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Astean esanakEskutitzak

Urzelaik burua altxatuko balu!

Errebaleko proiektu urbanistikoari buruzko kritikak konstante bat izan 
dira eraikitzeko lanek iraun duten "mendeetan" zehar. Sasoi batean 
merkatu plaza izan zena zegoen lekuan, toki guztia betetzen duen 
hormigoi-blokeak ez du merezi eraikuntza deitzerik ere, egokiagoa baita 
“amaitu barikoa” dela esatea.

Definizioz inoiz objektiboak izango ez liratekeen balorazioak alde 
batera utzita, merezi du bi gai gogora ekartzea:

1.- Merkatu plazako eraikin zaharraren egiturari eusteak ez luke lur 
azpian garajeak eraikitzeko aukerarik emango. 

2.- Errebal inguruan desagertu diren aparkaleku-plazen kopurua Co-
liseo inguruan eraiki eta zozketatu diren garaje kopuruaren parekoa da.

"Errebaleko garajeak" eraikitzeak eibartarroi ekarri digun gastu 
ekonomikoa onartezina da, ez soilik %13 inguruko gainkostuagatik, 
baizik eta eraikin zaharraren egitura mantentzeak eta haren barrualdea 
berreraikitzeak ekarriko lukeen kostu ekonomikoa nabarmen txikiagoa 
izango litzakeelako.

Barnako "La Boqueria", Madrilgo "Mercado de San Miguel" edo 
Bilboko "Mercado de la Ribera" eraikin historikoak, arkitektura eta 
turismorako erreferente izateaz gain, tokiko merkataritzarako benetako 
gune ere izan daitezkeela erakusten duten adibide argiak dira.

Ohiko enpresa eraikitzailearen poltsikoak gizendu dituen diruaren 
erdia Txominen harategia, Maiteren fruta-denda, Josuren arraindegia, 
aterki-konpontzailearen postua, arrautza-saltzailearena, oliba-sal-
tzailearena, baserritarrenak… laguntzeko erabili izan balitz, baliteke 
merkatu plazak iraganeko urteak gogoraraztea.

Ez dut nik esango (nahiz eta pentsatu) diru horren zati bat betiko 
politikarien kontuetara joan denik, baina ziur nago plazako zaintzalea 
zena hilobitik itzuliko balitz, dirua Merkrominan gastatu beharko 
zenuketeela.

Ion Garate

NESKA-PUXIGA.-  Neska harroa. "Neska puxiga ederra eginda dago zuen alabia". 
NESKATAN/TARA.-  Mutilak emakume gazteekin ligatu.  “Neskatara juan dira eta ez dittuk zati 
batian etorriko”

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Errugabetasun presuntzioa argi izan behar dugu eta, horri lotuta, 
baita bergizarteratzearena ere. Ez bada ere Johnny Depp-eren 
kasua, bera ez dutelako kondenatu orain arte. Urteak dira sektore 
aurrerakoienek borrokan jardun izan dugula inor erruduntzat 
ez jotzeko bere delitua demostratu baino lehen; baina era berean 
borrokatu dugu, erruduna izanda ere, epaileak agindutako zigorra 
jaso dezan, ez gizarteak agindutakoa, gero gainera bergizarteratze-
ko aukera izan dezan. Orain badirudi batek krimena egiten due-
nean ezabatu egin behar dela gizarte arloan bere bizitza guztirako”.

JOSE LUIS REBORDINOS, Donostiako Zinemaldiko zuzendaria

“Nire bilobaren kakak garbitu ditut, biberoia eman, haurtzain-
degira eraman eta jaso, bere katarroak zaindu, baita medikura 
eta bidaia batean edo bestean lagundu ere... aiton-amon guztiek 
bezala; nik baliteke zertxobait gehiagotan, esku ona izateaz gain 
prest ere egon naizelako. Gaur bere etxera joan naiz paga ematera. 
Diskrezioz, txirrina jo dut; pixka bat itxaron behar izan dut eta 
berak zabaldu dit. Ez du disimulatu bere amorrua etenarengatik 
eta korrika joan da sofara, mugikorrean bere partida jarraitzeko 
niri aurpegira begiratu barik. Harrituta, billetea sarreran laga dut 
eta joan naiz. Behin kalean, nire ezinegonean, eskaparate batean 
ikusi naiz eta nire buruari esan diot: ̀ Ergel hutsa zara´. Jarraian, 
nire alabaren etxera bueltatu naiz, isilean atea zabaldu dut nire 
giltzarekin eta, ̀ mu´ ere esan gabe, pagarako billetea hartu dut eta 
joan naiz”.    

FRANCISCO SILVA, DV-ko zuzendariari gutuna
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>>>  Udalak ‘Umeak Eskola-
ra’ eta ‘Dirulaguntzak Ikasleei’ 
programen edizio berria ipini 
du martxan. Laguntza hauen 
bidez, ikasleen familiei 60,10 
euro emango zaizkie ikasle 
bakoitzeko herriko establezi-
menduetan egindako eroske-
tengatik. Kanpaina honen har-
tzaileak eskola-adina duten edo 
araututako irakaskuntzan edo 
irakaskuntza okupazionalean 
ari diren seme-alabak dituzten 
familiak dira. Aurten, berrita-
sun gisa, 120,20 eurorainoko 
laguntza emango zaie Dirusa-
rrerak Bermatzeko Errenta-
ren titular diren edo Elikagaien 
Bankuko programan dauden 
familietako umeei.

Orain dela 21 urte sortu zen 
programarekin, “herritarren-
gana gerturatu” nahi dute, “fa-
miliek ikasturte hasieran egin 
behar duten gastuari apalki la-
gunduz”, eta, aldi berean, herri-
ko dendetan salmentak handi-
tzea da asmoa. 

Dirulaguntza horiek finan-
tzatzeko, Udalak 410.000 eu-

roko zenbatekoa esleitu du 
aurtengo aurrekontuetan. La-
guntza hauek jasotzeko eskabi-
deak aurkezteko epea zabalik 
dago, urriaren 29ra arte, eta 
bakarrik onartuko dira irai-
laren 1etik urriaren 29ra bi-
tartean egindako erosketen 
fakturak. Laguntza eskatzeko 
dokumentazioa Eibar Merka-
taritza Gune Irekiaren (EMGI) 
bulegoan dago eskura (Isasi, 
26 behean). Informazio guz-
tia Udalaren web orrian dago 
eskuragarri. 

>>>  Iñaki Saez eibartarra eta 
Asier Heriz plaentxiarra preso 
bati bisitan zihoazela, Avilan 
auto istripuan hil zirela 20 urte 
beteko dira bihar eta Eibarko 
Sarek ekitaldi berezia antolatu 
du, “gertaera hori gogoratu eta 
berriz holakorik gerta ez dadin. 
Euskal presoek jasaten dituzten 
salbuespeneko lege eta neu-
rriak bertan behera lagatzeko 
eskatuaz”. 

Bihar izango da oroimen eki-
taldia, 13:15ean Arrateko eliza-
ren atarian, “eta, hizlariez gain, 
txalaparta, bertsoak, poema eta 
dantzariak izango ditugu. Ei-

bartarrak eta inguruko guztiak 
gonbidatu nahi ditugu bertan 
parte hartzera”. Bestalde, oinez 
igo nahi izanez gero, Urkizutik 
abiatuko dira, 10:30ean.

>>>  Hirigintza Antolamendua-
ren Plan Orokorraren (HAPO) 
berrikuspena egiteko https://
planorokorra-eibar.eus/eu 
webgunea sortu du Udalak eta 
herritarrek bertan izango dute 
beraien ekarpenak egiteko au-
kera, asmo horrekin prestatu 
duten inkesta (https://planoro-
korra-eibar.eus/eu/galdetegia) 

beteta. Interesa dutenek iri-
tzia eman ahalko dute hainbat 
alderdiri buruz: lurraldearen 
babesa, espazio publikoa eta 
ekipamenduak, kultur ondarea, 
jasangarritasuna eta klima-al-
daketa, jarduera ekonomikoa 
eta biztanleria eta etxebizitza. 
Galdetegia betetzeko urriaren 
3ra arteko epea dago.

Ikasleen familientzat 
Udalak ematen dituen 
dirulaguntzak eskatzeko 
epea zabalik dago

Iñaki Saez eta Asier Herizen 
heriotzak gogoratzeko ekitaldia 
egingo dute bihar Arraten

Hiri-antolamenduaren planari 
ekarpenak egiteko inkesta online

>>>  Aurtengo maiatzaren amaierara arte Teknikerreko zuzendari 
nagusia izan zen Alexander Bengoa Gorosabel abuztuaren 27an 
hil zen, 59 urterekin, gaixotasun larri baten ondorioz. Hain zu-
zen ere gaixorik zegoelako laga zuen kargua eta, bere ordez, Luis 
Uriarte izendatu zuten Teknikerreko zuzendari nagusi.

Bengoak Ingeniaritza Industriala ikasi zuen Nafarroako Uni-
bertsitatean eta 2004an izendatu zuten Teknikerreko zuzendari 
nagusi, bere aurretik kargu horretan egon zen Ramon Buenok 
erretiroa hartu zuenean. Iñaki Goenagak 1981ean hasitako bi-
detik, Bengoak lan handia egin zuen Tekniker gaur egun ezagu-
tzen dugun modukoa izan zedin. Bere gidaritzapean eraiki zuten 
Tekniker berria Azitainen eta bera zuzendari zela bilakatu zen 
produktu-ingeniaritzan eta fabrikaziorako IKTetan espeziali-
zatutako zentro teknologikoa. Goian bego.

Urteetan Tekniker zuzendu 
zuen Alex Bengoa hil da
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>>>  Errebal Bizirik elkarteak 
“Hirigintza arloko arauak bete” 
eta Errebalen zuhaitzak landa-
tzeko eskatu dio Eibarko Udala-
ri, “orain dela 13 urte Merkatu 
Plaza zaharra bota ondoren 13 
platanondo moztu baitzituz-
ten. 13 urte 13 zuhaitz barik. 
Moztutako zuhaitz bakoitzeko 
urtebete igaro da eta Errebale-
ko ekipamendu berrian ez da 
zuhaitz bakar bat ere ikusten, 
albo batera laga dute hirigin-
tzako araudiak agintzen duena”.

Diotenez, Udalak indarrean 
dituen Hirigintza Arauek 
zuhaiztiak babesteko berariazko 
artikulu bat du eta, horren ara-
bera, “bide publikoan zuhaitzen 
galera oro berehala konpondu 
beharko da. Bide publikoetan 

dagoen zuhaitzen beharrezko 
ordezkapena, narriaduragatik 
edo beste arrazoi batzuengatik 
dauden aleak desagertzen dire-
nean, galeraren erantzulearen 
kargura izango da nahitaez eta-
desagertutako espezieen berdi-
nak eta tamaina berekoak diren 
espezieak erabiliko dira”.

Udaleko gobernu-taldeak 
“arauen interpretazio okerra” 
egin duela uste dute Errebal Bi-
zirik elkartekoek eta, “zuhaitzak 
ordezkatu beharrean zabor-
edukiontziak landatu dituenez”, 
Errebal Bizirik-ek 13 zuhaitz 
landatzeko eskatu du, moztu 
zituzten “13 banana malogra-
duak” ordezkatzeko. Eskaera 
aurreko astean erregistratu dute 
formalki. 

>>>  Jose Ignacio Barinaga Zal-
dibarko zabortegiaren jabea, 
Arrate Bilbao kudeatzailea eta 
Juan Etxebarria ingeniaria fis-
kaltzarekin eta akusazio parti-
kularrarekin (hau da, Joaquín 
Beltrán eta Alberto Sololuzeren 
familiekin) akordio batera iritsi 
dira eta, ondorioz, sei hilabe-
teko kartzela zigorra ezarriko 
zaie, Berriak jakinarazi duenez. 
Horrela, hiru akusatuek ez dute 
kartzela zapalduko.

Akusatuei zuhurtziagabeke-
riazko giza hilketa eta langi-
leen aurkako delitu bat lepora-
tzen zitzaien, eta lau urte baino 
gehiagoko kartzela zigorra jaso 
zezaketen akordioa lortzen ez 
bazuten. Akordioarekin batera, 
akusatuek euren erantzukizuna 
onartu dute, eta familiei kalte 
ordainak ordaintzeaz gain isun 
bat ordaindu beharko dute.

Justiziaren atal hau amai-
tzen bada ere, oraindik epai-
tegietako lana ez da amaitzen 
Zaldibarko hondamendiaren 
kasuan, ingurugiroari eragin-
dako kalteak aztertzeko ikerke-
tak zabalik jarraitzen duelako. 

Akordioaren berri izan be-
zain laster, Zaldibar Argitu 
plataformak eta Euskal He-
rriko Eskubide Sozialen Kar-
tak adierazpen bateratua egin 
dute, “adostasun batera iris-

teko familiaren erabakia guz-
tiz errespetatzen eta ulertzen” 
dutela azaltzeko. 

Hala ere, kasu hau aurre-
ra eraman den modua salatu 
dute beste behin: “Uztailean 
langileen eskubideen aurka-
ko auzipide honetatik kanpo 
utzi gintuzten. Orduan salatu 
genuen inolako arrazoi juridi-
korik ez zegoela horretarako. 
Gainera, susmagarria da guztiz 
herri akusazio gisa kasutik kan-
po utzi eta fiskaltzarekin ados-
tasun batera iristea batera ger-
tatu izana. Herri akusazio gisa 
onartu bagintuzten, ez dakigu 
zer gertatuko litzatekeen, baina 
adostasun batera iristeko aku-
sazio guztiekin hitz egin behar 
da eta gu herri akusazio izanik 
gurekin ere adostu beharko 
lukete. Gainera, hilabete es-
kasean epaitegietako kasu bat 
itxi eta zabortegia bera ere itxi 
dute. Badirudi denboran ongi 
antolatuta zegoela dena azkar 
egitea eta gainera oporraldian. 
Hau ere zarata gutxi atera nahi 
denean Eusko Jaurlaritzak era-
biltzen duen trikimailua izan 
ohi da”. 

Gauzak horrela, “Zaldibarren 
gertatu zena jakin eta erantzu-
kizun guztiak argitu arte” bo-
rrokan jarraituko dutela be-
rretsi dute.

Zaldibarko ezbeharraren 
erantzuleek fiskaltza eta 
familiekin tratua egin dute 
kartzela saihesteko

Errebal Bizirik-ek zuhaitzak 
landatzeko eskatu dio Udalari  

>>>  Untzagako jubilatu etxekoak ederto ibili ziren abuztuaren 
31n Arabara egindako txangoan: “Goizean Añanako Gatz Hara-
na ezagutzeko aukera izan genuen eta, bapo bazkaldu ondoren, 
Gazteizera joan ginen, hiria Erdi Aroan nolakoa zen ikusteko 
bisita gidatua egitera”.

Ederto ibili dira Untzagako jubilatuak 
Arabara egindako irteeran
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>>>  Udako etenaldia eta gero, 
Eibarko Pentsiodunen Plata-
formak atzo egin zuen kurtso 
berriko lehen elkarretaratzea, 
betiko moduan 12:00etan Un-
tzagan. Aurrerantzean ere as-
telehenero egingo dituzte kon-
tzentrazioak, urteetan eskatzen 
ari diren bezala, “pentsio duin 
eta publikoak lortu arte”.

Pentsiodunen berbetan, “es-
pero zen bezala, abuztuaren 
24an, Espainiako Gobernuko 
Ministroen Kontseiluak, Tole-
doko Itunaren mahaiaren go-
mendioei jarraituz, pentsioen 
etorkizunarekin lotutako 

hainbat neurri onartu zituen, 
guztiak murrizketa garrantzi-
tsuetan oinarrituta, batez ere 
etorkizuneko pentsiodunen-
tzat. Hala ere, lehen fase hone-
tan, gure aldarrikapenak eran-
tzunik gabe geratu dira”.

Gauzak horrela, eskatzen di-
tuztenak lortu arte, borrokan 
jarraitu, beste biderik ez da-
goela uste dute eta herritar guz-
tiak eurekin bat egitera animatu 
nahi dituzte, “denoi eragiten 
digun arazoa dela” azpimarra-
tuz eta, orain dela hiru eta erdi 
hasi zuten bide beretik, astero 
egingo dute protesta.

>>>  Bihar jai eguna denez, 
Txaltxa Zelaian eta Urkizun 
egiten diren asteroko azokak 
hurrengo egunera, eguenera 
aldatu dituzte, Udalak jakitera 
eman duenez. Betiko toki eta 
ordutegian izango dira biak.

Merkadilloa etzi 
izango da

>>>  Mugikortasunaren Euro-
pako Astea izango da irailaren 
16tik 22ra bitartean eta horren 
harira hainbat jarduera antola-
tu ditu Udalak, “Zure osasuna-
gatik, mugi zaitez modu iraun-
korrean” goiburuari jarraituz.

Egitarauarekin hasteko, hi-
laren 14an eta 16an, 10:00eta-
tik 11:30era eta 18:00etatik 
19:30era, Nordic Walking ba-
taioa egiteko aukera egongo da 
Itzioko parkean. Bi talde osatu-
ko dituzte (gutxienez sei lagun 
eta gehienez hamar egon ahal 
izango dira), bata goizean eta 
bestea arratsaldean ibiltzeko. 
Parte hartzeko ezinbestekoa 
izango da izena ematea bari-
xaku hau baino lehen, 943 70 
84 08 telefonora deituz edo in-
gurumena@eibar.eus helbide-
ra idatziz.

Hilaren 14an, barixakua, 
18:00etatik 19:00etara, ‘Ka-
roli el hombre rueda’ bizikleta 
ikuskizuna egingo da Errebal 
Plazan. Ordubeteko saioa izan-

go da eta sarrera doan eskuratu 
daiteke, Coliseoko leihatilan 
(astelehenean eta barixakuan 
17:30etik 19:30era) edo Ku-
txabank-en.

