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GERTUKO TURISMOA
ONDO PASATZEKO AUKERA ANITZ

Editoriala
Gertuko turismoa. Badaukagu zer gozatu
Zenbat dakigu Debabarrenaz? Ba al dakigu baloratzen
inguruan duguna? Zaintzea dagokigun garaiotan, badira
etxetik oso gertu gozatzeko hamaika aukera. Eskuartean
daukazuen GERTUKO TURISMOA. BADAGO ZER GOZATU
aldizkarian bailaran egin daitezkeen txango eta plan
ugari bildu ditugu. Gure txoko gustukoenak ezagutzeko
ideiak proposatuz, bertakoaren erakusleiho izateko
asmoarekin sortutako ekimena da.
Naturan egiteko ibilbideak, kirola, xarmaz beteriko
lekuak, museoak, bisita gidatuak, ondare industriala,
Geoparkea, gastronomia... Zalantza barik, asko dago
ikusteko eta egiteko Debabarrenean.
Gure bailarak hainbat egunpasa egiteko aukera
eskaintzen dizkigu, Eibartik abiatu eta kilometro
gutxitara egin daitezkeenak. Gainera, kostako zein
barrualdeko herrietan, kulturak toki berezia izango du
uda honetan, beti ere bizi dugun egoera berezia kontuan
izanda. Uztailean eta abuztuan zehar ia egunero izango
dugu kulturaz gozatzeko aukera gure bailaran, eta ez
nolanahiko gauzekin gainera. Eta zer esan ostalaritza
establezimenduek eskaintzen duten kalitateari eta
aniztasunari buruz!
Opor sasoia izan arren, ondo pasatzeko ez dago beti
urrutira joan beharrik. Ezagutu eta zaindu dezagun gure
ingurua! Ondo pasa gure txoko preziatuetan!
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Debabarrenak hainbat egunpasa
aukera eskaintzen dizkigu
Hemen dituzue horietako batzuk, Eibartik abiatu eta kilometro gutxitara egin daitezkeenak. Batzuk ezagunagoak
izango dituzue eta beste batzuk bertara joateko pizgarri izan ditzakezue. Itsasoa hain gertu izanda, merezi du
bertara gerturatzea eta mendiarekin batera proposatzen digun paisaia miresgarriez gozatzea ere.
Horregatik, Debak eta Mutrikuk eskaintzen dizkiguten txangoak nagusitzen badira ere,
ez dira falta Mendaro, Elgoibar, Soraluze, Ermua eta Mallabiakoak.

Mutriku-Eibar: Bizkar ibilbidea

Olatz bailarako geo-ibilbidea

GR 121 E07 / 21,4 km / Eibar-Mutriku
Mutrikutik Arantzazura doan mendi Ibilbide Luze (GR) hau Gipuzkoaren eta Bizkaiaren arteko mugatik doa: Kantauri itsasoa
Aizkorri-Arazko Natur Parkearekin lotzen du. Deitura egoera
horri zor dio, bidea, mugatik, bizkarrez bizkar baitoa eta Bizkaia
izena ere “bizkar”etik datorrelako. Xenda honetan zehar Arno
KBEa igaroko da eta baita industriaguneak ere, lurraldeari hainbat urteetan indarra eman diotenak: aspaldiko gatzagetatik hasita
gaur egungo altzairu lantegietaraino, labe garaiak ahaztu gabe.

PR-Gi 47 / 6,2 km / Olatzen hasi eta amaitu
Erraz egin daitekeen ibilbide zirkularra da hau. Olatz, Euskal
Kostaldeko Geoparkeko polje bitxia da, bailara itxia alegia, non
bertako urak kareharrizko haitzuloetan barrena desagertzen diren.
Isidro Deunaren eliza ondoan hasi eta amaitzen den ibilbidean
zehar, bertako geologia bereizitasunak ezagutzeko aukera dugu
panel ezberdinei esker, baita hainbat elementu etnografiko ere:
leizeak, karobiak, estelak, mitologia multzoak... Interes puntuak:
Abeletxeko artea, Arrikruzeko hilarria eta Kobaldeko haitzuloa.

KANALA
jatetxea l hotela
ITZIAR

okela eta
arrain erreak
Tel. 943 19 90 35
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Mutriku goitik behera
GR 121 E06 // 8,8 km / Deba-Saturraran
Harrizko zubi zaharra pasata, azken meandroaren gainetik hasten
da bidea Mutriku aldera. Antzinako baleazaleen talaian gaude.
Mutrikuko Zazpi Hondartzen goikaldetik pasako gara, itsasoko
begiratoki paregabeetan zehar. Bidean Mutrikuko Santa Elena eta
Galdona kanpingak ezagutzeko aukera ere izango dugu. Amaieran,
Mutrikuko Saturraran Hondartza ederra bistaratuko dugu, bere
perfil bereizgarriarekin. Ondarru bisitatu nahi duenak ere jarrai
dezake oinezko bide eder batetik bertara iritsi arte.

Mutrikuko Itzulia
PR-Gi 22 / 21,3 km / Mutrikuko erdigunea
Ibilbide zirkularra da hau. Mutrikuko herrian hasi eta amaitzen
den ibilbide honetan hiru tontor zeharkatuko dira: Arno (601m),
Jangoikomendi (528m) eta Tontorramendi (386m). Tartean Kalbaixo eta Santakutzeko ermitak, hilarriak eta Mutrikuk gordetzen
duen natura ederraz disfrutatzeko aukera ezin hobeak eskaintzen
dituen ibilbidea da hau. Interes puntuak: Aritzeta dorretxea, Laranga auzoa, Kalbaixoko ermita, Aparaimko mendixka, Santakutz
ermita, Idurreko Ama birjina...

Itsas-ertzeko pasealekua
3,9 km / Ondarbeltz-Mutriku
Debatik gertu dagoen Ondarbeltz hondartzaren eta Mutrikuko
erdigunearen artean, pasealeku atsegin honek flyscha ikusteko
aukera paregabea ematen digu, begiratoki ezin hobeetatik. Interes puntuak: Ondarbeltz hondartza, Arbeko senadia, Alkoleako
punta, Mutrikuko Hirigune Historikoa...

Laranga auzoa z/g

Hotel Arbe

Mutriku eta Deba artean
Tel: 943 604 749
www.hotelarbe.com

Egi bihurtzen diren ametsak

KANPINA ETA JATETXEA
Urte guztian zabalik
Haurrentzako parkea
Toki lasaia

943603509
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Sakonetako itsaslabarrak

Elorriagako begiratokia

PR-Gi 5001 / 5,2 km / Itxaspe-Errota Berri
Ibilbide honek biotopo alderik ezkutatuen eta ikusgarrienera
garamatza: Sakoneta eta Mendata gunea. Labarrenertzetatik
beretik aurrera doala bidexka honek senaia bakartiak, harri zuriko murruak, ur-jauzietan isurtzen diren errekak eta Europako
marearteko zabalgune handienetariko bat bistaratuko dizkigu.
Interes puntuak: Aitzuriko kobazuloak, Andutzeko faila, Mendatagainako begiratokia eta ur jauzia, Portutxiki begiratokia,
itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea...

SL-Gi 5002 / 2 km / Elorriagako atsedengunetik
Elorriagako ibilbide zirkularra biotopo landa paisaiatik igarotzen da eta kostalde guztiko balkoi zabalen eta ikusgarrienetako
batera hurbiltzen gaitu: Bratzazarreko begiratokia. Hor landak
bat-batean moztu eta ehun metrotik gorako labarrak zabaltzen
dira gure oinetan eta panoramika bikaina eskaintzen digute: marearteko zabalgune handia, Aitzuriko senadia eta Pikoteo harri
jauste izugarriak. Interes puntuak: Baratzarrak begiratokia, koralezko mendia, Elorriagako atsedengunea, San Sebastian baseliza...

Flysch beltza eta Lapari

Santa Katalinako talaia

1,1 km / Debako Santiago hondartzatik
Geoparkeko flysch ezezagunaren, hau da, Debako flysch beltzaren, sekretuen berri jakiteko aukera eskainiko digu paseo honek.
100 milioi urteko bidaia egingo dugu iraganera, Bizkaiko golkoa
zabaldu zen hasierako garaietara, eta itsaspeko paisaia zoragarria
bistaratuko dugu: koralezko arrezife handiak, itsaspeko abaniko
sakonak, lurrikarak eta naturaren harribitxi bereziak, hala nola,
Debako septariak. Aitzandi muturreko tolesturak ere ikus daitezke.

1,7 km / Debako erdigunean hasi eta amaitu
Santa Katalina talaia natural zoragarria da. Euskal Kostaldearen
zati handi ederra ikusten da bertatik. Begiratoki paregabea da;
kostaldeko paisaia zoragarriek Geoparkearen barnealdeko paisaia
karstikoarekin bat egiten dute bertan. Interes puntuak: Gurutze
ermita, San Rokeko galtzada eta ermita, Santa Katalina ermita,
Deba ibaiaren ibilera, Deba eta Zumaiako itsaslabarrak, Andutz
eta Arno mendiak...
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Casacampoko padurak
3,4 km / Debako erdigunean
Ibilbide zirkularra da, eta Artzabalgo hezegunera arteko bidean
birritan zeharkatzen du Deba ibaia. Padura mareen eraginak baldintzatzen duen ingurune sentibera eta dinamikoa da: mareek
egunean bi aldiz estaltzen dute, eta oso flora eta fauna berezia eragiten dute. Interes puntuak: Deba ibaiaren meandro eta erriberak,
Lasao itsaslabarrak, paisaje karstikoa, Arno-Izarraitz igarobidea,
Ermitiako zuloa, Astigarribia eta Iruoineko pinakulu karstikoak,
Sasiolako galtzada eta komentu-ospitalea...

Sasiola ingurunea
3,8 km / Deban hasi eta amaitu
Deban hasi eta gainaldeko bide zaharretik Sasiolarantz abiatuko
gara. Ibilbidea, zati handi batean, Ermitia eta Praileaitz kobazuloak
eta balore handiko historiaurreko aztarnategi paleolitiko garrantzitsu asko daude. Interes puntuak: Deba ibaiaren meandro eta
erriberak, Lasao itsaslabarrak, paisaje karstikoa, Arno-Izarraitz
igarobidea, Ermitiako zuloa, Astigarribia eta Iruoineko pinakulu
karstikoak, Sasiolako galtzada eta komentu-ospitalea...

Flysch-aren ibilbidea
GR 121 E05 / 13,4 km / Debatik Zumaiara
Deba eta Zumaia arteko ibilbide hau Gipuzkoari bira ematen dion
GR-121aren laugarren etapa da. Kostaldeko zati hau balio geologiko eta biologiko handiko eremua da, eta paisaiaren ikuspegitik
ere garrantzi nabarmena du. Biotopo babestua izendatua, Euskal
Kostaldeko Geoparkearen barruan dago. Interes puntuak: Santa
Katalina ermita, Aitzuriko kobazuloak, Andutzeko faila, Mendatagaina, Sakonetako marearteko zabalgunea, San Sebastian eta
Elorriagako ermitak, Algorri, Itzurun hondartza...
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Lasturko kanala

Karstaren ibilbidea

PR-Gi 44 / 17,8 km / Deban hasi eta amaitu
Ibilbide hau Deban hasi eta Lasturko haran idilikorantz doa, Lasturko San Nikolas landa-auzora iritsi arte. Handik, Salsamendi
mendiaren magala inguratuz, gorantz, Andutz eta eta Txobilar
mendien ekialdeko hegaletatik pasatzen da bidea Itziarra heldu
arte, azkenik Debara jaisteko. Interes puntuak: antzinako uren
kanala, Kortaberriko artadia, San Nicolas ermita, Plazaolako
errotak, Karstaren interpretazio gunea, Itziarko santutegia...

Pr-Gi 46 / 19 km / Lasturren hasi eta amaitu
Geoparkeko bihotzean zehar doan ibilbide honetan duela 110 milioi urte, Behe Kretazeoan sortutako gure inguruko mendiak eta
paisaia ederrak ezagutuko ditugu. Euri urak denboraren poderioz
haitzulo asko sortu ditu inguru honetan, baita ura mendiaren barnealdera bideratzen duten lurrazaleko formazioak ere: dolinak,
lapiazak eta poljeak. Gainera, Otarre, Aitolagaina eta Otzarretatik
ikuspegi zabal eta zoragarriekin gozatzeko aukera izango dugu.
Interes puntuak: San Nicolas ermita, Leizaola dorrea, Plazaola...

Elgoibarren Sallobenterantz

Elgoibartik Azkaraterantz

PR-Gi 156 / 11,5 km / Elgoibarren
Hiriko erdigunetik San Roke auzora abiatuko gara, Karakate
mendiaren magalean. Mendilerro horretan elementu megalitiko
asko dago. Sallobente nukleo txikian ermita bat dago. Ermitaren
inguruetan, mahaiak eta umeentzako jolasak aurkitu ditzakegu.
Lan batzuen ondorioz, XV. mendekoa izan daitekeen margomural bat aurkitu zen. Hiriko erdigunera bueltatu baino lehen,
herriko makina-erreminta museoa ikusi ahal izango dugu, Debako bailarak ezkutatzen dituen sekretu industrialak azaltzeko.

