Cabo. 2021-5-26.
• Elene Etchecopar Arnaiz. 2021-5-28.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 4
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

ZAPATUA 5
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

DOMEKA 6
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

ASTELEHENA 7
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

MARTITZENA 8
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUAZTENA 9
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

EGUENA 10
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

BARIXAKUA 11
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

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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688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko
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, JARE, bixar 
8 urte egingo dozuz-
eta. Musu haundi bat, 
aitta-ama, Jon eta 
zure senide guztien 
partetik. Ondo pasa.

Zorionak, IKER, gure 
gizontxuak bixar 10 
urte beteko dittu-eta. 
Musu haundi-haundi 
bat etxekuen partez.

Zorionak, NAHIA, 
potxoli, 3 urte bete 
dozuz-eta. Patxo 
mordua famelixa 
guztiaren eta, 
bereziki, Malenen 
partez. Segi horren 
alai!

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, MALEN eta NORA, atzo 6 urte bete 
zenduezen-eta!! Milla patxo famelixa guztiaren 
partez! Asko maite zaittuegu!.

Zorionak, IZARO eta AIORA, bixar eta eguaztenian 
10 eta 2 urte egingo dozuezelako. Patxo haundi 
bat etxekuen eta, bereziki, Landerren partez.       
Asko maite zaittuegu!

Ongi etorri, PAUL 
Astigarraga Urkiola! 
Egun osua zuri begira 
pasauko genduke. 
Patxo haundi bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, Elene 
eta Laiaren partez.

Zorionak, IZARO 
Bereziartua Santos, 
bixar 13 urte beteko 
dozuz-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, Eder eta Aiurren 
partez.

Zorionak, 
FERNANDO, hillaren 
2xan 56 urte bete 
dozuz-eta. Asko maite 
zaittugu. Etxekuen 
eta, batez be, 
Mateoren partez.

Zorionak, TRIANA, 
hillaren 3an 12 urte 
bete zenduazen-eta. 
Segi holan ospatzen! 
Beti zoriontsua 
izatia opa detsut. 
Asko maite zaittuen 
amaren partez.

Zorionak, MIKEL, 
domekan 4 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, ANTON, 
eguaztenian 6 
urte potolo bete 
zenduazen-eta. Patxo 
mordo bat etxeko 
guztien eta, batez be, 
Sabinaren partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 5ean: 16:30
• 6an: 16:30

“Cruella”
Zuzendaria: Craig Gillespie

1 ARETOA
• 5ean: 20:00
• 6an: 20:00
• 7an: 20:30

“Gaza mon amour”
Zuzendaria: Tarzan Nasser

2 ARETOA
• 5ean: 17:00, 20:00
• 6an: 17:00, 20:00
• 7an: 20:30

“Uno de nosotros”
Zuzendaria: Thomas Bezucha

ANTZOKIA
• 5ean: 17:00 (1 aretoa), 20:00
• 6an: 17:00 (1 aretoa), 20:00
• 7an: 20:30

“Despierta la furia”
Zuzendaria: Guy Ritchie
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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.

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
 • Pisua salgai Barrena kalean. 3 logela, 
egongela, sukaldea, komuna, trasteroa 
eta balkoia. Pisu altua. Eguzkitsua, guz-
tia kanpora begira. Bizitzera sartzeko 
moduan. Tel. 747480825. 

 • Pisua salgai Sallabenten (Ermua).                  
3 logela, egongela, sukaldea eta ko-
muna. Pisu altua eta eguzkitsua . Bis-
ta ederrak. Dena kanpora begira. . Tel. 
605711422. 

3. LOKALAK
3.2. Errentan
 • Estetika zentro batean kabina aloka-
tzen da, nutrizio edo estetika gauzetan 
erabiltzeko moduan. Tel. 665733954. 

 • Garajea alokagai San Pion. Tel. 
652775746. 

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta emakumeak edo umeak 
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Or-
duka. Tel. 637936725.

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
arratsaldez nagusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko. Tel. 617628137. 

 • Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Bai-
ta gauez ere. Externa. Tel. 624284372.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Eusko Jaurlaritzaren ziu-
tagiriarekin. Interna. Tel. 631109062. 

 • Neska eskaintzen da emakumeak edo 
umeak zaintzeko, garbiketak egiteko, 
tailerrean lan egiteko eta adminis-
trazio-gestioan jarduteko. Esperien-
tziaduna. Autoarekin. Tel. 612223075.

 • Neska eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta umeak zaintzeko. Tel. 
631743133.

 • Bi neska eskaintzen dira arrain-fabri-
ketan lan egiteko. Tel. 612223075 eta 
631743133. 

 • Pringle poteak, gozokiak, txokolateak, 
aspitoak, burbuila poteak... egiten di-
tut urtebetetze, bataio, jaunartze eta 
abarretarako. Tel. 659604893.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Baita asteburuetan ere. Or-
duka. Tel. 635189294.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Orduka. Tel. 642053667.

 • Neska arduratsua eskaintzen da 
etxeak edo pegorak garbitzeko eta 
nagusiak edo umeak zaintzeko. Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 612574783.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko, etxean zein ospitalean, eta 
etxeko garbiketak egiteko. Orduka. 
Erreferentziak. Tel. 667060292.

 • 20 urteko neska eskeintzen da ekaina 
edo/eta uztailean umeak zaintzeko. 
Tel. 650524195. 

 • Neska eskaintzen da etxeko lanak egi-
teko. Externa. Tel. 645478251.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko (erizain tituluarekin) eta tabernetan 
lan egiteko (sukalde lanetan esperien-
tzia). Tel. 631881161.

4.2. Langile bila
 • Kamarera/o behar da jornada osora-
ko. Bidali curriculuma: eibarkafe@
gmail.com 

 • Saltzailea behar da Eibarko denda 
batean. Jornada erdirako, arratsal-
dez. Esperientzia, lanean inplikazioa, 
dinamismoa eta adeitsua izatea har-
tuko dira kontuan. Bidali curriculuma: 
info@perfumescloset.com  

 • Neska euskalduna behar da bi ume 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Jornada osorako. Tel. 639435388. 

 • Estetizienea behar da, esperientziare-
kin, Eibarko ileapaindegi batean. Lan 
giro bikaina. Tel. 678674250.  

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • Irakaslea eskaintzen da LH eta DBH 
ingeleseko eta gorputz hezkuntzako 
klaseak emateko. Entrenamendu per-
tsonalak ere eskaintzen dira, heldu 
zein adinekoentzat. Tel. 692930121.

 • Etxez-etxeko laguntza klaseak ema-
ten dira. Bakarka. 640019325. Nerea.

 • DBH eta Batxilergo klase partikula-
rrak ematen dira. Ez galdu kurtsorik. 
Tel. 678937827. Patrizia.

 • 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
 • Autoan bizikleta eramateko traman-
kulua -Thule 530-, inoiz erabili gabe 
(35 euro); inprimagailurako tintak, HP 
363 markakoak, kolorezko 11 kartutxo 
eta bi beltzak, (50 euro); eta 47 hazbe-
teko pantaila, OKI markakoa, ia berria, 
(20 euro) salgai. Tel. 688861979. Alaitz. 

 • Bigarren eskuko ohe artikulatua ero-
siko nuke, 0’90ekoa. Tel. 656732584.

 • Egoera onean dagoen bizikleta esta-
tikoa erosiko nuke. Tel. 658715978.
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