Nordic Walking-ari berri-
ro helduta, hilaren 18an mar-
txa egingo da, Untzagatik 
09:30ean hasita, Amaña, Soso-
la, Arrajola, Pagaegi-Abeletxe, 
Mandiola Azpikoa, Nagiorbe 
eta Estaziño kalea zeharkatu 
ondoren, berriz Untzagara 
itzuliz. Taldea osatzeko gutxie-
nez sei lagunek eman beharko 
dute izena (30 lagunek gehie-
nez). Honetan ere  ezinbestekoa 
izango da izena aurretik ema-
tea, hilaren 16a baino lehen.

Eta egun berean, 18an, biga-
rren eskuko bizikleten azoka 
eta konponketa tailerra har-
tuko du Untzagak, 10:30etik 
14:00etara. Parte hartzeko 943 
67 02 49 telefonora deitu behar 
da. Informazio gehiagorako 
Udalaren web orrian begiratu 
daiteke.

Etenbarik mugitzera 
animatzeko jarduerak

Asteleheneroko kontzentrazioekin 
jarraituko dute pentsiodunek 
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OBRAK

Herria konpontzeko 
beharrean
Herrian hainbat konponketa-lan egiteko aprobetxatu dute 
aurtengo uda ere. Uztailaren 26an ipini zuten martxan Erre-
bal kaleko autobus geltoki berria eta, horrekin batera, Julian 
Etxeberrian zegoen behin-behineko geltokia kendu. Bestalde, 
Errebalen egin dituzten 101 aparkalekuak atzo bertan zabaldu 
zituzten eta egun gutxi barru zabalduko dute parking publikoa 
ere. Eta Muzategi kalea berritu eta urbanizatzeko lanak ere hasi 
dituzte. 

Gipuzkoako Urak uztaileko lehen egunetan hasi zen Juan Gi-
sasola eta Sostoatarren kaleetan ur eta saneamendu sareak kon-
pontzen eta abuztuan zehar Juan Gisasola 20 eta Sostoatarren 2 
zenbakien artean aritu dira beharrean lehenengo eta, ondoren, 
Sostoatarren 10 eta San Pio X.aren elizaren arteko zatian. Azarora 
arte ez dituzte lanak erabat amaituko eta ordura arte hainbat al-
daketa eragingo dituzte oinezkoen eta ibilgailuen joan-etorrietan.

Uztailaren azken egunetan itxi zituzten El Corte Ingleseko ateak, 
baina atzoz geroztik bertako parkinga zabalik dago berriro, bai-
ta eraikin barruko hainbat denda eta zerbitzu ere: automobilak 
garbitzekoa, Sephora, Aseguru eta Bidaia bulegoa eta lora-den-
da. Erosketak online egiteko plataforma digitala ere atzo ipini 
zuten martxan. 

Azken asteotan herriko kale batzuk konpondu eta asfaltatu 
dituzte: besteak beste Arragueta-Ibarkurutze tartea eta Azitain-
Barrena. Eta Udalak 27.000 euro erabili ditu Orbea haurresko-
lako instalazioak hobetzeko: kanpoko patioa txukundu egin da, 
barrualde osoa eta eskolako hesia margotu dituzte eta alarmak 
egokitu dira.
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COVID-19

Eusko Jaurlaritzak CO-
VID-19aren hedapena ete-
teko hartutako neurriak 

malgutzea erabaki zuen aurre-
ko astean. Edukierei edo aforoei 
dagokienez,  lokal eta instala-
zio guztien edukiera handituko 
dute, %60ra. Hala ere, aparteko 
mugak ezarri dituzte jarduera 
batzuetan.

Ostalaritzako establezimen-
duen barnealdean, edukiera 
muga %50ekoa izago da eta 
mahai bakoitzean zortzi lagun 
eseri ahalko dira. Barran edo 
zutik kontsumitzeko debekuari 
eusten zaio, barruan zein kan-
poan. Arau horiek berak aplika-
tuko zaizkie joko-lokalei eta txo-
koei edo elkarte gastronomikoei. 

Gainera, gizarte, kultura eta 
kirol ekitaldietan gehienez ere 
600 pertsona biltzeko aukera 
emango dute, eta 1.200 pertso-
na aire zabalean; 5.000 lagun 
baino gehiago sar daitezkeen 
lekuek %30eko edukiera izan-
do dute.

Ikastetxeen protokoloa
Ikasle askorengan eragina 
izango duen erabaki baten be-

rri eman zuten Osasun sail-
buru Gotzone Sagarduik eta 
Hezkuntza sailburu Jokin Bil-
darratzek: txertatuta dauden 
ikasleek ez dute egin beharko 
berrogeialdirik, positibo eman 
duen batekin kontaktu estua 
izanda ere. 

Bestalde, eutsi egingo die-
te iazko ikasturteko neurri na-
gusiei: maskara erabiltzen ja-
rraitu beharko dute, metro 
eta erdiko distantzia gorde-
ko dute… Haur Hezkuntzan 
eta Lehen Hezkuntzan “bi-
zikidetza talde iraunkorrak” 
osatzeko aukera izango dute. 
Derrigorrezko Bigarren Hez-
kuntzako lehen eta bigarren 
mailetan, berriz, hiru edo lau 
ikasleko talde egonkorrak osa 
daitezke, elkarren artean 1,5 
metroko distantzia zainduz. 
Gainera, barnetegiak antola-
tuko dituzte berriro ere.

Ikastetxe barruko jarduna 
ez ezik, eskolaz kanpokoak 
ere arautzen ditu protoko-
loak. Besteak beste, ahal den 
neurrian, eskolako “bizikidetza 
talde iraunkorrei” eutsi behar-
ko zaie: metro eta erdiko dis-

tantziara egon beharko dute, 
materiala partekatzeko aukera 
izango dute, baina talde batetik 
bestera materiala garbituta.

Ordutegia
Merkataritza, kultura eta 
gizarte jarduera guztiak 
01:00ean itxiko dituzte. Gaine-
ra, gazteen lokalek eta gaueko 
aisialdiko establezimenduek 
itxita jarraituko dute.

Euskal Autonomia Erkide-
goko Justizia Auzitegi Nagu-
siaren abuztuaren 3ko autoa-
ren arabera, zuzendu egiten 
da hondartzetako eta igerile-
kuetako joan-etorrietan eta 
ibilaldietan maskarak erabil-
tzeari buruzko atala. Hau da, 
nahitaezkoa izango da maskara 
erabiltzea pertsonen arteko 

gutxieneko distantzia etenga-
be zaintzea ezinezkoa denean.

Osasuneko sailburuak pre-
bentzioaren arloan tentsio so-
ziala mantentzeko beharra 
azpimarratu du: maskara, 
distantzia, pilaketak saihes-
tea, barneko espazioak airez-
tatzea eta txertaketa:"Aste 
erabakigarrietan sartu gara 
bosgarren olatu hau mende-
ratzeko eta seigarren olatu bat 
saihesteko". 

"Zenbat eta lehenago har-
tu txertoa ahalik eta pertsona 
gehienek, orduan eta babes 
indibidual eta kolektibo han-
diagoa izango dugu, eta egu-
neroko bizitza solidarioagoa 
eta murrizpen gutxiagokoa 
berreskuratzera hurbilduko 
gara", gaineratu zuen.

Maskara, distantzia, pilaketak 
saihestea, barneko espazioak 
aireztatzea eta txertaketaren 
garrantzia azpimarratu dute

Txertatutako ikasleek ez dute 
egingo berrogeialdirik

Dekretu berria irailaren 1ean, asteazkena, sartu zen indarrean. Batez ere, edukieretan izango dute eragina neurri 
horiek; orokorrean, lokal eta instalazio guztien edukiera handituko dute, %60ra. Ikastetxeei dagokioenez, 

ikasturte berria aurrekoa amaitu zen bezala hasiko dela adierazi dute Hezkuntza Sailetik, antzeko neurriekin.
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Uztailetik zine-areoen edu-
kiera %35ekoa izan da Euska-
din, estatuko txikiena. Nolako 
eragina izan du zuk ordezka-
tzen duzuen sektorean? 
15 milioiko galerak izan di-
tugu pandemia hasi zenetik. 
Uztailean hartutako neurriak 
(edukiera %35era jaistea) lur 
jota utzi gintuen, eta astero 
150.000 euroko galerak izan 
ditugu ulertezina izan den edu-
kiera-murriztapen horren era-
ginez. Orain, edukiera%60ra 
igo dute, baina ez da nahikoa. 

Sektoretik edukiera %75era 
igotzea eskatzen zenuten (Es-
tatuan nagusi den zifra), bai-
na azkenean LABIk erabaki du 
%60an lagatzea. Zergatik da 
hain garrantzitsua %15 hori?
Ez dut uste kutsatze gehiago 
gertatuko direnik %15 gehia-
go handitzeagatik. Baina %15 
igotzeak konfiantza emango 
lioke ikusleari, eta momentu 
honetan hori da behar dugu-
na. Kultura segurua izan dela 
eta segurua dela transmititu 
behar dugu. Euskadi mailan  
eta estatu mailan ez dugu en-
tzun aretorik itxi denik age-
rraldi bat salatu delako. Psi-
kologikoki %15 handitzea oso 
garrantzitsua litzateke zine-
aretoentzat. Sektoreari lasaita-
suna eman behar zaio. Zinean 
ikusleen errekuperazioa ez da 
egun batetik bestera lortzen. 

Zuen desadostasuna eta ha-
serrea azaltzeko laster Eusko 
Legebiltzarreko alderdiekin 

elkarrizketak abiatuko ditu-
zuela adierazi duzue. 
Geure egoera zein den azal-
du nahi diegu. Sektoreak 
nola funtzionatzen duen ar-
gitu nahi diegu, nolako gale-
rak ditugun eta nola kostatzen 
den errekuperatzea. Arazoa da 
jendeak  orokorrean ez dakiela 
gure sektoreak nola funtziona-
tzen duen. 

Beraz, egoera kritiko honen 
aurrean eta jasotzen ari za-

reten kolpeak eta gero, ezin-
bestekoa ikusten duzue zeuen 
arazoak eta kezkak agerian 
jartzea eta laguntza eskatzea.
Kulturako sektore klabeetako 
bat gara eta laguntza behar 
dugu. Gure fakturazioa %75 
jaitsi da. Sektore honek gastu 
handiak ditu, orain arte or-
daintzen ari gara, baina ez da-
kigu noiz arte ahalko dugun. 
Logikoena 2022ko aurrekon-
tuetan erreskate bat egitea li-
tzateke.

Zinearen sektorean erreku-
perazioa asko kostatzen dela 
aipatu duzu behin eta berriro.
Zine-aretoek ez dute taberna, 
liburudenda edo okindegi bat   
bezala funtzionatzen. Zinean 
asko kostatzen da ikusleak es-
kuratzea, eta errekuperazioa 
oso geldoa da. 2019a oso urte 
ona izan zen, errekorra lortu 
genuen aurreko 15 edo 20 ur-
teekin konparatuta. Pandemia-
rekin, dakizuen moduan, dena 
itxi zen, eta berriro funtziona-
tzen hasi ginenean galdutako 
ikusle-kopurua apurka-apur-
ka berreskuratzen hasi ginen. 
Arazoa izan zen uztailean edu-
kiera %35era jasitea erabaki 
zela. Kolpe handia izan zen, 
guztiz ulertezina, zine-aretoek 
osasun-neurri guztiak zorroz-
tasunez betetzen dituztenean. 
Eta osasunean adituak ez ba-
gara ere, ulertezina da edukie-
ra %70 izatea Balearreetan, 
eta %35ekoa Euskadin, egoera 
epidemiologiko berberarekin.

Zein neurritan eragin diete 
plataforma digitalek zine-
aretoei?
Plataformak ez dira arazoa. 
Lehenago edo beranduago as-
pertu egiten zara plataforma 
digitalekin. Zinera joatea beste 
gauza bat da: etxetik irteten 
zara, kafe bat hartzen duzu, 
lagunekin hitz egiten duzu...
Errekuperazioa emango dela 
ziur nago, baina hau oso po-
liki gertzen da, eta edukieren 
kolpe hauek sektoreari ematen 
zaizkion kolpe handiak dira.

“Zine-aretoen edukiera 
%15 handitzeak konfiantza 
emango lieke ikusleei”
LABI aholkubatzordeak zine-aretoen edukiera %60ra handitzea erabaki zuen aurreko 
astean (uztaila eta abuztuan %35eko izan da). Alfonso Benegas Euskadiko Zine Aretoen 
Elkarteko presidenteak nolabaiteko lasaitasuna hartu du erabakiarekin, baina ez dago 
konforme zinearen sektorean jasotzen ari diren kolpeekin. Zine-aretoen elkartearen 
eskaera edukiera %75era igotzea zen. Sektoreak bizi duen egoera latzaz mintzatu da.

<<< ALFONSO BENEGAS • Euskadiko  Zine Aretoen Elkartea  (EZAE) >>>

“Edukieren 
gaiarekin  kolpe 
handiak ematen 
ari zaizkie 
zine-aretoei. 
%75eko 
edukiera 
eskatzen dugu” 
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Zein izan da Perura egin duzun 
bidaiaren helburua?
Egoaizia GKE Aldatze ikaste-
txeko ikasle batzuen ekimenari 
esker sortu zen duela 20 urte 
baino gehiago, hemen, Eiba-
rren. Hori dela eta, aldian-al-
dian, Aldatzeko irakasleren bat 
Egoaiziarekin munduko he-
rrialde ezberdinetara joan ohi 
da Egoaiziak aurrera erama-
ten dituen proiektuak ikuste-
ra. Uda honetan niri egokitu 
zait. Egoaiziaren eta Aldatzeren 

arteko lotura estuari eustea da 
helburua, eta ondoren, eskolara 
bueltan, ikasleen sentsibiliza-
zioa sustatzea.

Zer moduz joan da dena?
Bidaia bikaina izan da, dena au-
rreikusitako moduan joan da. 
Bidaia 2020ko udarako anto-
latuta zegoen, baina pandemia-
gatik bertan behera geratu zen. 
Zalantzak izan genituen aurten 
joatea egokia ote zen, baina alde 
onak eta txarrak baloratu os-

tean, joatea erabaki genuen. 
Egoaiziako Lierni Fernandez 
eta biok Bilbotik irten ginen  
(Bilbo-Madril, Madril-Lima, 
Lima-Trujillo), eta han Mari-
sabel Albizurekin bat egin ge-
nuen. Peru bertan, hiru lurralde 
ezberdinetan egon gara: lehe-
nik Alto Trujillon, gero Piuran, 
eta azkenik Cuscon.

Zer proiektu mota ikusi dituzue?
Asko harritu nau Egoaiziak Pe-
run egiten dituen proiektuen 

Nerea Agiriano Azkue Eibarko Aldatze ikastetxeko irakaslea Perun egon da uda honetan, Egoaiziak bertan dituen 
era askotako proiektuak bertatik bertara ezagutzen: ura edangarri bihurtzeko proiektua edo genero-berdintasuna, 
hezkuntza, elikadura osasungarria eta bertako ekoizleek egiten duten lanarekin lotutakoak, besteak beste.

"Proiektuak gauzatzen ari direla 
eta bertakoengan eragin zuzena 
dutela ikustea oso pozgarria da"

<<<  NEREA AGIRIANO  •  Aldatzeko irakaslea  >>>

Nerea Agiriano Peruko hainbat lekutan egon da bertan martxan dauden proiektuak ezagutzen.

"Perun ia bi 
ikasturte 
daramatzate 
aurrez aurreko 
eskoletara joan 
gabe"
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aniztasunak. Adibide batzuk 
ematearren: ura edangarri 
bihurtzearekin lotutako proiek-
tuak bisitatu ditugu. Bertan, ura 
bildu eta edangarri bihurtzen 
da, auzo oso bat hornitzeko. 
Genero-berdintasunari, ema-
kumeen ahalduntzeari, ekin-
tzailetzari, elikadura osasunga-
rriari, hondakinen bereizketari 
eta abarri buruzko tailerrak 
nola jasotzen  dituzten ikuste-
ra joan gara.  Kakao-ekoizleen 
kooperatiba bat bisitatu dugu 
(APROCAP), eta nekazarien-
tzako prestakuntzan laguntzen 
zaie (inausketa, txertaketak, 
konposta).

Hezkuntza mailan nolako eki-
men eta proiektuetan hartzen 
duzun parte?
Egoaiziak CIPCArekin (Peruko 
GKE kolaboratzaile bat) batera 
martxan jarritako estimulazio 
goiztiarreko zentroak ere bisi-
tatu ditugu. Lokal txikiak dira, 
non hezitzaile batek ariketa es-
pezifikoak egiten dituen 0 eta 
3-4 urte bitarteko haurtxoekin, 
garunaren garapen egokia ahal-
bidetuko duten zenbait eremu 
neuronal aktibatzeko.  Bestalde, 
Egoaiziak urte asko daramatza 
Fé eta Alegría eskolekin elkar-
lanean eta bertako irakasleek 
azaldu digute nola gauzatzen 
dituzten proiektuak, hala nola 
kitxua hizkuntzaren erabilera 
sustatzea, hezkuntza-proiektu 
espezifikoak, instalazioen ho-
bekuntza... Horrez gain,  S.D. 
Eibar fundazioak emandako 
futbol-ekipazioak banatzera 
joan ginen Piurako Eibar-Piura 
kirol-eskolako neska-mutilei.  