PR-Gi 157 / 39,5 km / Elgoibarren luzeagoa
San Roketik abiatuta, Karakate zeharkatzen, Irukurutzetaraino
iritsiko gara. Puntu honetara iritsi baino lehen, ibilbideak Azkaratera bideratzen gaitu, Elgoibar eta Azkoitiako muga ezartzen
duen bidetik. Madariagara joanez eta Alzola eta Aiastiako auzoak
zeharkatzen, ibilbidea herriko plazan amaitzen da. Interes puntuak:
San Roke ermita, Agarre Txiki baserria, Pagobedeinkatuko gurutzea, Atxolin, Umobitzako putzua, Altzola auzoa, Bigoin baserria,
Aiastiako San Miguel baserria, Idotorbeko San Pedro ermita...
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Mendaro goitik behera
PR-Gi 42 / 6,7 km / Mendaro inguruan
Kilimon bailarak, Haranerreka izenaz ere ezaguna dena, ibilbide
lau eta atsegin bat eskaintzen du, bertako fauna eta landaretzaz
betea. Inguru honetan ere ondare arkeologiko interesgarria aurkituko dugu, Lizarrolako koba edota Lasalde dorretxea adibidez.
Interes puntuak: Trinidadeko baseliza, Lasaldeko dorretxea, Lizarrolako koba eta iturria, Kilimon aranaren irteerak, Garagartza
Kontzepzio eliza...

Dolmenen Ibilbidea
PR-Gi 94 / 10,8 km / Soraluzetik (Karakate)
Dolmenen Ibilbideak 20 kilometro dauzka eta Karakate-Agirreburu banalerroa zeharkatzen du, Elgoibar, Soraluze eta Bergarako
udalerriak lotuz. Bide honek ikuspegi paregabeak dauzka, Euskadiko mendien eta Kantauri itsasoaren panoramikak. Gainera,
bidean zehar Elosua-Plazentzia estazio megalitikoa osatzen duten
hainbat dolmen eta tumulu aurkitu daitezke, eskualdeko ondare historikoaren lekuko. Interes puntuak: Gizaburuaga, Atxolin,
Arribiribilleta, Irukurutzeta, Kerexeta, Maurketa, Frantsesbasoa...

Ermutik Mallabiara
PR-Bi 70 / 6,4 km / Ermuan hasi eta amaitu
Ibilbide ikusgarri honek Ermutik Mallabiara bide zirkular bat
egiten du. Gomendatutako norabidea Ermuan hasita Goitondo auzora joatea da, errepidearen ondotik. Bidea Mallabiaraino
iristen da, baserri eta baso artean, Errekaldeko aisia gunetik ere
pasatuz, non giro ona denean, bainu bat hartu daitekeen. Interes
puntuak: Valdespinako jauregia, Erriberako basoa, Urizar baserria,
San Jurki baseliza, Errekaldeko atsedengunea, Drogeten iturria...
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Gertueneko sei txango gozagarri
Jardiñeta-Arrajola-Sosola-Amaña

Orrialde honetara ekartzen dizuegu
berriro 1.181 aletik 1.186ra sei aleetan
kaleratutako gertuko txangoak.
Guztiak familian egiteko aproposak,
zailtasun gutxiko ibilerak, umeekin
egiteko modukoak. Klub Deportiboko
Krabelin taldekoek landu zituzten
bilbideetako ezaugarriak.

4,5 km / 250 metroko desnibela / Ordu eta erdi - Bi ordu
Ibilbidearen zati handiena baso zonaldea zeharkatzen duen harrizkom kaltzada ikusgarriak hartuko du. Jardiñetatik irten eta
Amañan amaitu dezakegu edo baita alderantziz egin ere; lehenengoko aukerak igoerako desnibel malguagoak eskaintzen dizkigu.
Pasatuko ditugun bi baserrietan iturria dugu.

JARDIÑETA
ARRAJOLA
SOSOLA
AMAÑA

Karabieta-Azkonabitxa-Asurtza-Karabieta

KARABIETA
AZKONABITXA
ASURTZA
KARABIETA

6,6 km / 400 metroko desnibela / Bi ordu - Bi ordu eta erdi
Eibartar batentzat baino gehiagorentzat ezustekoa izan arren,
Elgetan egitekoa da hasieratik amaierara. Kontrako norabidean
ere egin dezakegun itzulerako bide horretan iturri bat izango
dugu zain.Hamar minuturen bueltan Galdaramiñoko gainera
iritsi gaitezke, ondoren bidera bueltatzeko berriro.

Arrate-San Pedro-Kalamua-Arrate
7,1 km / 340 metroko desnibela / Bi ordu - Bi ordu eta erdi
Bide ezin erosoagoa da, oso argia eta panoramika askokoa, eta
zati askotan pago ezin ederragoek lagunduko digute. Ez dugu
izango iturririk bidean; ez litzateke txarto egongo ura eramatea.
Kontrako norabidean ere egin daitekeena. Saturixo gurutzatuta,
Izarraitz eta Hernio begiz gozatu ditzakegu.

ARRATE
SAN PEDRO
KALAMUA
ARRATE

Karakate-Dolmenen ibilbidea-Irukurutzeta
KARAKATE
DOLMENEN
IBILBIDEA
IRUKURUTZETA

9,8 km / 250 metroko desnibela / Lau ordu - Lau ordu eta erdi
Estazio megalitiko ezin ikusgarriago batetik doan ibilbide erraza
zeharkatuko dugu. Hasteko Soraluzera joan beharko gara autoan,
pistatik Karakatera igotzeko. Interesgarria izan daiteke bertako
informazio-kartelak irakurtzea. Ibilbidean 10 monumentu megalitiko ikusiko ditugu: lau dolmen, bost tumulu eta menhirra.

Elgeta-Intxorta-Trintxerak-Asentzio-Elgeta
ELGETA
INTXORTA
TRINTXERAK
ASENTZIO
ELGETA

7 km / 350 metroko desnibela / Bi ordu eta erdi
Zirkulu itxurako irteera hori Elgetako lurretan egitekoa da. Askotariko paisaiak eta zuhaitzak ikusi ahal izango ditugu eta, baita,
berreraikitako Intxortako trintxera eta lubakiak bisitatzeko ere.
Intxortako gaina, 743 metrorekin, izango da txangoaren punturik gorena, bere haize-orratzarekin. Asentzion badago iturria.
JARDIÑETA
MILAFLORES
IKASTOLA
AMEZABALEGI
ELORRETA
AMAÑA

Jardiñeta-Milaflores-Amezabalegi-Amaña
6,5 km / 350 metroko desnibela / Bi ordu eta erdi
Txango honek bi alternatiba eskaintzen ditu; biak Abontza errekastoaren (Legarren) sakanaren goiko aldetik pasatzen dira, askorik ezagutzen ez den ingurunean. Kontrara ere egin daiteke,
baina noranzko honetan erosoagoa da. Elorretatik kilometro bat
gehiago dugu Arrajolatik baino; ordu erdiko kontua besterik ez.
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<<< AITZIBER CORTAZAR • Turismo eta Garapen Jasangarria saileko arduraduna >>>

“Eskualdea osatzen duten
zortzi udalerriak turistikoki
erakargarriak dira”
Aitziber Cortazar Debabarreneko Garapen Agentziako Turismo eta Garapen Jasangarria saileko arduraduna da.
Debegesak eskualde mailako paisaia, kultura eta tradizio dibertsitate aberatsaren zabalkundea egiten du herritarren
artean, tokiko turismoa bultzatze aldera. Debabarreneko eskualdea Debak, Mutrikuk, Eibarrek, Mendarok, Elgoibarrek,
Soraluzek, Ermuak eta Mallabiak osatzen dute.

Zein da Debegesaren egitekoa turismoaren esparruan?
Debegesa Eusko Jaurlaritzako Turismo Lankidetzarako
erakundea da eta Gipuzkoako
Turismo Mahaian ordezkaritza daukagu. Helmuga turistikoari erreparatuta, gure
egitekoa Debabarreneko zortzi udalerrien produktu turistikoen garapenean zein promozioan laguntzea da. Horrez
gain, enpresa esparruari dagokionez, gure helburua elkarlan
publiko-pribatua sustatzea da,
eta, horretarako zenbait ekimen jartzen ditugu martxan,
esaterako, BasqueTourren eskutik datozen lehiakortasun
programak.
Zerk egiten du Debegesa ezberdin beste garapen edota
turismo agentziekin alderatuta?
Guk daukagun berezitasuna
gure lurraldearena berarena
da. Izan ere, eskualdea osatzen
duten zortzi herriak turistikoki oso erakargarriak dira.
Debabarrena oso berezia da,
eta, gainera, Euskal Herriko
produktu turistiko garrantzitsuenetariko bat daukagu,
Euskal Kostaldeko UNESCO
Geoparkea, hain zuzen. Produktu hori Debegesatik irtendakoa da, udalekin elkarlanean sortutakoa.
Nola eragin dio COVID-19aren
osteko geldialdi edo krisial-

Aitziber Cortazar. DEBEGESA
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di egoera honek eskualdeko
turismoari?
Turismoari lotutako negozioek
nahiko larri bizi izan dute pandemia-garaia. Bi negozio-eredu bereiz daitezke eskualde
mailan. Batetik, kostaldeko
familia-apustuak direnak,
alegia, txikiak eta landa eremukoak. Eta, bestetik, barnealdeko herrietako negozioturistiko handiak. Pandemia
amaitzear dagoela berriro ere
turismoa abian jarri denean,
esango nuke enpresa txikiek
ohiko jarduerari eutsi ahal
izan diotela; handiek, aldiz,
egoera latzagoa bizi izan dute.
Debabarrena Turismo Elkarteak zein eskaintza dauzka
abian datozen hilabeteetara begira?
Zenbait proposamen eskaintzen ditugu. Kostaldean Geoparkeak ematen dituen aukera anitzak nabarmenduko
nituzke, eta, barnealdean,
Dolmenen ibilbidea. Horrez
gain, herri bakoitzean erronka
turistiko bat daukagu; Eibarren, adibidez, udara begira
eskaintza finkoa sortzeko asmoa daukagu. Izan ere, jende
berri asko iristen ari da herrira,
eta zenbakiek esaten dute hotelak beteta daudela uztailera-

“Jendeak uste
baino eskaintza
anitzagoa
daukagu,
eta orain da
horiek guztiak
ezagutzeko
momentua”

“Eibarren,
adibidez, udara
begira eskaintza
finkoa sortzeko
asmoa daukagu.
Izan ere, jende
berri asko iristen
ari da herrira”

ko eta abuzturako. Beraz, gure
helburua turista horiei guztiei
eskaintza turistiko erakargarria egitea da.

bo, Donostia eta Gasteiz, oso
eskuragarri daude.

Eskaintza guztia dago publiko orokorrari bideratuta edo
adinaren araberako sailkapena egiten duzue?
Debabarrenean dena dago eskura, bai kostaldea eta baita
barnealdea ere. Kulturaz betetako eskualdea da eta, besteak
beste, honako guneak aipatuko nituzke: hondartzak, igerileku naturalak, ibilbideak…
Gainera, hiriburuak ere,Bil-

Zein da zuen xede-publikoaren target-a?
Guk ez dugu adinaren araberako sailkapena egiten, baizik
eta interesei begirakoa. Alegia,
nork bere interesaren arabera
aukeratzen du gure eskaintza.
Hala ere, egia da batzuetan
adinak ere baldintzatzen gaituela, familia-plan turistikoen
kasuan, adibidez. Zenbaitetan
produktu bera modu ezberdinean eskaintzen dugu, ez delako modu berean kontatzen

BAKAILU TXAPELDUNA!
www.bacalaosalkorta.com
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umeei bideratuta badago edo
helduengana iritsi nahi bada.

Non topa dezakete herritarrek eskualdeko turismoarekin lotutako informazioa?
Bi webgune nagusi ditugu: debabarrenaturismo.eus eta geoparkea.eus. Gainera, momentu
honetan inguruko herritarren
artean oso ezaguna ez den eskaintza bat daukagu abian eta
interesgarria izango litzateke
proposamen horiek ezagutzea:
Mutrikuko olatu planta, Arrietakua Jauregia, Santa Maria
Eliza, Lasturreko zaldi irteera, Santa Katalina… Jendeak
uste baino eskaintza anitzagoa
daukagu, eta orain da horiek
guztiak ezagutzeko momentua. Informazio gehiago eskuratzeko bi turismo-bulego
fisiko daude eskualdean, bata
Deban eta bestea Mutrikun.

