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Hamar urte Miguel Diego barik

Hamar urte pasatu dira Miguel Diego Udal Kirol Patronatuko zuzen-
daria hil zenetik, 63 urte zituela. Kirolarekin, eta bereziki eskubaloia-
rekin, izan zuen loturak oso pertsona ezaguna bihurtu zuen hirian. 

Miguel Diegok kirolarekin lotutako ibilbidea izan zuen gaztetatik, 
bai irakasle moduan, bai eskubaloiari emana. J.D. Arrateren entrena-
tzaile izan zen hainbat etapatan, eta maila nazional gorenera igotzea 
lortu zuen. 1982an Udal Kirol Patronatua sortu zenean, haren buru 
jarri eta hiru hamarkadatan hiriko kirol-azpiegiturak eraldatu zituen, 
besteak beste, kiroldegiaren modernizazioa, Unbe Kirol Gunea eta 
Orbea. Haien ondorioz, Eibar kirol-ekipamendurik handienetakoa 
duten udalerrietako bat bilakatu zen.

Eibarko Udal Kirol Patronatua

NERE BATEN.-  Lasai, patxadaz. “Nere baten banenguan, eta batera-batera jausi naiz”. 
NERE KAUTAN / KAUTAKUETAN.-  Norbere buruarekin berbetan, norberandako gogoetan. 
“Horrelako iritxixak nerabixazen nere kautan”. “Nere kautakuetan nindoian mendixan zihar” .

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Oso ondo dago enpresa ekologikoei laguntzea eta mendiari wifia 
ipintzea. Baina ez da agenda 2030ik edo 2050 planik egongo 
2021ean eguzki-plakentzako teilaturik ez badugu etxebizitzarik 
ez dugulako eta ezta wifiari lotzeko umerik ere, seme-alabarik ez 
dugulako. Kirioak dantzan jartzen zaizkit baita pentsioak ordain-
tzeko etorkinak behar ditugula entzuten dudan bakoitzean ere, 
pertsonak direla ahaztu eta dibisak balira hartzen ditugunean. Nire 
aititarentzat trauma izan zen kanpora joan behar izatea, gauza bera 
nire lagunetako askorentzat 2008an, eta gu ausartzen gara etor-
kinei esatera gure pentsioak ordaintzeko euren zaharrenena or-
daindu behar luketenean? Orain dela mende batzuk urrea lapurtu 
genien bezala, orain gauza bera egiten dugu euren eskulanarekin”.

ANA IRIS SIMON, kazetaria eta idazlea

“Zelan egiten du Hegoafrikako Kruger parke nazionaleko kakalar-
do pilotagileak bekorotza-bolak beti zuzen eramateko? Bada bere 
anatomiako zonalde batean argi polarizatua detektatzeko gauza 
delako; badago-eta beti orientazio jakin batean mozten duen argia, 
eguzkiaren eraginez. Eta kakalardoak eguzkia du gidari. Baina, 
zelan egiten du gauez ere lerro zuzena jarraitzeko? Bada bere 
detekzio-sistema oso sentibera delako eta ez duelako intentsitate 
handiko argirik behar, ilargiarekin ere nahikoa duelako. Eta ilargi-
rik ez dagoenean? Bada berdin-berdin, beti ere zerua garbi badago. 
Hori bai, estalita dagoenean ez dute lortzen bide zuzena jarraitzea. 
Kakalardoek Santiago Bidea edo Esne Bidearen trazatua jarrai-
tzeko gai direlako, kaletarrontzat ez baina landa-guneetan ikusi 
daitekeena”.       

WARRANT eta DRAKE, zientzialariak

Eskutitzak Astean esanakEskutitzak Astean esanak
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>>>  Aste honetan hasi dira Ei-
barko Udalak Debabarreneko 
ekintzailetza babesteko zerbi-
tzua indartzeko martxan jarriko 
duen enpresa-haztegi berriaren 
obrak. Haztegia Azitaingo in-
dustrialdean egongo da, De-
begesaren eraikinaren alboan, 
eta urte amaieran martxan ego-
tea aurreikusten dute. Udalak 
187.841 euro eman ditu obrak 
egiteko eta Debegesa arduratu-
ko da haztegia kudeatzeaz eta 
dinamizatzeaz.

Enpresa-haztegiarekin es-
kualdeko pertsona ekintzaileei 
lan-espazioak partekatzeko au-
kera emango zaie, eta babesa 
emango dio Basque Precision 
Technology District (BPTD) 
Eskualdeko Estrategiari lotuta-
ko industria-esparruarekin er-
lazioa duten proiektuak eta jar-
duera espezifikoak garatzeari.

Haztegiak bost bulego izan-
go ditu eta lankidetzan aritze-
ko espazio ireki bat, “egungo 
eraldaketa digitalaren ondorioz 
sor daitezkeen produktu, zerbi-
tzu edo negozio-eredu berrie-
tatik erator daitezkeen premiei 

erantzuteko”, Udaletik adierazi 
dutenez. 

Azaldutakoari jarraituz, ins-
talazio berriak bilerak egiteko 
toki aproposak eta sukalde txiki 
bat izango ditu. Industria-ar-
loari lotutako haztegi honekin 
“Debabarreneko eskualdeko 
enpresetan eraldaketa digitala-
ren ondorioz gertatzen ari diren 
aldaketei” erantzuna ematea da 
asmoa, eta Eibarren eta ingu-
ruan dauden beste haztegien 
osagarri izatea nahi dute.

>>>  Nazio Batuen Erakundeak 
(NBE) bakearen enbaxadore 
izendatu du Josu Gomez Barru-
tia, tokian tokiko ekonomiei eta 
garapenari eman dien bultza-
darengatik. Enpresari eta ahol-
kulari eibartarra ekintzailetza 
eta berrikuntza ekosistemak 
sortzen aditua da eta Euroafri-
kako Lidertzako Nazioarteko 
Foroaren sortzaileetako bat, 
besteak beste.

NBEren izendapenaz gain, 
2021eko Europako Hiritar saria 
jasotzeko izendatu dute Gomez 
Barrutia. Europako koopera-
zioa eta Europako balioen sus-
tapena baloratzen dute sariek, 
eta eibartarrak Business Mar-
ket Sarea sortu zuen orain dela 

lau urte Eibarren, maila ertai-
neko hirietan eta landa-gunee-
tan garapen ekonomikoa eta 
ekintzailetza bultzatzeko egi-
tasmoa. Gaur egun, 300 inber-
tsore eta 3.000 startup daude 
sarean, eta 21 hiritan eragiten 
du, besteak beste.

>>>  Hamar urte bete dira “Bil-
du eratu eta ilusioz hauteskun-
deetan lehen aldiz aurkezteko 
aukera izan genuenetik. Or-
duko mataza-hariak ibilbide 
emankorra josi du eta Eibar-
ko EH Bilduk ere egin du bere 
ekarpena herrian”. Aurrera egi-
ten jarraitzeko, EH Bilduren 
komunitatea zabaltzeko asmoa 

daukate eta, horretarako, pro-
zesu bat ipiniko dute martxan. 
Hori azaltzeko herri batzarra 
egingo da eguaztenean (ekai-
nak 16), 18:30ean Kultun. Ordu 
eta erdiko iraupena izango du 
eta, aforoa kontrolatzeko, bil-
du@eibar.eus helbidera idatzi 
edo 943708428 telefonora dei-
tzeko eskatu dute.

Azitaingo industrialdean 
enpresa-haztegi berria 
zabaltzeko lanak hasi 
dituzte aste honetan 

Josu Gomez Barrutia bakearen 
enbaxadore izendatu dute 

EH Bilduren komunitatea 
zabaltzeko prozesua abiatzear

>>>  Kanpoko igerilekuak irailaren 12ra arte egongo dira zabalik 
eta aurten, berritasun bezala, bi ordutegi ezberdin egongo dira 
aurtengo udan. Batetik, ekainaren 5etik hasita eta uztailaren 
31ra arte, 10:00etatik 21:00etara zabalduko dituzte; eta bestetik, 
abuztuaren 1etik irailaren 12ra, 10:30etik 20:00etara bitartean 
erabili ahal izango dira instalazioak.

Iaz egin zen bezala, aurten ere aforoan murrizketak egingo dira 
eta joan aurretik hitzordua hartu beharko da www.eibarkirola.
eus helbidean sartuta. Gainera, Udal Patronatuko bazkideek 
bakarrik izango dute joateko aukera, astean hiru aldiz gehienez, 
eta ezin izango dira aldagelak erabili. Zerbitzu honen erabilera-
ren inguruko zehaztasun guztiak Interneten begiratu daitezke.

Zabaldu dituzte Ipuruako 
kanpoko igerilekuak
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>>>  Amaña auzoko Ziriako 
Agirre kalea berriz urbaniza-
tzeko proiektua egingo da, 1., 
3. eta 5. zenbakiei dagokien al-
dean, pegoren irisgarritasuna 
hobetzeko eta haien sarbidea 
inguruko lokaletatik bereizte-
ko, pegoretara arrapalen bi-
dez sartu ahal izateko. Eibar-
ko Udaleko Obra Batzordean 

aste honetan bertan aurkeztu 
den proiektu bat da hau eta, 
aurreikuspenen arabera, la-
nak 2022an hasiko dira egi-
ten. Lanek 234.000 euro ingu-
ruko aurrekontua izango dute 
eta, behin horiek eginda, gaur 
egun pegoretara sartzeko dau-
den eskailera-mailak kentzea 
lortuko dute.

>>>  Eguaztenaz geroztik he-
rritarrek izapidetu ahal izango 
dituzte COVID-19aren aurkako 
txertoa jarrita dutela edo gaixo-
tasuna igaro dutela egiaztatzen 
duten ziurtagiriak, oraingoz si-
nadura digitaleko prozesu ba-
ten bidez baino ez. Uztailaren 
1etik aurrera Europako Batasu-
neko herrialdeetara bidaiatzeko 
agiria Osakidetzaren webgu-
nean eskatu beharko da.

Posible da “COVID 
pasaportea” 
eskatzea

>>>  Edateko uraren horni-
keta-sarea berritzeko lanak 
hasi dituzte Ibakurutze kaleko 
3, 5 eta 7 zenbakien aurrean. 
Errebal inguruko eta Ibarku-
rutze-Arikitxa bidegurutzeko 
urbanizazio-lanak hedatzeko 
proiektuaren parte diren lan 
hauetan, besteak beste, 40 bat 
metro dauzkan fibrozementuz-
ko hodia kendu eta horren or-
dez fundizioko bat jarriko dute.

Udaletik jakinarazi dute-
nez, “gauzatzen ari den proiek-
tuak hodi hori aintzat hartzen 
zuenez, beharrezko protokolo 
guztiak aurreikusi ziren ele-
mentua erretiratzean, halako 
lanetarako ezarrita dauden 
osasun- eta segurtasun-para-
metro guztiak betez egiteko. 
Horregatik, material horiek 
manipulatzeko lanak espezia-

lizatutako langileek egingo di-
tuzte, eta beharrezkoak diren 
ekipo eta jantziak izango di-
tuzte”. Bestalde, hodiak alda-
tzeko hainbat egun beharko 
badituzte ere, ez da ur-horni-
kuntzan etenik egingo, lanean 
diharduten bitartean “bypass” 
bat egingo dute eta.

Errebal inguruko urbaniza-
zioa Ibarkurutze eta Arikitxa-
neko Zubiko bidegurutzeraino 
hedatzeko lanak maiatzaren 
10ean hasi ziren eta  lanen kos-
tua 133.652 eurokoa da . Obra 
hau egiteko epea, berriz, bi hi-
labete ingurukoa, eta honekin 
amaituko dituzte Errebal ingu-
rua berrurbanizatzeko lanak. 
Inguru horretan espaloiak eta 
galtzada birzolatu dituzte eta 
saneamendu- eta hornikuntza-
sareak berritu.

Ibarkurutze eta Arikitxa 
inguruan hornikuntza-sarea 
berritzeko lanekin amaituko 
da berrurbanizazioa

Ziriako Agirre kaleko 
irisgarritasuna hobetuko dute
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>>>  Errebal Plazia eraikin 
berriaren garajeen adjudika-
zioak modua emango du Ema-
kumeen Etxearen barrualde-
ko egokitzapen-lanak egiteko 
funtsak edukitzeko, PSE-EEk 
eta EH Bilduk aurtengo ekital-
dirako lortutako aurrekontu-
akordioaren arabera. Aurtengo 
azken hiruhilekoan zehar, eta 
adjudikazioa egin ondoren, li-
zitaziora atera ahal izango dira 
Astelena frontoiari itsatsitako 
eraikinaren obrak, 900.000 
euroko aurrekontuarekin.

Astelena pilotalekuaren on-
doan dagoen Isasi kaleko udal 
eraikinean Andretxearen egoi-
tza berria kokatzeko proiektua-
ri beste bultzada bat emango 
zaio laster, eraikinaren barrual-
de osoaren azpiegiturak egokitu 
egingo direlako. Eraikinaren 
kanpoaldea berriztuta dago 

jada, eta barrualdea egokitzea 
besterik ez da falta.

Andretxeako proiektuaren 
aurrerapauso hau lotuta dago 
Errebal Plazia funtzio anitzeko 
gune berriarekin (bi solairu-
ko garajeak eta trastelekuak 
eraikitzearekin eta emakidan 
adjudikatzearekin). Izan ere, 
garajeen adjudikazioarekin lor-
tuko diren diru-sarreren zati 
bat Andretxeako eraikin berria-
ren barnealdea eraberritzeko 
erabiliko da.