Zerk eragin dizu gehien?
Landa-eremuetako haurrak 
behar bezain estimulatuta ez 
egoteak eta elikadura desego-
kia izateak (ez dute barazkirik 
jaten), eta ondorioz, hizkuntza 
nahasmenduak garatzea, ara-
zo kognitiboak izatea eta baita 
gorputzadarren atrofiak ere.

GKEetako lana horrelakoa 
zela uste zenuen?
Ez, egia esan. Bulegoko lana 
badago, baina askoz gehiago 
terrenoan. Pertsona gutxi bu-

legoan, eta asko pertsonekin, 
onuradunekin. Baliabide tek-
nikoen, giza baliabideen, den-
boraren, proiektuen garape-
naren eta, nola ez, helburuen 
antolaketa izugarria dago baita. 
Bihotz oneko jende ugari ere, 
noski! Proiektuak gauzatzen 
ari direla eta bertakoengan era-
gin zuzena dutela ikustea oso 
pozgarria da.

Nola bizi izan dute pandemia?
Beldur handiz. Orain arte, 
200.000 hildako baino gehia-
go egon dira Perun. 33 milioi 
biztanle inguru direla kontuan 
izanda, proportzioan, estatu es-
painiarrean baino 3 bider per-
tsona gehiago hil dira han. Argi 
dago, bertako osasun-sistemak 
ez duela zerikusirik hemengoa-
rekin eta, bestalde, arautu ga-
beko lanak (% 70-80 inguru) 
konfinamendu garaiak, berro-
geialdiak eta abar errespetatzea 
eragozten dituela. Han, Perun, 
neurri zorrotzak hartu zituz-
ten 2020ko martxoan, hemen 
bezala, birusa iritsi ez bazen 
ere. Eta oraindik ere oso neurri 
murriztaileak dituzte, maska-
ra bikoitza uneoro, etxeratze-
agindua, eskolak eta unibertsi-
tateak itxita daude… Bertakoen 
hitzetan, pandemiaren erruz, 
herrialdeak azken 10 urteotan 
egindako aurrerapenak jato-

rrizko puntura itzuli dira, edo 
okerrago batera.

Eta eskoletan nola dabiltza?
Desastre... Haurrek ia bi ikas-
turte daramatzate eskolara joan 
gabe.  Atzera begiratzen badu-
gu, haurrak eta haien familiak 
etxean konfinatuta egon ginen 
hilabete beldurgarri haiek (bi 
eta erdi, hiru eskas) gogoratu-
ko ditugu, ahaztezinak dira eta! 
Bada, Perun ia bi ikasturte da-
ramatzate aurrez aurreko esko-
letara joan gabe. Kasurik one-
nean, online eskolak jarraitzen 
dituzte PC edo mugikor baten 
bidez, eta kasurik okerrenean, 
eta ohikoena, mugikorreko da-

tuak bukatzen zaizkienean edo 
eta estaldurarik ez badute, te-
lebista edo irratian botatzen 
dituzten programa berezien bi-
dez saiatzen dira zerbait egiten.  
Egoera hori izanik, kezka han-
dia sortzen dute txikienen ikas-
kuntzak eta garapenak, lanera 
joan behar izan duten gazte as-
koren eskola-uzteak, eta, oro 
har, ikasleen osasun mentalak 
eta emozionalak.

Zer ekarri duzu bidaia hone-
tatik?
25 kg-ko bi maleta goraino be-
teta! Txantxa da. Gauza asko 
dakarzkit: jendearen adeita-
suna, esker ona eta eskuzabal-
tasuna, jakin-minez beteriko 
umeen begiradak, emakume 
nekazarien indarra, banana eta 
kakao zuhaizpean ibilaldia, Fé 
y Alegría 63 eta 44 eskoletako 
dedikazioa eta lan nekaezina...

Eta orain zer?
Proiektuak, lekuak eta pertso-
na asko bisitatu ditugu Perun, 
eta argi dago lan egiteko fronte 
asko daudela zabalik. Egoaiziak 
lehendik dauden proiektuei ba-
bes ematen jarraituko du, eta 
indar handiz lan egingo du etor-
kizun hurbilean planteatzen di-
ren erronka garrantzitsuei hel-
tzeko, hala nola emakumearen 
aurkako indarkeria, haurren 
aurkako indarkeria familietan, 
eta gazteen pandemiaren os-
teko egoera sozioemozionala. 
Nire kasuan, Aldatzeko irakas-
le izanik, eskolako ikasleekin 
honen guztiaren inguruan lan 
egitea egokitzen zait orain. Bes-
te herrialdeetako errealitateak 
ezagutzera eman eta sentsibili-
zazio lan hori egitea ere garran-
tzitsua da.

Nola lagundu dezakegu he-
mendik?
Egoaiziaren web orrialdea 
(egoaizia.org) bisitatzera edo 
eta sare sozialetako edozein ja-
rraitzera gonbidatzen zaituztet, 
egiten duten guztiaren berri 
izateko. Eta ahal duzuen mo-
duan laguntzera ere animatzen 
zaituztet. Dirulaguntzekin, bo-
londres moduan edo eta bazki-
de eginez. 

"Beste herrialdeetako errealitateak 
ezagutzera eman eta gure ikasleen 
artean sentsibilizazio lan hori egitea 
ere garrantzitsua da"

“Landa-
eremuetako 
haurrak 
ez daude 
behar bezain 
estimulatuta 
eta elikadura 
desegokia dute”
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Hankak zer moduz?
Ondo! Ez dut denbora askorik 
izan indarberritzeko, lasterke-
taren hurrengo egunean etxera 
itzuli behar izan nintzelako... 
eta astelehenean lanera! Hori 
bai, pozik bueltatu nintzen las-
terketan lortutakoarengatik.

Lasterketarako ezarri zeni-
tuen helburuak lortu zeni-
tuen? Nola bizi izan zenuen?
Aurreko edizioetan jendeak 
egindako lanaren erreferentzia 
nuen eta 13 ordu eta erdi behar-
ko nituela kalkulatzen nuen. 
Ibilbidean zehar zenbait pun-
tu daude eta bertan denborak 
apuntatzen ditugu. Lehenen-
go puntuan ikusi nuen espero 
nuena baino bost minutu ho-
beago nindoala eta azkenengo 
puntuan 20 minutu hobeago. 
Hori ikusita, ahal zen moduan 
helmugara iritsi behar nintzela 
pentsatu nuen eta erritmoari 
eutsi nion. 20 minututan ho-
betu nuen aurreikuspena eta, 
lasterketan zegoen maila han-
dia ikusita, 48. postuan amai-
tzea zoragarria izan zen. Hasi 
aurretik lagunei esaten nien ez 
nuela uste lehen ehunen artean 
sartuko nintzenik ere.

13 orduko lasterketa batean 
gora-beherak izaten dira? 
Bai, asko. Momentu batean 
oso ondo sentitu zaitezke eta 
hortik hamar minutura erdi 
hilda. Azken lasterketa hone-
tan izan nuen krisi momentu 
bat, igoera batean, hanketako 
minarekin, eta banekien jai-

“100 kilometroko lasterketa bat 
egiteko burugogogorra izatea 
ezinbestekoa dela uste dut”

<<<  PELLO BERRIZBEITIA  •  Korrikalaria  >>>

Pello Berrizbeitia Apellanizek 100 kilometro inguruko bi lasterketa egin ditu azken bi hilabeteetan. Bata, Val D’Aran 
by UMTB: 104,60 kilometroko lasterketa 6.600 metroko desnibel positiboarekin. Eta bestea, Mont Blanc inguruan, 
UTMB-ren CCC ibilbidea: 99,10 kilometro eta 5.990 metroko desnibel positiboa. Ia ezer. Bejondeiola.
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tsieran lagunak egongo zirela 
bide ertzean. Pentsatu nuen 
eurengana iristen nintzenean 
lasterketa lagako nuela, ez nin-
doalako ondo, baina bat-ba-
tean umorea aldatu zitzaidan, 
oso ondo sentitzen hasi nin-
tzen, jendea aurreratu nuen 
eta horrela helmugara arte. 
Horrelako lasterketa bat egi-
teko, fisikoaz gain, burua oso 
garrantzitsua da.

Arlo psikologikoa entrenatu 
egiten da?
Nik ez, baina korrikalari one-
nek bai. Burugogorra izatea 
ezinbestekoa dela uste dut (ba-
rreak). Lasterketara gozatze-
ra joan zarela pentsatu behar 
duzu.

Fisikoki nola prestatu zara bi 
hilabetetan 100 kilometro in-
guruko bi lasterketa egiteko?
Orain dela hilabete batzuk hasi 
nintzen lanean Ander Romara-
te prestatzailearekin. Oso ondo 
eramaten nau Anderrek. Ha-
sieran antxintxiketaldi luzeak 
egin nituen eta distantzia lu-
zatzen joan nintzen. Gainera, 
Arango haraneko lasterketa 
baino lehen Vielha inguru-
ra joan nintzen, nolakoa zen 
ikusteko. Azken bi hilabeteetan 
zazpi edo bederatzi orduko an-
txintxiketaldiak egin ditut eta 
horrek, fisikoa lantzen lagun-
tzeaz gain, burua indartzeko 
ere balio du.

Profesionala ez zarenez, nola 
moldatzen zara entrenatzeko?
Zortea dut, bikotea dudalako 
eta umerik ez. Beraz, lanetik 
irten eta entrenatzeko denbora 
dut soberan. Egia da korrikala-
rien bikoteek pazientzia handia 
izan behar dutela. Adibidez, 
asteburuan nonbaitera joaten 
bagara, entrenatu behar iza-
ten dut han ere. 100 kilome-
troko karrerak egiteko ezin da 
txanda pasarik egin. Zentzu 
horretan, bikotearekin taldea 
osatzen dut, asko laguntzen 
didalako eta anoa-postuetan 
egoten delako. Jatekoa edo eda-
tekoa emateaz gain, animoak 
ematen dizkit eta biziki esker-
tzen ditut.

Nork eman zizun ikurriña hel-
muga zeharkatzeko?
Orain dela bi urte lagunekin 
eta bikotearekin joan nintzen 
UMTBra, beste ibilbide bat 
egitera, eta helmugan iku-
rriñarekin sartu behar nintze-
la esan zidaten. Horrela egin 
nuen eta bideoan grabatu zu-
ten, eta jendeari asko gustatu 
zitzaion. Orduan, aurten gauza 
bera egiteko esan zidaten eta, 
oso postu ona lortu nuenez, 
emozio handiarekin heldu nin-
tzenez. Politak geratu dira ar-
gazkiak.

Nola bizi izan zenuen helmu-
gako momentu hura?
Horrelako lasterketetan publi-
ko asko egoten da lehen hiru 
gizonezkoak eta hiru emaku-
mezkoak sartu arte. Kasualita-
tez, hirugarren postuan zihoan 
emakumearen aurretik heldu 
nintzen eta, ondorioz, helmu-
ga jendez beteta zegoen. Gai-
nera, herriko argiak itzali eta 
helmugakoak piztu zituzten, 
eta ikusgarria izan zen. Lagu-
nak eta bikotea zeuden helmu-
gan eta inoiz bizi izan dudan 

iritsiera onena izan zen. Iraba-
zi egin nuela zirudien!

Kilometro asko dituzu han-
ketan, baina nola hasi zinen?
Lehen, foballean jokatzen nuen 
eta sasoi hartan lagun batek 
esan zidan Behobia-Donostia 
lasterketa egin behar zuela, eta 
berarekin egin nuen. Poliki-po-
liki korrika gehiago egiten hasi 
nintzen, ikusi nuen gero bizko-
rrago nenbilela eta engantxatu 
egin nintzen. Gero, ikusi nuen 
mendiko lasterketak ere bazeu-
dela eta entretenigarria izango 
zela pentsatu nuen. Mendian 
korrika egitea probatu nuen eta 
lasterketa batean izena emate-
ko gogoa piztu zitzaidan. Asko 
sufritu nuen estreinako laster-
ketan. Izan ere, ez da gauza bera 
20 kilometro errepidean egitea 
edo mendian. Baina gustatu 
zitzaidan, eta ikusi nuen las-
terketa luzeagoak zeudela eta 
poliki-poliki gero eta lasterketa 
luzeagoak egiten hasi nintzen. 
Gainera, lehiatzea asko gusta-
tzen zait eta, foballa laga ondo-
ren, lehiatzeko beste modu bat 
da lasterketena.

Azken lasterketetan mendi 
ederretan ibili zara. Paisaiaz 
gozatzeko aukera izan duzu?
Egia esan, ez. Lasterketa Ita-
liatik hasi zen eta toki ikusga-
rri batetik pasa ginen, Mont 
Blancen bista zoragarria ikus-
ten baitzen Chamonixen beste 
aldetik. Sekulakoa zen, baina 
bi segunduz bakarrik gozatu 
ahal izan nuen. Burua altxatu 
eta kitto, aurrera jarraitu. Ho-
rretarako, hobe da horrelako 
tokietara entrenatzera joatea, 
lasai, gelditu ahal izateko.

Antxintxiketan ibili zaren toki 
bat aukeratzekotan, zein esan-
go zenuke?
Euskal Herria asko gustatzen 
zait entrenatzeko: Aizkorri, 
Anboto... Eibarren ere oso gus-
tura egiten dut korrika. Las-
terketa bat aukeratzekotan, 
UTMB. Bestetik, Canfranc ere 
asko gustatzen zait eta, nahiko 
gertu dagoenez, entrenatzera 
joaten naiz.

Jende gehiago ikusten duzu 
orain mendian antxintxiketan?
Nik ere ez daramatzat urte asko 
mendian korrika egiten, baina 
azken urteetan boom bat egon 
dela uste dut. Mendian korri-
ka egiteak beste askatasun bat 
ematen dizu. Hasi nintzenean 
zapatilak ez ziren oso garestiak, 
baina orain ez dira 100 eurotik 
jaisten (barreak).

Zein lasterketa gustatuko lit-
zaizuke egitea?
UTMB, baina distantzia luze-
koa, 170 kilometrokoa. Hala 
ere, hainbat urtez itxaron 
beharko dut prest egon ahal 
izateko.

Urteak?
Jendeak errespetua galdu dio 
distantziari eta uste dut azka-
rregi animatzen direla 100 ki-
lometro inguruko lasterketak 
egitera. Nik nahiago dut poliki 
joan, 100 kilometroko lasterke-
ta batzuk egin eta, gero, jauzia 
eman. UTMB egiteko 24 ordu 
baino gehiago behar dituzu, eta 
hori ondo bazoaz! Gehienek bi 
gau pasatzen dituzte bidean eta 
ez da txantxa.

“Mendian 
korrika egiteak 
beste askatasun 
bat ematen dizu”

“Inoiz bizi izan 
dudan iritsiera 
onena izan zen 
UTMB-koa”
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Uztailaren amaieratik “Denbo-
rari” zure lehenengo abestia 
entzungai dago plataforma 
digitaletan. Nola jaio zen?
Lagun bati abesti bat oparitu 
nahi nion. Banuen ideia bu-
ruan, baita izenburua ere, eta 
horri buruz egitera animatu 
nintzen. Abestia opari bat da. 

Abesti bat argitaratzeko saltoa 
eman duzu, baina “Denbora-
ri” kantuaren aurretik izango 
ziren beste batzuk… Zenbat 
kanta dauzkazu mesanotxean 
gordeta?
Guztiz bukatuta esan daiteke 
bost kanta ditudala, baina mo-
mentuz ez daukat ateratzeko 
aukerarik. Aurrerago seguru 
baietz! Abesti bat atera nahi 
nuen eta honekin izan dut ho-
rretarako aukera.

Lan honetan pianoa Elena 
Martinek jotzen du…
Hori da. Letra eta melodia ni-
reak dira, baina pianoa Ele-
nak jotzen du, eta oso ondo, 
beti bezala. Bidean laguntza 
mordoa izan dut. Argi daukat 
Elena Martini esker atera dela 
aurrera. Bion arteko elkarlana 
izan da.

Nola egin duzue grabaketa?
Legarreko estudioan egin 
dugu, Walter Tuzzeorekin. 
Bazeraman denbora bat bere 
burua eskaintzen zerbait gra-
batzeko eta banabil berarekin 
beste zerbaitetan ere lanean. 
Beti ematen dit izugarrizko 

“Emozioak musikaren  
bidez azaleratzen ditut”

"Batzuk kirola 
egingo dute, 
beste  batzuk 
idatzi... Nik 
beti jotzen dut 
musikara: triste 
nagoenean, 
pozik 
nagoenean…"

#  JÜRGEN LANDA 
Musikaria  #

Sakoneraino heltzen den melodia eta ahotsa. Edertasuna eta hamaika emozio abesti bakar 
batean. “Denborari” izeneko bere lehenengo abestia argitaratu zuen Jürgen Landa abeslari eta 
musikari eibartarrak uztailaren amaieran. ‘Jür’ izenarekin eman du ezagutzera estreinako lana eta 
plataforma digitaletan dago entzungai. Oso pozik dago izan duen harrerarekin eta bakarka hasitako 
bidearekin jarraitzeko ilusioa antzeman zaio. Talentua eta gauzak egiteko gogoa bere alde ditu 20 
urteko eibartar gazteak.

MAITANE CAMPOS
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aukera berarekin lan egiteko 
eta grabatzeko. Lan egiteko 
orduan oso eskuzabala da eta 
oso pozik nago berarekin.

Abestiaren bi bertsio daude, 
estudioan grabatutakoa eta 
uztailean Txaltxa Zelaiko kon-
tzertuan June Egurenekin zu-
zenean abestutakoa.
Zuzenekoa oso berezia da. Ju-
nek bikain abesten du horre-
lakoetan ere. Daukan ahotsa-
rekin ezinezkoa zen ondo ez 
ateratzea. Gogoa neukan zu-
zeneko bat ere ateratzeko eta 
eman zen kasualitatea denbora 
gutxian biak grabatuta neuzka-
la. Polita da kanta bat bere zu-
zeneko bertsioan ere entzutea.

