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Eskutitzak

Mugikortasun iraunkorrik ez Eibarren

Hedabide desberdinetan agertzen ari da mugikortasun astearen inguru-
ko informazio eta promozioa “Zure osasunarengatik, mugi zaitez modu 
iraunkorrean” lelopean. Bertan, ekintza desberdinak antolatzen dira: 
bigarren eskuko bizikleta azoka, konponketa tailerra, autorik gabeko 
eguna, etab...

Oso ideia polita iruditzen zait eta gainera nigan eragina izan duela 
esan dezaket; autoa aparkatu eta oinez zein bizikletaz joan etorriak 
egiteko gogoa berpiztu dit.

 Ilusio berri hau lagun artean elkarbanatzerakoan, batek bertan 
behera utziarazi zidan. Badirudi, bere seme/alaba Eibarko BHI eskolan 
hasten dela, eta Barrenan bizi delarik, bizikletan joatea otu zitzaion. 
Lehen egunean, ikastetxean, hori ezinezkoa dela esan zioten, “imajinatu 
denak bizikleta edo patinetez etortzen direla” argudiatuz. Umea, etxera 
itzultzean, bizikleta gorde eta autobus ordutegiak begiratzen aurkitu 
zuen.

 Nire ustez, erantzuna beste bat izan beharko litzateke. Are gehiago, 
gure udaletxe honek hain ondo saldu nahi digun mugikortasun aste 
honen barnean gaudela. Ikastetxearen erantzuna onartezina da eta 
Udalak, bere aldetik, Eibarko ikastetxeen inguruan zein beste puntu 
esanguratsuetan, bizikleta zein patineteentzat “aparkalekuak” sortu 
beharko lituzkeea deritzot.

Eibar bezalako herri baten, oso zaila da bizikletan zein “modu iraun-
korrean” mugitzea, hortaz, Udaletik benetako bultzada egin beharko 
litzateke eta ez, propaganda hutsean geratzen den astebeteko betelana.

Nora Arrillaga

NESKATXIKI.-  Prostituta esateko erabiltzen den eufemismoa. “Hi, mutiko. Nun da neska txikixen 
etxia?”.
NEURKATX.-  Neurtzen zaila edo ezinezkoa. “Hau pieziau, bere forma raruegaittik neurkatxa dok”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Eskerrak ematen gure babesle eta laguntzaileei

Garrantzitsua da guretzat jakitera ematea 2022. urterako, Bernardo 
Ecenarro (Besa) eta Laboral Kutxa / Euskadi Fundazioaren babesa 
izango dugula. Eskerrak eman nahi dizkiegu publikoki Bernardo 
Ecenarrori, une zail honetan gure txirrindularitza eskolan babesle gisa 
sartzeagatik, eta Laboral Kutxa / Euskadi Fundazioari, Elgoibarko La-
gun Taldeari beste urtebetez laguntzen jarraitzeagatik. Bide batez, baita 
ere, eskerrak eman nahi dizkiegu bazkide eta kirolarien gurasoei ere 
eginiko ekarpenengatik eta Laboral Kutxa / Euskadi Fundazioari, azken 
denboraldi hauetan gure kirolarientzako arropa emateagatik.

Zuzendaritza Batzordetik laguntzaile bila jarraituko dugu gure txi-
rrindularitza eskolak dituen beharrak asetzeko. Gaur egun Elgoibarko, 
Mendaroko eta Eibarko 26 neska-mutil ditugu, lizentzia eta txirrindu-
lari kopurua handitzea gustatuko litzaiguke eta, horretarako, hainbat 
jarduera antolatuko ditugu aipatutako herrietan. Bide batez, jakinarazi 
nahi dizuegu irailaren 18an, arratsaldez, junior mailako txirrindulari-
tza lasterketa bat egingo dela, eta gure eskolako txirrindulariek parte 
hartuko dutela bertan.

Elgoibarko Lagun Taldea Txirrindulari Eskola
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> 2011. urteko abuztuan, Cade-
nas Iris lantegia zena okupatu 
eta Gaztetxeak bide berria hasi 
zuen, Asua Errekako Tallarra 
gaztetxearen (2002-2010) leku-
koa hartuz eta, hori ospatzeko, 
antzerkia, jolasak, hitzaldiak, 
kontzertuak… bi eguneko egita-
raua osatu dute antolatzaileek, 
era guztietako jarduerekin. 