Orain dela egun batzuk egin 
zen garajeen zozketa eta iraile-
rako hortik dirua jasotzen ha-
siko direla uste dute Udalean 
eta, horri esker, urteko azken 
hiruhilekoan Andretxea bar-
nealdeko obrak lizitaziora atera 
ahal izateko funtsak izango di-
tuela. Hala, 2022. urtean hasi-
ko lirateke lanak.

Andretxea berriko lanak Errebalgo 
garajeekin finantzatuko dituzte

>>>  Arane eta Bidebarrieta 
kaleen artean dagoen etxee-
tako bat eraisteko lanak hasi 
dituzte. Botatzen diharduten 
etxea Aurrera eraikinaren al-
damenean dago, Carrocerias 
Rojo garajearen atzealdean, eta 
aspaldi ez zen inor bertan bizi. 
Hala ere, etxea oso zaharra zen 
eta aspaldi habetu zuten, ba-
daezpada, bertan behera etor 
ez zedin. Hala ere, edozein egu-
netan berez eroriko zela bazi-
rudien ere, eraisketa-lanak hasi 
eta uste baino gehiago kostatu 
zaie botatzen hastea. 

Lanak ikusten egon direnen 
arabera, baina, “ez da horren 
erraz jausten”, itxura denez oso 
ondo jasotako etxea da eta. Fa-
txadaren zati bat eraitsi dute 

eta, paretik begiratuz gero, 
erraz ikus daitezke etxe barruan 
lagatako altzari eta beste hain-
bat gauza.

>>>  Bihar Publikoan Puntua 
Egiteko Nazioarteko Eguna go-
goratuko dela aprobetxatuz, 
#Puntuetakitto izeneko eki-
mena jarri dute martxan Eus-
kadiko 14 tokitan, tartean Ei-
barren, indarkeria matxistaren 
inguruko drama ikusarazteko. 
Eibarren antolatu duten ekin-
tza Untzagan, harmailen aldean 
izango da, 11:00etatik 13:00era 
eta arduradunek puntua egiten 
dakien jendea parte hartzera 
animatu nahi dute. Parte-har-

tzaileek 30 zentimetroko za-
balera duten piezak egingo di-
tuzte. Jositako piezak Kinkila 
dendan (Bidebarrieta kalean) 
jaso ahal izango dira datorren 
astean.

Matxismoaren 
drama 
ikusarazteko 
puntua egingo dute

Bidebarrieta kalearen atzealdeko 
etxe zahar bat eraisten hasi dira 

>>>  Matraka elkarte feminis-
tak ekainaren 28an ospatzen 
den LGTBIQ+ Harrotasunaren 
Nazioarteko Egunerako ekin-
tzak prestatu nahi ditu eta hain-
bat bilera egingo dituzte. Hu-
rrengoa martitzenean (ekainak 
15) izango da, Txaltxa Zelaiko 
musika kioskoan, 19:30ean eta 
jendea joatera animatu nahi 
dute.

LGTBIQ+ 
Harrotasunaren 
Eguna prestatzen

>>>  Santa Ana kalearen amaie-
ran, Elgoibar eta Eibar arteko 
bidegorria hasten den tokian, 
erabilera publikorako komuna 
ipiniko du Elgoibarko Udalak. 
Auto-garbigarria izango da ko-
muna eta bidegorria erabiltzen 
dutenek eskertuko dute.

Bidegorriaren 
hasieran komuna 
ipiniko dute
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Astindu Eibar hizkuntza-
eskubideen ataria aur-
kezteko ekitaldian esan-

dakoaren arabera, “eibartarrek 
eta Eibarko zerbitzuetako era-
biltzaileek hizkuntza-eskubi-
deen inguruan izan ditzaketen 
zalantzak, kezkak, galderak… 
jasotzeko eta argitzeko kanal 
bat da, bertokoa, gertukoa, he-
rrikoa. Herritarrek jasandako 
hizkuntza-eskubideen urrake-
tak edo ustezko urraketak adie-
razteko eta partekatzeko kon-
taktua izango da, eta ahalik eta 
modu egokienean bideratzeko 
gomendioak eman eta bitarte-
karitza eskainiko dugu. Elkar-
lanean, elkarri lagunduz, modu 
baikor eta eraikitzailean lortu-
ko dugu Eibarren euskararen 
presentzia handitzea. Eibartar 
guztion parte-hartzearekin lor-
tuko dugu Eibar euskalduna-
goa egitea”. Izan ere, Eibarren 
euskararen presentzia handi-
tzea eta erabilera areagotzea 
eta normalizatzea da helbu-
rua. Aste honetan prentsaren 

aurrean aurkeztu duten egi-
tasmoa herritarren artean eza-
gutzera emateko asmoa dute, 
“udazkenean edo”. Hala ere, 
Astindu Eibar atariarekin ha-
rremanetan jarri nahi duenak 
Portaleko 2. solairura jo deza-
ke edo, bestela, 943 708426 
telefono zenbakira deitu edo 
eibarrenakebai@gmail.com 
helbidera idatzi daiteke. Bide 
horietako edozein erabilita ere, 
euskerarekin lotutako zalan-
tzak argitzeko prest aurkituko 
ditu arduradunak.

Euskararen Plan Estrategikoa
Eibarren Akebai herritarren 
plataforma 2017. urtean eratu 
zen, Udalak onartutako “Ei-
barko Hiria Euskararen Plan 
Estrategikoa 2016-2025” gara-
tzeko asmoz. Plataformatik go-
gora ekarri nahi dute plan ho-
rren helburu nagusia: “Eibarko 
herritar, eragile, elkarte eta era-
kundeak aktibatu eta saretzea, 
Eibar euskaldunago bat izan 
dezagun, fokua batez ere Eibar-

ko gazte eta haurren eremuan 
jarrita. Udalak egitasmo hau 10 
urtez sustatzeko konpromisoa 
hartu zuen, baina lanak eta ar-
durak eibartar guztionak dira. 
Euskaraz funtzionatuko duten 
erabilera-eremuak sortzea da 
iparra, hiztunak motibatzeko, 
irabazteko eta trinkotzeko. Eta 
hori guztia lortzeko denon aha-
legina ezinbestekoa da”. 

Honezkero Planak bost ur-
teko bidea egin du eta, ozto-
poak oztopo eta pandemiak 
eragindako egoeraren gainetik, 
aurrera egiteko asmoari eustea 
lortu du Akebai-k,“iparra galdu 
gabe eta dauzkagun indarrak 
baliatuta. Erabileran eragite-
ko garbi dago hizkuntza-ohi-
turak aldatu behar ditugula 
eta ezinbestekoa dela euskal 
hiztunok ahalduntzea eta hiz-
kuntza-eskubideak ezagutzea. 
Horretarako sortu dugu Astin-
du Eibar, herritarrei hizkuntza-
eskubideen berri emateko, eta 
horiek bermatu eta errespeta-
razteko”. ■

Hizkuntza 
eskubideen 
inguruko kezkak, 
galderak, 
zalantzak... jaso 
eta argitzeko 
kanal bat da

Eibar euskeraz astintzeko gertu
Martitzen eguerdian aurkeztu zuen Eibarren Akebai-ko ekipoak Astindu Eibar izeneko hizkuntza-eskubideen atari 
berria, Untzagako jubilatuen etxean egindako prentsaurrekoan. “Herritarrei hizkuntza-eskubideen berri emateko, 

eta horiek bermatu eta errespetarazteko” asmoz abiatu dute proiektua eta Eibarko Udalak, ...eta kitto! Euskara 
Elkarteak, Eibar Kirol Elkarteak, Eibarko Dendarien Elkarteak eta San Andres Ostalaritza Elkarteak egin dute bat 

Astindu Eibar atariaren proiektuarekin.  
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Estazio kaleak 
sekulako 
garrantzia

Esteban Justo Larrañagari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

(OHARRA: grabazioa egin zenean Jose Mari Kruzetarekin batera zegoen eta, tarteka, berak erehartzen du parte)

Esteban Justo Larrañaga 
Argarate “Simonanekua”
(1913 – 2004) 

Benigno Plazaolaren argazkilaritza estudioa Estazio kaleko 8. zenbakian 
zegoen. Irudian, Plazaola optika, 1953. urtean.  EIBARKO UDAL ARTXIBOA.

Estazio kaleari “Israel” deitzen zioten, 
Eibarko igandetako pasealekua zelako. 
Kale honetan bi banku zeuden: Banco 
de Vizcaya eta Banco San Sebastian. 
Blas Etxeberria, Eibarren zegoen gizonik 
garrantzitsuenetakoa (Banco San 
Sebastianeko zuzendaria). Neurri handi 
batean berak jaso zuen Eibarko industria. 

“[Estazio kalea? Esaten detsut, Israel edo Judea]. Ta zapatuetan ta domeketan, zapatuan goizian 
ez, baiña zapatuetan ta domeketan pasiua hortxe. Untzaga ta ez dakit… baiña lehen hantxe mun-
du guztia. Baiña bete-bete eginda! [Banco Gipuzkuanua nun zeguan? Porque Plazaolanian gero 
zeguan Banco de Vizcaya]. Banco Gipuzkuanua? Plaza Barrixan. Plaza Barrixa dok, parrokixia? 
Harutzatxuago, hantxe eguan banku bat. [Ba orduan hamen zeguazen bi, Banco de Vizcaya ta 
Banco de San Sebastian. Banco San Sebastian, libreria Ayerbe badago ba? Hortxe. Ta han egon 
zan Blas] Blas Etxeberria zuan Eibarren orduan zeguan ta gizonik seguruenik inportantiena. 
Ona, eh! Ona hobia ezin izandakua, bai (…) Persona moduan be… [Kategorixia!] baiña persona 
hoberik ez zakixat Eibarren egongo zan sekula! [Eibarko industria guztia eurak jaso eben, berak] 
Bai. Kredituak eta kredituak eta kredituak emon… [Ezagutu ta konfianzia, “hau bihargiña dok, 
honek urtengo dok ta…] Bai bai, holaxe egin zuan Eibar…”.

Justok Santanderren egin zituen bere ikasketak eta bertako 
futbol taldean jokatu zuen sasoi batean. Gerra garaian, Batallón 
Avellanedan egon zen. Justoren amona, Simona, Arrainde-
gi kalean zegoen okindegi baten jabea zen. Justok bertan egin 
zuen lan eta hortik datorkio gaitzizena, “Simonanekua”. 20 urte 
zituela ekin zion okin lanari, eta 65 urte izan arte jarraitu zuen 
bertan. Miguel Gallastegi pilotariaren lagun eta entrenatzaile 
ere izan zen.

ibartarrene
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Ibarkurutze eta Maria Angela kaleak, bonbardaketak eta gero (1938). Eskuman, Agustinen 
komentua eta erdian, berriz, Kontadorekua dorretxea. INDALEZIO OJANGUREN FONDOA.

Danel Zenarrutzabeitiari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Danel Zenarrutzabeitia 
Badiola
(1927 – 2018) 

Urbano 
Manchobas 
arkitektuaren 
ametsa

“Eibarren, gerra aurrian, eguan arkitektoa Urbano Manchobas. Ta hori Urbano Manchobas zan 
ermuarra, ta Ermuan bizi zan. Ta Eibarren arkitekto. Ta gero, gerratian, hau juan zan Venezuela-
ra ta han hil zan, han hil zan bera, Urbano Manchobas hori. Baiña nik be, gure aitxitxari entzun-
da edo, gure aitta be zelan ermuarra zan ba… hartuemona edo… Parrokixia Eibarkua nik hor 
ezagutu dot bizi guztian. Ta Urbano Manchobasen ametsa ei zan, Eibarko (parrokixako) atzeko 
atietatik, oin be han dare, handik Estaziñoko erlojua ikustia. Ha ei zan beran ametsa. Porque pa-
rrokixako atzeko atetik urtenda eguan kale bat, Ospitxal kalia deitzen jakona, urtetzen eban… (...) 
urtetzen eban Arraindikalera. Han eguan Círculo… lokal dotore bat (...) . Arraindikaletik pare-
parera urten, Barrenkalia pasau ta pum, Arroitan ta zapaterixia (...) Ba, bueno, hori kaliori dana 
apurtu zan gerratian (...) Ta Mariangelan etxiak, oin Coliseua ta horrek be, apurtu egin ziran. Ta 
Urbanon ametsa betetzeko aukera bat, aukera bat egon zan. Baiña ez zan bete ”.

Eibarren jaioa, hiru anaiaren artean gazteena izan zen bera. Gerra 
zabaldu zenean, familia osoak Eibartik alde egin behar izan zuen, 
Elgoibarko baserri batera lehenengo eta Ermura gero, senideen 
babesera kasu bietan. Gerrako hiru urteak, mutil koxkorra zela, 
Ermuan eman zituen eta ondo gogoan zituen ordukoak. El Casco 
tailerrean lanean zegoen bitartean, DEJ sortu zuen beste hiru la-
gunekin batera. Ordutik aurrera, beti ibili zen Eibarri eta enpre-
sa munduari lotuta. Politikagintza bizi guztian gustatu zitzaion: 
gurasoen ildotik, EAJ-PNV eta Batzokiko kide izan zen gaztetatik, 
EAJ eta EAren arteko bereizketan EA-ren alde egin eta Eibarren 
alderdi horren lehendakari kargua izan zuen.