Zein sentsazio izan dute zure 
abestia entzun dutenek? Zer 
esan dizute?
Ez nuen espero hain harrera 
ona izatea. Oso pozik nago. 
Jendeak esan dit polita dela eta 
nabaritzen dela barrutik irten-
dako zerbait dela, oso emozio-
nala dela. Eta alde horretatik 
arrazoia daukate. Anbiente es-
pezifiko baterako kanta da. Nik 
behintzat kanta hau bakarrik 
entzun behar dut, nire baitan 
nagoenean, eta momentu ho-
rretan are ederragoa bihurtzen 
da kantua. 

Hau da zuk jarraitu nahi du-
zun bidea eta estiloa?
Ildo horretatik jarraituko 
dudala uste dut. Lasaitasuna 
transmititzen duen musika 
egin nahi dut. Asko entzuten 
dut pop euskalduna eta erdal-
duna, eta nahiko sentimentala 
da. Nahi ala ez, beti ateratzen 
zait emozionaltasun hori non-
baitetik. Amak esaten dit Alex 
Ubagoren antza daukadala, 
beti negarrez (jajaja). 

Zer da musika zuretzako?
Bufff… Galdera zaila. Musika 
da nire bizitzako parte handi 
bat. Sentimendu bat daukagu-
nean, beldurra, poztasuna… 
denok jotzen dugu zeozerta-
ra. Batzuk kirola egingo dute, 
beste batzuk idatzi, edo dena 
delakoa. Nik beti jotzen dut 
musikara: triste nagoenean, 

pozik nagoenean… Oso per-
tsona emozionala izanda, emo-
zioak musikaren bidez azale-
ratzen ditut.

Ahotsa berezko dohaina da 
edo ikasi egiten da abesten?
Berez eduki behar duzun zer-
bait da, baina ez da ahots po-
lita izatea edo ondo abestea 
bakarrik. Teknika eduki behar 
duzu. Jakin egin behar da ar-
nasa nola hartu, ahotsa nola 
proiektatu… Eta hori bakarrik 
ikastea oso zaila da. Koruan 
aukera izan genuen teknika bo-
kaleko klase batzuk hartzeko, 
eta gehienbat han ikasi nuen, 
oso lagungarria izan zen. Ahots 
kordak muskuluak dira azken 
finean. Zuk ezin duzu harri pi-
sutsu bat hartu prest ez baldin 
bazaude, eta ahots kordekin 
gauza bera gertatzen da.

Eibarko Koro Gaztearekin Txal-
txa Zelain eman zenuten kon-
tzertuan pianoa jotzen abestu 
zenuen. Noiztik pianoarekin?
Klaseak hartu ditut, baina pia-
noa gehienbat nire kabuz ika-
si dut, saltseatzen. Kontzertu 
horretan jo nuen lehen aldiz 
jendearen aurrean. Ondo sen-
titzen naiz pianoaren atzean, 
babestuta, baina ikasi egin 
behar dut jendearen aurrean 
ere egoten. Instrumentu ba-
tek ematen dizu aukera zuk 
zure abestiak egiteko eta hori 
askoz politagoa da, zuk eginda-
ko gauza. Ematen dizu askata-
sun mordoa sentitzen duzuna 
adierazteko; eta hori niretza-
ko oso garrantzitsua da: hus-
tu egiten zara eta batzuetan 
hori beharrezkoa daukat. Nik 
horretarako idazten dut. Kon-
posatzeko orduan gehienetan 
pianoa erabiltzen dut, baina 
aurten gitarra klaseak hartu 
ditut eta banabil  gitarrarekin 
ere zeozer egiten.

Proiekturik ba al duzu buruan?
Uztailean Koro Gaztearekin 
egindako kontzertuan beste 
abesti bat aurkeztu nuen, eta 
hori ere ateratzeko asmoa dau-
kat. Laster, espero dut. Bidea 
ez da erraza. Lehen abestia-
rekin saltoa eman dut; gogoa 

neukan eta gogoz hartu behar 
dut hemendik aurrerakoa; hori 
bai, apurka-apurka, presarik 
gabe.

Beti entzun izan dugu musi-
karen mundua ez dela bat 
ere erraza.
Kontaktu asko eduki behar di-
tuzu, oso ezaguna izan behar 
zara edo oso ona. Zaila da, 
duda barik, baina ezer ez da 
ezinezkoa.

Zuzenean aritzeko asmorik 
bai?
Gustatzen zait jendearen au-

rrean abestea eta jendeak ema-
ten duen feedbacka kontzer-
tuetan. Urduritasunaren eta 
lasaitasunaren arteko gauza 
bat da eta asko gustatzen zait. 
Nik ere, beste artista bat ikus-
tera joaten naizenean, asko 
disfrutatzen dut kontzertuan 
sortzen den giroarekin. De-
siatzen nago gauzak egiteko, 
ahal dudan bezain pronto edo 
bizi dugun egoera berezi ho-
nek lagatzen duenean. Egoera 
hobetzen doan neurrian, ziur 
nago, hain itxita eta zapaldu-
ta egon den kultura berriz ere 
loratuko dela.

"Lasaitasuna 
transmititzen 
duen musika 
egin nahi dut. 
Asko entzuten 
dut  pop 
euskalduna eta 
erdalduna"

 "Lehen 
abestiarekin 
saltoa eman dut. 
Gogoa neukan 
eta gogoz 
hartu behar 
dut hemendik 
aurrerakoa"
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A itor Alberdik gonbida-
tu zuen ...eta kitto!-ko 
bertso taldean parte 

hartzera eta, ordutik, beste 
edonon bezala, fin-fin kolabo-
ratu izan du Rafaelek hainbat 
ekitaldi eta zereginetan: izan 
Kantabriako bertso-afariko 
gai-jartzaile lanetan, izan Sa-

nandresetako bertso-paperak 
ebaluatzen... Beti ere jarrera 
umila erakutsiz eta laguntze-
ko prestutasuna agerian lagaz. 
Beheko Tokikoek ere horre-
gatik aitortu zioten hainbeste 
urtean erakutsitako fideltasu-
na, eguneroko “bezeroa” zute-
lako bertan. Bertako jubilatu-

kideek, berak eskainitakoaren 
trukean, txalo-zaparradaren 
artean eskertu zioten egin-
dako guztia. Opariak jaso eta 
Rafaelek, “benetan hunkitu-
ta”, hainbat bertso bota zituen 
“amaitu ezinean ia”.

Herriz aldatzearen hasie-
rako arazoei aurre egiten as-
matu zuen Rafaelek, azkenean 
eibartartzeraino. Azken hila-
beteak erresidentzian eman 
baditu ere, gustura izan da 
gure artean. Horrela esan zi-
gun orduan: “Hemen ere era 
askotako lagunak izan ditut 
urte guzti hauetan, tartean 

bertsozale asko. Ez naiz da-
mutzen. Emaztearekin ere 
zorte aparta izan dudalako; 
ondo konpontzen gara”. Eta 
bata zein bestea behin bai-
no gehiagotan izan dugu gu-
rean; azken aldian, osasun 
arazoak zirela-eta, Pakitak ere 
batzuetan ekarri zizkigulako 
Rafaelek begiratutako bertso-
paperak.

Familiatik zetorkion ber-
tso-zaletasuna Rafael “Zen-
doiari”. Diyo Soraluze bere 
amaren aitona Goierriko one-
na izan zen eta Txirritarekin 
ere kantatu zuen. Bera 12 ur-
terekin hasi zen eta, Urola 
bailarako bertsolariekin jar-
duteaz aparte, Gipuzkoako 
txapelketako finalera iritsi-
takoa genuen. Hori bai, la-
gunarteko saioetan gozatzen 
zuen gehien eta, zer esanik ez, 
40 urtetik gora eman zituen 
Santa Ageda eskean, hasi Az-
koitian eta Eibarren amai-
tzeraino.

“Eibarren ere 
era askotako 
lagunak izan 
ditut, tartean 
bertsozale asko”

Agur gizon 
haundiari

Abuztuaren 16an laga gintuen ...eta kitto! Euskara 
Elkartean (eta non ez!) hainbeste maite izan 
dugun Rafael Zubizarretak. Aurten betetzen ziren 
hiru hamarkada Eibarrera etorri zela Azkoititik, 
Diputazioak antolatutako txango batean gure herriko 
Pakita Benidorm-en ezagutu eta berarekin ezkondu 
ondoren.
Azkoitiko Martitte auzoko “Zendoiak” hasieran ez 
zuen erraza izan gure artean, “Urkizu inguru honetan 
erdara besterik ez nuelako entzuten” berak zioen 
bezala. Baina ordutik beste giro bat nabaritzen zuela 
esan zigun orain dela bi urte pasatxo astekarirako egin 
genion elkarrizketan, Beheko Tokikoek egin zioten 
omenaldi-ekitaldiaren harira.

Rafael 2004ko Kantabriako bertso-afarian jasotako omenaldian.

Hogeita ez dakit zenbat urte 
izango diren Rafael lehen al-
diz ikusi nuela. Bera, Arrateko 
bertso afariko gai-jartzaile, 
Mañukorta eta Lizasoren ar-
tean eserita. Ni, Kantabria ja-
tetxeko bazter batean afaltzen 
zegoen nerabe inuzente bat. 
Ordutik aurrera urte askoan 
izan nuen berak gidatutako 
bertso saioez gozatzeko auke-
ra. Auzokide ere izan ginen, 
maiz gurutzatzen ziren gure 
ibiliak Urkizu aldean. Bai-
na gure hartu-emana ez zen 

sekula “epa” batetik pasa. Az-
koitiatik etorritakoa izanda, 
hainbat urtetan zehar ekarpen 
handia egin dio Eibarko ber-
tsozaletasunari muxutruk. 
Eta arantzatxo hau geratu-
ko zait betirako, merezi zuen 
esker ona berari hitzez sekula 
aitortu ez izana.
Gure kaleetan bertso doinurik
Entzuten bada tarteka
Zure lanaren fruitu izango da
Rafael Zubizarreta

Jon Mikel Mugika

Zure lanaren fruitu
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Lanak errazten beti
Maider Aranberri  . . .eta                       
kitto! elkarteko idazkariak 
ondo gogoratzen du “zentzu 
guztietan gizon haundia” zena-
rekin izandako harremana. Ber-
tso-taldean izan zuen berarekin 
lehenengoko hartu-emana eta 
“gizon jatorra” iruditu zitzaion 
hasiera-hasieratik, “bertso kon-
tuetan eskarmentu handikoa 
izateaz gain, lanak errazteko 
ahalmena bazuelako”. 

Berarekin asko ikasi zuela 
dio, “haren prestutasunari la-
nerako zuen benetako gogoa 
gehitu behar zaiolako, inten-

tzio guztiarekin ahalegintzen 
baitzen gauzak ondo egiten”.

Azken aldian osasunak la-
gundu ez arren, elkarlanari 
eutsi egin ziola nabarmen-
tzen du Aranberrik, “akaso 
berari ere aktibo jarraitzeko 
mesede egiten ziolako”. Bera-
rekin izandako harremanetan, 
gehienbat honakoa nabar-
mentzen du Maiderrek: “Ba-
zekien bere lekua non zegoen; 
elegantea zen horretan. Edo-
zein eztabaidaren aurrean, 
puntuazio gehien honi edo 
hari eman behar zitzaiola... 
amore ematen lehena izaten 

zen beti, bere iritzia baztertu 
eta besteenari tarte egiteko”. 

...eta kitto! elkarteari, eta 
bereziki  bertso-taldeari , 
asko aportatu dion gizona 
izan dugu Rafael, berarekin 
kalean topo egitean ere gure 
egoerarengatik galdetzen zi-
guna. Igarriko dugu haren hu-
tsunea. Igarriko duten bezala 
Kantabrian hainbat urtetan 
bertso-afariko gai-jartzaile 
lanetan jarraitzen zioten guz-
tiek. “Entzuleek asko apre-
ziatzen zuten bere lana eta 
bertsolariek ere zer esanik 
ez. Lizasok eta Egañak, esa-
terako, hori berori adierazi 
digute”.

Artikulu honetan dituzue 
beste hiru kolaborazio: Kan-
tabrian gai-jartzaile lanetan 
lekukoa hartu zioten Asier 
Ibaibarriaga eta Jon Mikel 
Mujikarenak alde batetik eta 
berarekin hainbeste une bi-
zitako Mikel Arrillagarena 
bestetik. ■

“Bazekien 
bere lekua 
non zegoen; 
elegantea zen. 
Besteen iritzia 
lehenesten zuen 
askotan”

Rafael Zubizarreta:  
"Ahal dudan guztian 

laguntzeko prest" 

1
Aizu Rafael zertan zabiltza?
Zer da broma? Zer da burla?
Denok kanpoan geunden garaian
bukatu zuk pelikula.
Abuztuaren hamasei baten
ezin zara joan sekula.
Zuk hori nahita egin zenuen
ez ezazu disimula...
Uste al zenuen oharkabean
pasako zintzaizkigula (BER)

2
Ardiak artzain faltan geundela
zeuk jo zenigun atea,
eta azaldu berdintzen oso
zaila den borondatea.
Euskara eta bertsoa ardatz
umoretsu aldartea,
bueltan ezertxo eskatu gabe
guztia zen ematea.
Pena izan da azken agurra
bota gabe joatea. (BER)

3
Bertso eskolan izan zintudan
oso irakasle fina,
aholku onen emaile eta
zinez gizon atsegina.
Asko ikasi nuen zugandik
hain bainintzen ezjakina!
Nahiz eta plazan ez nuen eman
uste zenuen adina,
bihotz-bihotzez eskertzen dizut
egindako ahalegina. (BER)

4
Bazkalosteak, afalosteak
bilerak eta abarrak,
oroitzapenen kutxetan dauzkat
hain izan ziren edarrak!
Barre algarak, pasadizoak,
gaztetako kontu zaharrak...
Alai oroitu nahi zaitut orain
bazter utzita negarrak,
gu pizten gaitu zuk hasitako 
bidea segi beharrak. (BER)

5
Gero etorri zitzaizun hainbat
momentu latz eta gogor:
“ahal den guztian laguntzeko prest”
esaten zenigun baikor.
Eredu ona izan zaitut zu
eta ez dizut gutxi zor.
Goian ez zaitut nik bilatuko
hara ez da joaten inor,
baina barrura begiratzean
beti izango zaitut hor. (BER)

Mikel Arrillaga

Hogei bat urte izango dira 
Arrateko bertso afarira au-
rreneko aldiz joan nintzala. 
Han ezagutu nuen Rafael Zu-
bizarreta "Zendoia". Pertsona 
umilla, ixila eta batipat en-
tzuten zekien pertsona. Beti 
izango zenuen adi inguruan, 
edozein gairen inguruan eri-
tziren bat jasotzeko prestu. 
Baita saio ostean ere. Arrateko 
bertso afaria beti izan da lan 
haundia eskatzen duen plaza. 
2 orduz bertsoaldieri eustea ez 
da batere erreza eta ezta ere en-
tzulegoantzat erakargarriak 
diren gaiak plazaratzea. Nik 
ezagutu nuen Rafael-en gai 
jartzaile garaian, gaiak ere ha-
lakoak ziren, garaikoak. En-
tzulea ere adiñez nagusiagoa 

zen, baserri ingurukoa,...eta 
zer esanik ez, Mañukortaren 
urteak ziren haiek. Baserri-
ko kontuak, soldadu garaiko 
gertaerak, gazte garaiko amo-
diozko gutunak, eliza...halako 
gaiak ziren nagusi. Rafael-en 
garaiaren ostean, nirea etorri 
zen eta ondoren Jon Mikel-ena. 
Bizitzako legea. Garaian ga-
raiko freskotasun eta ausar-
diarekin. Horixe izan da, hain 
zuzen, azken urteotan bertso 
saio honetan entzulegoaren 
adina gaztetu izanaren arra-
zoietako bat. Rafael-ek utzi 
gaitu, ixilean eta umil joan 
da. Milesker guztiagatik eta 
ez adiorik, Zendoia.

Asier Ibaibarriaga

Garaian garaikoa

Rafael Pakita emaztearekin 2019ko urtarrilean Beheko Tokin egin zioten omenaldian.
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Ignazio Zuloaga margolaria-
ren jaiotzaren 150. urteu-
rrena bete zen iaz eta horren 

inguruan zenbait ekintza egin 
dira, tartean Arrateko elizako 
erretaularako margotu zituen 
‘Romeros Orantes I’, ‘Romeros 
Orantes II’, ‘Romeros Oran-
tes III’ eta ‘Romeros Orantes 
IV’ koadroen zaharberritzea. 
“Orain, Bilboko Arte Ederren 
Museoan egindako zaharbe-
rritze-lan luze baten ostean 
(museoa baita espezialistarik 
handiena Zuloagaren lana tra-
tatzen eta zaharberritzen), lau 
mihiseek jatorrizko itxura dute 
berriro”, diote museokoek.

Zuloagak 1904. urtean mar-
gotu zituen lau mihiseak, Se-
villan, eta haren nazioarteko 
arrakasta goiztiarraren oinarri 
izan ziren zenbait artelanen ele-
mentu eta modelo berak dituz-
te. Margolariak Ama Birjinaren 
irudia dagoen ganbaratxoaren 
alde banatan jarri zituen, eta 
Sortzez Garbiaren tailu goti-
korantz doazen erromesen eta 
otoizgile fededunen eszenak 
ikus daitezke haietan.