Egitaraua zabaltzeko “No-
ticias de España” antzezlana 
eskainiko dute 17:00etan; or-
dubete geroago Gaztetxeko kide 
izandako hainbaten esperien-
tziak entzuteko aukera egongo 
da eta 19:00etan euskal jolasak 
egingo dira, Urkizun; 20:30ean 
“Mojito-iluntzea” hasiko da eta 
22:00etatik aurrera kontzertua 
emango dute Silitia eta Perlata 
taldeek (3 euro). 

Eta biharko programa goi-
zetik abiatuko da: 11:00etan 
“Okupazioa alternatiba gisa” 
hitzaldia emango dute Donos-
tiako Okupazio Bulegoko ki-
deek; 13:00ean bazkalaurre 
musikatua egingo da, Ekiñe-
rekin, eta ondoren hasiko da 
herri bazkaria (15:00etan); 

arratsaldean, berriz, Eli Pa-
gola, Amaia Iturriotz, Maider 
Arregi eta Jokin Bergara ber-
tsolariekin “post-bertso trama” 
(17:00etan) eta Aldats elek-
trotxarangak girotutako  ma-
nifestazioa (19:00etan) egin-
go dira; 20:00etan Urkizun 
argazkia egin eta Gaztetxean 
agurtuko dituzte ospakizu-
nak, 22:00etan hasiko diren 
kontzertuekin: Mugi Pande-
roa, DJ Üger, Papa Trauma 
eta Azkonar taldeak arituko 
dira (3 euro).

>>>  Miguel Sagastume Nar-
baiza (“Urkiko Magoa”) soinu-
jole eibartarra Bergaran hil zen 
astelehenean, 90 urte zituela. 
Urkiko baserri bateko semea, 
gazte-gazterik hasi zen soinua 
jotzen. Solfeo, piano eta filar-
monika ikasketak ere egin zi-
tuen. Bergarara joan zen ikaste-
ra eta txapelketa batzuetan ere 
hartu zuen parte, baina berak 
kontatzen zuenez, benetako 
aukera ezkontza batean etorri 
zitzaion,  Kubara joatea eskai-
ni ziotenean. Bertara joan eta. 
“Tropicana”n aritu zen jotzen, 
besteak beste Bebo Valdes pia-
nojole kubatarrarekin batera. 
Eibarrera bueltan, “Orquesta 

Urki”rekin, Jai Alai dantza-
lekuan, inguruko herrietan... 
aritu zen.Ego Ibarraren web 
orrian bere bizitzari buruzko 
hainbat pasarte entzun daitez-
ke, Eibartarren Ahotan proiek-
tuaren baitan.

>>>  LAB sindikatuak greba 
deitu du irailaren 23 eta 24rako 
Gipuzkoako helduen egoitze-
tan, “bizi duten egoera larriari 
lehenbailehen irtenbidea ema-
teko”. Osasun-larrialdia dela 
eta, Gipuzkoako nagusien egoi-
tza gehienetan “jadanik larria 
zen egoera jasanezina bihurtu” 
dela salatu dute sindikatutik: 
“Gehiegizko lan-kargak eta 

egoiliarrei behar duten aten-
tzioa eskaintzeko denbora fal-
ta, soldata-arrakalak egoitza 
berean edota lan berbera egi-
ten duten sektoreko langileen 
artean, egutegietan egiten di-
ren etengabeko aldaketak, 
opor egunez gozatzeko ozto-
poak, lanpostuen egonkortze 
eza edo justifikaziorik gabeko 
kaleratzeak...”.

Bi egunerako egitarau 
betearekin ospatuko dute 
Tallarra gaztetxearen  
10. urteurrena 

Miguel Sagastume “Urkiko Magoa” 
soinujole eibartarra hil egin da

Bi greba egun deitu dituzte 
Gipuzkoako egoitzetan 

>>>  Bihar bigarren eskuko bizikleta-azoka eta konponketa-tai-
lerra egingo dira Untzagan, 10:30etik 14:00etara. Azoka zein 
tailerra Mugikortasunaren Europako Astearen harira antolatu 
ditu Udalak eta partaidetza doakoa izango da. Hala ere, azokan 
parte hartzeko interesa dutenek aurretik 943 670249  telefono 
zenbakira deitu beharko dute, arduradunekin bizikletak lagatze-
ko hitzordua adosteko. Azaldu dutenez, bai bizikletak bai pati-
neteak lehendik erabilitakoak izan behar dira, eta egoera onean 
egon. Azokarekin batera bizikletak konpontzeko tailerra egongo 
da martxan, Untzagan bertan. Europako Mugikortasunaren As-
tearen barruan beste jarduera batzuk egingo dira eta horien berri 
izateko 33. orrian dagoen agendan begiratu dezakezue.