Urbano Manchobas arkitektoa zegoen 
Eibarren, ermuarra zen. Danelek aitonari 
entzundako gertaerak ekartzen ditu 
gogora. Manchobasen ametsa zein 
zen kontatzen du: Eibarko San Andres 
elizaren atzeko ateetatik tren geltokiko 
erlojua ikusi zedila nahi zuen. 

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
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Aboubacar Diarra Bamakon 
jaio zen, Maliko hiriburuan. 
Herrialdeko hiririk garrantzi-
tsuena izanik, ia bi milioi biz-
tanle ditu eta hango hiri-haz-
kundea Afrikako handiena da. 
“Maliko toki guztietatik etorri-
tako jendea bizi da Bamakon, 
lan egiteko aukera gehiago da-
goelako”, diosku Aboubacarrek. 
“Hiriburuan jaio garenok ez 
dugu lan askorik egiten, bizitzaz 
gozatzen saiatzen gara. Kan-
potik datozenek diru gehiago 
irabazten dute, buru-belarri 
egiten dutelako lan”, dio. “Guk 
denbora asko pasatzen dugu 
kalean, etxeko atarian jarrita, 
lagunekin berbetan, tea har-
tzen…”, azaltzen digu.

Elkarri laguntzen
Europan bizi arren, noizean 
behin Malira joateko aukera 
du eta, txikitako esperientzia-
ren harira, gaur egun egoera 
ezberdina dela diosku. “Opo-
rretan joan naizenean gauzak 
aldatu egin direla ikusi dut. 
Umeak ez daude kalean, diru 
bila baizik, familiari laguntze-
ko”, kontatu digu. “Gazteagoa 
nintzenean, norbaitek dirua 
behar bazuen, elkar laguntzen 
genion. Beti egin dugu lan bata 
besteari laguntzeko. Gainera, 
familian oso harreman estua 
dugu”, diosku sei anai-arreba 
dituen Aboubacarrek. Horrela, 
nahiz eta norbaitek arazo eko-
nomikoak izan, inoiz ez zitzaion 
jatekorik edo lo egiteko tokirik 
falta izango. “Adibidez, nik au-
zoko edozein etxetan bazkaldu 
nezakeen, abisatu barik. Berta-
ra joan, eta kitto. Era berean, 
ezagunen batek gurean lo egi-
teko beharra bazuen edo dena 
delakoa, lasai etorri zitekeen. 
Gurean hilabeteak pasa duten 
lagunak ditut”, azaldu digunez.

Maliko foballa
Lagunekin elkartzea oso gus-
toko zuen Aboubacarrek, bai-
na gehiago gustatzen zitzaion 
foballean egitea eta foballari 
profesionala izateko ametsak 
ekarri zuen Euskal Herrira. 
“Malin, lehen mailan jokatu 
arren, ez dituzu ehun euro ere 
irabazten hilean”, esan digu. 

“Hango foballean korrupzio 
asko dago. Kadete mailan joka-
tzen nuenean, adibidez, Maliko 
selekzioak deitu zidan probak 
egiteko eta hautatu egin nindu-
ten. Entrenatzailea frantsesa 

zen, baina Frantzian txapelketa 
bat jokatzeko atarian geunde-
la, entrenatzailea aldatu zuten, 
Maliko bat jarriz, eta honek jo-
kalari guztiak aldatu zituen. Di-
rua zuten jokalariek selekzioan 

jokatzeko aukera izan zuten eta 
besteok etxera”, diosku. Ma-
liko foballean aurrera egitea 
zaila zela ikusita, Aboubacar 
Europara begira jarri zen eta, 
bere aita Ermuan bizi zenez, 
errazagoa egin zitzaion bidea.

Malin banbareraz
Aboubacar 17 urterekin eta ilu-
sioz beteriko maletarekin etorri 
zen, baina euskara edo gaztelera 
jakin barik. “Hegazkinak Bar-
tzelonan egin zuen geldialdia 
eta aireportuan ez nekien nora 
jo behar nuen. Eskerrak Ma-
liko mutil batekin egin nuen 
topo”, gogoratzen du. Berak 
frantsesez egiten zekien, Mali 
Frantziaren kolonia izan zelako 
eta frantsesa hizkuntza ofiziala 
delako, baina banbara da bere 
ama hizkuntza eta herrialdean 
gehien mintzatzen dena. “Jen-
deak kalean banbareraz egiten 
du. Frantsesa ikasteko esko-
lara joan behar zara”, kontatu 
digunez.

Europa, afrikar askoren ametsa
Aboubacarrek Eibar FT-n pro-
ba egiteko aukera lortu zuen 
eta, maila bikaina erakutsi 
zuenez, taldean hartu zuten. 
Jubeniletan oso ondo jokatu 
ondoren, Lehen Taldearen deia 
jaso zuen eurekin entrenatze-
ko. Orduan, Realaren deia jaso 
zuen eta, Eibarren jarraitu nahi 
bazuen ere, Donostiako taldera 
joan zen. Urte onak bizi izan zi-
tuen Donostian, “oso profesio-
nala zen”, baina ezin izan zuen 
Lehen Taldera jauzia eman. Or-
dutik, Amorebietan, Gernikan 
eta Sestaon ibili da, eta Angelun 
dabil orain, Frantziako ligan. 
Beraz, foballari izateko ametsa 
bete duela esan daiteke, eta bere 
moduko istorioak inspirazio 
dira a frikar gazte askorentzat, 
“baina oro ez da urre”, diosku. 
“Afrikar askok diru asko gasta-
tzen dute kontinentean zehar 
bide luzea egin ondoren itsasoa 
zeharkatu eta Europara etortze-
ko, hemen bizitza ona izango 
dutelakoan. Baina gauzak ez 
dira eurek pentsatzen duten 
bezala. Ni hemengo errealitatea 
zein den igortzen saiatzen naiz, 
baina askok ez didate sinesten”.

Foballa, amets 
eta errealitate

Aboubacar Diarrak Eibar FT-ren eta Realaren harrobian jokatu du.

EKHI BELAR

“Munduan zehar bidaiatzen baduzu, 
nahiz eta ezer ez irabazi,

gauza asko ikasten dituzu”
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Sare sozialetan zeure burua 
“Bailarín en continuo apren-
dizaje” moduan deskribatzen 
duzu. Zergatik?
Pandemia dela eta lan finko 
gabe egon naizenez, “freelan-
ce” moduan ibili naiz batetik 
bestera nire kabuz. Horrega-
tik diot etengabeko ikasketa 
batean nagoela, unean uneko 

proiektuetan ibiltzen naizela-
ko lanean. 

Dantza ogibide edo zaleta-
sun daukazu?
Momentu honetan esan de-
zaket dantza nire bizimodua 
dela, ogibidea. 18 urte nitue-
la abiatu nintzen Madrilera 
dantza garaikideko formazio 

profesionaleko ikasketak egi-
tera “Danza180” eskolan, eta, 
horrez gain, ballet klaseak ere 
jasotzen nituen beste akade-
mia batzuetan. Poliki-poliki 
lan-mundura jauzi egin eta 
noizbehinkako proiektuak 
egiten hasi nintzen. Bi urte 
eman nituen Bartzelonako 
konpainia gazte batean (IT 
Dansa) dantzari gisa lanean. 
Egun, besteak beste, Arriaga 
Antzokiko “Los siete pecados 
capitales” operan dihardut la-
nean, “Metamorphosis Dan-
ce” konpainiaren koreogra-
fiarekin. 

Zein dantza-genero lantzen 
duzu?
Dantza garaikidea eta ballet 
klasikoa egiten ditut nire egu-
nerokoan; baina, oinarri klasi-
koa jartzen diot egiten dudan 
guztiari.

Noiz eta zergatik hasi zinen 
dantzatzen?
12 urte nituela hasi nintzen 
Nerea Lodosaren dantza-es-
kolan dantzaren munduan 
lehen urratsak ematen. Or-
dura arte ez nuen dantza eza-
gutzen, ez nekien zer zen ere, 
baina eskolak jasotzen hasi 
nintzenean niri mundua za-
baldu zitzaidan, izugarri gus-
tatzen zitzaidalako egiten nue-
na. 18 urte egin arte jarraitu 
nuen bertan, baina zaletasun 
moduan hartzen nuen dantza 
Madrilera abiatu nintzen arte. 
Esan dezaket dantzan hasi 
nintzenean berehala ohartu 
nintzela hori zela nire pasioa 
eta horretara eskaini nahi nue-
la nire bizitza.

Zenbat denbora eskaintzen 
diozu dantzari egunerokoan?
Egunero zazpi edota zortzi 
ordu ematen ditut entsegue-
tan; denbora asko eskaintzen 
diot dantzari. Unean uneko 
egoeraren araberakoa izaten 
da: lanean baldin banago, bes-
te edozein lanetan moduan, 
zortzi orduko entseguak egi-
ten ditut; langabezian banago, 
ordea, nire kabuz hiru ordu 
inguru eskaintzen dizkiot egu-
nero. Entseguetan ematen di-

tudan orduez gain, denbora 
asko eskaintzen diot nik neuk 
nire buruarekin lana egiteari: 
luzaketak, masajeak… Egu-
neko 24 orduak ematen ditut 
nire buruarekin, gorputzare-
kin eta emozioekin lanean.

Badaukazu aurrera begira-
ko proiekturik aurreikusita?
Datorren urterako lan-eskain-
tza zoragarria jaso berri dut 
Alemaniako “Dresden Frank-
furt Dance Company”tik, eta 
bertara joateko gogotsu nago, 
erronka profesional handia 
baita niretzat. Lehen aldia da 
dantzari roletik lan-baldintza 
duinak eskaintzen dizkidate-
na: urte osorako kontratua, 
lanaldi osoa, hilabeteroko sol-
data finkoa… Espainian ima-
jinaezina da horrelako bal-
dintzak eskaintzea dantzariei 
eta ezinbestean jo behar dugu 

#  GAIZKA MORALES  
Dantzaria  #

“Eguneko 24 orduak 
ematen ditut 
nire buruarekin, 
gorputzarekin eta 
emozioekin lanean”
24 urteko dantzari gazteak gogor egin du lan bizitza osoan zehar 
zaletasunetik harago iristeko. Izan ere, 18 urte besterik ez zituela 
Madrilera alde egin zuen bere ibilbide profesionala garatzeko 
asmoz. Egindako lanak fruituak ematen dituela ohartu da Gaizka 
Morales, duela gutxi Alemaniako konpainia ospetsu batekin lan-
kontratua sinatu baitu. 

“Dantzan hasi 
nintzenean 
berehala ohartu 
nintzen hori zela 
nire pasioa eta 
horretara eskaini 
nahi nuela nire 
bizitza”

“Zorionez familia 
eta lagunak beti 
izan ditut alboan 
eta bidelagun 
izan dira”
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atzerrira gure ibilbide profe-
sionala garatu nahi badugu. 

Zure ibilbide profesionalean 
zehar ingurukoen zein gizar-
tearen babesa sentitu duzu?
Zorionez, familia eta lagunak 
beti izan ditut alboan eta bi-
delagun izan dira nire erabaki 
guztietan. Inoiz ez dut gutxies-
penik sentitu ingurukoengan-
dik ezta gizartearen aldetik ere. 
Denborarekin gero eta lorpen 
gehiago ari naizenez egiten, oso 
pozgarria da ingurukoak zutaz 
harro daudela ikustea. 

Zein egoeratan dago dantza 
garaikidea herrialde mailan?
Dantza garaikidea egiten du-
gunok oso egoera kaxkarra 
daukagu Espainian, ez baita-
go lan-baldintza duinik eta ez 
delako inbertsiorik egiten es-
parru horretan. Dantzarioi ez 
zaigu merezi dugun garrantzia 
ematen eta azkeneko postue-
tan kokatzen gaituzte: lan-

kontratu laburrak, soldata 
baxuak…

Etorkizun hurbilari begira, 
zein da zure asmoa?
Momentu honetan datorren 
urterako sinatuta daukadan 
lanean besterik ez dut pentsa-
tzen, lehen aldia izango baita 
Europa mailara irtengo naize-
na. Urte batzuetan zehar Euro-
pako alde batetik bestera mu-
gitzen ikusten dut nire burua, 
nire alderdi profesionala gara-
tzen dantzari moduan. 

Non ikusten duzu zure burua 
20 urte barru?
Egia da orain arte ez dudala ho-
rri buruz asko hausnartu, baina 
ziurrenik “etxera” bueltatuko 
naiz; ez dakit Euskal Herrira 
edo nora, baina nire ingurura 
behintzat. Agian klaseak ema-
tera edo baliteke nire konpainia 
sortzera bueltatzea, nork daki! 
Momentuz buruan ez daukat 
hain denbora luzeko planik.

“Dantzariok ezinbestean jo behar 
dugu atzerrira gure ibilbide 
profesionala garatu nahi badugu”
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Euskal Herriko Unibertsi-
tatearen arabera, ikasle-
kopurua iazkoa baino zer-

txobait handiagoa da, orduan 
12.594 matrikulatu baitziren, 
hau da, % 1,49 gutxiago.

Batxilergotik datozen ikas-
leak hiru probintziatan bana-
tuko dira selektibitate-proba  
egiteko: 1.613 Araban, 5.956 
Bizkaian eta 4.346 Gipuzkoan. 
Lanbide Heziketatik datozenak 
modu berean banatuko dira: 
118 Araban, 429 Bizkaian eta 
272 Gipuzkoan.