Koadroak Zuloagaren eki-
menez margotu ziren 1904an 
Sevillan egindako egonaldirik 
emankor eta bikainenean. “Di-
rudienez, Ama Birjinari hitze-
man zion egingo zituela, bere 
alaba Luciaren osasuna ho-
betzen bazuen”, Bilboko Arte 
Ederren museotik esaten dute-
nez. Hala ere, Mikel Lertxundi 
Galiana Filosofia eta Letretan 
doktoreak eta arte-komisario 
independenteak uztailean koa-
droen inguruan eskaini zuen hi-
tzaldian aipatu zuenez, Zuloaga 
alaba gaixotu baino lehenago 
hasi zen koadroak margotzen. 
Beraz, “hipotesi horren ingu-
ruan zalantzak daude”, bere 
ustez.

Zuloagaren estiloaren erakusle
Lau mihiseak garrantzitsuak 
dira Zuloagaren lana ezagutze-
ko, sasoi hartako lanetan bere 
estiloaren ezaugarri nagusiak 
atzeman daitezkeelako eta, es-
tilo harekin, nazioarteko figu-
razioan iraultza eragin zuelako. 
“Bere artista-dohainez baliatu 
zen figuren esentzia fisiko eta 

psikologikoa jasotzeko. Hodei 
adierazkorren aurrean ageri 
dira figura horiek, sinbolismoa-
ren eta naturalismoaren arteko 
erdibidean, eta antzerki-giro 
nabarmenean. Zuloagak be-
rezkoa duen atzealde-figura 
binomioaz gain, aipatzekoak 
dira kolore argitsuak, batez 
ere urdin, arrosa eta moreak; 
tonu horiek ohikoak dira Zu-
loagaren 1903 eta 1905 urteen 
arteko ekoizpenean, eta bizita-
sun aparta dute hemen”, diote 
museokoek.

Margolanek gorabehera asko 
izan zituzten eta artistak pare 
bat aldiz zaharberritu behar 
izan zituen. “Azkenekoz, Espai-

niako Gerra Zibilean, aldaretik 
kendu eta denboraldi batera-
ko Bilbora ekarri zituztenean”, 
museokoek esan dutenez.

Obren zaharberritzea
Lau mihiseen zaharberritzeari 
dagokionez, 2019an egin zi-
tuzten ikusizko lehen anali-
siek agerian laga zuten mar-
go-geruzek aldaketa handiak 
jasan zituztela. “Hain zuzen 
ere, koloreak efloreszentzia 
zurixka nabarmenak zituen, 
eta horiek multzoaren konpo-
sizioa eta kromatismoa eralda-
tzen zituzten. Degradazioaren 
azterketa teknikoek berretsi 
zuten ’orbanen’ zergatia sa-
ponifikazioko prozesu kimiko 
bat zela. Olioaren aglutinatzai-
leko zenbait gantz-azido eta 
pigmentu batzuetan dauden 
metal-partikulak elkarrekin 
konbinatzean gertatzen dira 
aldaketa horiek; erreakzioa, 
azkenean, kolore-geruzan 
azaltzen da, eta xaboiak edo 
gatz metalikoak eratzen ditu”, 
azaldu dute Arte Ederretako 
museokoek.

Zuloagaren 
lau mihise 
zaharberrituak 
zapatuan jarri 
zituzten Arrateko 
elizan

Kolore berriak Arrateko elizan
Arrateko elizako erretaulak irudi berrituarekin hartuko ditu Arrate Egunean bertaratuko direnak. Izan ere, Bilboko 

Arte Ederren museoak Ignacio Zuloagak erretaularako margotu zituen lau mihiseak zaharberritu ditu, Zuloaga 
fundazioaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Lanak uztailean aurkeztu zituzten eta, Bilbon 

erakusgai egon ondoren, zapatuan eraman zituzten Arratera.

ARANTZA CUESTA
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Romeros Orantes II, 1904. Ignazio Zuloaga.

Horrela egin zuten koadroen 
tratamendua: “Hasteko, erre-
taulatik lau margolanak ken-
du eta museora eraman ziren. 
Bertara iritsitakoan, azterketa 
teknikoak egin ziren X izpiak 
eta erreflektografia infragorria 
erabiliz, eta agerian geratu ziren 
obretako bitan izandako kon-
posizio-aldaketak, eta euska-
rriko eta materia piktorikoko 
beste eraldatze batzuk. Kalte 
biologikoa geldiarazi zen ano-
xia-prozesu baten bidez (hau da, 
oxigenoa guztiz kenduz, modu 
kontrolatuan), eta, ondoren, 
disolbagarritasun-probak egin 
ziren, gatz metalikoetan, gaina-
zaleko estratuan eta bernizetan 
esku hartzeari begira. Jarraian, 
mihiseei tratamendu bat eman 
zitzaien presio baxuko mahaian, 
deformazioak zuzentzeko eta 
materia piktorikoa egonkortze-
ko. Azkenik, koloreak berrosatu 
eta bernizak eman ziren”, kon-
tatzen dute.

Koadroen inguruko zalantzak
Uztailaren 12an aurkeztu zi-
tuzten koadro berrituak Arte 
Ederretako museoan eta Mikel 
Lertxundi doktoreak hitzaldia 
eskaini zuen margolanen ingu-
ruan, eta koadroen jatorriaren 
eta Zuloagaren obraren bere-
zitasunaren inguruan jardun 
zuen. Doktoreak aitortu zuen 
bost urteko ikerketa-lana frus-
tragarria izan dela, “ikerketare-
kin aurrera egin ahala galde-

ra berriak sortzen zirelako eta 
dokumentazio ugari suntsitu-
ta zegoelako”, bere berbetan. 
Izan ere, arazoak izan dituzte 
koadroak santutegian jartzeko 
behar ziren baimenak aurki-
tzeko, Gerra Zibilean Eibarko 
parrokiako artxiboa erre egin 
zelako. Baimenak aurkitu ez 
arren, Lertxundik Zuloagak 
idatzitako ezkutitzak aurkitu 
zituen. “Oso interesgarriak dira, 
obraren lanketa-prozesuaren 
datu mamitsuenak aipatzen 
dituelako”, Lertxundik aipa-
tzen duenez.

Dokumentu faltak zenbait 
zalantza laga ditu airean koa-
droen jatorriari buruz. Adibi-
dez, lanak santutegian jarri zi-
ren momentuaren inguruan. 
“1904ko ekainean ekintza ga-
rrantzitsu bat ospatu zen san-
tutegian, baina sasoiko egun-
kariek ez dute ezer aipatzen 
koadroei buruz. Ezta urte harta-
ko Arrateko Eguneko kronikek 

ere”, Lertxundiren berbetan. 
Bere ustez Zuloagak 1904ko 
azaroan jari zituen koadroak 
Arraten. “Sasoi hartan Pedro 
Sarasqueta kronista santute-
gira joan zen paseoa egin eta 
obrak ikusteko, eta hurrengo 
egunean idatzitako testuan 
bai aipatzen ditu koadroak”, 
gehitzen du. Bere iritziz, mar-
golariaren “ekintza intimoa” 
izan zen koadroak Arratera 
eramatea.

Aipatzekoa da, bestetik, koa-
droak sinadura gabe egon zire-
la 1924. urtera arte. “Orduan 
sinatu zituen, Zuloagak koa-
droak zaharberritu behar zirela 
pentsatu zuelako”, dio Lertxun-
dik. Gainera, bitxia da baita ere 
koadroetako figura bakarrak 
begiratzen diola ikusleari eta 
Lertxundik dioenez ez dago za-
lantzarik Ignazioren aita dela, 
Plazido. “Gazte ikusten da, Ig-
nazio umea zenean modukoa”, 
bere berbetan. ■

Romeros Orantes III, 1904. Ignazio Zuloaga.

Romeros Orantes IV, 1904. Ignazio Zuloaga. Romeros Orantes I, 1904. Ignazio Zuloaga.

“Arte Ederren 
Museoan egindako 
zaharberritze 
lanen ostean, 
obrek jatorrizko 
itxura dute berriro”
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Joan den astean Jaixak 
Herrixak Herrixandako 
plataformak Arrateko 

Jaietarako egitaraua aurkez-
tu zuenean, jaiak ia ohiko mo-
duan ospatuko genituela ziru-
dien. Baina usteak erdia ustel.
Egitaraua bertan behera laga 
zuten eta Udalak eurekin eta 
jaien eta kulturaren inguruan 
egiten diharduen lanarekin 
kritiko azaldu ziren.

Beraz, ez, ez da jaietako egi-
taraurik izango Arraten, bai-
na egingo dira ekintza gutxi 
batzuk. Adibidez, ‘…eta ki-
tto!’ Euskara Elkarteak ber-
tso-saioa egingo du gaur arra-
tsaldean Arrateko elizan Alaia 
Martin, Maialen Lujanbio, 
Sebastian Lizaso eta Andoni 
Egañarekin. Jon Mikel Mujika 
izango da gai-jartzailea.

Bihar, elizan bertan, mezak 
egingo dira Arrateko Ama Bir-
jinaren omenez, 09:30ean, 
11:00etan eta 12:30ean. Gai-
nera, berezitasun moduan, az-
ken bi mezetan (11:00etan eta 
12:30ean), Usartza Txistula-

ri Taldeak hartuko du parte. 
Xabi Zubizarreta parrokoak 
esan digunez, mezan sartze-
ko aforoa mugatua izango da, 
maskara erabili beharko da 
derrigorrez eta meza egiten 
den momentuan ateak zabal-
zabalik egongo dira. “Gero, ez 
da prozesiorik egingo gurutze-
ra”, argitu digu.

Kezkaren dantzak Kofradia 
Egunean
Aurrekoa izango da Arrate 
Eguneko ekintza bakarra, bai-
na asteburuan, Kofradia Eguna 
ospatzen denez, Kezka Dan-
tza Taldeak dantzak eskainiko 
ditu Arraten. Domekan, hilaren 
12an, 12:30ean meza egingo 
da elizan eta, ondoren, dantzak 
hasiko dira zelaian. “Udalak ez 
zigun baimenik eman Arrate 
Egunean dantza egiteko, baina 
Kofradia Egunean bai”, esan 
digu Kezkako Oier Araolazak. 
“Oraindik gauza batzuk daude 
zehazteko: ez dakigu meza ba-
rruan dantza egin ahal izango 
dugun ala ez, prozesioa egingo 
den zelaian…), gehitzen du.

Egun berezia izango da Kez-
karentzat, orain dela egun 
batzuk Abel Iriondo Elortza 
dantzari eta dantza-maisu el-
goibartarrak laga baitzigun 54 
urterekin. Arrateko dantzarien 
kofradiako kidea, 2006an egin 
zuen dantza lehen aldiz Kezka-
rekin eta harrezkero ia urtero 
izan da Arraten. Goian bego. ■

Arrate Egunean 
hiru meza egingo 
dira eta Usartza 
Txistulari 
Taldeak hartuko 
du parte

Arrateetarako gehiago itxaron behar
Pandemia atzean laga ezinik, Eibarko Udalak uste du ez dela momentu aproposa jaietako ekitaldiak antolatzeko 

eta, ondorioz, aurten ere ez dugu Arrateko Jairik ospatuko. Ekintza gutxi batzuk egingo dira, baina ez da gauza bera 
izango, noski. Urtebete gehiago itxaron beharko dugu, beraz, Arraten berriz dantzatu, abestu eta gozatzeko, inoiz 

baino gogo gehiagorekin.
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Bertakoentzat zein kanpo-
tik gure herria eta ingu-
ruak ezagutzera datoze-

nentzat Eibar erakargarriagoa 
izatea lortzeko asmoz, turis-
moari bultzada emateko la-
nean dihardute aspalditik era-
kundeek eta aurten, abuztuan, 
Eibarren eta Arraten bisita gi-
datuak eskaini dituzte Udaleko 
Garapen Ekonomiko, Enple-
gu eta Berrikuntza sailak eta 
Debegesak elkarlanean, bide 
horretan aurrera egiteko beste 
pauso bat emanez. Lehen al-
diz egin den ekimena antolatu 
dutenen berbetan, “helburua 
udako hilabeteetan Eibar bi-
sitatzera datozenen eskaerari 
erantzungo dion turismo-es-
kaintza antolatzen hastea da”.

Hirira egin diren bisitetan 
Eibar orain dela 100 urte nola-
koa zen azaldu eta erakutsi dute, 
horretarako herriko kaleetan 
zehar, tren-geltokian hasi eta 
Untzaga plazan amaitu den ibil-
bide historikoa osatuta. “Eibar 
orain dela 100 urte” izenburu-
koa astean bi egunetan, mar-
titzen eta barixakuetan eskai-
ni dute. Azken mendean gure 
herriak izandako garapen his-
torikoa hobeto azaltzeko, ibil-
bidearen hainbat tokitan argaz-
ki zahar batzuk erabili dituzte, 
bisita egitera animatu direnei 
kokatzen laguntzeko.

Arrateko Santutegiaren in-
guruko bisitak abuztuko dome-
ketan egin dira eta ermitan hasi 

dituzte, “hiriko bizitza sozial eta 
erlijiosoan duen eginkizuna eta 
garrantzi artistikoa aztertzeko”. 
Hortik abiatuta, bisitariek lu-
bakien inguruan eta Gerra Zi-
bilaren Frontearen Interpre-
tazio Zentroan jarraitu dituzte 
azalpenak, “frontea inguru ho-
netan egon zen denborak Eiba-
rren nola eragin zuen ulertzeko”. 
Arrateko bisitaren gidoia ingu-
ru horretako historian adituak 
diren Hemeroteca Eibarresa el-
karteko kideek egin dute.

Aurretik ere herrian egin di-
ren beste bisita batzuk presta-
tu dituen Nerea Alustiza his-
torialari eibartarrak osatu du 
Eibarko bisitaren gidoia eta 
berak egin ditu, baita ere, gida 
lanak bai Eibarko bisitetan, bai-
ta Arraten egin direnetan ere.

Gerra aurreko Eibar ezagutzen
Lehen aldiz egin diren bisitek 
“harrera oso oso ona” izan dutela 
azaldu digu Alustizak, aurreko 
asteko martitzenean azken tal-
dearekin batera egindako bisi-
tan: “Herri barruan, Eibarko 
kaleetan zehar egiten den bisita 
hau 2016an ere egin nuen eta 
horregatik banekien jendearen 
artean arrakasta handia zuela 
eta, dena prest zegoenez, zuze-
nean hau eskaintzea proposatu 
nien antolatzaileei.

Argazki zaharren bitartez, ge-
rra aurretik Eibar nola zegoen 
erakusten eta azaltzen joaten 
naiz, gerra ostean nola gera-
tu zen ikusi eta konparaketa 
egiteko. Eta kalerik kale egiten 
goazen ibilbidea osatzeko, ba-
dago beti kontuan izan beha-
rreko ezaugarri edo baldintza 
bat: erakusten dudan argazkian 
beti egon behar da gaur egune-
ra arte iraun duen zerbait. Hori 
beti betetzea da helburua. Ho-
rregatik kale asko ezin daitezke 
jorratu, gerran dena suntsitu 
egin zelako, bonbardaketekin 
edo sutearekin eta, beraz, gaur 
egun ez dagoelako gerra aurreti-
ko ezer zutik, ikusteko moduko 
ezer ez delako geratzen. Baina, 
ezer gutxi bada ere, zerbait ge-
ratu denean, hori altxor txiki 
bat da eta horren inguruan zer 
gertatu den kontatzeko bidea 
zabaltzen digu”.

Tren geltokitik 
Untzagara 
bitartean egiten 
den bisitan orain 
dela 100 urte 
Eibar nolakoa zen 
azaltzen du Nerea 
Alustizak

Herritik irten barik ere 
turista izan daiteke 
Eibarren
Herritik kanpora joaten garenean, “turista”trajea jantzi eta gure eguneroko ohitura 
askorekin ahaztu egiten gara, beste berri batzuk hartzeko: urte osoan kultura eta 
historiaren inguruko gure interesa zero azpitik egon bada ere, bapatean guretzat 
ezezaguna den toki horri buruz den-dena jakin nahi dugu, ikusi bariko ezer ahaztuta 
laga barik, sekula asetzen ez den jakinmiñak itota... Eta etxera bueltatu orduko 
ikasitako ia guztia ahaztuta izaten dugu gehienetan, hurrengo bidaian gehiago... 
Aurten, baina, herritik irten barik ere turista izateko aukera ederra egon da, Eibarko 
kaleetan eta Arraten eskaini dituzten bisita gidatuei esker eta esperientziarekin 
pozarren daude antolatzaileak, baita bisita egin dutenek ere.
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Trenaren garrantzia
Bisita tren geltokian hasten 
da, horri buruzko azalpene-
kin: “Lehengo geltoki zaharra 
desagertuta egon arren, gaur 
egun tren geltokia dagoen etxea, 
hau da, hormak, zutabeak, neu-
rriak… 1909. eraiki zen jato-
rrizko geltokiarenak dira. Sasoi 
hartako geltokia egurrezko erai-
kin txiki bat izan arren, orain 
dela 100 urte trenak izugarrizko 
garrantzia zuen, garai hartako 
merkataritzarentzat oinarri-oi-
narrizkoa zen trena. Horri eske-
rrak Eibar Durangorekin lotuta 
zegoen alde batetik eta, bestetik, 
Zumarragarekin eta handik zu-
zenean Gasteizeraino”.

Trenak eta geltokiak izan zu-
ten garrantziari lotuta dago zu-
zen-zuzenean Estaziño kalearen 
historia: “Gaur egun desagertu-
ta dauden eraikin eta etxe oso 

garrantzitsuak izan zituen Es-
taziño kaleak: Alhondiga, Hotel 
Comercio, trenean joan-eto-
rrian ibiltzen zirenentzat os-
tatuak… Eta gaur egun Eibar 
aldizkariaren egoitza den al-
dameneko etxe horretan, sasoi 
hartan zergak kobratzeko ar-
dura zuten mikeleteak egoten 
ziren. Eta kale honetan bizi zi-
ren damaskinatzaile, grabadore 
eta beste profesional guztiak ere 
maila gorenekoak ziren, lanbide 
bakoitzeko onenak”.