Bigarren eskuko bizikleta 
azoka egingo dute bihar
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>>>  Eibarko herriaren 675. ur-
teurrena dela eta, Udalak, Ego 
Ibarra Batzordearen bidez eta 
Eibarko Klub Deportiboaren 
Argazki Taldearen gidaritza-
pean, “Harro nago zutaz, Eibar! 
vs Amorratu egiten nauzu, Ei-
bar!” argazki-lehiaketa antolatu 
du, “eibartarrek beren herriaren 
errealitatea argazkien bidez isla 
dezaten, herriarekiko sentipena 
ikusizko mezuz adieraz dezaten 
eta herriaren alde onak eta txa-
rrak bistaraz ditzaten”.

Lehiaketak bi atal ditu: 
“Lehenak, Harro nago zutaz, 
Eibar! atalak, Eibarrek dituen 

gauza onak, Eibarko herriaz 
harro sentiarazten gaituen 
hori irudikatzen duten argaz-
kientzako da. Amorratu egiten 
nauzu, Eibar! atalak Eibarrek 
dituen gauza txarrak, Eibarren 
amorrarazten gaituena irudi-
katzen duten argazkiak bildu-
ko ditu”.

Izena emateko epea urria-
ren 4tik 29ra artekoa izango 
da (egun biak barne) eta, ar-
gazkiak bidaltzeko, formulario 
bat bete beharko da Eibarko 
Udalaren webgunean (esteka 
hori urriaren 4an bertan jarriko 
da martxan).

>>>  Aste honetan bolo-bo-
lo ibili diren mezuen harira, 
Ipuruako komentu zaharrean 
giza hezurrak aurkitu dituztela 
baieztatu zuen alkateak marti-
tzenean, sare sozialen bitartez. 
Dirudienez, aurreko astebu-
ruan komentu inguruan jolas-
ten ari ziren haur batzuk aur-
kitu zituzten hezurrak.

Alkatearen berbetan, “Ipu-
ruako mojen komentuko hilerri 
zaharreko hezurtegia aurkitu 
dugu. Erlijiosoek, ezjakintasu-
nagatik edo akatsagatik, ahaztu 
egin zuten hezurtegi hori hustu 
beharreko gauzen artean sar-
tzea”. Hilerri horren itxiera-es-
pedientea mojek beraiek eskatu 
zuten, eta Udalak hutsik aur-

kitu zuen. Hori dela eta, “gure 
ustez, ezjakintasunagatik edo 
akatsagatik gertatu da”, azaldu 
du Iraolak.

Martitzen goizean hilotzen 
osasunean aditua den Eusko 
Jaurlaritzako teknikari bat ber-
taratu zen komentura, udalak 
eman beharreko hurrengo pau-
suak erabakitzeko. Egun berean 
udal hilerriko langileek hezu-
rrak komentutik atera eta hi-
lerrira eraman zituzten bertan 
erraustuak izateko. Era berean, 
komentua jabetza pribatua eta 
hesitua izatearen garrantzia az-
pimarratu nahi izan du alka-
teak: “Neurri egokiak hartuko 
ditugu baimenik gabeko sarbi-
de berriak eragozteko”.

Eibarri buruzko argazki-lehiaketan 
parte harteko baldintzak prest

Ipuruako mojen komentuko hilerri 
zaharreko hezurtegia agertu da
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>>>  Sostoa Abesbatzak bere 
jarduna eten behar izan zuen 
2020ko azaroan, baina kul-
turaren sektorean ezarritako 
murrizketak leundu ondoren, 
martxan hasi da berriz ere, 
“Eusko Jaurlaritzak ezarrita-
ko segurtasun-neurriak jarrai-
tuz”, abesbatzakoek diotenez. 
Astelehenean egin zuten lehen 
entsegua, 20:30ean, Musika 
Eskolan (Portaleko ‘Orfeón Ei-

barrés’ gelan). Pandemiaren au-
rreko martxari heldu eta astean 
bi egunetan, astelehenetan eta 
eguaztenetan egingo dituzte en-
tseguak, 20:30etik 22:00etara, 
Gabonetako  kontzertua pres-
tatzeko Bide batez, abesbatza-
rekin bat egiteko gonbidape-
na egin nahi dute, “bereziki 20 
eta 65 urte bitarteko gizonei”. 
Laster “Korua bizi” ekimena 
abiatuko dute.