Hizkuntza eta generoa
Batxilergoko ikasleen %75ek 
(8.925 ikasle) euskaraz egin-
go du proba, eta gainontzeko 
%25ak (2.990) gaztelaniaz; 
LHko ikasleen % 55ek euska-
raz egingo du proba, eta gaine-
rako % 45ak gaztelaniaz.

Selektibitatera aurkeztu di-
ren Batxilergoko ikasleen %57 
emakumeak dira eta %43 gi-
zonak. LHko ikasleen kasuan, 

emakumeen ehunekoa %69koa 
da eta gizonena %31koa. 12.782 
lagun horiei, gainera, nota igo-
tzeko ikasgai espezifikoetara 
aurkezten diren aurreko ikas-
turteetako 626 ikasle gehitu 
behar zaizkie.

Egoitza-kopurua handitu
Selektibitatea hiru egunez 
egin da, ohi bezala, ekainaren 
8tik 10era. Egoitza-kopurua-
ri dagokionez, Covid-19aren 
pandemiaren egungo egoera 
ikusita, Euskal Herriko Uni-
bertsitateak eta Eusko Jaurlari-
tzak azterketak egiteko egoitza-
kopurua ohi baino handiagoa 
mantentzea erabaki dute, osa-
sun-baldintza onenak berma-
tzeko.

Hori horrela, aurtengo edi-
zioan, EHUk hiru campusetan 
dituen ohiko egoitzei BEC Biz-
kaian, FICOBA Gipuzkoan eta 
Iradier Arena Araban batuko 
zaizkie. Guztira 38 epaimahai 
jarri dira. Era berean, iazko es-

perientzia positiboa kontuan 
hartuta, ordutegia birdiseina-
tu da higiene-, segurtasun- eta 
antolaketa-neurriak betetzen 
direla bermatzeko, eta ikasleen 
itxaronaldiak eta atsedenaldiak 
optimizatzeko.

Bestalde, eta Covid-19ak eka-
rri dituen “ezohiko baldintzak” 
ikusita, Euskal Herriko Uni-
bertsitateak eta Hezkuntza 
Sailak 2020an ezarri zen se-
lektibitateko ikasgaien azter-
keten berregituraketari eustea 
adostu dute.

Berregituraketa, funtsean, 
azterketa bakoitzaren hautaz-
kotasuna handitzean datza: 
modu ordenatuan eta galde-
ra bakoitzaren puntuazioaren 
arabera, azterketa bakoitzaren 
A eta B aukeretako gaiak nahas 
daitezke. Ebaluazio- eta zuzen-
keta-ereduak, -orientazioak 
eta -irizpideak ikasturtearen 
hasieran ezarri ziren, eta pro-
barako orduan ohiko bideari 
jarraitu diote.

Segurtasun-neurriei eutsi
EHUk azaldu duenez, higie-
ne-, segurtasun-eta antola-
keta-neurriak biltzen dituen 
protokoloa ezarri dute, eta pro-
betan parte hartu duten guztiek 
errespetatu dituzte. Horrela, 
parte-hartzaileek azterketa egi-
teko behar duten idazmahaiko 
materiala eraman behar izan 
dute (boligrafoak, erregelak 
eta kalkulagailua), eta ezarrita-
ko gutxieneko segurtasun-dis-
tantzia gorde behar izan dute 
uneoro. 

Maskara kendu gabe erabil-
tzea ere nahitaezkoa izan da 
eta, ikasgelara sartu aurretik, 
pertsona guztiek eskuak gar-
bitu behar izan dituzte urare-
kin eta xaboiarekin, edo gelen 
banagailuetan edo geletarako 
sarbideetan jarritako soluzio 
hidroalkoholikoarekin. Dago-
kion epaimahaiko presidenteak 
edo idazkariak emandako ja-
rraibideak bete behar izan dira 
une oro. ■ 

Euskadiko 12.000 ikaslek baino 
gehiagok egin dute selektibitatea
Euskal Autonomia Erkidegoko Batxilergoko 11.947 ikaslek egin dute aste honetan Unibertsitatera Sartzeko 

Ebaluazioa. Batxilergoko ikasle horiei Goi Mailako Heziketa Zikloa (Lanbide Heziketa)  
osatu duten 835 ikasle gehitu behar zaizkie, 12.782 guztira.

Selektibitate eguna Eibarren. MALEN JAINAGA
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Badator uda eta, horrekin 
batera, beroa. Herriko 
mendietan bueltaren bat 

ematen baduzue eta botilan da-
ramazuen ura amaitzen bazai-
zue, lasai, ziur izan zuengandik 
gertu iturriren bat duzuela. Izan 
ere, Javi Charolak egin duen 
ikerketarekin jakin dugunez, 70 
iturritik gora daude Eibar eta 
inguruetako mendietan.

Javi Charola “asko mugitzen 
den pertsona” da, bere esane-
tan, eta pandemiari eusteko 
ezarritako neurriek asko mu-
gatu zuten bere ohiko jarduna. 
Eibartik irten ezinik, herriko 
mendietan ohikoak diren ibil-
bideak egiten hasi zen. “Kala-
muara, Galdaramiñora… Ohi-
ko tokietara joaten nintzen”, 
kontatu digunez. Orduan, beti-
ko ibilbideetatik irten nahian, 
gauza bat bururatu zitzaion. 
“Argazkilaritza asko gustatzen 
zait, baita mendia ere, eta arlo 
biak uztartu nahi izan nituen. 
Orduan, ez dakit nola, Eibarko 
iturrien argazkiak egitea oso 
ondo egon zitekeela pentsatu 
nuen”, diosku. Esan eta egin, 
2020ko abenduan mendiko 
botak jantzi eta mendira jo 
zuen iturri bila.

Bilaketa hasi aurretik, itu-
rrien zerrenda egin zuen be-
rak ezagutzen zituenak eta han 
eta hemen galdetuz aurkitu zi-
tuenak apuntatuz. “Interneten 
Eibarko, Elgetako, Mallabi-

ko… mapa toponimikoak be-
giratu nituen eta, gero, Google 
Mapsen iturrien koordenadak 
zehaztu nituen”, azaldu digu.

Aurrelana egin ondoren, 
iturrien argazkiak egitea zen 
hurrengo eginkizuna eta, oso 
gustora egin arren, ez zen 
hain lan sinplea izan. “Iturri 
batzuk aurkitzea ez da erraza 
izan eta kasu batzuetan bi edo 
hiru aldiz itzuli behar izan naiz 
koordenadek zehazten zuten 
tokietara. Iturri batzuk zain-
duta daude, baina beste batzuk 
abandonatuta”, kontatu digu-
nez. “Zentzu horretan, baserri-
tarrek asko lagundu didate, eta 
baita lehengusu batek ere. Bera 
bizikletan ibiltzen da eta, nik 
10 kilometro egiten baditut, 
berak askoz gehiago egin ditza-
ke. Hark eman zidan han eta 
hemengo iturri batzuen berri”.

Charolak ez daki zenbat ki-
lometro egin dituen proiektua 
gauzatzeko, baina ez zaio axola 
izan. “Etxetik irtenda eibarta-
rrok ibili ohi garen tokietako 
iturrietara joatea izan zen abia-
puntua. Orduan, buelta bat 
ematera irteten nintzenean, 
bidean zein iturrirekin topo 
egin nezakeen begiratzen nuen 
eta horrela joan nintzen argaz-
kiak egiten”, diosku.

Eibartarrok, ostera, herriko 
mugetatik irteten gara askotan 
eta inguruko herrietan sartzen 
gara mendi bueltak egiten di-
tugunean. Beraz, Charolak 
pentsatu zuen aproposa izan 
zitekeela Eibartik kanpoko 
iturri batzuk proiektuaren ba-
rruan sartzea, Eibarkoak izan 
ez arren asko ezagutzen ditu-
gulako. “Galdaramiño, Egoar-
bitza eta horrek Elgeta dira, 
baina sartu egin behar nituela 
pentsatu nuen. Elgetatik Ber-
garara bidean dauden iturriak, 
ostera, ez”, azaldu digu.

Iturria errekaren barruan
Charolak hiru hilabete inguru 
behar izan ditu Eibar eta ingu-
ruko iturriak dokumentatzeko 
eta zenbait bitxikeria gertatu 
zaizkio. “Adibidez, Mallabian 
Bolueta iturriaren bila ibili nin-
tzen, baina ez nuen aurkitzen. 
GPSak esaten zidan 20 metro-

Javi Charolak 
egindako lana 
deporeibar.eus 
webguneko  
Mendi 
Batzordearen 
atalean dago 
ikusgai

Eibarko (eta inguruko) 
iturrien zerrenda osatu 
du Javi Charolak
Gaitz askoren iturri izan da COVID-19a, baina badago alde txarrari buelta ematen jakin 
duen jendea. Hainbat hilabetetan zehar Eibartik irten ezinda egon garenez, herriko 
mugek lagatzen ziguten neurrian, gure bazterrak deskubritzeko aukera aprobetxatu 
dute askok. Aspaldi ikusi bariko tokietan izan gara eta, batzuetan, nahiz eta udalerri 
berean bizi, Eibarren bertan inoiz egon ez garen tokietan gauza berriak ikusi ditugu. 
Javi Charolak, adibidez, herriko iturrien zerrenda eta argazkiak egiteko aprobetxatu 
du pandemia. Bere lana eibartarron eskura laga du, informazio bikainarekin, lana 
osatu edo, beste barik, berak aurkitu dituen iturriak bisitatzeko gonbidapen gisa.
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tara nuela, baina ez nuen inon-
dik inora ikusten. Hirugarren 
saiakera egin nuenean base-
rritar bat ikusi eta galdetu egin 
nion. Berak barrez erantzun 
zidan: ‘Badakizu non dagoen? 
Errekaren barruan’. Eta horrela 
zen! Errekaren barrutik hodi 
bat ateratzen da eta hortik da-
tor ura”, dio harriduraz.

Badira dokumentatu ezin 
izan dituen iturriak ere. “Ba-
dago bat, Asurtzan, aurkitu ez 
nuena. Pinadi batean ibili nin-
tzen bila, baina ezer, ez dago 

iturririk”, esan digu. “Eibarko 
mapa toponimiko bi erabili 
ditut, bata 2002koa eta bes-
tea 2020koa, eta 2002koan 
agertzen diren iturri batzuk ez 
dira agertzen 2020koan”, Cha-
rolak dioenez, “eta Elgetako 
mapa pixka bat desastrea da. 
Adibidez, Galdaramiñoko eta 
Egoarbitzako iturriek Klub De-
portiboaren ikurra dute, baina 
ez dira mapan agertzen”. Eta 
bestetik, bazeuden izenik ez 
zituzten iturriak, eta kasu ho-
rretan zilegi iruditu zitzaion 

berak izendatzea, zerrendan 
sartzeko gutxienez.

Egoarbitzan beste bitxikeria 
bat gertatu zitzaion. “Ez nuen 
iturria aurkitzen eta ehiztari 
bat agertu zen txakurrarekin. 
Iturria non zegoen bazekien 
galdetu nion eta esan zidan han 
ez zegoela iturririk, urteak ze-
ramatzala han ehizan eta inoiz 
ez zuela iturririk ikusi”, diosku. 
“Mapan, ostera, iturria zegoela 
jartzen zuen eta, bai, mapa zu-
zen zegoen. Handik 50 metro-
tara aurkitzen zen eta ehiztari 

Ezkerrean, Atxilu iturria, Charolaren gustokoena. Eskuinean, Zesterokua, Arrate Ballen.

Mallabiko Bolueta iturriko ura 
erreka barrutik datorren hodi 
batetik ateratzen da.