Estaziño kaletik Casino Ar-
tista Eibarresera sartuta ja-
rraitzen du bisitak: “1912an 
zabaldu zuten Casino honetan 
sasoi hartako musikaririk one-
nak aritzen ziren pianoarekin, 
zarzuelak abesten… eta horiek 
ere maila goreneko artistak iza-
ten ziren beti, tenore, soprano 
eta musiko oso oso ezagunak. 

Horregatik, ez da harritzekoa 
garai hartako eibartarren ar-
tean horren zabalduta egotea 
musikarekiko maitasuna eta 
zaletasuna. Garaiko kroniketan 
jasota dagoenez, Isaac Irustak 
zuzentzen zuen musika ban-
dak Gipuzkoako onenaren sa-
ria jaso zuen 1902. urtean eta 
eibartarrek musikariei eginda-
ko harrera ikusteko modukoa 
izan omen zen, batzuen arabera 
egun horretan Ibarkurutzeko 
iturriak ardoa eman zuen, ura 
beharrean”.

Ibarkurutzetik aurrera, Erre-
bal eta beste guztia berria da, 
gerra sasoian txiki-txiki egin 
zutelako eta aurreko ezer ez de-
lako geratzen. Horregatik, San 
Agustin zeharkatu arte ez dago 
aparteko ezer erakusteko, Bi-
debarrieta kalearen kantoira 
ailegatu arte. Bertatik Bideba-

rrietari begira datoz hurrengo 
azalpenak: “Orain ELA dagoen 
tokian Larrañaga izeneko taber-
na zegoen, baina aldamenean 
Mujika funeraria zegoela eta, 
eibartarrek kanposantua esaten 
zioten tabernari, eibartarren 
umorea...”.

Eta Julian Etxebarriatik Al-
datze aldera begiratuz gero, 
han dago Iñarraren jauregia: 
“XVII. mendean Juan Lopez de 
Iñarrak berreraiki eta dotoretu 
zuen jauregian zegoen guztia 
primerakoa zela esaten dute, 
zegoen onena eta oso oso ga-
restia, baina inork ez daki nora 
joan ziren gauza guzti horiek, 
baina besterik ez bada ere, ar-
marria Eibarko Museoan dago”. 
Eta han egon zen Zumaran In-
dianokua izeneko jauregia ere.

 San Andres elizaren ingu-
ruan sortu zen Eibar eta hor 

Argazki zaharretan ikusten denari esker jendeak errezago irudikatu ditzake gaur egun esistitzen ez diren tokiak eta,  
horrela, iraganeko Eibar eta gaur egunekoaren arteko konparazioa egin.

Eibarko bisita 
gidatuaren  

BIDEOA  
ikusteko
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inguruan daude herriko kale 
eta etxe zaharrenak ere, Txiri-
xo kalean. Calbeton zeharkatu 
eta Untzagan amaitzen da or-
dubeteko iraupena duen bisi-
ta, udaletxeari begira, 1931ko 
apirilaren 14ko eguna, II. Erre-
publika aldarrikatu zutenekoa 
gogoan.

Primerako harrera
Esperientzia berria izan arren, 
abuzturako eskaini dituzten bi-
sita guztiak egin dira eta, histo-
rialariak esandakoaren arabera, 
espero zitekeena baino askoz 
hobeto erantzun du jendeak: 
“Nik pentsatzen nuena baino 
jende gehiago animatu da az-
kenean. Gehienak, %95 ingu-
ru, eibartarrak izan dira, baina 
egon dira kanpotik etorritako 
lagun gutxi batzuk ere. Albe-
riquetik, egun batzuk Ermuan 
pasatzen zegoen bikote bat eto-
rri zitzaigun Eibarko kaleetako 
bisita egitera. Arrateko bisitan 
ere Zornotzatik etorritako lagun 
bat izan genuen… Eta kanpoan 
bizi diren eibartarrak ere etorri 
zaizkigu, Bartzelonatik, Donos-
tiatik… Egia esateko, jendea-
ren erantzuna oso ona izan da, 
are gehiago dagoen egoerare-
kin, pandemiak eragin dituen 
kalteekin eta… Bisita egitera 
animatu direnak zerbait egi-

teagatik-edo zetozen hasieran, 
baina behin bisita amaituta oso 
bestelako jarrera zuten. Ezagu-
tzen ez zituzten gauza asko ikasi 
dituztela esaten zidaten denek 
eta, bisita egin ondoren, jende 

guztia harrotuta joaten zen, ‘ei-
bartarrismoa’ gora jota…”.

Primerako harrera
Domeketan Arraten egindako 
bisitetan Eibarko kaleetan egin-

dakoan baino jende gutxiago 
ibili da: “Arrateko bisita egi-
tera jende gutxiago etorri da, 
baina etorri diren guztiak oso 
oso pozik joan dira, eta harro-
tuta ere bai: Ama Birijiñare-
na, Arrate inguruko historia, 
koloniarena, eskola… zertara-
ko eta zeinentzat eraiki ziren 
kontatzen nien hasieran. Eta 
gero, Gerra Zibilaren Frontea-
ren Interpretazio Zentrora sar-
tzen ginenean, jendea erabat 
harrituta, hunkituta geratzen 
zen…  Arrateko kurutzetik Eibar 
ikusten egon eta jarraian, bertan 
sartu eta dena erreta, txiki-txiki 
eginda nola geratu zen ikusten 
zutenean, pentsa! Eta, gainera, 
bideoan grabatutako lekuko-
tasunak protagonisten ahotan 
zuzenean entzuten… Arratekoa 
ere asko gustatu zaio jendeari”.

Bisitek izan duten harrera 
ikusita, aurrera begira horre-
lako ekimenak antolatzen ja-
rraituko dutela pentsatzen du 
Alustizak, eta badauka propo-
samenik ere: “Bisitak egitean 
konturatu naiz jendeak ez ditue-
la ezagutzen kaleei izena ema-
ten dioten pertsonaiak, Tori-
bio Etxebarria, Ziriako Agirre... 
denek egin zituzten oso gauza 
handiak eta jendeak horien be-
rri izateko zerbait egin beharko 
litzatekeela uste dut”. 

San Andres elizako aldare hau  Iñarraren jauregian zegoen, bertako kape-
ran. Hango jaunak elizari oparitu zion.
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>>> Eibar FT-k berreraikitze 
lanei ekingo dio denboraldi ho-
netan, azkenengoetako bidea 
alboratu eta taldea guztiz be-
rritu ondoren. Hori maila galdu 
duen gizonezkoen taldeari da-
gokionez, 1. Mailan emandako 
zazpi denboraldien ondoren 
Jose Luis Mendilibarrek la-
gatako tokia Gaizka Garitanok 
hartu duen honetan. Berarekin 
lortu zuen maila gorenera igo-
tzea Eibarrek eta helburu ho-
rrekin ekingo dio denboraldi 
berriari, jakinda ere ez dela hori 
lortzea erraza izango.

Dmitrovic, Kike Garcia, 
Cote, Bigas, Paulo, Kadzior, 
Enrich, Pedro Leon, Inui, Diop, 
Soares, Kevin, Recio, Pozo,     
Bryan, Muto... horiek lagata-
ko hutsunea betetzea egokitzen 
zaie taldera etorritako jokalari 
berri guztiei. Taldean jarraitu-
ko dute, bestalde, Yoel, Correa, 
Tejero, Esteban Burgos, Arbi-
lla, Sergio, Exposito, Atienza, 
Quique eta Olabek, azken hau 

bueltan lagata egon eta gero. 
Fitxaketen arloan, Cantero ate-
zaina eta Venancio etorri dira 
Lugotik; Corpas, Ager Aketxe 
eta Rahmani Almeriatik; Toño 
Levantetik; Etxeita Getafetik; 
Glauder Fuenlabradatik; Sielva 
Ponferradinatik; Javi Muñoz 
Mirandesetik; Stoichkov Ma-
llorcatik; Franchu Real Madri-
letik; eta Fran Sol eta Blanco 
Leschuk, biak lagata, Kiev-eko 
Dinamotik eta Antalyaspor-
etik (Oviedo bitarte).

Aurredenboraldian jokatu-
tako sei partiduetatik, eibar-

tarrak bitan izan ziren irabaz-
le (Sanseri 2-1 eta La Nuciari 
2-0 gailenduz) eta beste lau-
tan galtzaile (2-1 Calahorra-
ren aurrean, 1-0 Mallorcare-
kin, 2-1 Amorebietaren aurka 
eta 3-1 Realari aurre eginez). 
Behin liga hasita, lehenengo bi 
jardunaldietan porrotak izan 
zituzten lagun (2-0 Huescan 
hasitako ligan eta 0-1 Ipuruan 
Ponferradinarekin, markagai-
luan kenduta eibartarrak guztiz 
nagusitu ziren partiduan) eta, 
behin zuzentzen hasita, azken 
bietan puntuak lortu dituzte 
Garitanorenek (0-1 Burgosi 
irabaziz El Plantion eta Lega-
nesekin bana berdinduta zapa-
tuan Ipuruan jokatutakoan) .

Eibartarrak
Gure herriko foballari gazteei 
dagokienez, Real Sociedad B-
rekin jokatzen duen Jon Ma-
gunazelaia “Maguna” puntaer-
diarekin batera, Gaizka Argente 
atzelariak Barakaldorekin sina-
tu du denboraldi berrirako eta 
14 urteko Danel Lopezek Reala-
rekin sinatu du bertako kadete 
taldearekin jokatzeko. Horiei 
gehitu behar diegu 1. Mailan 
jokatzen duten Mikel Oyarzabal 
eta Iñigo Ruiz de Galarreta eta 
2. Mailan jokatuko duen Amo-
rebietako Iker Seguin.  
Beheko koadroan dituzue es-
tatuko 1. eta 2. Mailan joka-
tzen duten Eibartik pasatu-
tako jokalariak.

Guztiz berritutako taldearekin ekin dio Gaizka 
Garitanoren ekipoak 2. Mailako liga berriari

Corpas aurrelariak taldearen Ligako lehenengoko gola sartu zuen Burgosen.

Cantero atezain berria.
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>>> Bestelakoa da emakumez-
koen taldearen egoera, azken 
honek balentria egin baitzuen 
azken denboraldian 1. Mailari 
eustearekin, justu lau taldek 
maila galtzen zutenean. Horri 
ihes egitea ez da gutxi eta Iker 
Dorronsoreren aginduetara 
zegoen taldeak mailari eustea 
lortu zuen amaierarako bi jar-
dunaldiren faltan, Logroñon 
lortutako garaipenari esker. 

Hala ere, klubak entrena-
tzailez aldatzea erabaki du eta 
oraingoan Ana Junyentek zu-
zenduko du taldea goi mailan 
jokatuko duen bigarren den-
boraldian. Horrez gain, aurre-
koan hain garrantzitsua izan 
zen Thembi Kgatlanak (10 gol 
eta zazpi asistentzia) taldea laga 
eta Atletico de Madrid talde 
handira joan da. Igarriko dute 
eibartarrek haren falta! 

Fitxaketei dagokionez, Amaia 
Peña Athletic-eko atezaina, 
Elba Bergés (Espanyol) eta 
Alejandra Bernabé (Atletico 
de Madrid) atzelariak, eta Ana 
de Teresa (Levante) eta Racheal 
Kundananji (Kazajistango 
Kazygurt) aurrelariak dira jo-
kalari aipagarrienak. Aldake-
ta gutxi, beraz, taldean; beste 
gauza bat da zuzendaritza tek-
nikoaren kasuan. Sevilla hartu 

zuen denboraldiko lehenengo 
partiduan Unben domekan eta 
3-2 garaile hasi du denboraldia 
Junyenten taldeak.

Racheal Kundananji Kazajistanetik dator golak sartzen laguntzera.

Ana Junyent-en taldeak estilo joko berriarekin 
asmatu nahi du Ellas Ligako bigarren ekinean

Ana de Teresa aurrelari gaztea.
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>>> Eibar Eskubaloiko bi talde 
nagusiek aurredenboraldiko 
prestakuntzarekin jarraitzen 
dute, hurrengo denboraldiari 
begira emaitza onenak lortzeko 
helburuarekin.

Gizonezkoen taldeak aur-
pegi berriak izango ditu orain-
goan: Ander Ballesteros atezai-
nak agur esan ondoren, haren 
tokia azken lau denboralditan 
Barakaldoko atezaina izan den 
Mikel Solarrek beteko du. Fer-
nando Fernandezek ondo eza-
gutzen duen jokalariaz aparte, 
beste hiru aurpegi berri izango 
dira: 20 urteko Paul Alonso es-
kuin hegala, oso gaztea baina 
dagoeneko Asobal ligako Hues-
carekin jokatu duena; hegala 
indartzeko Elgoibarko Alcorta 
Forging-etik datorren Asier 
Urain, iaz goleatzaile nagusie-
na bere taldean, 147 golekin, eta 
Zilarrezko Ohorezko Mailan 
bi denboralditan jardundakoa 
Vestas Alarcos taldearekin; eta 
taldeari gola emango dion Ga-
rikoitz Viguera, orain arte Ur-
dulizen jokatu duena eta azken 
denboraldian eibartarrei bede-
ratzi gol sartu zizkiena.

Emakumezkoen taldeak, 
bestalde, maila berria estrei-
natuko du, igotako Euskal Li-
gan urriaren 3an debutatzeko 
etxean, Bera Bera aurkari du-
tela. Maila irabazita ere, ez du 
jokalari berririk ekarri; hori 

bai, taldeko hiruk, kanpotik 
eskaintzak jaso arren, eibarta-
rrekin jarraitzea erabaki dute. 
Horrek iazko taldearekin ja-
rraitzeko lasaitasuna eskain-
tzen die teknikoei eta, diote-
nez, “liga gogorragoa izanda 
ere, mailari eutsiko diogula-
koan gaude; hori bai, neurke-
tak iaz baino borrokatuagoak 
izango dira, azken minutue-
tan erabakitzekoak askotan”. 
Andoni Alvarez entrenatzai-
leak hiruzpalau jokalari igo 
ditu harrobitik, maila bikaina 
ematen dihardutenak: “Ondo 
etorriko zaizkigu Ane Zubia 
atezain eta kapitainak denbo-
raldi amaieran taldea laga zuela 
kontuan hartuta”. Gauza erraza 
izango ez den arren, lehenengo 
fasean lau onenen artean sail-
katuz gero sari bikoitza izan-
go luke taldeak: “Alde batetik, 
hurrengo denboraldian Euskal 
Ligan jarraitzea; eta, bestetik, 
igoera fasea jokatzea”. 

Jokin Aja Bartzelonara
Berebiziko deia jaso zuen Ei-
bar Eskubaloiko pibotak opor 
aurretik eta baita onartu ere. 
Ez da Ajak jaso duen dei baka-
rra, baina horren alde egin du 
eibartarrak eta denboraldi ho-
netan FC Barcelona taldearen 
harrobian jokatuko du. Jokinek 
pozarren hartu zuen berria, “ez 
baita ohikoa hain gazte izanda 

horrelako talde bateko deia ja-
sotzea eta, gutxiago oraindik, 
munduko klub onenean joka-
tzeko aukera izatea”.

Hierros Servandoko lehen 
taldearekin jokatutakoa dugu 
eibartarra eta, familia barruan, 
aitak ere JD Arraterekin jokatu 
zuen eta arrebak ere bide beretik 
jo du. Etxetik urrun egon arren, 
Jokin Ajak Eibar Eskubaloiko 
taldeen nondik-norakoak ja-
rraitzeko asmoa du, “jokalari 
eta pertsona bezala hobetu eta 
haztearekin batera”. Zorte one-
na opa diogu. 

Mecalbe babesle nagusia
Aurreko barixaku arratsaldean, 
bestalde, Portalean egindako 
ekitaldian, Eibar Eskubaloiko 
arduradunek denboraldi berri-
rako asmoak kaleratu zituzten. 
Gaizka Bilbao presidenteak eta 
Mikel Lejardi zuzendaritzako 
kideak klubak oraingoan 18 
talde eta 300etik gora jokalari 
izango dituztela jakinarazi zu-
ten. Eibar Eskubaloia sortu zu-
tela hamar urte betetzen diren 
honetan, bere aurrekari izan 
zen JD Arrateren 75 urteak ere 
ospatzen direnez, klubak guzti 
hori kontuan izango du denbo-
raldi berrian horretarako anto-
latu diren hainbat ekitaldiren 
bidez. Horrela, irailaren 26rako 
Arratera igotzea aurreikusten 
dute eta, gabon aurretik, ema-

kumezkoen arteko goi mailako 
partidu batekin batera, Asobal 
ligako beste bat ere eskaintzea; 
guzti hori antolatzeko asmoa 
duten argazki erakusketare-
kin batera. 2022ko udaberrian 
eskubaloi-jaialdi handia egite-
koak dira eta uztailaren 17an 
egun berezia prestatuko dute, 
tartean hitzaldi eta mahain-
guruekin.  Mecalbe izango da 
denboraldi berrirako babesle 
nagusia eta talde guztietako ka-
misetetan JD Arrateren franja 
gogoratuko duena izango da

Arrate Eibar Eskubaloiak zenbait urteurren berezi 
ospatuko ditu orain hasiko den denboraldian

Asier Urain, Mikel Solar eta Gorka Viguera fitxatu ditu Eibar Eskubaloiak. Harrobiak pisu handia hartuko du Euskal Ligara igo berri den taldean.