>>>  Munduari Kolorea Ema-
ten La Salle ikastetxean LH 6. 
mailako ikasle talde batek sortu 
duen Gobernuz Kanpoko Era-
kunde berria da. Sortzaileak 
10-11 urte bitarteko haurrak 
dira eta, eskolatik azaldu digu-
tenez, “bidezkoagoa, justuagoa 
den gizartea sortzea da euren 
ametsa. Benetan sentsibilitate 
txalogarria dute. Premia gehien 
dutenei laguntzea, hori da be-
raien helburua”.

Ekonomialariek diotenez, 
COVID-19ak eragin duen kri-
siak gogotik astindu ditu au-
rretik ere txarto zeuden familia 
eta herritar asko eta, horren 
ondorioz, pobreziak nabar-
men egin du gora azken hi-
labeteotan. Eibarren bertan, 
egunero zerbait jan ahal izate-
ko laguntza behar duten 500 
lagun daude eta horietatik 38 
haurrak dira. Paradoxikoki, fa-
milia horiek dauzkaten beha-
rrak gero eta handiagoak izan 
arren, Gipuzkoako Elikagaien 
Bankuak geroz eta zailtasun 
gehiago dauzka laguntza-es-
kaera guztiei behar den mo-
duan erantzuteko. 

Elikagaien Bankuarentzat ja-
naria jasoko dute Untzagan
Hori ikusita, GKE-ko gazteek 
kaleko ekintza batekin ekin-
go diote bideari: datorren ba-
rixakuan (irailaren 24ean, 

17:00etatik 20:00etara) eta za-
patuan (11:00etatik 14:00eta-
ra) Untzaga plazan egongo dira, 
Gipuzkoako Elikagaien Ban-
kuarentzat janaria batzen.

Elikagaiak ematerakoan 
“Harvard plate” izenenarekin 
ezagutzen dena osatzeko la-
guntza eskatuko dute, hau da, 
fruta, barazkiak, ale osoak eta 
proteina osansuntsuak lehene-
tsiko dituzte, elikaduran adi-
tuak direnek sortu duten meto-
dologia eta janari proportzioei 
erreparatuta. Untzagan egongo 
diren bi egunetan, janaria bil-
tzeaz gain, etxeko txikientzat 
jolasak eta zozketa alaiak ere 
egongo dira. 

Bizum bidezko laguntza
Bestalde, azpimarratu dute-
nez, janaria Untzagara eraman 
barik ere lagundu daiteke: Bi-
zum bidez dirua emateko au-
kera dago, euro batetik hasita, 
607771722 zenbakira bidalita 
(Erref MKE). Biltzen duten di-
ruarekin elikagaiak eta parde-
lak erosiko dituzte. 

GKE honetatik azaldu digu-
tenez, “Gipuzkoako Elikagaien 
Bankuak Bergaran dauzka bil-
tegiak eta bertan aritzen dira 
Jose Maria Beitia, Jose Anto-
nio Agirrebeña eta Visi Fariñas 
moduko boluntarioak, gehien 
behar dutenei laguntza eman 
ahal izateko dena prestatzen”.

Munduari Kolorea Ematen 
GKE berriak Elikagaien 
Bankuari lagunduko dio

Eibartarrak  erakartzeko ahalegin 
berezia egingo du Sostoak

>>>  Etxerat eta Sarek deituta, 
irailaren 24an Azken Ostirala 
egingo da Untzagan, 19:30ean 
hasita. Adierazi dutenez, “Arra-
te egunean Iñaki Saez eta Asier 
Heriz duela 20 urte Avilako 
bide bazter batean istripuz nola 
hil ziren ekarri genuen gogo-
ra. Euskal preso bat bisitatzera 
zihoazela, ‘Elkartasunaren erre-
pidean dispertsioak erahilak’ 
izan ziren. Orain, dena bidera-
tuta dirudien honetan, euskal 
preso, iheslari eta deportatuen 
auzia benetako konponbidetik 
oso urrun dagoela azaldu nahi 
dugu. Avilako kartzelan bertan 
bi emakume preso daude orain-
dik, etxetik 475 kilometrora, 
dispertsioa eta urrunketaren 
arriskuak hor jarraitzen du. 
Preso larriki gaixoak, edade-
tuak, 3/4ak beteta dituztenak, 
denak etxean egon behar luke-
tenak. Eta badago 40 urteko 

kartzela zigorra, oso osorik bete 
beharrekoa duen talde bat ere. 
Iñaki eta Asierren elkartasun 
eta konpromiso ereduari jarrai-
tuz, gutxieneko konpromiso bat 
eskatzera gatoz, hilero Azken 
Ostiralean Sare eta Etxerat el-
karteek deitutako mobilizazioe-
tan parte hartzea. 