Eibarko landa-auzoetako iturriak >>>
AGINAGA

Aginaga auzunean (Koordenadak: 43.221959,-2.493779), Aginaga auzunean 2 (43.221628,-2.493796), Orbesoaren baserriaren ondoan (43.215180,-2.485820), 
Aitorbe (desagertuta; 43.207220,-2.484370).
MANDIOLA

Aritxuleta baserriaren inguruan (43.192702,-2,484040), Urkoko trokan (Arraterako errepidean; 43.200078,-2.279623), Arrajola baserrian (43.189491,-
2.475733), Tellaiturri (Gisasola baserriaren ondoan; 43.206825,-2.471288), Makatza (Gisasola baserritik hurbil; 43.207409,-2.470301), Matsari gain (Arraterako 
errepidean, 43.189000,-2.469090), Mandiolagainekoa baserriaren inguruan (43.201936,-2.465945), Santakurutz ermitaren ondoan (43.203658,-2.464918).
GOROSTA

Gorrotzeaga (Usartza-Kalamua bidean; 43.217580,-2.471170), Gorrotzeaga 2 (Usartza-Kalamua bidean, San Roman alderako bihurgunean baino lehenago; 
43.215210,-2.472670), Mandoiturri (Akondia eta Garagoitxiren magalen arteko bordatik 50 bat metrora, 43.218330,-2.466840), Kalamua (Usartza-Kalamua 
bidean; 43.221020,-2.466675), Altzu (Elutz baserriaren ondoan, Altzu izeneko inguruan; 43.198584,-2.458544), Biriñao (baserritik 20-25 metro beherago, 
pistaren bihurgune batean; 43.201700,-2.454410).
ARRATE BALLE

Zesterokua (Azitainetik Arraterako igoeran, Amabirjinaren hirugarren pausotik metro batzuk beherago; 43.198684,-2.447836), Mendigoiti (baserriaren gai-
nean, pausuen bidean, korta bat atzean lagata, 50 metro ingurura; 43.197070,-2.447143), Kutunegietagenengoa (agortuta, izen bereko baserriaren inguruan; 
43.198180,-2.443480), Arribillaga-Baraio (Arizmendi baserrian jarraitu bidea San Pedroruntz, 10 minutu beranduago bidea laga eta ezkerreko bidea hartu, 
bide nagusia jarraitu beti, 20 minututan zuhaitzik gabeko gunera iristen gara eta bideak behera egiten duenean, 100 metrora dago iturria; 43.214225,-
2,449236)
OTAOLA KIÑARRA

Otaola erreka (Elgetara doan errepideko lehen aisialdi-gunean, Ipuruako kiroldegiaren albotik pasa eta ezkerretara; 43.178617,-2.483007), Tutulu (Elgetara 
doan errepidetik Unbera doan pistatik abiatu eta ur-depositoa atzean lagatakoan eskuinera doan pista hartu; 43.178790,-2.478050), Ubitxa erreka (Elgetako 
errepidearen eta Unbe arteko pistan; 43.177647,-2.473680), Galdaramiño 3 (Unbe eta Laupago arteko bidean; 43.169588,-2.472584), Ubitxa txabolak (abia-
puntua hirigunean dagoen Ubitxako iturriaren ondoko eskaileretatik; 43.178238,-2.471559), Txonta eta Urki Kurutzekua arteko pista (43.178677,-2.462713), 
Asurtza (Altamira Goikoa baserriaren eta Asurtza arteko bidean; 43.164992,-2.462196), Salbatore (Elkartearen azpian; 43.173749,-2.451580), Salbatore-Asur-
tza (43.170755,-2.452809), Lekondiola (abiapuntua Murrategi kaleko eskaileretatik edo kale beretik abiatuta Egigurenabeletxe baserrira daraman pistatik; 
43.180280,-2.447680), Altzeta (abiapuntua: Lekondiolako bera; 43.182745,-2.445545)
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hark ez zuen sekula ikusi. Kasu 
batzuetan bide zaharrak dau-
de, erdi galduta, eta baliteke 
jendeak ez ikustea. Gainera, 
kasu horretan, oso iturri po-
lita da Egoarbitzakoa”, gehi-
tzen du.

Hainbeste iturriren artean, 
Charolak badu gustokoena. 
“Elgetako Atxilu iturria gus-
tatzen zait. Miraballes base-

rriaren inguruetan dago, ka-
robiaren behealdean, Asentzio 
azpian”, esan digunez.

Askak, labaderoak eta  
hiriguneko iturriak
Landa-guneetako iturriak ja-
sotzeaz gain, Charolak zenbait 
aska eta labadero dokumentatu 
ditu, eta jatorria iturburu ba-
tean duten Eibarko hiriguneko 

iturriei ere argazkiak egin diz-
kie. “Ez nintzen aska edo laba-
deroen bila ibili, baina bidean 
eurekin topo egiten nuen eta 
argazkiak egin nizkien, kokape-
na zehazteaz gain. Hala ere, 
gehiago daude”, argitzen du. 
Barandoguena, Aristi, Soso-
la, Pagolatxabola, Sumendixa, 
Lezeta, Arikitxabekoa, Gaztelu 
eta Altzubarrenekoak jaso ditu, 

besteak beste. Herriko iturriak, 
ostera, bai, den-denak jaso ditu 
liburuan, eta 14 dira guztira.

Lana atsegin handiz eta 
musutruk egin du. Horrela, 
www.deporeibar.eus webgu-
nean Mendi Batzordeak duen 
atalean dago ikusgai PDF for-
matuan eta esteka baten bitar-
tez iturriak kokatuta agertzen 
diren mapa batera jo daiteke.

Charolak mapa batean batu ditu dokumentatu dituen iturriak. Irudian, Eibar iparraldeko iturriak.
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Lerro hauek idazten ditut Eibarrek 1. Mailan jokatutako azken 
partiduaren ondoren, zazpi urtetako ibilbidea egin eta gero. 
Kontu! Ez diot hori izango denik Eibarren historiako azkena 1. 
Mailan, eta ñabardura horrek badu garrantzia. Eibarren histo-
riako 81 urtetako ibilbidearen etaparik distiratsuena amaitu da 
eta sasoi berriaren aurrean gaude.

Aipatutako urte horietan guztietan kirol zein ekonomi arloko 
denetariko uneak bizi izan ditugu eta klubak ondo jakin izan du 
izandako arazoei egokitu eta bere nortasun ikurrei eusten. Ho-
rren “sekretua” klubaren kudeaketa Eibarrek duen nortasuna-
ren ezaugarriekin paraleloan joatean dago: zorroztasuna, lana, 
sakrifizioa, askoren arteko ahalegina... Aurrean dugun erronke-
tako bat da, ekonomia nagusi den ingurune oldarkor honetan, 
azken urteotan errealitate horretara egokitu behar izan diren 
nortasun-ezaugarriak berreskuratzea, indartsu.

Maila guztietan hain konpetitiboa den arlo horretan, edonon-
dik begiratuta ere erraldoiei aurre egin behar diegun futbolean, 

gure proiektua bestelakoa 
izan behar da, gure sustraiak 
inoiz baztertu gabe; “oiha-
nean” handiei aurre egiteko 
asmoa badugu eurek egiten 
duten erara, jakinda gure 
kasuan bide hori askoz ere 
estuagoa dela, kale egingo 
dugu. Jaitsierak aukera es-
kainiko digu zer izan nahi 
dugun aztertzeko, eta au-
sartak izan behar gara bai 
analisian eta baita kritikan 
ere, alderantziz egitea gure 
burua engainatzea izango 
litzatekeelako. Hortik abia-
tuta, badago ilusioari eutsiz 
proiektu berria eraikitzeko 
aukera.

Gure desberdintasuna 
guztiok batuta egotean datza, proiektuaren batasunean; eta, 
horretarako, guztiok gara garrantzitsuak. Futbolaren munduan 
zeozer izatea ahalbidetuko diguna bakarrak izatea da; baina, edo-
zein kasutan ere, elkar hartzen badugu. Futbola sentimenduak 
dira, emozioak... Zalegoaren ilusioa berreskuratu behar dugu eta, 
helburu horretarako, guztiok gara beharrezko: elkarrekin lan egi-
tea dagokigu eta, inoiz baino gehiago, gure sustraietara itzultzea.

Eta orain zer?

 “Jaitsierak 
aukera eskainiko 
digu zer izan nahi 
dugun aztertzeko, 
eta ausartak 
izan behar gara 
bai analisian eta 
baita kritikan ere”

Jesus Gutierrez
Jesus Gutierrez

Bueltau da zaratia Eibarko kalietara. Esango neuke etxeratze 
agindua altzau zebenetik mugimendu haundixagua dabillela 
herrixan. Automobil gehixago dabiz, eta trafikuak eragitten 
dabena, poluziñuaz gaiñera, zaratia da.

Amaiera bako obren kontuak ez gaittu abandonau, konfina-
menduan salbu. Mailluka pneumatikuen tratatata gogaika-
rrixak segitzen dau geurian. Errebalen inguruan bizi garanori 
galdetu bestela. Obra bat amaittu baiño lehenago beste batzuk 
jarri dittue martxan. Hamaika hillabete badira kale-zinttak zu-
latzen, tubuak sartzen, eta aparkatzeko lekuak kentzen betiko.

Baiña beste zulatze zarata batzuk be batu dira gure egunero-
ko orkestra desafinatu eta astunera: etxe barrixetako obrena. 
Bai, makiñatxo bat etxe dabiz eraikitzen, lasterketa zoruan. Ba-
tzuk iñork pentsauko ez leuken lekuetan, eta kolpian Eibarre-
ra inguruetako biztanle guztiak bizitzera etorriko balitzaz lez. 
Proiektu asko ei dagoz 200 bat etxebizitza egitteko. Hasieran 
zeken asmua 500 egittia zan. Baiña 1.000 bat etxe huts izanda 
herrixan, ze zentzun daka hainbeste eraikitziak?

Jarraitzen dogu 2008. urtiaren aurreko mentalidade bera-
rekin: bota eta eraiki. Ez dogu ezer ikasi. Bitarttian, ondare 
industriala txiki-txiki egin edo abandonatuta. 

Desarrollista izatia oso barruan daroiagu, zer egingo detsa-
gu, bada!

Izurrixak zeozer erakutsi badesku izan da Eibar ez dala herri 
gozua bizitzeko. Lehen be bagenkixan hala zana, baiña hainbeste 
ibili gara gure zulo honetako baztar guztietan urten ezinda eze, 
benetan konturatu gara dana dakala hobetzeko.

Horregaittik, eraiki barik dagozen orubietan jendiarendako 
espaziuak egittiaren aldekua naiz, ez bakarrik zinbili-zanbu-
luak dittuenak (hórrek be bai, jakiña), arbolak eta bankuak di-
ttuen guniak, zelaixa dakenak trankil jarritta egoteko moduko 
lekuak. Herrigunian bertan. Porlan eta adreillu gitxiago eta 
naturaleza gehixago. Ze danok ezin dogu Kalamura igo, ezta 
mendixan pasiuan ibili be.

Plan general barrixa egittekuak dirala entzun dot: gure on-
daria zaindu eta bizi-girua bizkortuko ahal dau!

Bota eta barrixa egin

"Jarraitzen dogu 2008. urtiaren 
aurreko mentalidade berarekin: 
bota eta eraiki. Ez dogu ezer ikasi. 
Bitarttian, ondare industriala 
txiki-txiki egin edo abandonatuta" 

Leire Narbaiza
Leire Narbaiza
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Urteroko ohiturari jarraituz, 
ikasturte amaierako afarime-
riendarekin esan diote agur 
berbalagunek 2020-21 ikas-
turteari. Segurtasun-neurri 
guztiak zainduz …eta kitto! 
Euskara Elkartearen egoitzan 
elkartu ziren eguaztenean tal-
de ezberdinetako kideak. Hain 
justu ere, horixe da azken eki-
taldi horren helburua: talde 
desberdinetako berbalagunak 
elkartzea eta elkar ezagutzea, 
euren euskal harreman-sarea 
handitzeko.

…eta kitto!-ren egoitza topa-
leku eta modu ezinhobean esan 
diote agur aurtengoari; lagun 

giroan mokadutxoa hartzen eta 
urte osoko esperientziak par-
tekatzen. Iazkoarekin aldera-
tuta hobea izan da aurtengoa, 
“iazko apirilean, konfinatuta 
geunden eta etxetik euskera 
online praktikatzeko aukera 
eskaini genien berbalagunei, 
baina ez da gauza bera. Aurten 
berriz ere elkartu ahal izan dira 
ohiko moduan, astean behin 
ordubete taberna edo terraza 
batean”, diote elkartetik. 

Gainera, aurten, hainbat 
ekintza egin ahal izan dituz-
te, “teknologia berriei buruz-
ko saio bat, Idiazabalgo gazta-
dastaketa eta Albaolara irteera 

egin ahal izan ditugu aurten, 
besteak beste. Iaz ezin izan 
genituen gauza asko antolatu 
eta, beraz, aurtengo horiek, 
pozarren hartu dituzte berba-
lagunek”. 

Irailetik aurrera berriro
Azkeneko hilabeteetan egin-
dakoa partekatzeko aukera bi-
kaina izan zuten berbalagu-
nek eguazteneko topaketan, 

eta batzuk argi dute: “Gaurkoa 
ikasturte amaierako ekitaldia 
izan arren, elkartzen jarraitu-
ko dugu, udako oporrak hartu 
arte behintzat. Mintzaprakti-
ka egin gabe luzaroan egonez 
gero, mingaina erdoildu egin-
go zaigu-eta” dioskue. Irailean 
berriz ere ekingo dio …eta kit-
to!-k izen-emate kanpainari. 
Ekintzaz beteriko ikasturtea 
izango dela aurreratu dute.

Berbalagunek
 jai-giroan agurtu  
dute ikastaroa

Hurrengo astelehenean, ekainak 14, zozketatuko du …eta kitto! 
Euskara Elkarteak sanjuanetako otarra. Eguerdiko 12:30ean 
egingo da zozketa Urkizuko parkean (goiko aldean). Oraingoan 
Eibar Merkatalgune Irekia, Arregi-Domínguez arraindegiak 
eta Mugika eta Otegi harategien laguntzari esker prestatu ahal 
izan du …eta kitto!-k 500 euroko otar ederra. Kalera aterata-
ko rifa guztiak saldu direla-eta, eskerrik beroenak eman nahi 
dizkie elkarteak herritarrei, babes hori ezinbestekoa baitu jar-
dunari eusteko.

Sanjuanetako 
otarra astelehenean 
zozketatuko da
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PROBA HASTEKO PREST

BALOIAK JOKOA EMATEN DU

ADI, HOR DOA
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Aurkezpenean …eta kitto!-ko 
ordezkariekin batera,  Iker Itu-
rricastillo San Andres ostala-
rien elkarteko presidentea eta 
Ongietorri tabernako ugazaba 
eta Ana Telleria Garapen Eko-
nomiko, Enplegu eta Berri-
kuntza Batzordeko zinegotzia 
egon ziren.