Jokin Ajak aukera polita du aurrean.
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>>> Ohorezko Mailako Iber-
drola Ligan jokatzen duen Ei-
bar Rugby Taldeak urriaren 
lehenengo asteburuan hasiko 
du denboraldia Sanse Scrum-i 
egingo dion bisitarekin. Cris-
tina Guntinek, Iera Etxeba-
rriaren laguntzarekin, zuzen-
tzen duen taldeak urrian eta 
azaroan jokatuko ditu lehen 
itzuliko partiduak, hurrengo 
jardunaldietan Majadahonda 
Unben hartu, Sevillari bisita 
egin, Cisneros eta Olimpico 
biak jarraian Unben jaso eta, 
orduan ere jarraian, Cart eta 
Sant Cugat taldeei bisita egi-
teko. Bigarren itzulerako par-
tiduak abenduaren 11-12ko 
asteburuan hasiko dira, fase 
horretako azken neurketa 
martxoaren amaieran joka-
tzeko. 

Ohorezko B Mailako Ei-
bar Rugby Taldeak, bestal-
de, urriaren 17an abiatuko du 
denboraldia, Getxo RT Unben 
hartuta, eta urtarrilaren 25ean 
amaituko du lehen fase hori 
Bera Berari egingo dion bisi-
tarekin. Gaston Ibarburuk, Jose 
Luis Young laguntzaile duela, 
zuzentzen duen taldea tartean 
Ourensera joango da, ondoren 
Palencia jasoko du Unben, Uri-
bealdea eta Santander bisitatu-
ko ditu jarraian, Hernani hartu, 
Belenos-en zelaian jokatuko, 
Gaztedi Unben jaso, Univer-
sitario Bilbao bisitatu eta Za-
rautz RT hartuko du Unben. 
Fase horretan lortutako posi-
zioaren arabera prestatuko dute 
ondorengoko bigarren fasea. 

Urrats bat goragoko asmoa
Eibar Rugby Taldeak bilakaera 
handia egin du azken aldian 
eta, horren errekonozimendu 
gisara, 2021eko Kirol Meri-
tuaren saria ere jaso zuen El 
Diario Vascok antolatutako 
Bost Izar Kirolen hirugarren 
edizioan. Horrez gain, denbo-
raldi berriari begira, hainbat 
aldaketa izan dira bi talde na-

gusietan eta fitxaketa berriek 
emakumezkoen zein gizonez-
koen taldeak indartuko dituzte. 
Mutilen taldeak 13 urte dara-
matza Ohorezko B Mailan eta 
11 jardunaldiri egingo dio aurre 
lehenengo fasean. Nesken tal-
deak, bestalde, bigarren urtea 
izango du Ohorezko Mailan 
eta aurrekoan, igo berria izan-
da ere, finalerdietara iritsi zen 
taldea; oraingoan Ligak bere 
formatu ofiziala berreskuratu 
du, 16 partidu joan eta etorri.

Cristina Guntinen taldeak 
Joana Murray durangarra fi-
txatu du talderako, Getxon eta 
CRAT-en jokatu ondoren az-
ken denboraldian Durangon 
jardun duen jokalari dinamiko 

eta bizkorra. Taldean izango 
dira baita Jessi Courtman eta 
Lauren Roberts, biak 24 urte-
koak eta aurrealdea indartzera 
datozenak: Roberts Dubaikoa 
da eta, gaztea izan arren, eskar-
mentu handia du, Bradforden 
eta Newcastlen jokatu baitu; 
Courtman Ingalaterrako joka-
lari polifazetikoa da, aurretik 
Rugby League-n jokatutakoa 
Australian eta England Wo-
manen. Azkenik, Raquel Fra-
guasek taldearekin bat egin du 
prestatzaile fisiko jarduteko, 
“atleta bezala eta errugbian 
izandako esperientzia apro-
betxatuz”. Bestalde, Zeelanda 
Berriko txapelketa mundia-
lerako sailkatzeko helburua-

rekin, Espainiako selekzioak 
Iera Etxebarria, Uri Barrutieta 
eta Anne Fernandez de Corres 
deitu ditu azken kontzentrazio-
ra. Hiru partidu izango dituzte 
zain, Italia, Eskozia eta Irlan-
daren aurka.

Gaston Ibarbururen tal-
deak, bestalde, Paea Fonoi-
fua Tongako jokalaria fitxa-
tu du denboraldi honetarako. 
Orain dela egun batzuk Ton-
gako ligan txapeldun izanda-
ko 28 urteko lehen lerroko jo-
kalariak badu eskarmentua, 
Errumaniako ligan ere jokatu 
duelako, eta potentzia emango 
dio taldeari mele eta fase esta-
tikoetan. Taldera dator baita 
Gonzalo Quintana argentina-
rra ere, Buenos Aireseko Liceo 
Navaletik. Jokalari moldakorra 
da eta erakusten duen trebe-
tasunarengatik eta defentsa 
zorrotzagatik nabarmentzen 
da batez ere. Staff teknikoan, 
azkenik, Jose Luis Young izan-
go da berritasuna, esperientzia 
handiko jokalari zein entre-
natzaile gisa “maskulinoaren 
hiru laurdenekin eta klubeko 
akademiarekin lan egingo due-
na”. Akademiari eutsiz, aurreko 
eguenean hasi zituzten entre-
namenduak 16 eta 18 urtetik 
azpikoen taldeek.

Tongako Paea Fonoifuak asko eskainiko dio taldeari.

Gero eta gorago eta urrutiago begiratzen dute 
Eibar Rugby Taldekoek dituzten helburuek

Eibar Rugbyko emakumezkoen taldeak saria jaso zuen Donostian.

Joana Murray jokalari bizkorra da, batez ere.
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>>>  Maila handiko torneoa 
izan zela diote Eibarko talde-
koek eta pozik daude bertan 
emandako jokoarekin. Biga-
rren taldeko finalerdietara 
heltzea lortu zuten, azkenean 
12. postuan amaitzeko. Euren 
atzetik, 13.ean, sailkatu zen 

Euskadiko beste ordezkaria, 
Gasteizko Gorgonak. Final 
handiak, bestalde, Valladoli-
deko Bushido eta Murtziako 
Blackwolves taldeen arteko 
norgehiagoka hartu zuen, az-
kenean etxekoen, Gaztelakoen 
alde, erori zena.

Arima Galduak-ekoek gogor 
jardun zuten Valladolideko       
jugger txapelketan

>>>  Dagoeneko zabalik dago 
sona handia hartu duen igeri-
keta zeharkaldiaren zazpiga-
rren edizioan parte hartzeko 
izen-ematea. Pandemia dela-
eta, irailaren 18an jokatuko den 
probak ez ditu bi ibilbide mota 
izango eta zeharkaldiak ibilbide 
laburrari bakarrik eutsiko dio, 
hau da, Mutriku eta Debaren 
arteko hiru kilometrokoarekin.

Bestalde, uztailaren azken 
astean Sabadellen jokatutako 

Udako Espainiako Txapelke-
taren 41. edizioan parte hartu 
zuen Eibar Igerixaneko Iker 
Calvok tximeleta erako 100 
metrokoan finala jokatu zuen, 
azkenean bosgarren postuan 
sailkatzeko, eta 200 libretan 
finalerdietan amaitu zuen bere 
ibilbidea, proba horretan fina-
letik kanpo geratu ondoren. 
Probetxuzko beste esperien-
tzia berri bat Eibar Igerixaneko 
igerilarientzat. 

Flysch Beltza zeharkaldiaren               
7. edizioa hilaren 18an jokatuko da

>>>  Lasterketa horrekin amai-
tuko da denboraldi honetarako 
Eibarko Txirrindulari Elkar-
teak prestatutako lasterketen 
egitaraua; normalean proba 
hori lehenago jokatzen da, bai-
na oraingoan data-arazoak tar-
tean zirela honaino atzeratu 
egin behar izan dute. Nazional 
mailako lasterketa izango da, 

kadete mailako txirrindularien-
tzat, eta aurten ohikoa bihur-
tu den Azitaingo poligonoan 
hasiko da, probaren amaiera 
ere bertan izateko, Proba-Ban-
kuaren aurrean kokatutako du-
ten helmugan. Irteera goizeko 
10:30ean izango da eta Azitain-
dik Eskoriatzaraino joko dute, 
bertatik honuntza etortzeko, 

hori bai, San Prudentziotik 
Oñatiko Zubillaga auzoraino 
joan eta, handik bueltan, Azi-
taingo helmugaren bila etor-
tzeko. Guztira probak 68 kilo-
metro izango ditu eta probaren 
amaiera 12:00ak jota izatea es-
pero da, "orduko 40 kilometro 
gutxi gorabeherakoa egiten ba-
dute behintzat". 

Domekan kadeteen mailako Eibarko Txirrindulari 
Elkartearen IV. Saria jokatuko da gurean

>>>  Metal horretakoa eskuratu zuen Mikel Oyarzabal eibartarrak 
aurtengo udan jokatutako Tokioko Joko Olinpikoetan. Realeko 
jokalariak, azken denboraldian Eibar FT-rekin jokatu duen Br-
yan Gilekin batera, bigarren sari horrekin konformatu behar izan 
zuen foball arloan jokatutako finala Brasilen aurrean galdu eta 
gero. Aurretik, baina, maila ona eman zuen ordu arteko sailka-
pen fase guztietan. Joko horietan izandako gure herriko bigarren 
ordezkariak, Odei Jainaga xabalina jaurtitzaileak, ez zuen lortu 
finalerako sailkatzea: min hartuta joan zen bertara eta, batez ere,  
esperientzia hartzeko baliatu zuen torneoa. 

Zilarrezko domina Olinpiadetan
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COVID-19ak eragindako 
osasun-larrialdia denok 
uste genuena baino ge-

hiago luzatzen ari da eta gaur 
egungo osasun-neurriekin 
ezinezkoa da orain arte eza-
gutu ditugun moduko jairik 
antolatzea.

Arrateko jaien egitarauan 
leku berezia izan dute beti            
…eta kitto! Euskara Elkarteak 
antolatzen dituen bezperako 
bertso-afariak zein Arrate egu-
neko Kittonbolak, baina iaz el-

karteak ezin izan zuen ez bata 
ez bestea antolatu.

…eta kitto! Euskara Elkarte-
ko arduradunek adierazi dute-
nez “ohiko moduan izango ez 
bada ere, ekitaldi hauek modu 
batean edo bestean aurrera 
eramatea nahi izan ditugu. 
Etorriko dira garai hobeak, 
baina bien bitartean, egoerara 
moldatzea besterik ez dago”.

Horrela, bertso-saio berezia 
izango dugu gaur arratsaldean 
Arraten bi arrazoirengatik ba-

tik bat: batetik, eszenatokiz 
aldatuko duelako, eta, bertso-
afari formatuan Kantabrian 
egiten zena, Arrateko elizan 
egingo da afaririk gabe jaki-
na. Bertan jardungo dute ber-
tsotan 19:00etatik 21:00etara 
bitartean Jon Mikel Mujika-
ren gidaritzapean Alaia Mar-
tin, Andoni Egaña, Maialen 
Lujanbio eta Sebastian Liza-
so bertsolariek. Eta, bestetik, 
Rafael Zubizarreta urte askoan 
…eta kitto!-ko bertso-taldeko 
kidea izandakoak eta Arrate-
ko bertso-afarian gai-jartzaile 
jardundakoak abuztuan laga 
gintuen, eta hura ere gogoan 
izango dute elkarteko ardu-
radunek ez ezik baita bertso-
lariek eta bertso-zaleek ere.

Osasun-neurr iek  hala 
behartuta aforoa mugatua 
egongo da elizan eta 60 lagu-
nek izango dute saioa ikus-
teko aukera.Antolatzaileek 
nabarmendu nahi izan dute 
osasun-neurri guztiak beteko 
direla, besteak beste aforoa, 
aireztapena, sarrera eta irtee-
ra edota gel hidroalkoholikoa 
erabiltzea.

Kittonbolarik ez  
Arrate egunean
…eta kitto! Euskara Elkarte-
tik adierazi dutenez “Arrate 
eguneko tonbola egiterik ez 
zegoen, baina herritarrekin 
dugun hartu-emanari eustea 
eta, era berean, elkartearen 
proiektuak aurrera eramateko 
ordezko diru-iturriak topa-

tzea ezinbestekoa da. 2020ko 
martxotik hona inoizko egoe-
ra ekonomikorik larriena bi-
zitzen dihardu elkarteak ere. 
Proiektuei eustea lortzen bada, 
batez ere herritar eta bazki-
deen babesari eta langileen 
borondateari esker da. Zentzu 
horretan, pozgarria da proiek-
tuek duten babes soziala igar-
tzea, eta eskerrak eman nahi 
dizkiegu elkartearen helbu-
ruekin bat egin eta euren la-
guntza eta babesa eskaini eta 
ematen dieten guztiei”.

Tonbola beharrean Gabone-
tako zozketa bereziak egingo 
dira aurten, Gabonetako otar 
eder bi zozketatuko dira Ei-
barko enpresa, denda, taberna, 
kirol-talde, jatetxe, hotel, ar-
tistek… emandako produktue-
kin, eta, bestalde, beste opari 
batzuk ere solte zozketatuko 
dira, Gabonetako loteriaren 
sari txikien edo“pedrearen” 
antzera.

Laster izango da Gabone-
tarako zozketetarako rifak 
erosteko aukera gure herriko 
kaleetan, ohikoa den bezala 
euro baten.

“Pozgarria da 
gure proiektuek 
duten babes 
soziala igartzea”

Arrate bezperako 
bertso-saio 
berezia gaur, 
tonbolarik ez 
bihar
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Eibarko hainbat elkarteren la-
guntzarekin,  “Eibartik Eibarre-
ra” hitzaldi-zikloa antolatu du 
Ego Ibarra batzordeak. Iraila-
ren 16tik urriaren 28ra bitar-
tean zazpi hitzaldi eskainiko 
dira, beti eguenetan, 19:30ean, 
jorratuko den gai bakoitzarekin 
lotutako herriko leku esangu-
ratsuetan. 

Ego Ibarratik azaldu dute-
nez, “herriaren jatorriarekin 
lotutako toki batean hasiko da 
zikloa, eibartar askok oraindik 
ezagutzen ez duten Azitaingo 
eliza antzinakoan, alegia”. Ja-
vier Elorza historialari plaen-
txiarrak emango du lehen hi-
tzaldia, “Eibarko lehenengo 
aztarna idatzia: hiri-gutuna” 
izenburukoa. Azitaingo Behe-
tarrak Batzordearen laguntza-
rekin antolatu dute eta datorren 
astean, irailaren 16an izango da.  

Irailaren 23an, berriz, “Ei-
barko kapital sozialaren oina-
rriak” azalduko ditu Igor Etxabe 
ikerlariak Armeria Eskolan, Es-
kola bera baita herriaren kapital 
sozialaren ardatzetako bat. Hi-
tzaldia Armeria Eskolako Ikasle 
Ohien Elkarteak babestu du.

Irailaren 30ekoa, Klub De-
portiboak eta Eibarko Txirrin-
dulari Elkarteak lagundutakoa, 
Klub Deportiboan izango da.  
Jose Aranzabal Iraeta arkitekto 
eibartarra “La arquitectura de 
la bicicleta en Eibar” (Bizikle-
tagintzaren arkitektura Eiba-
rren) gaiari buruz arituko da. 
“Eibarko Emakumeak” izen-
burukoa izango da hurrengoa, 

Arantza Lasa Astola historialari 
eibartarraren eskutik (urriaren 
7an, udaletxean) eta Eibarko 
Emakumearen Mahaiaren eta 
Berdintasun Batzordearen la-
guntzarekin egingo da.

Urriaren 14ko hitzaldia ere 
Armeria Eskolako Ikasle Ohien 
laguntzarekin antolatu da: Je-
sus Gutierrez Arosa ikerlari ei-
bartarrak “La revolución de oc-
tubre en Eibar” (Urriko Iraultza 
Eibarren) izango du hizpide, 
1934ko urrian Eibarren izan 
ziren gertakizunen lekueta-
ko batean: Armeria Eskolan. 
Urriaren 21ean, Jose Antonio 
Azpiazu ikerlari oñatiarrak 
“Elkano eta Eibarko armak” 
gaia jorratuko du, udaletxean, 
1847an eraiki eta 1899 urtean 
udaletxe berria eraikitzeko bota 
zen Arma Fabrika edo Errege-
txea zegoen leku berean, Ake-
baik lagunduta.

Eta, amaitzeko, herriaren 
sorreraren gaiari helduko zaio 
berriz ere: Elena Barrena Osoro 
historialari eibartarrak “Eibar y 
los caminos medievales” (Eibar 
eta Erdi Aroko bideak) izenbu-
ruari jarraituta egingo du berba 
(urriaren 28an, Azitaingo eli-
zan), Behetarrak elkartearen 
laguntzarekin.

Antolatzaileen berbetan, “he-
rriko hainbat talde eta elkarte-
rekin elkarlanean egingo diren 
hitzaldiok, 675. urteurrenean 
batera aritzeko parada ederra 
eskaintzeaz gain, gure herriko 
historiaren zertzeladak ezagu-
tzeko aukera emango digute”.