DEBABARRENAKO TURISMO
ESKAINTZA OSOA EZAGUTZEKO
WEBGUNEAK:
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Aitor Buendia
Aitor Buendia

Ekoturista
zara… eta
harro zaude!
Gogoan dut txikitan Matxariatik pasatzen nintzela aitarekin Perales baserrira
igotzeko. Heldua izanik ere, sekula ahazten ez diren kontuak dira. Eibarko “BOJ”
enpresa historikoaren parean, aldapa bat
hartzen genuen, eta ia naturalak ziren bide
batzuetatik Arrateko errepideraino ailegatzen ginen. Handik Usartzara bidexka
bat, konsome on bat, Ixua…eta Akondiara igotzen jarraitu, eta gero Kalamuara.
Beno… eta gogoa izanez gero, Arratera
itzuli, aurrez Krabelinetik pasatu ondoren, eta San Pedroraino jaitsi, Elgoibarren.
Hori guztia, jakina, aurrez Kantabrian
beste hamarretako bat egin ostean.
Bakoitzak bere esperientzia mendizale
berezia izango du, baina, denak etorriko
gara bat honako honetan: Debabarrenak
ibilbide eta zoko benetan ikusgarriak eta
ederrak ditu, askotan kontuan hartzen ez
ditugunak. Baina ez zeharkatzen ez ditugulako, baizik eta agian ez garelako ohartzen
gure hirietatik kilometro gutxira dugun
natura-ingurune zoragarriaz. www.debabarrenaturismo.com webguneari begiratu
bat ematera animatu nahi zaituztet, gure
eskualdean ditugun aukerez jabetzeko:
Geoparkea, itsasoa eta hondartza, gure
ondare industriala…
Baina… Zertara dator ekoturistarena?
Gelditzeko etorri den hitz horietako bat
dugu. Primeran datorkit lantzen ari naizen gai honetarako, eta, ziur asko, irakurle
maite, zu ere ekoturista zara dagoene-

“Debabarrenak ibilbide
eta zoko benetan
ikusgarriak eta ederrak
ditu, askotan kontuan
hartzen ez ditugunak”

ko. www.soyecoturista.com webguneak
dioena aipa genezake, baina laburbiltzen
saiatuko gara:
- Prismatikoak daramatzagu naturaren
eta animalien behaketa gustatzen zaigulako. Ez dago haien bizitza oztopatu edo
eten beharrik, haien habitat naturala aldatu beharrik.
- Jateko zerbait eramaten badugu, ez
ditugu inoiz soberakinak botatzen. Adi!
Ezta mandarina edo bananaren azalak
ere. Oso organikoa izan arren, ez dugu
ingurunea alteratzen soberakinekin
- Jatera goazen establezimenduetan,
ahal bada txorrotako ur pitxer bat eskatuko
dugu, baina mineralizatua nahi badugu,
gure eskualdekoren bat (kasu honetan,
argi daukagu: Alzola).
- Eta, ahal den neurrian, denborazkotasuna eskaintzen diguten lekuetara joko
dugu, bertako produktuz egindako platerak, errezeta tradizionalak, Slow Food estilora. Eta Euskadiko gure edariak (Arabako
Errioxa JD, Txakolia JD, Euskal Sagardoa
edo Euskal Garagardoak)
- Azkenik, egon behar dugun lekuko
pertsonekin enpatizatu. Jasangarritasunari mesede egingo diogu haren produktuak
eta artisautza kontsumituz, baina baita

haien jakituria kontsumituz ere ere, eta
haiei entzunez, partekatuz…
“Ekoturismoa egiten dugunean, bisitatzen ditugun lekuak ezagutzeaz eta haietaz
gozatzeaz gain, bertako balio naturalak
eta kulturalak babesten ditugu eta bertako biztanleen garapen sozioekonomikoa
bultzatzen dugu”
Gure eskualdeak aukera paregabea eskaintzen digu praktikan jartzeko. Gure
bailaretan, gure kostaldean, gure establezimenduetan, landa-hoteletan, ekoizle txikiak bisitatzen eta, ondoren, haien
produktuak erosten, esperientzia paregabeak izaten.
…eta kitto!-ren ale honek laburpen on
bat jasotzen du, hori guztia praktikan jarri ahal izateko.
Ekoturista zara, ezta?

INDUSTRIA-MUSEOEN

IBILBIDEA

ARMAGINTZAREN MUSEOA EIBAR
943 708 446 - www.armia-eibar.eus

MAKINA ERREMINTAREN MUSEOA ELGOIBAR
943 748 456 - www.museoa.eus

BURDINBIDEAREN EUSKAL MUSEOA AZPEITIA
943 150 6 77 - www.museoa.euskotren.eus
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“Miguel Delibes eta Eibar” aldi baterako erakusketa ikus daiteke Eibarko Museoan uztailaren 16ra arte. Horren harira,
martitzenean 19:00etan Portalean solasaldia antolatu dute Delibesen semeekin eta Eibarko bi armaginekin.

Nondik gatozen kontatzen
diguten museo bizi-biziak
Txikiak ginenean “museo” berba toki estatiko eta aspergarriarekin lotzen genuen sarritan, baina gaur egungo
museoek ez dute bat ere zerikusirik lehengo kontzeptu horrekin: gure iragana kontatzen diguten gune bizi-biziak
dira, gure historiara gerturatzeko toki ezin aproposagoak eta, gainera, oso modu arin eta interaktiboan gauza asko
ikasteko pentsatuta daude. Horren adibide dira Eibarko Armagintzaren Museoa, Gerra Zibileko Eibarko Frontearen
Interpretazio Zentroa, Elgoibarko Makina Erremintaren Museoa eta Azpeitiko Burdinbidearen Euskal Museoa.

P

ortalea eraikinaren 5.
pisuan dagoen Eibarko
Armagintzaren Museoak,
izenak berak dioen moduan,
oraindik ere gure herriaren ikurra den armagintzari eskainitako erakusketa zabala ikusteko
aukera ematen digu urte osoan:
XVI. mendeko lehenbiziko armekin hasita, gaur egunera arte
Eibarren egindako armen bilduma ikusgarria dauka eta,
horrekin batera, arma horien
fabrikazio-prozesua nolakoa
zen, nola apaintzen zituzten
eta beste gauza asko ikasteko
aukera ematen du.

Baina armak baino askoz
ere gauza gehiago dauzka museoak: Eibarko lantegietan
egindako produktu ugari ere
ikus daitezke bertan, erakusketak betetzen dituen 1.000 metro koadroetan: bizikletak, motoak, josteko makinak... Alfa,
Lambretta, G.A.C., Orbea, B.H.,
El Casco, Ezpela, Jata, Solac eta
beste tailer batzuetatik irten eta
mundu osoan zehar zabaldu
ziren piezak. Izan ere, museo
honen helburu nagusia “armatradizio handiko herri baten
memoria historikoa eta industria-patrimonioa gordetzea eta

Bisita gidatuek
eta bestelako
jarduera
osagarriek
gure museoak
era guztietako
bisitarientzat
oso erakargarri
bilakatu dituzte

zabaltzea eta bisitariari XIV.
mendetik gaur egunera arteko
Eibarko industria-historiaren
bilakaeratik ibilbidea eskaintzea” da eta eskaintza helburu
hori betetzera bideratuta dago:
taldekako zein bakarkako bisitak eskaintzen ditu, audiogidak… Erretserbak egiteko eta
bestelako informazioa ikusteko
www.armia-eibar.eus webgunean begiratu daiteke.
Eta Eibarren bertan badago
gure herriaren historian garrantzi handia duen gertakaria
hobeto ulertzeko lagungarria
den bigarren museo bat: Arra-

…eta kitto!
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Azpeitiko Burdinbidearen Euskal Museoa; Elgoibarko Makina Erremintaren Museoa, Eibarko Armagintzaren Museoa eta Arrateko Interpretazio Zentroa.

teko aterpetxean dagoen Gerra
Zibileko Eibarko Frontearen
Interpretazio Zentroa. Oroimenerako gune hau Akondiara, Kalamuara, Urkora edota
ingurura hurbiltzen diren bisitarien harrera leku eta abiapuntua da eta Gerra Zibilaren
frontea 7 hilabetez bertan egon
zenean, Eibar inguratzen duten mendietan zer gertatu zen
ezagutzeko aukera ematen dio
bisitariari. Interpretazio Zentroan honako hauek ikus daitezke: gerra sasoian hiria eta
inguruak nolakoak ziren erakusten duen maketa, gerran
aritu ziren bando desberdinen
uniformeak, borroka-zonan
erabilitako gerra-materiala,
Gerra Zibilaren gordintasuna Eibarren bizi izan zutenen
lekukotzak jasotzen dituen
ikus-entzunezkoa, garai hartako propaganda kartelak ...
Eta zentroa bisitatu ondoren,
Euskadin Gerra Zibilak izandako gerrako fronterik latzena izan zena bertatik bertara

Gure herriak eta arbasoak nolakoak
ziren, nola bizi ziren, egiten
zuten lana nolakoa zen eta gure
historiarekin lotutako beste gauza
asko erakusten digute museoek
ezagutzeko aukera dago, asmo
horrekin prestatutako ibilbideei esker. Informazio gehiago
www.gerrazibilaeibarren.eus
helbidean dago eskuragarri.
Makina Erremintaren Museoa
Elgoibarren dagoen Makina
Erremintaren Museoan museo
industrialaren kontzeptu berri
bat eskaintzen dute: “Museo
bizia da eta, bertan, gure aitzindariek egindako makina-erreminta adierazgarrienak daude:
tornu paraleloak, fresatzaileak,
zulagailuak, arrabotak... Horiek guztiak martxan daude,
eta XIX.mende erdialdeko gure

eskualdeko mekanizazio-tailer
bateko giroa zintzoki erreproduzitzen dute”.
Makina-erremintaren sektorearen jatorria ezagutzera emateko bisita gidatuak eskaintzen
ditu museoak eta, Bea Ansola
bertako arduradunak azaldu
digunez, azkenaldian arreta
berezia ipini dute ikastetxeetan, “haurrei asko gustatzen
zaie, gauzak ikutzeko aukera
daukate… Gure arbasoen bizimodua eta lana nolakoak ziren
transmititzeko aukera bikaina”.
Museoari buruzko informazio
guztia ikusteko eta erreserbak
egiteko: https://museoa.eus/.

Irteerak lurrun trenean
Burdinbidearen Euskal Museoak Europako trenbide
bildumarik hoberenetariko
bat dauka: lurrun, diesel eta
elektrikoak diren lokomotorak,
automotoreak eta bagoi mota
desberdinak. Eta, horrez gain,
Euskadiko makina-erreminta
multzo osoenetakoa eskaintzen
du, Urolako Trenbidearen tailer
mekanikoa izandakoaren bitartez: “Instalazio hau 1925ean
inauguratu zenean bezala dago,
txirrika, uhal eta lokaztu sistema
konplexu baten bidez 16 makina
funtzionarazten dituen antzinako motor elektriko batekin”. Eta
benetan arrakastatsua den beste
jarduera bat eskaintzen dute:
lurrun-trenean irteerak egin
daitezke asteburuoro. Zapatuetan 12:00etan eta 17:30ean
irteten da trena eta domeketan
12:00etan. Erreserbak egiteko
eta informazio guztia kontsultatzeko Internetera jo dezakezue
(https://museoa.euskotren.
eus). ■
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MIREIA ALONSOk tartetxoa hartu du gure bailarak eskaintzen digunaren esparru bat guztioi gerturatzeko. Ahaleginak merezi izan
du, batez ere hain gertu dugunaz jabetzeko eta, ahal dugun neurrian, disfrutatzeko.

Debabarrena, edozeini
erakusteko moduko altxorra
Gaur egun Teknikerreko jangelan lanean diharduen sukaldariak ondo baino hobeto daki, barrurik ezagutu zituelako,
gure bailararen arlo turistikoa indarrean jarri eta duen balioa geureganatzeko egindako ahalegina eta lan horretan
inbertitutako guztiak. Gogoratzen duenez, orain dela hogei urte bazirudien turismoa eta Debabarrena kontrakoak
zirela. Kostatu zitzaigun bide hori jorratzea; baina merezi izan du. Geoparkea eta flysch-a hemendik kanpoko
jendearen ahotan daude. Eta horri laguntzeko arlo gastronomikoan ere ez gaude makal.
Hona hemen Mireiak kontatutakoa.

D

ebabarrenak, askori horrela ez iruditu arren,
esperientzia bakarrenetakoak izateko abaniko dotorea eskaintzen du. Batez ere,
ibiltzeko erreparorik ez duten
bidaiarientzat. Jendea aldatu
egin da eta gaur egun toki ikonikoak baino gehiago eskatzen
du: benetakotasuna behar du,
leku autentikoak aurkitzea du
gogoko. Eta gure bailaran badago jendea horretan guztiz
inplikatzen dena, euren onena ematen duena jendeak esperientziaz gozatu eta erre-

pikatzeko gogoa izan dezan.
Ez dago herririk kultura, gastronomia, kirola, geologia eta
historia arloetako eskaintzarik
ez duenik, turismo industriala
ahaztu gabe. Gure eskualdeko
herri guztien ezaugarria delako produktuari, tradizioari eta
berrikuntzari eutsiko dien ahalegina egitea, egunero gainera.
Denbora luzean kalitatea
ardatz zuen proiektu horretako partaide ere izan nintzen.
Teknikerrera lehenengo aldiz
joan nintzenean aholkulari
paperean nindoan; eta, hain

“Gurean ez dago
herririk kultura,
gastronomia,
kirola, geologia
eta historia
arloetako
eskaintzarik
ez duenik”

gertutik jarraitu nuen, maitemindu egin naizela aurrera
egitea hain zail aurreikusten
genuen sektoreak zelan lortu
duen asmoak errealitate bihurtzea ikusterakoan.
Asko bidaiatu dut txikia nintzenetik eta horrek asko indartu nau kulturalki ere. Eta argi
dut: aukera txikiena dudanean
berriro ekingo diot. Baina une
hauetan gure inguruneak eskaintzen digun segurtasunak
alde batetik, eta gure betebeharrek bestetik, biek ere hemen
geratzera behartzen gaituzte.