Ostalaritzara bideratutako 
poster hau ez da lehena, izan 
ere, udazkenean elikagaien 
lau horma-irudi argitaratu eta 
banatu zituen …eta kitto!-k 
okindegi, fruta-denda, harate-
gi eta arraindegietan jartzeko. 
Posterrek izan zuten arrakas-
ta ikusita eta herritarrek oso 
erabilgarritzat hartzen dutela 
kontuan izanda, oraingoan, 
ostalaritzari zuzendutako 
posterrak argitaratu dira eta 
datozen egunotan banatuko 
dira herriko establezimen-
duetan, bi bakoitzean: bata 

terrazan jartzeko, eta bestea 
barrualdean. Poster horietan 
tabernari eta bezeroen artean 
erabili ohi diren zenbait esal-
di eta hitz ageri dira: zer nahi 
duzue? kafesnea, hutsa, ga-
ragardoa, ogitartekoa, ardo 
beltza, zenbat da?... Ekimenak 
bezero eta tabernarien arteko 
euskarazko harremana erraz-
tea du helburu.

94 establezimendutan bana-
tuko dira posterrak, beti ere ba-
rra zerbitzua dutenetan. Kasu 
honetan jatetxe hutsak direnak 
alde batera laga dira, ez baita 
euren jardunerako egokia.

Horrekin batera, oinarriz-
ko hiztegitxoa ere banatuko 
zaie ostalariei eta terrazetako 
mahaietan horma-irudiaren 
QR kodea daraman pegatina 
ere bai. Kode horrekin mugiko-
rrean deskargatu ahal izango 
da posterra.

Edozein kasutan ere antola-
tzaileek azpimarratu nahi izan 
dutenez “ez dugu poster polit 
bat soilik bilatzen, baizik eta 
erabilera sustatuko duen tres-
na bat. Tabernari-bezeroen 
arteko ohiko elkarrizketak ez 
dira oso aldakorrak izaten, 
lexikoa ez da ez oso luzea ez 
oso zaila. Gogo apur batekin, 
gutxienez elkarrizketa elebi-
dunak bideratu daitezkeela 
uste dugu”.

Terrazetan ere 
Euskeraz Primeran!
Astelehenean aurkeztu zuen …eta kitto! Euskara 
Elkarteak Euskeraz Primeran! programako ekimen 
berria: “Edariak eta kafeak” ostalaritzarako posterra. 
Euskeraz Primeran!-en helburu nagusia merkataritza 
eta ostalaritzan euskararen erabilera bultzatzea da eta 
Eibarko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko 
Jaurlaritzaren babesarekin jaio zen orain dela sei urte.

“Herriko 94
establezimendu-
tan banatuko dira 
horma-irudiak”
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STEAM BPTD Makers-ek au-
kera ematen die eskualde-
ko haur eta gazte guztiei 

zientziaren, teknologiaren, in-
geniaritzaren, arteen eta mate-
matikaren mundua zuzenean 
ezagutzeko. Eskualdeko haur 
eta gazteentzako ekimenak eta 
esperientziak bultzatzen ditu, 
eta neskak horien funtsezko 
parte izan daitezen bilzatzen 
du, beren etorkizuna askatasu-
nez aukeratzea eragozten dieten 
oztopoak gaindituz.

Helburu behinekoena da 
ikasle eta  zentroek STEAM bo-
kazioak sustatzeko egiten duten 
ahalegina erakustea,  eta , era 
berean, hezkuntzan STEAM 
arloa balioan jartzea.

Erronka
Parte-hartzaileen proiektuak 
zientziaren eta teknologiaren 
esparrukoak dira, 2020-2021 
ikasturtean garatutakoak. Hiru 
mailako sailkapena egin da: 
LH5 (6 bideo), LH6 (5 bideo) 

eta DBH1-4 (4 bideo).Maila ba-
koitzeko talde irabazle bakarra 
egongo da. 

Proiektuen zabalkundea egi-
teko epea ekainaren 7an ireki 
zuten eta 15era bitarteko ikus-
taldiak besterik ez dira kontuan 
hartuko. Maila-tarte bakoitzean 
ikustaldi gehien dituen bideoa 
izango da irabazlea. Hilaren 
18an emango dira jakitera 
proiektu irabazleak. 

Bi sari egongo dira aukeran, 
talde irabazleak nahi duena 
hautatu dezan: batetik, Geo-
parkeko bisita gidatuen eskain-
tzako irteera bat; eta, bestetik, 
500 euroko erosketa-bonua,  
taldekide guztiek eskualdeko 
elektronika dendaren batean es-
kolako materiala erosi dezaten.

Bideoak ikusteko QR kodea:

STEAM bokazioak sustatzeko 
beharra
Erronka erabakigarri baten 
aurrean daude Euskadiko gi-
zartea eta enpresa-eta hez-
kuntza-sektoreak. Izan ere, 
egungo garapen eta ongizate 
mailari eusteko  eta herrial-
de lehiakorra izaten jarrai-
tuko badugu, ezinbestekoa da 
STEAM arloetan erreferente 
izateko lagungarria den talen-
tua sortzeko gai izatea

Eustaten arabera, Euska-
din, lau urtean, %17 ikasle 
gutxiago matrikulatu dira 
STEAM ikasketetan. Lanbide 
Heziketatik eta Unibertsita-
tetik irtendako ikasleen %39 
dira, hain zuzen, alor horie-
tan titulatutakoak. Errealita-
te hori are nabarmenagoa da 
emakumeen kasuan: STEAM 
adarrak aukeratzen dituzten 
neskak ikasle sartu berrien % 
9 baino ez dira Lanbide He-
ziketan, eta Unibertsitatean 
%31. 

Zein da errealitate honen 
arrazoia? Neskek zergatik ez 
dituzte STEAM ikasketak au-
keratzen? Aurreiritzi, estereo-
tipo eta uste oker asko daude 
zientzia- eta teknologia-ikas-
ketei eta zientziaren ikuspe-
giari lotuta. Horrek guztiak 
eragin handia du nesken az-
ken erabakian. Gainera, beste 
bi arrazoi ere aipatu daitezke: 
batetik, txikitatik barneratzen 
doazen genero-estereotipoak, 
eta, bestetik, orientazio akade-
miko eta profesional tinkorik 
ez izatea. 

STEAM ikasketetan ema-
kumerik ez egotea, beraz, 
gainditu  gabeko irakasgaia 
da oraindik. Baina hutsune 
hori betetze aldera, filosofia 
honekin bat egin duten proiek-
tuek gorakada nabarmena izan 
dute azken urteotan Euskadin. 
Horren adibide ezin hobea da, 
besteak beste,  erreportaje honi 
hasiera ematen dion “Debaba-
rrena We Make!” ekimena. ■

Abian da STEAM ekitaldia:
We Make Debabarrena!

STEAM ekitaldia bideo-erronka bat da, ikasturtean zehar eskualdeko zenbait ikastetxetako ikasleek egindako 
zientzia- eta teknologia- esperimentuak ezagutzera ematen dituena. Debegesak, Debabarreneko Garapen 

Agentziak, bailarako ikastetxeekin elkarlanean gauzatutako proiektuan Eibar BHI, Amaña eta Urkizu  
ikastetxeetako lau taldek hartu dute parte guztira. 
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Oraindik oso gaztea dugu 
Ernesto Ezpeletaren se-
mea aizkora munduan 

eman dezakeena sumatzeko, 
baina ibilbide ezin zuzenagoa 
darama espezialitate horretan 
izena egiteko. Badaki hori zaila 
dela oso, baina etapak osatzen 
dihardu, ikaragarrizko jauziak 
baztertu eta bideari tinko eutsiz, 
txapelketaz-txapelketa eta, ahal 
duen neurrian behintzat, aizko-
rarekin egindakoarekin goza-
tuz. Gasteizko finalaurrekoan 
bost nafar izan zituen aurrean 
eta, Zubietako Patxi Mindegia 
eta Arostegiko Oier Kañamare-
sekin, Hodeik etzi eguerdian, 
12:00etan hasita, Azpeitiko Iza-
rraitz frontoian jokatuko den 
aurtengo edizioko finalerako 
txartela eskuratu zuen. Zutika-
ko lanean 45 ontzako enborrari 
egin behar izan zioten aurre 
eta, jarraian, kanaerdiko biri 
etzandako lanean. Zutikakoan 
izan zuen istripua eta aldarte 
bikaina erakutsi zuen egoera-
ri aurre egiten, esanguratsua 
segundoak garrantzi berezia 
hartzen duten une horietan; 
“temple”-ari bikain eutsi zion 
Ezpeletak, errua berarena izan 
zela onartzen duen bezala, “kol-
pea ez nuelako ondo jo, baina 
ezin nintzen kateatuta geratu; 
askatu eta kaxan ondo gorde-
tzea zegokidan”. Ezustekoak 
baliteke barnean daraman “bes-
te hori ere” ateratzea; kasua da 
Ezpeleta gazteenak denborarik 
onena markatu zuela, 6 minutu 
eta 45 segundorekin. Aizko-
ra munduan hain ospe handia 
duen Mindegiatarren Patxik 7 
minututan bete zuen berea eta 
Oier Kañamaresek 7 minutu eta 
21 segundotan. Horrela heldu 
gara Urrezko Banakako Aizko-
lari Txapelketako domekako 
finalera, 45 aizkolari bidean ge-

ratu eta gero. Hodei Ezpeletak 
final-zortzirenetan ekin zion 
txapelketari eta, Gasteizkoaren 
aurretik, beste bi kanporaketa 
gainditu zituen, Berastegin eta 
Lekunberrin jokatutakoei. 

Gazte baten ibilbide sendoa
Sei urterekin hartu zuen aizkora 
lehen aldiz Hodeik, handik ur-
tebetera lehen plazak egiteko, 
aste berean Altzolan eta gurean, 
Eibarren. 17 urterekin Bizkaiko 
2. Mailako txapelketan jardun 
zuen lehenengoz eta, ondoren, 
18 urtetik azpikoen Euskal He-
rriko kintopekoan. Mauri-Ja-
taben aipatutako Bizkaiko txa-
pelketa hori irabazi eta gero, 19 
urtez azpiko txapela eskuratu 

zuen Azpeitian. Behin 20 urte 
eginda, 23 urtetik azpikoen 
lehiaketetan sartu zen buru-
belarri, eta iaz Urrezko Aizko-
raren binakako finalean izan 
zen lehenengoz, aurten Goize-
der Beltza lagun zuela bigarren 
postua eskuratzeko lehiaketa 
horretan. Sasoian dugu Hodei 
(1’81 metro eta 81 kilo) eta pla-
zatik kanpo lasai hartzen ditu 
gauzak, presa handirik gabe; 
beste gauza bat da behin lehian 
sartuta, “urduritasuna bazter-
tzea kostatzen zaidalako, eta 
baita nire onena ematea ere”.

Domekan berea emateko as-
moa du Hodei Ezpeletak, “ea 
gerra pixka bat emateko gauza 
naizen, bakoitzak baditugu-eta 

gure armeak”, dio eibartarrak. 
Finalerdietakoa ez du uste fi-
datzeko pista onena denik eta 
bi aurkariak ikusten ditu bera 
baino faboritoagoak: “Minde-
gia artista da zutikako lanean 
eta Kañamaresek jokatutako 
azken banakako guztiak irabazi 
ditu”. Finalerdi egunean ere ez 
zituen gauzak argiegi: “Ez nuen 
ezer espero. Gorputzaldi eta 
txispa onarekin aurkitu nin-
tzen... Lan motzak izatea ere 
lagundu zidan, aurreko egu-
netan katarroarekin -eta ibili 
nintzelako”. Aizkoraren kirtena 
apurtzea ere ez da eguneroko 
kontua eta azken aldian bizi 
dugun egoera bereziari bota-
tzen dio “errua” aizkolari gaz-
teak: “Zutikako lanak daka-
rren tentsioari gehitu behar 
diogu badaramagula ia bi urte 
erakustaldi edo erakustaldirik 
egin gabe... Segurtasun falta 
horrek deskuidoetan erortzea 
dakar”. Finalean jardun luzea-
goari egin beharko diote aurre, 
“20 minuturen bueltan izan-
go garela uste dut, etzanda ere 
60 ontzako lau enbor moztu 
beharko ditugulako”.

Behin aizkoran hasita, espe-
zialitate guztiak ditu gogoko 
Ezpeletak, denetarik emateko 
eskaintzen diotelako: "Tekni-
ka, potentzia, abiadura, iraun-
kortasuna... Denetan hobetu 
daiteke".Goizez entrenatzen du 
normalean eta, aizkoran nola, 
mendian hala, fondoa lortzen 
saiatzen da, "luzaketa batzuk 
egiteaz gain". Ernesto aita izan 
du beti lagun eta horrela jarrai-
tzen du, "beti harmonian esa-
ten dena". Plazan ere eskertzen 
du konpainia hori: "Beti trans-
mititzen dit zeozer eta nik exi-
gentzia puntu hori behar dut. 
Gorputza ez lokartzeko extra 
hori ondo datorkit". ■

URREzko Aizkoraren BILA
Orain dela hamabost egun lortu zuen Hodei Ezpeletak Urrezko Banakako Aizkolari Txapelketako 24. edizioko 

finalerako sailkatzea. Gasteizen jokatutako finalerdian, gainera, berak markatu zuen denborarik onena, eta kontuan 
izanda aizkoraren kirtena apurtu zuela zutikako enborrarekin ziharduela. ETB1-k aurreko asteburuan eskainitako 

erreportajean ikusi zenutenok nabarituko zenuten zelako lasaitasunarekin egin zion aurre une hartako zoritxarrari, 
azkenean bere onena eman eta etzi eguerdian Azpeitian jokatuko den finalerako txartela eskuratzeko.