“Eibartik Eibarrera” hitzaldi-
zikloa antolatu du Ego Ibarrak

Udalak “Antzerki laborategia” 
tailerra antolatu du arte esze-
nikoen lanketa herritarrei es-
kaintzeko asmoz. Ekimen ho-
rren gidaritzapean egongo da 
aktorea, sortzailea eta antzerki 
irakaslea den Irene Hernan-
do eibartarra. Tailerrak Erre-
bal Plazian burutuko dira eta 
elebitan izango dira, urriaren 
6tik urtarrilaren 26ra bitartean 
(eguaztenetan). Aurrematriku-

la egiteko epea irailaren 22ra 
arte egongo da zabalik eta onli-
ne, https://formularioak.eibar.
eus/eu/antzerkilaborategia hel-
bidean aurkituko duzuen for-
mularioa beteta egin beharko 
da. Tailerraren prezioa (urri-
tik urtarrilera) 40 eurokoa da 
Eibarren erroldatuta daude-
nentzat eta 80 eurokoa beste 
guztientzat.Informazio guztia 
Udalaren web orrian dago.

Antzerki laborategian izena 
emateko epea zabalik dago

Udalak eta Klub Deportiboak 
antolatzen duten XXXIV. In-
dalecio Ojanguren lehiaketara 
lanak aurkezteko epea irailaren 
30era artekoa da eta helbide 
honetara bidali beharko dira: 
Eibarko Udala – Kultura arloa; 
I. Ojanguren XXXIV. Argaz-
ki Lehiaketa; Portalea (Bista 
Eder, 10).

Gehienez hiru argazki zu-
ri-beltzean eta hiru koloretan 
aurkeztu daitezke, beste edo-
zein lehiaketatan saritu ga-
beak, eta onenentzat hainbat 
sari banatuko dituzte: “Argazki 
bilduma onenaren ohorezko 

sariak” 500 euro, garaikurra 
eta Portalean erakusketa egi-
teko aukera jasoko ditu; horrez 
gain, lau ‘Indalecio Ojanguren’ 
sari emango dira eta irabazle 
bakoitzak 125 euro jasoko ditu; 
“Euskal Herriko sariak” ata-
lean lehenak 125 euro jasoko 
ditu, bigarrenak 110 euro eta 
hirugarrenak 100 euro; eta 8 
eta 16 urte arteko parte-har-
tzaile onenak 100 euro eskura-
tuko ditu argazkigintza mate-
rialetan. Lehiaketari buruzko 
argibideak eskatzeko Kultura 
sailera jo daiteke edo, bestela, 
Interneten begiratu.

Hilaren 30era arte aurkeztu 
daitezke Indalecio Ojanguren 
lehiaketarako argazkiak
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Markeliñe antzerki taldeak barixakuan 20:30ean eskainiko 
duen “Psike” kale-antzerkiarekin estreinatuko da Errebal 
Plazia gune berria. Udalak irailerako antolatu dituen beste 
ikuskizun batzuk ere Errebalen eskainiko dira: irailaren 
17an “Gizona gurpila” kale-antzerkia aurkeztuko du Karoli 
konpainiak, 18:00etan; 18an, berriz, Dantzaz konpainiak 
“Basoa” eskainiko du, 20:00etan. Eta hilabete honetarako 
kultur eskaintza osatzeko, irailaren 12an“Arrateko Amaren 
ezpata-dantza” egingo da Arraten, Kezkaren eskutik. Irai-
laren 24tik urriaren 24ra bitartean, berriz, Portalean “Sor-
ginak!” erakusketa bisitatu ahal izango da. Eta irailaren 
25ean izango da “Gozokiak”, Hibairen kontzertua, Eibarko 
Koro Gaztearen partehartzearekin (Coliseoan, 20:00etan).

Juan San Martin liburutegiko 
irakurketa klubetarako aurrema-
trikulazioa zabalik dago helduen-
tzat zein haurrentzat.Gaztele-
razko irakurketa kluba 16 urtetik 
gorakoeentzat da. Saioak Por-
talean izaten dira, hilean behin 
(martitzenetan, 19:00etatik 20:00etara) eta urrian hasiko 
dira. Irailaren 17ra arteko epea dago izena emateko. Haur 
eta gazteen taldeetarako izen-ematea, berriz, hilaren 24ra 
arte egin daiteke, Udalaren web orrian eskuragarri dagoen 
formularioa beteta.

Barixakuan zabaldu zuten Jesus Belaustegi “Barti” artis-
ta eibartarraren zeramika erakusketa Untzagako jubilatu 
etxean, beheko solairuko aretoan. “Xumetasunaren xarma” 
izenburuko erakusketa ikustera joan nahi duenak irailaren 
19ra arte izango du aukera, astegunetan 19:30etik 21:30era 
eta asteburuetan 12:00etatik 14:00etara.

“Psike” hartuko du Errebal Plaziak

Zeramika erakusketa Untzagan

Udalak UEUrekin lankide-
tzan kaleratzen duen Juan San 
Martin beka jasotzeko inte-
resa dutenek irailaren 1etik 
urriaren 12ra bitartean (biak 
barne) aurkeztu beharko dute 
eskaera, dokumentazioarekin 
batera, elektronikoki www. ei-
bar.eus webgunean, bekak eta 
dirulaguntzak azpiatalean sar-
tuta Aurten landuko den iker-

keta esparrua Filosofia izango 
da. Eibarko Udalak eta UEUk 
lankidetzan antolatzen duten 
bekarekin euskarazko ikerketa 
sustatu nahi dute eta, horre-
kin batera, Juan San Martin 
ikerlari eibartarra omendu. 
Bekaren zenbatekoa 9.000 
eurokoa da. Argibide guztiak 
Udalaren web orrian kontsul-
tatu daitezke.

Udazkeneko Jabetze Eskolako 
ikastaroetarako aurrematrikula 
irailaren 30era arte egin daite-
ke, Udalaren webgunean es-
kuragarri dagoen formularioa 
beteta (http://formularioak.
eibar.eus/eu/emakumeentza-
koikastaroakaurrematrikula).

Ikastaro berriak hauek dira: 
“Zahartze ona izan”, “Bizitza-

rako mindfulness: ahaldun-
tze-tresna”, “Hile-topaketak: 
ziklikoki bizitzen”, “Batera ibil 
gaitezen: espartin-tailerra” eta 
“Autodefentsa Feminista” (eus-
karaz eta gaztelaniaz). Edozein 
zalantza argitzeko edo informa-
zio gehiago jasotzeko 943 54 39 
38 / 688 853 440 telefono zen-
bakietara deitu daiteke.

Filosofia arloko ikerketa-lanak 
sustatzeko Juan San Martin Beka 
urriaren 22ra arte eska daiteke

Jabetze Eskolako ikastaroetan 
parte hartu nahi dutenentzat 
izen-ematea zabaldu dute

Liburutegiko irakurketa klubetan 
parte hartzeko aurrematrikula
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Eguraldia (euskalmet.net)

• Luis Mª Aldalur Etxeberria. 91 urte. 2020-7-27.
• Iñaki Isasmendi Irigoien. 70 urte. 2020-7-27.
• Mª Angeles Egaña Txurruka. 87 urte. 2020-7-28.
• Luzdivina Mateos Acosta. 87 urte. 2020-7-29.
• Manuel Lemos Gomez. 84 urte. 2020-7-30.
• Mercedes Etxaniz Arruti. 86 urte. 2020-7-31.
• Isidro Agote Perez. 86 urte. 2020-8-3.
• Asier Lasa Irigoien. 52 urte. 2020-8-4.
• Lourdes Olaetxea Arriaga. 77 urte. 2020-8-4.
• Cornelio Zuzaeta Urkidi. 88 urte. 2020-8-4.
• Roberto Novoa Fernandez. 51 urte. 2020-8-4.
• Jose Luis Guinea Glez. de Artaza. 76 urte. 2020-8-8.
• Javier Martiarena Fernandez. 70 urte. 2020-8-8.
• Delfina Martinez Franco. 66 urte. 2020-8-11.
• Leoncio Bollar Bilbao. 87 urte. 2020-8-13.
• Pedro Martin Iñiguez Hernandez. 67 urte. 2020-8-13.
• Leticia Aldazabal Lekunberri. XX urte. 2020-8-13.
• Antonia Etxeberria Portu. 92 urte. 2020-8-14.
• Juan Luis Txurruka Berasaluze. 70 urte. 2020-8-14.
• Rafael Zubizarreta Soraluze. 82 urte. 2020-8-16.
• Melvin Jimenez Barahona. 46 urte. 2020-8-16.
• Avelino Villacorta Lezcano. 85 urte. 2020-8-17.
• M. A. Arrizabalaga Amutxastegi. 69 urte. 2020-8-18.
• Mª Carmen Sanchez Nuñez. 70 urte. 2020-8-19.
• Ana Mª Salazar Ortiz. 70 urte. 2020-8-19.
• Ainhoa Loiola Amutxastegi. 51 urte. 2020-8-20.
• Mª Ines Ormaetxea Axpe. 88 urte. 2020-8-21.
• Ignacio Treviño Campos. 76 urte. 2020-8-22.
• Lucia Gomez Cabrejas. 96 urte. 2020-8-22.
• Casimiro Askasibar San Miguel. 89 urte. 2020-8-24.
• Dionisio Murua Sarasketa. 89 urte. 2020-8-25.
• Peli Uriguen Aranburu. 85 urte. 2020-8-26.
• Javier Etxeberria Sarasketa. 89 urte. 2020-8-26.
• Jose Luis Eizagaetxeberria Albina. 92 urte. 2020-8-27.
• Alex Bengoa Gorosabel. 59 urte. 2020-8-27.
• Ana Mª Maiztegi Ardanza. 75 urte. 2020-8-28.
• Monica Martin Casasola. 42 urte. 2020-8-30.
• Enrique Alzelai Aizpiri. 77 urte. 2020-8-31.
• Jose Ignacio Aizpiri Etxeberria. 61 urte. 2020-8-31.

• Mara Laskurain Rasero. 2020-7-18.
• Aiuri Rey Fernandez. 2020-7-20.
• Martina Vila Maeso. 2020-7-21.
• Hadad Mohamed. 2020-7-22.
• Kepa Vila Astigarraga. 2020-7-26.
• Miren Ubera Arteaga. 2020-7-29.
• Anna Abba Ali Mohamed Ali. 2020-7-29.
• Udane Fernandez Rico. 2020-7-31.
• Hudaifa Sabri El Fakiri. 2020-7-31.
• Udane Nieto Rodriguez. 2020-8-1.
• Arame Siny Niang Vitoria. 2020-8-3.
• Lucia Lopez Garcia. 2020-8-5.
• Noa Toraño Deza. 2020-8-6.
• Kepa Azpeitia Barandika. 2020-8-6.
• Udane Alcona Abio. 2020-8-9.
• Sara Jebari Haisouss. 2020-8-9.
• Romaisa Azauin Abdellaui. 2020-8-10.
• Ibraheem Tariq Tubbsam. 2020-8-12.
• Mohamed Amin Rahali Hanif. 2020-8-16.
• Mateo Da Silva Contreras. 2020-8-22.
• Sara Doudouh Outmani. 2020-8-23.
• Martina Romero Deza. 2020-8-24.
• Yassin Bouchaibi Lamantar. 2020-8-24.

Hildakoak Jaiotakoak

MARTITZENA 7
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)
EGUAZTENA 8

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

EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)
BARIXAKUA 10

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

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

EGUNEZ |  Iraundegi (Calbeton, 19)
ASTELEHENA 13

EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)
MARTITZENA 14

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

EGUNEZ |  Elortza (J. Gisasola, 18)
EGUENA 16

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)
BARIXAKUA 17

EGUNEZ |  Castaño (J. Etxeberria, 7)

GAUEZ BETI, 2020an,  
Barandela (Ziriako Agirre, 4) 

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 00
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

Telefono 
jakingarriak
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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 hartukoZorion-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

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, ALAITZ, 
abuztuaren 14a  9 
urte egin zenduazen-
eta. Musu pillua 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, Gaizka 
anaixaren eta Noa 
lehengusiñaren 

 Zorionak, ANE Agote 
Ramirez, abuztuaren 
29xan 5 urte bete 
zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, ITXASO, 
gure etxeko 
neska haundixari. 
Abuztuaren 3an 7 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
etxekuen partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, 
MANEX 
(abuztuaren 
8xan, 8 urte), 
mutil haundi, 
eta amatxo 
SUSANA, urtiak 
bete dozuez-
eta. Musu 
haundi bana. 

Zorionak, MADDI! 
Uztaillaren 31n 7 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu erraldoi bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, Jareren 
partez.

Zorionak, TELMO, 
abuztuaren 3an 8 urte 
bete zenduazen-eta. 
Famelixa guztiaren 
partez.

 Zorionak, GARA, gure 
sorgiñak abuztuaren 
21ian urtetxua bete 
zeban-eta. Musu 
haundi-haundixa 
etxekuen partez.

Zorixonak, EKHI, 
hillaren 9xan 4 urte 
beteko dozuzelako. 
Asko maitte zaittugu. 
Patxo haundi bat!

Zorionak, GARI, 
txapeldun! 3 urte, 
mutil haundi!! 3 musu 
potolo. Unax, Beñat 
eta Markelen partez.

Zorionak, BERA! 
Domekan 2 urte 
egin zittuan etxeko 
sorgintxuak! Asko 
maitte zaittugu. 
Manex, Paul eta 
famelixaren partez 
patxo haundi bat.

Zorionak, 
DANEL! Zelako 
mutil haundixa 
egitten ari 
zaren! Etxeko 
guztien eta, 
batez be, 
ANDER-en 
partez. Maite 
zaittugu, 
txikitxu!

Zorionak, IXONE, 
gaur 9 urte egitten 
dozuz-eta. Famelixa 
guztiaren partez.
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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

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

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
 • Mobil-Home salgai. 7x3’5 metrokoa. 
3 metroko kristaleztatutako alumi-
niozko abanzearekin. Tel. 679041887. 
Imanol. 

 • 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
 • Zumaian 3 logelako alojamentu tu-
ristikoa asteka errentan eskaintzen 
da uda zein beste edozein urtarotan. 
Etxea 2019an guztiz erreformatu zen 
eta Zumaia erdian dago, baina taber-
na giroetatik kanpo. Etxearekin batera, 
Plaza Amaian garajea utziko litzateke. 
Tel. 678222229. 

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Garaje itxia salgai Urkin. 19 m2. Ma-
niobratzeko erraza, ate automatikoa, 
aireztapen ona, argitsua, barruan bi 
leiho eta entxufeak. Garbitokia eta ko-
muna duten 12 garajeko komunitatea 
da. 46.000€. Tel. 658723255.  

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Erizaina eskaintzen da nagusiak edo 
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Esperientziarekin. Tel. 685489565.

 • Neska euskalduna eskaintzen da 
umeak zaintzeko eta eskolara era-
mateko. Tel. 688628235.

 • Neska eskaintzen da asteburuetan lan 
egiteko. Tel. 643584198.

 • HHko azken urtea egiten diharduen 
Eibarko neska eskaintzen da goizez 
umeak zaintzeko eta etxean lagun-
tzeko. Tel. 610324903. Leire.

 • Neska euskalduna eskaintzen da na-
gusiak edo gaixoak zaintzeko. Tel. 
617571210.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Zainketak egiteko titula-
zioarekin. Esperientzia eta informeak. 
Tel. 631109062.

 • Gizona eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Etxebizitzako eta erakundee-
tako titulazioarekin. Orduka. Tel. 
631170273.

 •  Emakume euskalduna eskaintzen da 
zainketarako edota etxeko lanak egi-
teko. Baita asteburuetan ere. Autoa-
rekin. Tel. 657794652.

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
etxeko lanak edo garbiketak egite-
ko eta umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Esperientziarekin. Tel. 634651895.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Profesionaltasun titulua-
rekin. Tel. 633946701.  

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 641821288. 

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 
Tel. 622775211.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko gar-
biketak egiteko. Menpekotasuna dute-
nak zaintzeko tituluarekin. Esperien-
tzia eta erreferentziak. Tel. 666197831.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Tel. 631881161.

 • Emakumea eskaintzen da buzoneoak 
egiteko. Tel. 641217535.

 • Neska euskalduna eskaintzen da irai-
letik aurrera goizez umeak zaintzeko. 
Esperientzia eta Magisteritza ikaske-
tekin. Tel. 648 62 52 09.  

6.2. Langile bila
 • Neska interna behar da Eibarren abuz-
tuaren bigarren hamabostaldirako. 
Tel. 639529935.

 • Pertsona behar da emakume bati kon-
painia egiteko. Tel. 653723095. Pili. 

 • Sukaldari-laguntzailea eta kama-
reroa behar dira jatetxe batean. Tel 
659539861. 

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • Neska euskaldunak LHko klase parti-
kularrak ematen ditu. Tel. 688628235.

 • Irakaslea eskaintzen da DBH eta Ba-
txilergoko Matematika, Fisika, Kimi-
ka eta abarreko irakasgaietarako. 
Banakako klaseekin edo 2-3 lagune-
ko taldeekin lan egiteko aukera. Tel. 
616827057. Patxi. 

 • DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko 
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-
eko klaseak ematen dira. Banakako 
klase egokituak edo 2-3 ikasleko tal-
dekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 
677592509. Alberto.

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

6. DENETARIK
6.1. Salgai
 • Gurpil-aulki elektrikoa salgai. Bigarren 
eskukoa, egoera bikaina, teknologia 
aurreratua, tolesgarria eta erosoa. To-
talcare Europa RI-IM-Kittos-Country 
markakoa. 1.500€ (merkatuaren pre-
zioaren erdian). Tel. 658723255.

6.2. Eman
 • Txakurkumeak ditut oparitzeko. Arra-
za nahastea daukate. Ama arratoi txa-
kurra eta aita baliteke labrador arraza-
koa izatea. Oso deigarriak eta politak. 
Tel. 637095104. Idoia.

6.4. Bestelakoak
 • Astelehenetik ostiralera Donostiara 
(Miramon/Unibertsitatea) joan-eto-
rria egiteko autoa partekatuko nuke, 
Eibar edo ingurutik. Tel. 636607975.