…eta kitto!
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“Badago aukera
Flysch-eko
itsasontzia
hartu eta Deban
geratzeko; eta
baita pasealeku
berritik oinez
Lasturrera
joateko ere”
Aiastiako San Miguel auzoan dagoen Belaustegi jatetxeak orduak bertan
gozo pasatzeko aukera eskaintzen du; Elgoibarren bada uda pasatzerik.

Profesional handiak ditugu,
urte askotan egindako ahaleginari esker turismo jasangarriaren alde egiten duten
enpresak osatu dituztenak.
Debegesaren eskutik, eta Cristina Iturriagagoitiaren zuzendaritzapean, aukera izan nuen
proiektu horiek ezagutzeko;
beti ere, Krabelingo kudeatzaile gisa bertan inplikatuta
nengoelako. 2002an inork ez
zuen Debabarrena turismoarekin lotzen. Eta inork gutxik
zekien Flysch-a zer zen, edo
Geoparkea bera. Itsasoaz,
mendiaz, gastronomiaz... gozatzen laguntzen diguten enpresarik ere apenas zegoen.
Hobeto adieraziko dut: egon
bazeuden, baina ez genituen
baloratzen. Ezta eskaintzen
zizkiguten baliabideak ere. Horregatik pozten nau hainbeste
ahalegin haiek euren saria jaso
dutela ikusteak.
Familiarekin esperientzia
Jarraian familian bizi izandako
esperientzia partekatuko dut
zuekin. Ez da denbora asko
familiako batzuk Geoparkeko
ingurunean egin ahal izateko
moduko plana eskatu zidatela,
eta kostaldeko eta barnealdeko
tokien konbinaketaren alde
egin nuen.
Zapatuan itsasontzia hartu
eta Geoparkera egin genuen irteera, gero Lasturrera joan eta
bertan ostatu hartzeko. Arratsaldearen bueltan Sakonetara jaitsi ginen, bertako marea

behea aprobetxatzeko. Ezin
pozago ikusten nituen guztiak,
euretako batzuk oso argazkizaleak ere badirelako, irudi bat
bestearen atzetik, ez zioten klik
egiteari laga... Ez sinestekoa!
Gainera, han bertan toki pare-

“Txikitatik diot
kariño berezia
Saturrarani, eta
baita Mutrikuko
kaiako igerileku
naturalari ere,
halakorik ia ez
dagoelako”

gabeak daude, bai bazkaltzeko,
baita afaltzeko ere: Urberu,
Txindurri Iturri, izen handiko Salegi bera, eta beste asko.
Pena da orain Errota Berrira
ezin joan izana... Maite nuen
eta gogoan dut oraindik.
Domeka goizean Izarraitzera igo genuen, ibiltzea gustoko
baduzue oso pasealdi erraza
eskaintzen duen irteeran; Xoxotera ere heldu ginen (han
aukera dago gure Pili maitagarriari gazta bat erosteko)
eta mokadua hartu genuen
bertako aterpetxean... Ez du
preziorik!
Eta, kostaldea eta barnealdea batzen dituen bestelako
konbinaketa bat nahi baldin
badugu, Mutrikura begiratu
dezakegu. Txikitatik diot “kariño berezia” Saturrarani, eta
baita Mutrikuko kaiako igeri-

Itziarko industrialdean dagoen Kanala jatetxean, otordu bikainak egiteko
aukera izateaz gain, lo ere egin dezakegu, goizean Sakonetara jaisteko.
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leku naturalari ere, halakorik
ez dago-eta. Gainera, badira
urte batzuk itsasoko ura duten
beste bi igerileku ere habilitatu
direla, bertako hondartzaren
ondoan. Han, beraz, guztiondako tokia dugu!
Bainualdi zoragarriak hartu
ondoren Olatzeko bailarara
jo dezakegu. Karstikoa dugu
bera, ikusgarria, eta bertatik
lasai pasiatzeko aukera eskaintzen diguna; Zelaieta jatetxean
jateko aukera han izango da (ez
galdu bertako odolostea, edo
tripotxa-tortila, jateko aukera). Denborarekin antolatzen
bagara, “Karst-eko zaporeak”
bisitaldia ere egin dezakegu,
Geoparkean; hor Goienetxe
baserria bisitatuko dugu, bertako artaldea ikusi eta gaztak
dastatu... Sagarminako txakolia, Goxariko izozkiak... Piperren txokoan afaltzeko. Zenbat
opari! Eta Galdonara igota,
gero menditik jaitsi gaitezke
berriro Mutrikura.
Badago aukera baita Flyscheko itsasontzia hartu eta Deban geratzeko ere. Edo oinez,
pasealeku berritik joanda, bertatik ubide ibilbidea hartu eta
Lasturrera joateko. Han aukera dugu zaldian ibiltzeko,
artile-tailerra egiteko, paintballean jokatzeko... Eta zer diozue Lasturren jateari, edo kapea bat botatzeari? Lo bertan
egiteko aukera ere badugu. Debara jaitsi nahi badugu, Bordatxon egin dezakegu otordua,
edo Calbetonen (sukaldean
artista dela erakutsiko digu
Agustinek, gure gozamenerako). Arratsaldea aprobetxatu
eta Itziarrera igo dezakegu,
eta Salegin afaldu. Gastronomia maila goreneko tenplua
da; ez du izarrik dagozkionak
oraindik ez direlako asmatu.
Bodega ikusgarria, chef bikainak eta ezin hobeto gidatutako
jangela. Genero paregabeena
izateaz gain, inoiz ikusi dudan
sukalderik modernoena dute,
baina tradizioari ere errespetu
itzela da erakusten diotena.
Askotariko fritoak, parrillan
egindako arraina edo okela eta,
nahi baduzue, gaur egungo sukalde-plater berri bat dastatu
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Hurrengo egunean Elgoibarrera joan zaitezke. San Lorenzo, San Roke, Karakate eta
Dolmenen Ibilbidea zure zain.
Lizasagar sagardotegi berriak
ere etxeko produktu bikainenak eskainiko dizkizu. San Miguelera igotzen bazara, Josu
Mugerza eta Xabier Albizuk
zure eguna ametsa bihurtuko
dute: Belaustegik gure joanetorriek merezi duten atsedena eskainiko dizue. Hor dugu
San Pedro bera ere. Gaua Elgoibarren pasatzen baduzue,
esaterako, San Pedrotik abiatu
eta, di-da batean, Arraten izan
ahal zarete. Han gerra zibileko

txakoli bikainaz lagunduta...
inguruneko zerbitzu eta mahai
onenak lagun ditugula. Kanalan lo egin daiteke eta, goizean
goiz jaikita, Sakonetara jaitsi
eta flysch-a ikusi marea behean
dagoela.
Herriz herri, geratu barik
Imajinatu, bestela, Mendarora
zoazela eta Chocolates de Mendaroko “ipuinetako” dendan
sartzen zarela, gero Kilimon
albotik pasiatzeko; eta luxu
handienarekin jan nahi baduzu, hor duzu Landa zain. Hori
bai pribilegioa, benetako bidaiariarentzat behintzat.

1194. zenbakia

Eibar erdian dagoen Ongi Etorri kafetegian bada aukera produktu onenekin
gozatzeko, tartean baita ardo bikainak dastatzeko ere.

“Kantabria, Ixua, Sosola, Baratze,
Ongi Etorri, Casino... Aho gozagarri
aukera politak dira Eibarren”
“Barnealdeko Soraluze, Mendaro,
Ermua eta Mallabiak ere badute
zer eskaini hainbat arlotan”
interpretazio museoa ikusteko
aukera izango duzue, tiro-zelaian tiro batzuk botatzeko parada ere izango dute zaletuek,
eta Kantabrian jan dezakezue.
Sukalde tradizionaleko tenplua
dugu hau ere, Maite eta Loreak
eskaintzen diguten gertuko tra-

Mendiola jatetxean, Ermuko beste hainbat lekutan bezala (tartean Sagarra,
Giroa, Amatxi, Jai...), pintxorik bikainenak aurkitu ditzakegu.

tu familiarrarekin. Behin Santutegia bisitatu ondoren, Santa
Kurutzera jaitsi daiteke bat,
bertako zelaian atsedentxoa
hartu eta, Madiola Gaiñekuan
gazta bat erosi eta gero, Ixuan
lo goxo-goxo egiteko. Edo Eibarrera jaitsi, eta Sosolan lo egin,
Eibarren gozatzeko afaltzeko
ordua iritsi arte. Horko aukerak ez dira gutxi: Baratze, Ongi
Etorri, Casino... berriro igo eta,
Esther Gisasola lagun duzuela,
etxeko patxaranaz gozatu eta
gure kulturan bustitako afaldu-ostekoarekin disfrutatzeko. Goizean jaikitzean, joan
aurretik, ez ahaztu postre bat
erostea, edo ogia, edo gazta.
Bertako gosariak eta eguna argitzean Eibar ikustea... bezalakorik ez dago.
Industriaren Museoa ere hor
duzue zain. Eta menditik abiatuta, Ermura jaitsiko gara. Hor
pintxoz pintxo egiteko aukera
bikaina duzue, metro karra-

tuko goi mailako prestatzaile hoberik ez dagoelako inon.
Hori bai palmaresa: Sagarra,
Giroa, Amatxi, Mendiola, Jai...
Nik aukeratuko nituzke! Eta
euretako batzuetan ere jan
daiteke. Hortik, Berano Txikitik, Mañera joan gaitezke,
eta bertan afaldu, eta ostatu
hartu. Panoramika bikainak
eskainiko dizkigu, ikusi ditudan onenetakoak. Eta berriro galduko zarete, eskainiko
dizueten gozogintza ikusgarriarekin; ez ahaztu anisadun
erroskilla txikiak eramatea.
Ez duzue ahaztuko, ezta, egurrezko-labatik irteten dena ere.
Mallabia ere hor dugu, aldamenean. Bere inguruetako mendietan pasatu dezakezue eguna
eta gero ostatu hartu ere; eta
baita Axelekuko gazta erosi,
behiarena.
Soraluze ezin dugu ahaztu,
“zatarragoa” badirudi ere aspaldiko etxe batzuen eta eliz
zoragarriaren jabe ere badelako. Egotzako ahuntz-gaztak izen handia du eta hainbat toki aurkeztuko dizkizue
jateko; bertako eskaintza gastronomikoak ezuste bat baino
gehiago ekarriko dizue, onerako jakina.
Hemen azaldu dizkizuedan
aukera guztiak oinez egiteko
parada eskainiko dizue, beti
ere ostatu hartzeko tokiak aurretik lotuta badituzue. Eureko bidaliko dizuete maletak
taxian toki batetik bestera...
eta merkeago. ■
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<<< YAKO SURF ESKOLA >>>

“Debako hondartza aproposa da
udan surf egiten ikasteko”
Unai Uribeondok orain dela 10 urte zabaldu zituen Yako
Surf Eskolako ateak. Harrezkero, milaka lagun pasa
dira bertatik eta surfaren kultura ekarri du Debara eta
eskualdera. Bertan, itsasoaz eta surfaz gozatzeko aukera
ematen du urte guztian zehar.
Nola sortu zenuen surf eskola?
Deban hutsunea zegoen surfaren inguruan. Arraun taldea
desagertuta, foballa zen ia kirola egiteko aukera bakarra, eta
surfean egiteko eta hobetzeko
aukeren beharra zegoela ikusi nuen. Orduan, sei surf-ohol
erosi eta klaseak ematen hasi
nintzen. Pozgarria da gurekin
ikasten hasi ziren umeak gaur
egun surfean oso ondo ari direla
ikustea. Horrek betetzen gaitu.
Moduren baten, surfaren kultura zabaldu zenuten Deban?
Yakok lan handia egin du surfaren kultura Debara ekartzen.
2013an kultura eta kirola batzen
zituen ‘Yako Surf Festival’ jaialdia egin genuen hondartzan.
Zerbait ezberdina ekarri genuen
herrira eta Udalari gustatu zitzaionez, lau eguneko jaialdia
egiteko eskatu zigun. Zoragarria
izan zen, herriko kirol-talde eta
eragile kulturalak elkarlanean
ibili ginelako. Harrezkero, ‘Surfing Deba’ jaialdia egin dugu
eta Ondargain tabernakoarekin antzeko beste ekimen bat.
Azken bi urteetan FederArte
ekarri dugu.
Zer da FederArte?
Gipuzkoako Surf Federazioak
antolatzen duen jaialdia da.
Horren barruan Euskal Herriko Stand Up Paddle (SUP)
txapelketa egiten da, herriko
margolariek ingurumenaren
inguruko muralak margotzen
dituzte, musika dago, hondartza garbitzen dugu... FederArtek zenbait balore defendatzen

ditu: berdintasuna, elkartasuna... Bi egunetako jaialdia izaten da eta aurten irailaren 4an
egingo dugu.