Hodei Ezpeletak eskertzen du aitaren presentzia lehiaketetan.
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Zer da zuentzat mailaz igo-
tzea? Eta zuretzat bereziki? 
Orain dela urte batzuk taldea 
zein justu zebilen ikusita, alda-
ketaren fruitua izan da lortuta-
koa: lan guzti horren ondorioz 
merezitako oparia. Ni, pertso-
nalki, oso harro nago eta baita 
gogotsu ere hurrengo denbo-
raldiari begira.
Zuen helburua bete da goitik 
behera? 
Igotzea helburuetako bat zen 
eta, seriotasunez eta konpromi-
soz hartu dugunez, esan daiteke 
baietz. Urte zoragarria izan da.
Bi faseak batuta, bederatzi 
neurketetan bederatzi garai-
pen. Hainbesteko nagusitasu-
na erakutsi duzue? 
Ez da hain erraza izan, baina 
partidu bakoitzaren inguruan 
Andonik egindako aurretiko 
lanak eta Eneritzen indarrak 
guztiok kutsatu gaituzte.
Baduzu gogoan geratuko zai-
zun une berezirik? Orain arte 
lortu duzun handiena izan da?
Azken partiduaren ondoren-
goko betetasunarekin geratzen 
naiz. Eta bai, Euskal Ligara igo-

tzea nire orain arteko lorpenik 
handiena dela uste dut. Beti 
ere, ahaztu barik eskulaboiak 
harreman sendoak izateko au-
kera eskaini didala.
Nola ikusten duzu zeure bu-
rua hemendik aurrerakoan? 
Liga berriari harro eutsiko dio-
gulakoan nago; nire aldetik, 
ikasten saiatuz eta talde-lana-
ri eutsiz.
Aita eta neba ere eskubaloiari 
lotuta daude. Elkarrekin zau-
detenean eskubaloiaren ingu-
ruan diharduzue? 
Bada bai. Aurten, gainera, 
streaming-a dela-eta, partidu 
gehiago ikusi ditugu elkarrekin.
Ane atezainak ere taldea laga 
berri du. Zer ekarri dizu bera-
rekin jokatzeak? 
Bere papera urte guzti hauetan 
ezinbestekoa izan da. Senior 
taldera igo nintzenetik bere 
sendotasunak asko lagundu dit.  
Maila berriari eutsiko diozue?
Bai, denon artean lan ona egin 
dezakegula pentsatzen dut. 
Zertarako mugak jarri, jube-
niletatik oso jende ona dato-
rrenean?

“Talde lanaren fruitua dira gure 
taldeek denboraldi honetan 
eskuratutako maila-igotzeak”

10 urte daramatza 
Eibar Eskubaloiko maila 
ezberdinetan jokatzen 
eta aitortzen du senior 
mailako Grupo Mecalbe 
Eibarrek lortu berri duen 
Euskal Ligarako igoera 
bere ibilbide motzeko 
lorperik handiena dela. 
Hala ere, oinak lurrean 
ditu eta ez du burua galdu 
nahi, maila berriaz eta 
eskubaloiaz gozatzen 
jarraitzea besterik ez.

<<<  MALEN AJA 
Grupo Mecalbe Eibar Eskubaloia  >>>

Bizitzaren erdia darama 
gure herriko eskubaloi 
taldeetan jokatzen, 12 
urterekin J.D. Arraten 
hasi zenetik orain arte. 
Azken denboraldian 
senior mailako Hierros 
Servando Eibarren 
bigarren taldearekin 
igoera lortu berri du                                      
2. Nazionalera. Heldu zaio, 
bai, egindako lanaren 
fruitua jasotzeko unea. 

<<<  UNAI GALLASTEGI 
Hierros Servando Eibar Eskubaloia  >>>

Zer da zuentzat mailaz igo-
tzea? Eta zuretzat bereziki? 
Aukera paregabea eta eskuba-
loi lehiakorrago baterako jau-
zirik handiena. Niretzat asko, 
lehenago ere igoerarako beste 
final bat galdu eta gero, laga gai-
tuzten taldekideen sakrifizioa 
bertan islatzen delako.
Bi faseak batuta, 12 partidu-
tan 11 garaipen lortu dituzue. 
Hain erraza izan da? 
Hasieratik espero genuen den-
boraldi ona egitea, lagunarte-
koak ere irabazi genituelako, 
baina zaila zen hain ona izango 
zenik sumatzea. Baina ez da 
erraza izan, oso partidu gogo-
rrei ere aurre egin behar izan 
diegulako. Pulporen aurka Zu-
maian jokatutakoak nahiko lan 
eman zigun eta, zer esanik ez, 
Ordiziaren kontra jokatutako 
biek.  
Ordizia Siglo XX izan zen ira-
bazi zizuen talde bakarra, bai-
na bigarren fasean mendekua 
hartu eta eurei irabazita lortu 
zenuten igoeraren saria. Mo-
tibazio berezia izan zenuten 
okasiorako? 

Galdutako partidua ondo etorri 
zitzaigun oinak lurrean izateko, 
baina gure motibazioa berdina 
izan da beti: irabaztera irtetea, 
besterik gabe.
Hala ere, igoera ospatzeko 
itxaron beharra egokitu zitzai-
zuen. Une gogorrak izan ziren?
Bagenekien igoera azken par-
tiduaren zain egongo zela eta 
prestatuta geunden. Baina, bai, 
tentsioa nabaritzen zen giroan, 
beste partidua nola zihoan ja-
kin arte.
Orain arteko zure lorpenik 
handiena izan da eskubaloian? 
Bai, orain dela lau urte iraba-
zitako Gipuzkoako Koparekin 
batera; orduan ere denboraldi 
latzari amaiera bikaina eman 
genion.
Nola ikusten duzu zure burua 
hemendik aurrera? Noraino 
heldu daiteke taldea? 
2. Nazionalean jokatzen eta lor-
penaz gozatzen ikusten naiz. 
Taldea gaztea da eta badu zer-
tan hobetu, baina mailari ego-
kituko garelakoan nago. Ez 
gara lehenak izango, baina ezta 
behean egongo garenak ere.
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>>> Bigarren mailan jokatu 
zuen azken denboraldian Ei-
bar KE gidatu zuen entrenatzai-
leak hartuko du berriro taldea 
denboraldi amaieran orduko 
hartan izandako emaitza bera 
lortzeko itxaropenarekin. Gaiz-
ka Garitanok, beraz, bigarrenez 
zuzenduko du Eibar FT; bi sa-
soirako sinatu du, eta beste ur-
tebetez luzatzeko aukera dago. 
Aurrekoan bezala, eta Garitano 
egon den beste taldeekin gerta-
tu bezala, oraingoan ere Patxi 
Ferreira izango du bigarren en-
trenatzaile. Aurretik 2012-13 
denboraldian hartu zuen Ga-

ritanok Eibar FT-ren lehen en-
trenatzailearen kargua, artean 
2. B mailan zegoen taldean eta, 
bi denboralditan izandako bi 
igoerei esker, Lehen Mailara 
iritsi zen taldea. Bere debutean 
Eibar FTk lehen itzuli bikaina 
egin zuen, baina ezin kaskarra-
goa izan zen bigarrenean zortzi 
puntu irabazi zituen bakarrik 
eta jaitsiera postuan amaitu 
zuen; baina, diru kontuenga-
tik, Elx-ek galdutako postua 
eskuratu zuen eta, horren on-
doren, beste sei denboraldi egin 
ditu 1. Mailan, guztiak Jose Luis 
Mendilibar entrenatzaile izan 

duela. Orduko hartan Mendili-
barrek hartu bazuen Garitano-
ren lekua, oraingoan alderantziz 
gertatuko da. Garitanok azken 
urteotako tarte horretan Va-
lladolid, Deportivo eta Athle-

tic zuzendu ditu eta ez du zorte 
handirik izan, batez ere aurre-
neko bi taldeetan; Athletic-ekin, 
egoera zail batetik ateratzeaz 
gain, Kopako finalera ere iritsi 
zen behintzat. 

Gaizka Garitanok gidatuko du 
Eibar FT-ren etapa berria

>>> Zazpi neska eta lau mutil 
aurkeztu zituen gure herriko 
klubak aurreko asteburuan 
Donostiako Paco Yoldi igeri-
lekuetan jokatutako txapelke-
tan. Zapatuan eta domekan jo-
katutako jardunaldietan Eibar 
Igerixan-ekoek lan bikaina egin 
zuten beste behin, askok orain 
arte zituzten markak hobetze-
raino. A finaletan izan ziren 
Miren Galdos (50, 100 eta 200 
bizkarrean) eta Iker Calvo (100 
tximeletan eta 100 bularrean), 
eta Galdos 3. postuan sailkatu 
zen 200ekoan; Calvok, bestal-
de, B finaletako 50 bularrekoa 

bereganatu zuen. Eta izan ziren 
beste lau eibartar B finaletara-

ko sailkapena lortu zutenak: 
Elene Oiarzabal, 50 eta 100 

bizkarrean hartu zuen parte, 
50ekoa irabazteko, eta Iraia 
Oruezabal (200 bularrean), 
Maddi Maguregi (200 estiloe-
tan) eta Roke Etxeberria (50 
tximeletan, laugarren sailka-
tzeko) izan ziren beste hirurak.  
Bihar urte osoan denboraldi-
ko hitzordu berezienetakoa 
izango dute zain Eibar Igeri-
xan-ekoek, igeriketako 32. San 
Juan Saria jokatuko baitute 
Ipurua kiroldegian, arratsal-
deko 16:00etan hasiko den egi-
tarauaren barruan. Hori dela-
eta, igerilekua itxita egongo da 
jendearentzat 20:00ak arte.

Eibar Igerixanek 11 ordezkari izan zituen Gipuzkoako IV. Irekian

Mendilibar eta Garitano batak besteari txanda ematen dabiltza azkenaldian.

Eibar Igerixaneko mutilen taldea osatu zutenak Donostiako jardunaldian.

>>> Gasteiz, Markina, San-
turtzi, Barakaldo... eta Euskal 
Herriko beste zenbait tokitako 
jendea etorri zen aurreko zapa-
tuan Eibarko Mendi Itzuliaren 
22. edizioa egitera, antolatzai-
leen aurreikuspen guztiak txi-
ki lagatzeko: "Asurtzako anoa-
postuan janari eta edari guztia 
agortu egin zitzaigun", aipatu 
digute. Baina Arratetik pasatu 
zirenek txartela jaso zuten pin-
txoa eta edaria hartzeko Depo-

rren. Astean zehar egin zuen eu-
riak eguraldi lainotsuari eman 
zion paso eta parte-hartzaileek 
giro onean egin ahal izan zuten 
itzulia. Arratsaldean, gainera, 
esperientziak partekatzeko au-
kera izan zuten Deporren ber-
tan. Klub Deportiboko mendi 
batzordeko antolatzaileek go-
goratu dutenez, "Itzuliko kami-
seta erreserbatu zenuten guz-
tiok klubean jaso dezakezue eta 
oraindik geratzen dira batzuk". 

350 lagun Eibarko Itzulian

Anoa-postuetan ere larri ibili ziren parte-hartzaile guztiak artatzeko.
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Entreamigos-Lagun Artean 
eta Pagatxaren artean anto-
laturiko “Pagatxa Mugimen-
duan” prozesuaren barruan, 
datorren astean beste saio bat 
egingo dute: “Zerk pizten nau? 
Zer egin dezaket?” izenburua 
izango du eta eguenean (ekai-
nak 17) egingo da, 17:00etan 
Arrate Kultur Elkartean. Au-
rreko saioak bezela, hau ere 
emakumeei zuzenduriko saio 
irekia izango da eta Aniaiz 
Ariznabarreta Ibarluzeak di-
namizatuko du.

“Pagatxa Mugimenduan” 
prozesuko hurrengo saio irekia 
ekainaren 17an izango da

Gipuzkoako Minbiziaren Aur-
kako Elkarteak gorputzaren 
bidez emozioak bereizten eta 
identifikatzen jakiteko ikasta-
roa antolatu du Eibarren, el-
kartearen egoitzan (Ardantza 
kaleko 11. zenbakian). Tailer 
terapeutikoa lau saiotan eman-
go dute, datorren asteko mar-
titzenean (ekainaren 15ean, 
18:30ean) hasita. Hurrengo 
saioak honako egun eta ordue-
tan egingo dituzte: ekainaren 
25ean (barixakua), 18:00etan; 
ekainaren 29an (martitzena), 
18:30ean; eta uztailaren 6an 
(martitzena), 18:30ean

Antolatzaileek azaldu dute-
nez, “AECC Gipuzkoak anto-
latutako tailerraren helburue-
tako bat hemengo naiz oraingo 

beharrak eta nahiak ezagutzea 
da. Hori guztia harreman eta 
prozesamendu emozional eta 
korporalaren bidez lortu ahal 
izango da, emozio horiek ase-
tzen saiatuz. Lau saio hauetan 
gorputz mailako emozioak nola 
esperimentatzen diren azter-
tuko da eta, horrekin batera, 
nork bere burua mozteko eta 
tratatzeko modua identifika-
tuko dugu”. Ikastaroa Jone Pa-
guey psikologoak emango du.

Izen-ematea elkartearen web 
orriaren bidez (gipuzkoa.aecc.
es) egin daiteke edo, bestela, 
943 20 24 94 telefono zenba-
kira deituz. Informazio gehia-
gorako 655 77 70 97 telefono 
zenbakira deitu edo gipuzkoa@
aecc.es helbidera idatzi.

Emozioei eta gorputzari buruzko 
tailerra emango du AECC 
Gipuzkoak elkartearen egoitzan

Juan Antonio Mogel ikastolako 
ikasleek egindako maketak ikus 
daitezke Topalekuan, “Jolasto-
kien eraldaketan murgilduta” 
izeneko erakusketan. Aurreko 
barixakuan inauguratu zuten 
eta bihar itxiko ditu ateak, baina 

haurrek marrazki eta makete-
tan irudikatu dituzten jolasto-
kiak nolakoak diren ikusi nahi 
baduzue oraindik baduzue ho-
rretarako aukera, 18:00etatik 
20:00etara bitartean zabaldu-
ko dute eta.

Juan Antonio Mogeleko ikasleen 
maketak bihar arte ikus daitezke

Gaur arratsaldean, 18:30ean, 
eskainiko dute kurtso amaie-
rako emanaldia txistu-ikasleek. 
Eibarko Musika Eskolan Enri-
que Monterorekin ikasten ari 
direnen saioa Untzagan, uda-
letxeko arkupeetan, izango da 
eta, ikasturtean ikasi dutena 
jendeari erakusteko ilusioa-
rekin, ikasleek hainbat pieza 
prestatu dituzte: Alazne Ziar-
solok “Iepo i tai” (Maoriar herri 
doinua), “Arroxali” (Imanol Ur-
bieta) eta “Bautista Basterretxe” 
(herri doinua) joko ditu; Ixone 
Bilbaok “Artzaina” (Frantziar 
herri doinua) eta “Ortzian izar 
eder” (herri doinua); Oihenart 
Agirrek “Txoria txori” (Mikel 
Laboa), “Alferraren astea” (he-

rri doinua) eta “Uso zuria” (he-
rri doinua); ondoren, Ixone eta 
Oihenart batera arituko dira 
“Anai Xanti” (Frantziar herri 
doinua) joten; Ixonek, Leirek 
eta Iratxek “Ixil ixilik” (herri 
doinua) eskainiko dute; ondo-
ren, Alaznek, Ainhoak, Leirek 
eta Iratxek “Baserritarrak” (he-
rri doinua) interpretatuko dute; 
Leirek eta Iratxek, berriz, “Alle-
gro” (G. F. Haendel); eta hiru-
kotea osatuta, Leire, Iratxe eta 
Ainhoa batera arituko dira “The 
medallion calls” (“Piratas del 
Caribe”, Klaus Badelt) eskain-
tzeko. Saioa agurtzeko, berriz, 
“Aldapeko” (herri doinua) eta 
“Txaka txaka txa” (herri doinua) 
joko dituzte denek elkarrekin.

Txistu-ikasleek kurtso amaierako 
emanaldia egingo dute gaur 
18:30ean udaletxeko arkupeetan
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Azken asteotan herrian koronabirus kasu berri gutxi izan 
direla ikusita, San Juan egunaren bezperan, hilaren 23an 
Lizarrako dultzaineroei egiten zaien harrera Coliseo antzo-
kian egitea erabaki du Udalak. Hasieran udaletxeko atarian 
egin behar zuten eta ekintza streaming bitartez eman, iaz 
egin zuten bezala, baina azkenean Coliseoko ateak zabaldu-
ko dituzte, antzokiko aforoa bete arte sartu ahal diren herri-
tarrek zuzenean ikusi ahal izateko.
Dultzaineroen harrera 13:00ean hasiko da eta, ikustera 
joateko, nahitaez eskuratu beharko da doako sarrera au-
rretik. Horretarako, Coliseoko leihatilan eskatu beharko da 
(hilaren 18an, 17:30etik 19:30era) edo Kutxabank bitartez 
hartu (18an, 17:30etik aurrera). Dena dela, sartu barik ge-
ratzen den jendeak ekitaldia zuzenean jarrai dezan, Udalak 
streaming bidez emango du bere YouTubeko kanalean.

Poesia eta musika uztartuko di-
tuen saioa antolatu du ekaina-
ren 19rako Itzamna akademiak, 
Udalak eta La Red Teatro tal-
deak. Saioa Txaltxa Zelaiko au-
ditorioan izango da, 19:00etan 
eta, besteak beste, Elena Mar-
tinek zuzentzen dituen Eibarko Koro Gaztearen eta Juan 
Bautista Gisasola Abesbatzaren kantuekin biribilduko 
dute. Maite Lorenzoren poesia taldekoei beste asko gehitu-
ko zaizkie eta, horiekin batera, Alberto Luis Egia (pianoare-
kin) eta Javier Alzola (saxofoiarekin) arituko dira.

Ekainaren 20ra arte egongo da ikusgai Fernando Garcia 
Rubiaren pintura-erakusketa Untzagako jubilatu etxean. 
Margotzerako orduan estilo inpresionistari jarraitzen dion 
artistaren koadroak ikustera joateko ordutegia honakoa da: 
astegunetan 19:30etik 21:00etara eta asteburuetan, berriz, 
12:00etatik 14:00etara.

Dultzaineroei harrera Coliseoan

Poesia eta musika gaua, hilaren 19an

Fernando G. Rubiaren koadroak

Pandemiaren ondorioz azken 
hilabeteotan emanaldirik egi-
teko aukerarik izan ez duen 
Eibarko Musika Bandak kon-
tzertua emango du domekan, 
12:30ean Untzagan. Carlos 
Sanchez-Barbak zuzenduko 
du etenaldiaren osteko lehen 
kontzertua eta hauek dira eskai-
niko dituzten piezak: “Gloria al 
Pueblo” (Perfecto Artola), “En 

un Mercado Persa” (Albert W. 
Ketelbey), “La Vida es Bella” 
(Nicola Piovani), “John Wi-
lliams in Concert” (Paul Laven-
der konp.) eta “Pacific Dreams” 
(Jacob de Haan). 

Saio honen ostean, bigarren 
emanaldi bat egingo dute ekai-
nean  Musika Bandakoek: hila-
ren 27an izango da kontzertua, 
12:30ean Urkizuko parkean.

Aurreko asteaz geroztik dago 
zabalik Portalean Dibujo Udal 
Eskolako eta Zeramika Udal 
Eskolako ikasleek egindako la-
nen erakusketa. Beste batzue-
tan bezala, Udal eskola bietako 
ikasleek sortu dituzten arte-
lanetan aniztasuna da nagusi, 
bai gaietan bai erabilitako tek-

niketan ere. Artisten artean, 
bestalde, haurren eta helduen 
lanak daude.

Ikasturtea agurtzeko urtero 
antolatu ohi duten erakusketa 
ekainaren 18ra arte egongo da 
martxan eta astelehenetik do-
mekara bitartean zabalduko di-
tuzte ateak, 18:30etik 20:30era. 

Hilabeteetako etenaldia eta 
gero, Eibarko Musika Bandak 
kontzertua emango du domekan

Marrazki eta Zeramika Udal 
Eskoletako ikasleen erakusketa 
zabaldu dute Portalean
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DENBORAPASAK
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DENBORAPASAK
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Desira bat eskatu. ANA DODERO
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BARIXAKUA 11

INFORMAZIO-GUNEA
11:00/19:00 Eibarko Klima-
Aldaketarako eta Energiara-
ko Ekintza Planari buruzko 
informazioa. Untzaga plazan. 
TXISTU KONTZERTUA
18:30 Musika Eskolako txistu 
ikasleen kurtso amaierako 
kontzertua. Untzagan  
(udaletxeko arkupeetan).

BILERA IREKIA
19:30 Sanjuanak prestatzeko 
bilera irekia. Txaltxa Zelaiko 
kioskoan.

ZAPATUA 12

#PUNTUETAKITTO
11:00/13:00 Indarkeria  
matxistaren kontrako ehuntze  
kolektiboa.  
Untzagan (harmailen aldean).
IGERIKETA
16:00 XXXII. Eibarko San Juan 
Saria. Ipuru kiroldegian.

DOMEKA 13

KONTZERTUA
12:30 Eibarko Musika  
Bandaren kontzertua.  
Zuzendaria: Carlos Sanchez-
Barba. Untzagan.

ASTELEHENA 14

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

MARTITZENA 15

SINADURA-BILKETA
18:00/20:00 Erreferendumaren 
alde (Hamaika Gara).  
Klub Deportiboan.
ASANBLADA IREKIA
19:30 LGTBIQ+ Harrotasunaren 
Egunerako egitaraua presta-
tzeko bilera, Matrakak deituta. 
Txaltxa Zelaiko musika kios-
koan.

EGUAZTENA 16

HERRI BATZARRA
18:30  EH Bilduren barne pro-
zesua. Kultun.
DANTZA
20:00 Eibarko Balletaren 
erakustaldia (publiko barik). 
Coliseoan.

EGUENA 17

PAGATXA MUGIMENDUAN
17:00 Entreamigos/Lagun 
Artean eta Pagatxa elkarteen 
saio irekia: “Zerk pizten nau? 
Zer egin dezaket?”. Arrate 
Kultur Elkartean.
SINADURA-BILKETA
18:00/20:00 Erreferendumaren 
alde (Hamaika Gara).  
Klub Deportiboan.
KONTZENTRAZIOA
19:30 Presoen alde. Untzagan. 

Ekaina 11 / 17

ERAKUSKETAK
Ekainaren 12ra arte:
“JOLASTOKIEN ERALDAKETAN 
MURGILDUTA” (Topalekuan). 
Ekainaren 18ra arte:
DIBUJO-PINTURA ETA 
ZERAMIKA UDAL ESKOLAK. 
(Portalean). 
Ekainaren 20ra arte:
FERNANDO G. RUBIAREN  
PINTURAK (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

• Pilar Rios Santurde. 87 urte. 2021-6-4.
• Epifanio Ronco Gonzalez. 92 urte. 2021-6-4.
• Carmen Del Moral Bustos. 89 urte. 2021-6-5.
• Pilar Cid Fernandez. 87 urte. 2021-6-5.
• Juan Carlos Moreton Garcia. 63 urte. 2021-6-6.
• Jose Zengotitabengoa Gorrotxategi. 92 urte. 2021-6-7.

Hildakoak

• Paul Astigarraga Urkiola. 2021-5-30.
• Doha Chayef. 2021-5-31.

Jaiotakoak

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

ZAPATUA 12
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 13
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

ASTELEHENA 14
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

MARTITZENA 15
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUAZTENA 16
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

EGUENA 17
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

BARIXAKUA 18
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, LOREA!! 
Astelehenian, zure 23. 
urtebetetzia dala-eta, 
oso ondo pasau eta 
ospatuko dogu! Musu 
bat lagunen partez.

Zorionak, AITANA, 
atzo 11 urte bete 
zenduazen-eta. Segi 
holakua izaten! 
Famelixa guztiaren 
partetik.

Zorionak, MAIALEN, 
astelehenian 5 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
aitxitxa-amama, 
Markel lehengusua 
eta Aitana 
lehengusiñaren 
partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, UXUE!! 
Gaur 3 urte bete 
dozuzelako. Patxo 
potolo bat etxeko 
guztien partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 12an: 17:00
• 13an: 17:00

“Félix y el tesoro de Morgá”
Zuzendaria: Nicola Lernay

1 ARETOA
• 12an: 20:00
• 13an: 20:00
• 14an: 20:30

“Gaza mon amour”
Zuzendaria: Tarzan Nasser

2 ARETOA
• 12an: 17:00, 20:00
• 13an: 17:00, 20:00
• 14an: 20:30

“La violinista”
Zuzendaria: Paavo Westerberg

ANTZOKIA
• 12an: 17:00 (1 aretoa), 20:00
• 13an: 17:00 (1 aretoa), 20:00
• 14an: 20:30

“Dios mío, los niños han vuelto”
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

1.2. Errentan
 • Apartamentua alokatzen dut Alco-
cebren (Castello - Playa Romanatik 
50 metrora) 4-5 lagunentzat uztai-
laren 24tik 31ra. Egongela bikoitza, 
egongela-jangela (2 plazako sofa-
ohearekin), sukalde guztiz ekipatua, 
komuna eta terraza. Ohe-erropa guz-
tientzat. Astearen prezioa: 650 euro. 
Tel. 634799885. 

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita asteburuetan ere. Inter-
na. Tel. 643584198.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta umeak edo nagusiak zain-
tzeko. Tel. 655094780.

 • Emakumea eskaintzen nagusiak zain-
tzeko. Lau urtetako esperientzia. Tel. 
602026492. 

 • 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 ziur-
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. 

4.2. Langile bila
 • Kamarera/oa behar da Guridi taber-
nan. Tel. 634277015.

 • Kamarera/oa behar da Cervecería Trin-
kete tabernan. Curriculumak tabernan 
bertan laga daitezke. 

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

 • Saltzailea behar da Eibarko denda 
batean. Lanaldi erdirako, arratsaldez. 
Esperientzia, lanean inplikazioa, di-
namismoa eta adeitsua izatea hartu-
ko dira kontuan. Bidali curriculuma: 
info@perfumescloset.com    

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
 • Ingeles irakaslea behar da Elgoibar-
ko akademia batean. Tel. 667261248.

5.2. Eskaintzak
 • Matematika, Fisika eta Kimikako es-
kola partikularrak ematen dizkiet 
LH, DBH, Batxilergo eta Selektibitate 
preskaketarako ikasleei. Gehienez 
lau lagun. Urteetako esperientzia. Tel. 
615705945.

 • Argazkilaritza eta Photoshop klaseak 
ematen ditut ekainean eta uztailean. 
Banakako edo bi ikasleko klase ego-
kituak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 
677592509. 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.