Surfaren inguruko afizioa igo
egin da?
Surfa gorantz doa. Gaztetan surf
egiten hasi ginenean, jendeak
foballean besterik ez zuen egiten, eta nahi ez zuenak bere kabuz aurkitu behar zuen bidea.
Egurrezko oholarekin olatuak
hartzera joaten ginen.
Nola ikasi zenuten surf egiten?
Autodidaktak ginen. Horregatik, asko pozten nau eskola sortu izanak, jendeak segurtasun
gehiagorekin ikasi dezakelako
surf egiten eta azkarrago egiten duelako aurrera. Gainera,
hasiberriek ez dute materialik
erosi behar kirola probatzeko,
guk ematen dieguelako. Horrez
gain, aholkuak ematen ditugu,
itsasoa ezagutzen laguntzen
dugu... Eskolak abantaila asko
ematen ditu.
Zein da sasoi aproposa surf
egiten ikasteko?
Hasierako sei-zazpi urteetan
ikastaroak udan bakarrik es-

“SUPak duen
abantaila
da lehen
momentutik
gozatzen duzula”

kaintzen genituen, baina orain
urte guztian zehar gaude martxan. Udan astebeteko ikastaroak ematen ditugu batik bat,
kirola probatzeko batez ere; eta
neguan akademia baten moduan funtzionatzen dugu, teknifikazio-saioak eskainiz. Gure
instalazioetan aldagelak, dutxa
beroak eta bestelako erosotasunak eskaintzen ditugu.

Deban giro ona bizi da uretan,
inoiz ez da arazorik izan. Batzuetan hasiberriek pentsatzen
dute uretan beste surflariak oztopatzen dituztela, baina ez da
horrela, ezta gutxiagorik ere.
Gainera, bere kokapenarengatik eta olatu motengatik, Deba
hondartza aproposa da udan
surf egiten ikasteko, eta neguan
olatu onak ditugu.

Teknifikazio-saioetan izena
emateko gutxieneko maila
edukitzea beharrezkoa da?
Ez, hutsetik hasi daiteke. Urte
osoan zehar astero behin edo
birritan egiten dira saioak, beti
talde berean eta monitore berarekin (taldea ondo ezagutzeko
eta garapenean laguntzeko).
Gainera, ikasleak bideoan grabatzen ditugu (akatsak zuzentzeko, surfa nola egiten duten
ikusteko...) eta horrela asko aurreratzen dute.

Eibar eta inguruko lagun asko
jasotzen dituzue?
Kirol Eskola eskaintzen dugu
eta Eibarko, Elgoibarko, Durangoko eta beste herri batzuetako eskoletako ikasleak
etortzen dira gurera surfa eta
SUP egitera. Surf eta SUParekin lehen esperientzia izaten da
askorentzat.

Nolako jendea joaten zaizue
eskolara?
Askotariko jendea! Surfa inoiz
egin ez duen jendea, hasiberriak, erdi-mailakoak, ondo
surfeatzen dakitenak... Uretan guztiontzako tokia dago!

Beraz, SUP egiteko aukera ere
ematen duzue?
Udako eskola hondartzaren
eta ibaiaren artean dagoenez,
surfa edo SUP egiteko aukerak ditugu. Ibaian gora bost
kilometrotan joan daiteke, ia
Mendarora arte, eta SUParekin
oso paseo polita eman daiteke.
SUPak duen abantaila da lehen
momentutik gozatzen duzula.
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Eibartarrak
Debako olatuetan
Kepa Loresek, Ander Alberdik eta Iñaki Zabalak Ipar Surf
eta Skate Eskola sortu zuten iaz Deban. Surfa pasioz bizi
du hirukoteak eta hori igortzen dute eskolaren bitartez,
surfaren eta skatearen kultura eskualde osora zabalduz.

H

irurek txikitatik ezagutzen dituzte Debako olatuak. Gure kostan ikasi
zuten ohol gainean olatuak hartzen eta Australian eta munduko beste toki batzuetan surfaz
gozatu ondoren, gaur egun ikastaroak ematen dituzte Debako
hondartzan.
Ipar Surf eta Skate Eskolaren
eskaintza zabala da, pertsona
bakoitzaren beharretara egokitua. Hasiberrientzat, adibidez, sasoi aproposa da uda, eta
ekainaz geroztik udako eskola

jarri dute martxan, surfean eta
skatean trebatzeko, irailaren
3ra arte.
Umeek hartzen dute parte
bertan batez ere, baina helduak
ez dira surfean hasteko gogoarekin geratuko, eurentzat taldeak ere sortzen dituztelako.
Horretarako, bost edo hamar
saiotako bonoak erosiz, WhatsApp (627325135) talde batean
klaseak antolatzen dituzte eta
norberak ahal edo nahi duenean
izena ematen du. Horrez gain,
nahi izanez gero, surf klaseak

taldeka zein bakarka ematen
dituzte, eta baita skateko ikastaroak ere.
Surfa eta skatea probatu ondoren gehiago trebatu nahi
izanez gero, urte osoan egiteko
aukera ematen dute. Batetik,
surferako teknifikazio-saioak
eskaintzen dituzte astean behin
edo birritan, monitoreen eta

bideo-zuzenketen bitartez surfean aurrera egiteko. Eta bestetik, skate eskola dute, patinete gainean hobeto moldatzen
ikasteko.
Surfa gozamenerako bide da
eta, egun bakar baterako bada
ere, surf eta SUP oholak alokairuan dituzte, Debako olatuez
edo ibaiaz gozatzeko. ■
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Zatoz Euskal Kostaldeko
Geoparkea ezagutzera!
Deba, Mutriku eta Zumaiako udalerriek osatzen dute Euskal Kostaldeko Geoparkea, Kantauri itsasoaren eta euskal
mendien artean kokatuta dagoena. Lehen begiratuan, itsasertzetik barrurantz, bata bestearen atzetik dauden
zelai eta basoak nabarmentzen dira. Baina, benetako edertasuna barnealdean dago, eta leku honen interesa
berezko erraietan aurkitu daiteke. Geologia da paisaia honetako egiazko protagonista, Lurraren historiako pasarte
zirraragarrienak gordetzen baititu.

E

uskal Kostaldeko Geoparkea Europako eta Munduko Geoparkeen Sareko kide da 2010az geroztik.
Gainera, 2015eko azaroan,
UNESCOren Munduko Geoparke izendapena eskuratu
zuen, balio bereziko toki eta
paisaia geologikoen garrantzia azpimarratzen duen izena.
Geogarapenek, Euskal Kostaldeko Geoparkearen kudeaketarako Elkarteak, kudeatzen
du. Deba, Mutriku eta Zumaiako udalak izan ziren fundatzaileak eta gerora beste entitate
batzuk atxikitu dira, Eusko
Jaurlaritza eta Gipuzkoako
Foru Aldundia, besteak beste.

Euskal Kostaldeko Geoparkea,
kostaldetik barrukaldera
Geoparkeko 13 kilometroko
itsaslabarrek haitz-geruzek
osatutako formazio ikusgarria
gordetzen dute, Flysch izenekoa. Entziklopedia baten antzera, Lurraren historiaren 60
milioi urte baino gehiago irakur daitezke bertan. Bisitariak
itsaslabarretan oinez ibil daitezke edota itsasontzian ibilaldi
ederra egin, denboran zehar
bidaiatzeaz gainera hainbat
aurkikuntza egiteko. Esaterako, geruza horien artean dinosauroen desagerpenarekin
zuzenean lotutako lerro beltz
eta mehe bat ikusi daiteke.

Kostaldetik barrualdera
joanda, Karstaren mundua
aurkitu daiteke, zeinetan
denbora gelditu dela dirudien. Bertan, Europako herri
zaharrenetakoaren kultura
eta ohiturak ezagutu daitezke.
Han-hemenka dauden kobazuloetako asko gure arbasorik
urrunenen bizileku izan ziren,
horien artean, Ekaingo kobazuloa, Gizateriaren Ondare
izendatua.
Udako programaketa
Urte osoan zehar, Geoparkeak
dibulgazio-jarduera ugari antolatzen ditu, Geoparkearen
ondare naturala eta kulturala

ezagutarazteko eta biztanleen
parte-hartzea sustatzeko.
Jarraian datorren orrialdean daude 2021eko udarako
antolatutako ekintza nabarmenenak. Hala ere, Geoparkeko webgunean topa daiteke eskaintza osoa xehetasun
gehiagorekin. ■
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Ezagutu oinez Geoparkeko
santutegi geologiko nagusia.

Flyscha, portuak eta kostako
tradizioa, itsasontziz.

Nautilus, flyscheko fosil handi eta
basatiak.

Santa Maria eliza ikusgarria,
Gotikoaren altxorra.

Zazpi hondartzak: Flysch beltzaren
labarrak itsasotik.

Mutriku marinela: euskaldunek
itsasoarekin duten harremana.

Euskararen enigma: Ezagutu
euskararen herria.

Mutrikuko ondare historikoaren
harribitxia: Arrietakua Jauregia.

Marearteko Zabalgunea: Flyscheko
bizitza eta koloreak.

Algorri: Lurraren historia, itsasotik
ikusita.

Geoparkeko santutegi geologiko
nagusia itsasontziz.

Flyscheko olagarroa: Zumaiako
protagonista

Karsteko zaporeak: Paseo bat
Geoparkearen bihotzean.

Flyscha, begirada batean: Itsasontziibilaldia.

Lastur familian: Errotak eta taloak
familia osoarentzat.

Mutrikuko olatu planta: Itsasoko
olatuak energia iturri.

Flysch beltza: Geoparkeko itsas
hondoak eta flysch zaharrena.

Flyscha oinez, lehorretik
kostaldearen ikuspegia ezagutuz.

Zumaiatik Debara itsasontziz: Itsas
ibilaldia flyscharen labarretatik.

Debatik Zumaiara itsasontziz: Itsas
ibilaldia flyscharen labarretatik.
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Jan eta lo... Beti pozik
Egunero ikusi, dastatu edo egiten diren gauzetara ohitzea normala da. Gure inguruan ditugun altxorrek ez gaituzte
hainbeste liluratzen, baina horrek ez die balioa kentzen. Gainera, guk baloratu ezean, beste toki batzuetatik etortzen
direnek ondo gozatzen dute hemen ditugun altxorrez. Uda sasoi polita izan daiteke Debabarreneko jaki gozoenak
dastatzeko edo toki ederrenetan lo egiteko.

S

asoian sasoikoa, hori
da Bidebarrieta kaleko
Baratze tabernaren leitmotivetako bat. Udan, beraz,
udakoa tokatzen da. “Udan
arrainak eta entsaladak dira
nagusi, eta tomatea bezalako
produktuak”, esan digu Baratzeko Unai Altunak. Zapoa,
erreboiloa… Tabernaren ohiko menura sasoiko beste produktu berri batzuk gehitzen
zaizkie.
Udako argiarekin eta beroarekin gure ohiturak aldatu egiten dira eta gustura
hartzen dugu tokia tabernetako terrazetan. Are gehiago
pandemia-sasoian. “Jendeak
terrazan egon nahi du, baita
neguan ere. Pentsatzen dut
geratzeko etorri dela ohitura
hau”, dio Altunak.
Udako joerak kontuan hartuta, Baratzen afari-meriendak eskaintzen hasiko direla
esan digu Altunak. “Plater txikiak eskainiko ditugu, denak
batera bandeja batean, udako zaporeekin, eta bruncha
izango balitz bezala eskaini-

ko dugu, baina arratsaldean”,
diosku. Datorren astean hasiko
dira horrekin, martitzenetan,
eguaztenetan eta eguenetan.
Azken bi urteotako udak bereziak izan dira, baina Altunak
baikor ekin dio aurtengo udako sasoiari. “Eguraldi eguzkitsua egiten duenean jendea
Eibartik joaten da eta eguraldi
kaskarragoa dagoenean herrian geratzen da. Nolanahi
ere, lan aldetik ondo gabiltza,
iaz baino lan gehiago egiten”,
esan digunez. Horrela, abuztuan ere taberna zabalik egongo da, nahiz eta asteburuetan
atseden hartzea den euren asmoa.
Euskal kostaren bistak
Ondo jan eta edan ondoren,
ederra da atseden hartzeko
toki politean egotea. Horretarako zenbait aukera daude
Debabarrenean, Eibarren bertan eta baita herritik kilometro gutxitara ere. Mutrikun,
adibidez, Arbe hotela dugu.
“Turistak lasaitasun bila, naturaz gozatzera eta hoteletik

Debabarreneko
paisaiak eta
gastronomia
erakargarriak
izaten dira
turistentzat

ditugun bistak ikustera etortzen dira batez ere”, esan digute Arbe hoteletik. Bertatik
Euskal Herriko ia kosta guztia ikusi daiteke zerua garbi
dagoenean. “Bista ikusgarria
da”, hotelekoen iritziz.
Iazko udari ondo egin zioten
aurre Arbe hotelekoek, baina
aurtengoari begira zalantzak
dituzte. “Egunetik egunera
ikusiko dugu nola joaten den,
baina momentuz ez dugu mugimendu handirik ikusten”,
esan digutenez. Izan ere, azken hilabeteotan pandemia-

ren joera positiboa izan den
arren, azken asteetan gauzak
nahastu egin dira eta zer gertatuko den zain daude zenbait
ostalari. “Badugu lana, baina
momentuz ez ditugu aurreko
urteetako deiak jaso”, aitortu
digutenez.
Kataluniako, Madrilgo, Nafarroako eta Iparraldeko lagunak jaso ohi dituzte, besteak
beste, Arbe hotelean. “Hemen
eskaintzen dugun familiako
tratua gustatzen zaie. Turistek
asko eskertzen dituzte ematen
dizkiegun aholkuak”, dioskue.
Izan ere, turistek asko dute
deskubritzeko gure eskualdean.
Langile eta turistentzat aterpe
Elgoibarko Txarriduna hotela,
Arbe bezala, dagoeneko hasi
da turistak jasotzen, nahiz eta
euren bezeroen perfila ezberdina izan. “Urtean zehar, lan
kontuengatik etortzen den jendea jasotzen dugu normalean”,
esan digutenez. Abuztuan, langile askok oporrak hartzen dituzte, baina horrek ez du Txa-
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Eskualdeko taberna, jatetxe eta ostatuetan toki zoragarriak aurkitu ditzakegu. ARBE HOTELA

rridunaren jarduna murrizten,
turistek betetzen baitute langileen tokia. “Frantziarrak eta
beste herrialde batzuetako tu-

ristak etorri ohi dira”, euren
berbetan.
Txarridunan baikor dira uda
sasoiari begira. “Txertoekin eta

abar espero dugu jendea gehiago animatzea eta mugimendu
gehiago egotea”, dioskue. Argi
dute hemengo eskaintza oso

erakargarria dela eta “hemengo paisaiek, gastronomiak eta
abarrek” turistak erakarriko
dituztela. ■

Menu berezia
larunbatetan

18 euro

(zapoa, rodaballoa, txuleta....)

Eguneko menua 12 euro
Plater konbinatuak, pintxoak, gosariak...
Igandeetan itxita
Parkinga
Mendarozabal z/g
MENDARO

943 75 61 66
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Ezagutzen al duzu Nautilus
Interpretazio Geologiko museoa?
Mutrikuko Interpretazio Geologiko Zentroak herriaren urruneko iraganari, jatorriari eta eraketari buruzko
zenbait galderari erantzuten die. Gakoak Mutrikuko Flysch Beltza osatzen duten harkaitzetan daude, eta, marea
jaisten denean erraz irakur daitezke milioika urtetan gorderik egon diren sekretu guztiak erakusten dituzten
amildegietan. Horiek dira, hain zuzen, Euskal Kostaldeko Geoparkean dauden Flysch zaharrenak, eta, era berean
ikusteko eta ulertzeko konplexuenak.

N

autiliusen material fosil bikainak erakusten
dira, guztiak Mutrikuko
flysch beltzean jasoak. Jesús
M. Narvaez Amasorrain eta
Esperanza Azkarraga senaremazteen bildumaren parte
dira. Izan ere, bikote horrek
40 urte eman ditu etengabe
lanean, eta mundu mailako garrantzia duen paleontologia
bilduma osatu du. Mutrikuko
Udalarekin duen hitzarmen
baten bidez Nautilus Mutrikuko Ikasgune Geologikoan
ikus daiteke.
Nautilus Zentroa Euskal
Kostaldeko Geoparkeak duen
museotariko bat da, Euskal
Kostaldeko Museoen Sarean
sartuta dagoena.

“Milioika
urtetan gorderik
egon diren
sekretu guztiak
erakusten dituzte
amildegietan”

Ordutegiak
Nahiz eta Nautilus Mutrikuko Ikasgune Geologikoak ez

Bisita gidatuak
Irekiera ordutegiaren barruan
barne-bisita gidatua egiteko

dituen era jarraian irekitzen
ateak, astebukaeretan eta urteko sasoirik esanguratsuenetan
zabalik egon ohi da. Hala ere,
itxita dagoen edozein momentutan bisita gidatuen bidez sartu daiteke.

aukera dago; haien webgunean
aipatzen den orduetan eta iraupena ordubetekoa izaten da.
Horrez gain, urte guztian
zehar, Euskal Kostaldeko
Geoparkeak antolatutako bisita gidatuen baitan, “Nautilus, Flysch-eko Fosilak” bisita

egin daiteke, zeinetan, Nautilus zentroa ikusteaz gain,
itsas irteera bat egiten den
fosilak aurkitu diren itsaslabarrak ezagutzeko. Informazio
gehiago, datak eta erreserbak
www.geoparkea.eus webgunean aurkitu daiteke. ■
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Kulturaz bustiko gara udan
Debabarrenean
Kostako zein barrualdeko herrietan, kulturak toki berezia izango du uda honetan. Herri guztietako agenda
kontuan hartzen badugu, uztailean eta abuztuan zehar ia egunero izango dugu kulturaz gozatzeko aukera, eta ez
nolanahiko gauzekin gainera. Izaro, Maialen Lujanbio, Olatz Salvador, Andoni Egaña, Nögen eta Korrontzi izango
dira gurean, besteak beste.

U

dako giro atseginak
lagunduta denbora
gehiago pasatzen dugu
aire librean. Ongi etorria izan
dadila uda, pandemiarekin
ikusi baitugu mesedegarriagoa dela aire librean egotea
toki itxietan baino.
Kultura kalera irtengo da
datozen asteotan eta Debabarreneko udalek menu aberasgarria prestatu dute gustu
guztiak asetzeko.
Eskualdeko zenbait herritan uztailean eta abuztuan ospatu ohi dituzte jaiak, baina
aurten ezin izango dute gauza
handirik egin, Eibarren Sanjuanetan gertatu den bezala.
Hala ere, oporretan eskualdean geratuko direnak asko
izango direla eta kanpotik bisitariak jasoko ditugula jakinda, ekintza ezberdinak egingo dira.
Hurrengo bi orrietan Debabarreneko herrietan udan
zehar eskainiko den kulturekitaldien agenda osatu dugu,

baina posible da hurrengo
egunotan ekitaldien zerren-

da handitzea, batez ere abuztukoak.

Musika, antzerkia, zinea…
Ospatuko ez diren jaietan tokia izango zuten artistak izango ditugu udan zehar. Horrela,
Deban Willis Drumond taldeak
joko du, Elgoibarren Markeliñe
antzerki-taldeak ikuskizuna
eskainiko du, Ermuan Kokein
eta Bichorraro taldeak izango
dira, eta Mutrikun Izaro musikari mallabitarrak kontzertua
emango du .
Tradizioak ere tokia izango
du egitarauetan eta herrietako
musika-bandek eta dantzataldeek ikuskizunak eskainiko
dituzte. Gainera, Miren Amuriza, Andoni Egaña, Maialen
Lujanbio eta Amets Arzallus
bertsolariek saioa eskainiko
dute hilaren 25ean Soraluzen.
Zinea, udan, aire librean gozagarriagoa da, eta zenbait herritan zine-emanaldiak eskainiko dituzte iluntzean. Eibarren,
adibidez, zazpi pelikula emango dituzte, tartean Akelarre,
Ane eta Erlauntza, eta euskaraz
emango duten Tess eta ni. ■
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Kultur ekitaldiak >>>
DEBA
Uztailak 10
Uztailak 10
Uztailak 11
Uztailak 14
Uztailak 16
Uztailak 17
Uztailak 21
Uztailak 23
Uztailak 24
Uztailak 28
Uztailak 30

10:00
19:30
18:30
22:00
22:00
19:00
22:00
19:00-20:30
10:00
22:00
23:30

Uztailak 9
Uztailak 10
Uztailak 10
Uztailak 11
Uztailak 16
Uztailak 17

21:30
20:00
20:00
11:00
20:00
20:00

EIBAR

ELGOIBAR

Irteera gidatua Santa Maria elizara
Irati Bilbao Quartet – Manixa Jazz Choir
Mazzedonia – No Land Trio
Neu
Begiradak
Satiro
Fito Skins
Ez dok ero
Txangoa Sasiolako komentura
Auzi Taldea
Willis Drumond
Eibarko Koro Gaztea
Ainhoa Arroitajauregi
Tonbola (Hika)
Usartza Txistulari Taldea
Cielito Musika Banda
Mugi Panderoa

Zumardiko plazan
Zumardiko plazan
Debako Gaztetxean
Zumardiko karpann
Debako Gaztetxean
Debako Gaztetxean
Zumardiko karpan
Debako Gaztetxean
Zumardiko karpan

kontzertua		
kontzertua		
antzerkia		
kontzertua		
kontzertua		
kontzertua		

Txaltxa Zelaian
Txaltxa Zelaiann
Amaña
Ipurua - San Kristobal
Amaña
Txaltxa Zelaian

zirkoa		
kontzertua		
kontzertua		
antzerkia		
Emakumeentzako jabekuntza tailerra		

Kalegoen plazan
kalejira
Kalegoen plazan
Kalegoen plazan
Kultur Etxeko hitzaldi

Uztailak 9
19:00
Uztailak 11
10:00
Uztailak 11
12:30
Uztailak 16
19:00
Uztailak 19 18:00-20:00
gelan
Uztailak 23
19:00
Uztailak 24
9:00-14:00
Abuztuak 9
19:00
Abuztuak 23 10:00-12:00
Abuztuak 24
09:00
Abuztuak 27
19:00
Abuztuak 28 09:00-14:00
Abuztuak 29
19:00

Nazioarteko folklore jaialdia
dantza		
Hil amaierako nekazaritza eta abeltzaintza feria
azoka		
Chef Nature (Markeliñe)
antzerkia		
Olasoko San Bartolome antzinako parrokiako ataria ikusteko bisita gidatua			
Diana Udal Txistulari Taldearekin
musika		
Bidearen amaieran (Hortzmuga)
antzerkia		
Hil amaierako nekazaritza eta abeltzaintza feria
azoka		
Dantza solteko txapelketa
dantza		

kalejira
Kalegoen plazan
Kalebarren plazan
Kalegoen plazan

Uztailak 11
Uztailak 16
Uztailak 17
Uztailak 17
Uztailak 18
Uztailak 23
Uztailak 24
Uztailak 24
Uztailak 25
Uztailak 25

19:00
19:00
12:30
19:00
19:00
19:00
12:30
19:00
12:30
19:00

Kokein
Tonbola (Hika)
Ingurumena zaindu (Patxin eta Potxin)
Amak
Pan con chile
Kasumay (Crico Los)
Chef Nature (Markeliñe)
Bichorraro
Visual Magic Show (Oliver magoa eta Liuba)
Josh Hoyer & Soul Colossal

Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan

Uztailak 29
Uztailak 30
Uztailak 31
Abuztuak 1
Abuztuak 2
Abuztuak 3
Abuztuak 4
Abuztuak 5
Abuztuak 6
Abuztuak 7
Abuztuak 8

22:00
20:00
20:00
19:00
22:00
20:00
22:00
20:00
22:00
20:00
20:00

Olatz Salvador
Laumono
Oreka TX + Gure Ametsa Dantza Taldea
Kantu kolore
Nögen
Kawadeni Percusión
Dardara + Auzi taldea (bertsioak)
Biren + Errietan
Izaro
Gazte ikuskizuna (Oinkari + Hika teatroa)
Mutrikuko Musika Banda

Uztailak 24
Uztailak 25
Uztailak 25
Uztailak 26
Uztailak 26
Abuztuak 15
Abuztuak 24
Abuztuak 27

19:30
13:00
19:30
13:00
19:30
13:00
09:00
19:00

Epa txiki! - Demode Quartet
kontzertua		
Voces navarras
kontzertua		
Miren Amuriza, Andoni Egaña, Maialen Lujambio, Amets Arzallus bertsoak		
Jauzi dantzak
dantza		
Korrontzi taldea
kontzertua		
Erandioko banda
kontzertua		
Diana Udal Txistulari Taldearekin
musika		
Bidearen amaieran (Hortzmuga)
antzerkia		

ERMUA

MUTRIKU

SORALUZE

Hemendikara (Zirika Zirkus)
Diana herriko dultzaineroekin
Elgoibarko Musika Banda
Korapiloa (Rojo telón)
Feminismoa zoroak

irteera gidatua
Jazzez Blai festibala		
Jazzez Blai festibala		
kontzertua		
literatura eta irudiak		
antzerkia		
kontzertua		
antzerkia		
txangoa		
kontzertua		
kontzertua		

kontzertua		
antzerkia		
antzerkia		
kontzertua		
kontzertua		
zirkoa		
antzerkia		
kontzertua		
magia		
kontzertua		
kontzertua		
kontzertua		
kontzertua / dantza		
kontzertua		
kontzertua		
kontzertua		
dokumentala / kontzertua		
kontzertua		
kontzertua		
dantza / antzerkia		
kontzertua		

Maalako parkean
Kalebarren plazan
Kalegoen plazan

Institutoko karpan
Institutoko karpan
Institutoko karpan
Institutoko karpan
Institutoko karpan
Institutoko karpan
Institutoko karpan
Institutoko karpan
Institutoko karpan
Institutoko karpan
Institutoko karpan
Frontoian
Frontoian
Frontoian
Zubi Nagusian
Kiroldegian
Plaza Zaharrean
kalejira
Kalegoen plazan

UDAKO EGITARAUA
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Aire libreko zinea >>>
DEBA
Uztailak 4
Uztailak 25
Abuztuak 1

22:00
22:00
22:00

Joker			
Ane			
La Odisea de los giles			

Uztailak 14
Uztailak 21
Uztailak 28
Abuztuak 5
Abuztuak 12
Abuztuak 19
Abuztuak 26

22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00

Akelarre			
Untzagan
Jumanji. Segundo nivel			
Untzagan
Ane			
Untzagan
Parásitos			
Untzagan
Tess eta ni			Untzagan
Padre no hay más que uno			
Untzagan
Erlauntza			
Untzagan

Abuztuak 2
Abuztuak 4
Abuztuak 9
Abuztuak 11
Abuztuak 16
Abuztuak 18
Abuztuak 23
Abuztuak 25

22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00

Padre no hay más que uno			
Onward			
Asterix eta edabe magikoaren sekretua			
Espias con disfraz			
Dora y la ciudad perdida			
El gran baño			
Agur Etxebeste			
Los invisibles			

Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan
Orbe kardinalaren plazan

Uztailak 9
Uztailak 16
Uztailak 23

22:00
22:00
22:00

Horman erlojua duen etxea			
Detective Pikachu			
Handia			

Pilotalekuan
Pilotalekuan
Pilotalekuan

EIBAR*

ERMUA

MENDARO

Kultur Elkarteko plazan
Kultur Elkarteko plazan
Kultur Elkarteko plazan

Euskaraz izango diren emanaldiak beltzez.
* Eibarko saioak ikusteko gonbidapenak Kutxabanken eskura daitezke, aldez aurretik, edo proiekziora sartzean.

TXARRIDUNA
JATETXEA
Eguneko menua eta menu berezia
Ogitartekoak (lanegunetan)
Plater konbinatuak
Razioak
Talde edo enpresentzako menuak
Coffee Break
Lunch
Jaunartzeak, ezkontzak, bataioak…
Etxera eramateko janaria

ASTEBURUKO ESKAINTZA BEREZIA
logela bikoitza + gosaria + afaria
menu bereziarekin + cava botila

130€

Ermuaranbide, 1 ELGOIBAR
Tel. 943 740 490
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Banatu du ...eta kitto!-k
sanjuanetako otarra
>>> Oskar Igarza 2.151 zenbakiaren jabeak eraman du …eta kitto!
Euskara Elkarteak sanjuanetarako atera duen otarra. Eguaztenean jaso zuen saria Urkizun, eta bertan izan ziren otarra osatzen
lagundu duten establezimenduetako ordezkariak ere: Otegi eta
Mugika harategiak 60 euro bana; Arregi Domínguez arraindegiak (Bidebarrieta eta Ego-Gain) 60euro bana, 200 euro Eibar
Merkataritza Gune Irekiak eta 60 euro …eta kitto!-ren produktuetan. Guztira, 500 euroko balioa duen otar ederra eraman du
etxera Oskarrek.
…eta kitto! Euskara Elkarteak eskerrak eman nahi dizkie otarra
osatzen lagundu duten establezimenduei eta, nola ez, otarrerako
rifak erosi dituzten guztiei: “Herritarrek euren babesa erakutsi
digute beste behin ere, eta oso eskertuta gaude. Laguntza horri
esker, hain gogorra izaten ari den urtea zertxobait xamurtuko
zaigu eta ilusioz jarraituko dugu gure jarduna aurrera eramaten”.

Merkatu Plazari buruzko
azalpenak emateko bilera
deitu du Errebal Bizirik-ek
>>> Errebal Bizirik elkarteak
(lehengo Errebal Plataformak)
deituta, auzotarren bilera egingo da martitzenean (uztailak
13), 19:00etan Coliseo antzokian. Merkatu Plazarekin gertatzen den guztia aurrez aurre
azaltzeko asmoz antolatu dute
mahai-ingurua, baita alderdi
politikoek eraikinaren beheko aldearentzako dauzkaten
planak eta proiektuak zeintzuk
diren esateko ere. Horretarako
Jon Iraola alkatea, EAJ-PNV,
EH Bildu eta Podemos alderdietako bozeramaileak, baserritarren ordezkaria, Merkatu
Plazako dendarien ordezkaria,
Eibarko Dendarien Elkarteko
ordezkaria eta Ostalarien Elkarteko ordezkaria gonbidatu
dituzte parte hartzera eta nahi
duenak galderak egiteko aukera
izango du.
Bestalde, eta auzotarren bilera deitu aurretik, ekainaren
28an Osoko Bilkurak berretsi
egin zituen 2020ko abenduaren
28ko Osoko Bilkuran “Plazara
Manifestua” sinatzean hartutako konpromisoak. Aurreko

astean Errebal Bizirik elkarteak jakinarazi zuenez, “Plataformak beharrezkotzat jo zuen
berrespen hori, jakin genuelako Alkatetzaren Dekretuaren bidez ez zitzaiola jaramonik egin 2020ko abenduaren
28ko Osoko Bilkuran hartutako
erabakiari. Dekretazo bidez eta
inolako lotsarik gabe, Iraola
Iriondo jaunak erabaki du betebeharreko baldintzen agiri bat
egitea eta GAOn argitaratzea,
beste inorekin adostu gabe eta
Udalbatzaren gehiengoa gutxietsiz”.

Eibarren 675. urteurrena
ospatzeko argazki-lehiaketa
antolatu dute
>>> Eibarrek 675 urte betetzen
ditu aurten eta Klub Deportiboko Argazki Taldeak eta Ego
Ibarrak ‘Harro nago zutaz, Eibar! vs Amorratu egiten nauzu,
Eibar!’ izeneko argazki-lehiaketa jarri dute martxan, herriaren
alde onak eta alde txarrak azaleratzeko. Lehiaketa bi ataletan
banatuko da, ‘Harro nago zutaz,
Eibar!’ eta ‘Amorratu egiten
nauzu, Eibar!’, eta parte-hartzaile bakoitzak argazki original
bakarra aurkeztu ahal izango
du atal bakoitzean.
Atal bakoitzeko irabazleak
500 euroko saria jasoko du

eta, bestetik, 175 euroko sari bi
emango dira, epaimahai ofizialak hautatutako argazkietatik,
herri-bozketa bidez hautatutako argazkietarako.

Udarako ordutegi berezia sartu da
indarrean udaletxean
>>> Udalak sarrerarako ate
berria jarri du udaletxera joan
behar duen jendearentzat, bai
Nortasun Agiri Nazionala egitera doazenentzat eta baita
bulegoetara joateko ere. Uztailean, abuztuan eta irailean,
udako ordutegia dela eta, goizeko 08:00etatik 13:00era

bitartean egongo da zabalik.
Irailetik aurrera, ordutegi aldaketa egongo da, eta goizeko
08:00etatik 14:00etara bitartean sartu ahal izango da, astelehenak salbuepenak izanda,
asteko egun horretan arratsaldez ere zabalduko dutelako,
16:30etik 19:00etara.
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Birziklatu ezin diren hondakinen
kopuruak gora egin du eskualdean

Eibar-Maltzaga bidegorriak
Bikefriendly 2021 saria lortu du
>>> Eibar eta Maltzaga lotzen
dituen bidegorriak Bikefriendly
2021 saria lortu du Txirrindularitzaren Azpiegitura kategorian. Sari honek Gipuzkoako
Foru Aldundiaren lana aitortzen du “bizikletaz modu azkarrago, seguruago, erosoago,
koherenteago eta intuitiboagoan zirkulatzeko beharrezkoak diren azpiegitura eta
zerbitzu berriak diseinatu eta
bultzatu dituelako”, azaldu du
Rafaela Romero Gipuzkoako
Bide Azpiegituretako diputatuak. Romeroren berbetan, “bidegorriak 2,1 kilometro ditu,

Europako funtsen bidez finantziatu da ia bere osotasunean
eta mugikortasun iraunkorraren eredu moduan aurkeztu da
Europar Batasunean”.
Bizikletaren Hirien Sareak
bultzatutako Bikefriendly 2021
sarietan 43 hautagaitza jaso
dira eta Gipuzkoako eta Pontevedrako Aldundiek eta Iruñeko
eta Torrenteko udalek bizikleta
hiriko garraiobide gisa sustatzeko egindako ahalegina aitortu du epaimahaiak. A Coruñako, Valladolideko, Logroñoko
eta Fuenlabradako udalek akzesitak lortu dituzte.

>>> 2021eko lehen seihilekoan,
100 tona hondakin gehiago bildu dira errefusaren zatikian,
2020ko datuekin alderatuta.
Horrek esan nahi du urtetik
urtera hobetzen ari ziren datuetan atzerapauso txiki bat egon
dela. Mankomunitateak azpimarratu du “garrantzitsua dela
hondakin bakoitza dagokion
edukiontzian uztea, ez bakarrik
etxean, baita kalean, parkeetan,
tabernetan, enpresetan etab.
ere, guztiak birziklatu ahal izateko eta ingurumena zaintzen
laguntzeko”.
Edukiontzi grisean uzten
diren hondakinak partzial-

ki bereizten dira Zubietako
tratamendu mekaniko biologikoko instalazioan, baina
ezin dira guztiz birziklatu. Ermuan, Eibarren, Mutrikun eta
Debako udalerrietan egindako azterketek erakusten dute,
kasu gehienetan, edukiontzi
grisean utzitako hondakinen
%65 baino gehiago birziklatu egin litezkeela, dagozkien
edukiontzietan utzi izan balira.
Horregatik, Mankomunitateak
azpimarratu du, beste behin,
garrantzitsua dela hondakinak
behar bezala bereiztea, dagokien edukiontzian utziz, birziklatu ahal izateko.

Juan Gisasola eta Sostoatarren
kaleetan ur eta saneamendu
sareak konpontzeko lanetan

Lehen Hezkuntzako ikasleentzat
robotikaren inguruko tailer
teknologikoak antolatu dituzte

>>> Gipuzkoako Urak Juan
Gisasola eta Sostoatarren kaleetako ur- eta saneamendusareak konpontzen hasi da aste
honetan, fibrozementuzko hodi
zaharrak kenduz eta fundizioko
hodi berriak jarriz. Lanak bost
hilabetez luzatuko dira, baina
edateko uraren hornidura eta
oinezkoen eta ibilgailuen igarobidea bermatuta egongo da.
Lanak hiru fasetan egingo
dira. Lehenengoan,, Ubitxako
bihurguneko ur-beltzen sarean
egingo dute lan. Bigarren fasean, abuztuan, Juan Gisasola
eta Sostoatarren kaleetako 20.

>>> Udalak robotikaren inguruko tailerra antolatu du Lehen
Hezkuntzako ikasleentzat (3.,
4., 5. eta 6. mailakoentzat).
Aurre-matrikula egiteko epea
uztailaren 12tik 19ra bitartean
egongo da zabalik eta tailerrak
Indianokua gaztelekuan burutuko dira (euskaraz). “Robotika
LH 3. eta 4. mailakoentzat” tailerra abuztuaren 30 eta 31n eta
irailaren 1, 2 eta 3an izango da,
09:30etik 11:30era. Eta 5. eta
6. mailakoen tailerra egun horietan ere emango dute, baina
12:00etatik 14:00etara. Ikastaroaren prezioa 20 eurokoa

eta 2. zenbakietan, hurrenez
hurren. Eta hirugarren fasean,
Sostoatarren kaleko 10. zenbakiaren eta San Pio X elizaren
arteko zatian sareak berrituko dira.

da Eibarren erroldatutakoentzat (40 eurokoa besteentzat).
Informazio gehiagorako Udalaren web orrian begiratu daiteke edo, bestela, 943 708 435
telefonora deitu.
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Langabezia tasak behera egin du
Eibarren eta Debabarrenean

Pentsiodunek astelehenetako
kontzentrazioak agurtu
dituzte, irailaren 6ra arte
>>> Eibarko Pentsiodunen
Mugimenduak astelehenean
egin zen elkarretaratzearekin
eman ditu amaitutzat asteroko
kontzentrazioak, irailaren 6ra
arte. Ikasturte berriarekin batera ekingo diete berriz ere kontzentrazio eta manifestazioei,
“ahal bada, indar gehiagorekin”.
Gogora ekarri zutenez, “badira hiru urte eta erdi astelehenero Untzaga plazan elkartzen
garela, pentsiodunen eskubideak aldarrikatzen.Kontzentrazio horiek manifestazioekin tartekatu ditugu, Toledoko
Itunaren mahaitik planteatzen
diren murrizketak salatuz, alarguntasun-pentsioak ezkontidearen pentsioaren %100 izan
behar dela aldarrikatuz, 40 urtez Gizarte Segurantza kotizatu
eta gero, aurretiaz jubilatzeagatik zigor modura pentsioak
%40raino jaisteko eskubiderik ez dagoela pentsatzen dugu
oraindik ere, genero-arrakala
salatzeko pankarta atera dugu
kalera eta 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eta 1.200 euroko
gutxieneko soldata defendatzen
dituen Europako Gutun Sozialaren gomendioen aurrean gorrarena egiten ari direla salatu
dugu Eibarko kaleetan, besteak

beste. Horrekin batera, Eibarko
Udalean mozioa aurkeztu dugu,
diru-sarrera gutxien dutenei
maskarak doan banatzea eskatzen, baita banketxeetan behar
den moduko harrera egiteko
eskaera ere. Eta egin dugun
azken manifestazioan argindarraren tarifak horrenbeste
igotzearen kontra protesta egin
dugu. Elkartasuna eta duintasuna izan dira, zalantzarik gabe,
gure eskaerekin bat etorri diren
bi printzipioak. Ildo horretan,
adinekoei arreta emateko zentroetara joan gara, baliabideak
eskatzera, bertan lanean ari direnentzat segurtasuna eta bermeak eskatzeko”.
Eskaera eta aldarrikapen horiek guztiak elkartu zituzten
aste honetan Untzagan egindako elkarretaratzean. Izan
ere, ikasturte amaierako kontzentrazioan orain arteko mobilizazioetan erabilitako pankarta guztiak batera zabaldu
zituzten, horiekin talde-argazkia egiteko: “Zalantzarik gabe,
argazki horiek etorkizunerako
erreferentzia izango dira, batez
ere gure herrian pentsiodunez
berba egiten denerako”. Ondoren, txistorra pintxoekin agurtu
ziren, irailera arte.

>>> Behera egin du langabezia
tasak ekainean. Jaso ditugun
azken datuen arabera, 1.579
langabe kontabilizatu dituzte
herrian eta maiatzean, berriz,
1.601 izan ziren. Debabarrenean ere, oro har, behera egin
du langabe kopuruak.
Eskualdeko beste herriak
ere kontuan izanda (Elgoibar,
Mendaro, Deba, Mutriku eta
Soraluze) 2.790 langabe erregistratuta zeuden ekainean
eskualdeko enplegu bulegoetan, aurreko hilean baino 32
gutxiago.

16-29 urtekoek
txertoa jartzeko
ordua har dezakete
>>> Gazteen artean birusak
dakarren zabalkundearen harira, Osakidetzak ireki egin dio
txertaketarako atea falta zen
adin tarteari: 16-29 urte arteko gazteenari. Osasun sailburu
Gotzone Sagarduik aste honetan jakinarazi duenez, gaurtik
aurrera izango dute ordua hartzeko aukera.

Iruñean ezin eta... Asola Berrin ospatzen
>>> Sanferminetara urtero gure
astekaria eraman izan duten
“Azitaingo izkuek” oraingoan
Asola Berri elkartean ospatu
dute uztailaren 7a. Aurretik, eta
iazko stop-a iritsi baino lehen,
22 urtetan ...eta kitto!-ko azken alea hartu eta Iruñera joan

izan dira, kale egin barik, ordu
batzuk egitera. Eta, astekaria
lagun zutela, Iruñako udaletxearen aurrean argazkia atera
eta, txintxo-txintxo, bidali egin
digute. Oraingoan, Eibartik mugitu barik, baina urterokoa gogoan izan dute. Segi horrela!

…eta kitto!
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Hasi dira Alfako eskola zaharraren
eraikina botatzeko lanak
Ipuruako jubilatu etxeko bazkide
zaharrenekin bazkaria egin dute
>>> Ipuruako jubilatu etxekoek
bazkide zaharrenekin bazkaria
egin zuten asteburuan: “Miren,
Nati, Asun eta Flori egon ziren,
baina Josefa falta izan zaigu”.
Aipatutakoek 35 urte daramatzate bazkide gisa, hain zuzen ere inauguratu zutenetik.

Vicente Iriondoren
margo-erakusketa
Lekeition
>>> Uztailaren 12tik 18ra bitartean egongo da ikusgai Vicente
Iriondo artista eibartarraren
“Aztarnak” erakusketa, Lekeitioko Kultur Etxean dagoen Eskolape aretoan. Ikustera joan
nahi duenak egunero izango du
horretarako aukera, 18:00etatik 21:00etara

Azaldu dutenez, “gainera, gure
bazkide Yulenen 100 urteak
ospatzeko aprobetxatu dugu,
bere urtebetetzean horretarako
aukerarik ez zegoen eta. Yulenek berak marrazki bat eman
digu eta jubilatuen etxean jarriko dugu”.

>>> Martxoaren amaiera aldera Udalak iragarri zuen bezala,
hasi dira Alfa ikastetxea hartu
zuen eraikina behera botatzeko lanak. Eraikina Hezkuntza
Sailarena da eta, urteetan erabili barik egon eta gero, “eraikinaren utzikeria eta zikinkeria
egoera nabaria” zela eta, zer-

Uztailerako hiru
argazki-erakusketa
zabaldu dituzte
>>> Uztailerako hiru argazkierakusketa antolatu ditu Eibarko Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldeak: El Ambigú
tabernan Joam Palmerren argazkiak ikus daitezke, Klub Deportiboko tabernan J.M. Maiquez Mijaresenak eta Portalea
tabernan, berriz, Conxita Lopezenak. Hiru erakusketak hilaren amaierara arte egongo dira
martxan.

bait egiteko eskaera egin zuen
alkateak Udalaren izenean.
Kezka horren berri izan zuenean, Amaia Urzelay Gipuzkoako Hezkuntzako Lurralde
Ordezkariak alkateari deitu
zion, Hezkuntza Sailak Alfako
eskola zaharra laster botako
zuela esateko.
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ZERBITZUAK

Telefono
jakingarriak
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

Farmaziak
BARIXAKUA 9

EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

ZAPATUA 10

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 11

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 12

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

MARTITZENA 13

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUAZTENA 14

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUENA 15

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

BARIXAKUA 16

EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

GAUEZ BETI, 2021ean,
Izpizua (Ibarkurutze, 7)
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Eguraldia (euskalmet.net)

Hildakoak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Arenaza Aranburu. 94 urte. 2021-6-28.
Gregorio Martin Del Cura. 98 urte. 2021-6-29.
Jesusa Aranzabal Etxeberria. 91 urte. 2021-6-30.
Luis Fernando Etxarri Zumelaga. 60 urte. 2021-6-30.
Camilo Doval Baltar. 85 urte. 2021-6-30.
Pilar Quintana Sierra. 91 urte. 2021-7-1.
Javier Unamunzaga Telleria. 82 urte. 2021-7-1.
Gonzalo Garate Arizmendiarrieta. 92 urte. 2021-7-1.
Juan Luis Atxa Zubiarrementeria. 70 urte. 2021-7-2.
Juana Elizburu Errasti. 95 urte. 2021-7-2.
Miguel Alfayé Aznar. 73 urte. 2021-7-3.
Manuela Refoyo Rapado. 88 urte. 2021-7-6.
Marta Perez Villastrigo. 52 urte. 2021-7-6.
Olaya Cano Ojeda. 84 urte. 2021-7-6.

Jaiotakoak
• Charlotte Fabian Maridueña. 2021-6-22.
• Chloe Romero Gonzalez. 2021-6-25.
• Izaro De la Hoz Gomez. 2021-6-26.

ESKELAK,
URTEURRENAK
ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

…eta kitto!

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

688 62 76 89

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.

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, IZEI, zure
6. urtebetetzian. Segi
holakua izaten, hain
jatorra. Mua! Etxeko
guztion partetik.

Zorionak, HEGOA,
gure etxeko txikixa!
Ekaiñaren 29xan
2 urte bete dozuzeta. Musu haundi bat
famelixa guztiaren
partez!

Zorionak, NAIA, gure
etxeko printzesari.
Hillaren 12xan
9 urte beteko dozuzeta. Musuak eta
besarkadak etxekuen
partez.

Zorionak, ANER!!
Astelehenian 11 urte
egingo dozuz-eta!!
Milla kilo musu
famelixa guztiaren
partez!! Eta oso ondo
pasa zure egunian.

Zorionak, ALAITZ,
gure printzesa txikiari
eta 8 belarri-tirakada
zure urtebetetzian.
Patxo haundi bat
zure famelixaren eta,
batez be, Naiaren
partez.
Zorionak, EKHI
eta PAULE,
zuen 13 eta 11.
urtebetetzietan!
Segi bazterrak
alaitzen! Izugarri
maite zaittuegu!
Laztanak
bixondako,
batez be, Jakes
eta Haizearen
partez!

Zorionak,
ARHANE
(hillaren 5ian
5 urte egin
zenduazen)
eta OLIVER
(gaur urtetxua
beteko dozu).
Ekain eta
Hiart zuen
lehengusuen
partez.

Zorionak, MARKEL,
domekan 5 urte
beteko dozuz-eta.
Musu haundi bat
aitxitxa-amama, zure
arreba Aitana eta
zure lehengusiña
Maitaneren partez.
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Zorionak, JOKIN,
hillaren 5ian 14 urte
bete zenduazeneta. Ondo pasatuko
zendualakuan, asko
maitte zaittuen
famelixaren partez.

Zorionak, KEPA!!!
Astelehenian urtetxua
beteko dozulako!!!
Musu potolo bat
etxeko guztion partez.
Asko maite zaittugu.

Ongi etorri,
IZARO,
maittia! Musu
haundi bat
etxekuen
eta, batez be,
zure ahizta
HAIZEAren
partez.

Zorionak,
MALENTXO!!!
Zapatuan 5 urte
beteko dozuz-eta.
Ondo ondo pasa!!!
Famelixa guztiaren
partez!!!

688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus
Zorionak, NAIA (hillaren 4an 12 urte) eta JON
(hillaren 5ian 7urte) bete zenduezen-eta.
Asko maite zaittuen famelixaren partez.
Holan jarraittu!
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Iragarki laburrak

943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

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

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai

•• Mobil-Home salgai. 7x3’5 metrokoa.
3 metroko kristaleztatutako aluminiozko abanzearekin. Tel. 679041887.
Imanol.
•• Pisua salgai Sallabenten (Ermua).
3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Pisu altua eta eguzkitsua . Bista ederrak. Dena kanpora begira. . Tel.
605711422

1.2. Errentan

•• Zumaian 3 logelako alojamentu turistikoa asteka errentan eskaintzen da
udako denboraldirako. Etxea 2019an
guztiz erreformatu zen eta Zumaia
erdian dago, baina taberna giroetatik kanpo. Etxearekin batera, Plaza
Amaian garajea utziko litzateke. Tel.
678222229.
•• Apartamentua alokatzen dut Alcocebren (Castello - Playa Romanatik
50 metrora) 4-5 lagunentzat uztailaren 24tik 31ra. Egongela bikoitza,
egongela-jangela (2 plazako sofaohearekin), sukalde guztiz ekipatua,
komuna eta terraza. Ohe-erropa guztientzat. Astearen prezioa: 650 euro.
Tel. 634799885.

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

3. LOKALAK
3.1. Salgai

•• Txabola traspasatzen da Eibarren. Sarbide onarekin. Tel 649258913.

4. LANA
4.1. Lan bila

•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko (Eusko Jaurlaritzaren habilitazioarekin). Baita asteburuetan ere. Orduka. Esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 604120104.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Profesionaltasun ziurtagiriarekin. Tel. 643982534.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, ostalaritzan lan egiteko,
sukaldari bezala etab. Tel. 610822495.
•• Neska eskaintzen da maskotak zaintzeko edo paseatzeko. Orduka edo
jornada erdian. Tel. 602353585.
•• Mutila eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak edo
mandatuak egiteko. Tel. 626407923.

•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 688807653.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Esperientziarekin. Tel 688735551.
•• Emakume euskalduna eskaintzen da
irailetik aurrera umeak goizez eskolara eramateko. Esperientziarekin.
Tel 645720594.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Baita
asteburuetan ere. Ordutegi malgua.
Tel. 624284372.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Baita gauez
eta asteburuetn ere. Esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 631405748.
•• Neska eskaintzen da garbiketak egiteko, umeak edo nagusiak zaintzeko
eta errekaduak egiteko. Orduka. Autoarekin. Tel. 612223075.
•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko asteburuetan, interna... Umeak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
658398474.
•• Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Baita gauez ere. Tel.
679912841.
•• Neska euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko eta klase partikularrak emateko. Tel. 639434668.
•• Elgoibarko neska euskalduna eskaintzen da udaldian umeak zaintzeko. Haur Hezkuntza ikasitakoa.
Tel. 689618820.
•• Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Orduka. Tel.
679912841.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel.
641821288.
•• Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 631611201.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko. Tel. 631342098.
•• Emakume euskalduna eskaintzen da
zainketarako eta etxeko lanak egiteko. Baita asteburuetan ere. Autoarekin. Tel. 657794652.
•• Neska eskaintzen da umeak zaintzeko eta tabernan lan egiteko. Sukaldaritza tituluarekin. Tel. 617975210
eta 663723231.
•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, sukalde-laguntzaile moduan
eta garbiketak (pegora, etxeak...) egiteko. Tel. 632237151.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita gauez ere. Tel.
602626166.

4.2. Langile bila

•• Sukaldari-laguntzailea eta kamareroa behar dira jatetxe batean. Tel
659539861.
•• Kamarera/oa behar da Cervecería Trinkete tabernan. Curriculumak tabernan
bertan laga daitezke.
•• Kamarera/o behar da jornada osorako. Bidali curriculuma: eibarkafe@
gmail.com

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak

•• Ingeles irakaslea behar da Elgoibarko akademia batean. Tel. 667261248.

5.2. Eskaintzak

•• Matematika, Fisika eta Kimikako eskola 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 egokituak. Goizez ikasteko aukera. Tel.
677592509. Alberto.

6. DENETARIK
6.1. Salgai

•• Eibar BHI-ko 3. eta 4. mailako liburuak
salgai. Tel. 615712216.
•• Egongelako erdiko mahaia salgai. Biselatutako kristalezkoa eta bi altuerakoa. Zuri koloreduna. Oso merke.
Tel. 606882043.