Hilean behin antolatzen duten 
ekitaldian parte hartzeko deia
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>>>  Agifes eta Bidegin elkar-
teek antolatuta, suizidioari bu-
ruzko hitzaldia egingo da mar-
titzenean, 18:30ean, Eibarko 
Agifesen eguneko zentroan 
(Urkizu, 9 behea). “Suizidioa: 
taburik gabe prebenitzea, esku 
hartzea eta laguntzea” izenbu-
ruari jarraituta, Izaskun Ando-
negi (Bidegin elkarteko presi-
dentea) eta Iñaki Arregi (bere 
buruaz beste egin duen pertso-
na baten senidea) arituko dira 
berbetan. 30 lagunentzat tokia 
dago eta sarrera librea izango 
da,  bete arte.

>>>  Gipuzkoako landa-eremuko emakumeen arteko elkar-eza-
gutza eta saretzea bultzatzeko asmoz, “Landa emakumeak gara” 
proiektua abiatu dute Landaola Federazioa osatzen duten Gipuz-
koako Landa Garapenerako Elkarteek. Irailetik urrira bitartean 
“Landako emakumeak eta bizikidetza” gaia ardatz izango duen 
sormen-lehiaketa egingo da. Parte hartu nahi duten Gipuzkoa-
ko emakumeek euskarri grafiko bat (argazkia, marrazkia, irudia, 
collagea…) eta gai horrekin lotutako hausnarketa-testu labur bat 
aurkeztu beharko dituzte. Parte hartzeko epea urriaren 15ean 
amaituko da eta izen-ematea online egin behar da (http://lan-
daola.eus/lehiaketa). Lehiaketari buruzko informazio guztia ere 
bertan kontsultatu daiteke. 

Adinaren araberako hiru kategoria bereiziko dira: 25 urtetik 
beherakoak, 25-55 urte bitartekoak eta 55 urtetik gorakoak. Guztira 
4.000 eurotik gora banatuko dituzte saritan eta maila bakoitzeko 
irabazleek 600 eurora arteko sariak eskuratu ahal izango dituzte. 
Horrez gain, sarituak direnekin bideo labur bat ere grabatzeko 
asmoa agertu dute antolatzaileek. Gipuzkoako emakume guztiak 
lehiaketan parte hartzera animatu nahi dituzte. 

Landa-eremuko emakumeen 
arteko harremanak 
sendotzeko lehiaketa 
antolatu dute

Suizidioari buruzko 
hitzaldia egingo da 
martitzenean

>>>  Beldur Barik programak 
“Beldur Barik Jarrera!” ikus-en-
tzunezko lehiaketaren 12. edi-
zioa antolatu du, “emakumeek 
jasaten duten bereizkeria-egoe-
rei aurre egiten dioten neska-
mutilen adierazpenak onartu, 

baloratu eta bultzatzeko”. Izena 
emateko epea azaroaren 5era 
arte egongo da zabalik. Hiru 
maila bereiziko dira eta banaka 
edo taldeka hartu daiteke parte. 
Informazio guztia www.beldur-
barik.eus-en dago.

Zabaldu dute Beldur Barik 
lehiaketarako izen-ematea
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ARRATEKO JAIAK

Arrateko Ama jai barik aurten ere
Bigarren urtez jarraian, pandemiaren eraginez ezin izan ditugu ospatu jaiak Arraten. 
Jendea bertan batzea galarazteko asmoz, Arrateko zelaia eta inguru guztiak bezpera-
tik itxi zituzten eta, beraz, ez zen ia jenderik ibili. Salbuespen bakarra Arrate bezpe-
rako bertso-saioa, mezak eta Sarek antolatutako oroimen ekitaldia izan ziren. Hain 
zuzen ere, Arrate egunean bete ziren 20 urte Iñaki Saez eibartarra eta Asier Heriz 
soraluzetarra auto-istripuz hil zirela Avilara bidean, Lourdes Txurruka presoa bisita-
tzera zihoazela, eta haien heriotzak gogoratu zituzten lagun eta senideek (Argazkiak: 
plaentxia.eus).

Jaixak Herrixak Herrixandakok Arrateko jaietarako prestatu zuen egitaraua bertan 
behera geratu zela eta, Udalari beraien haserrea erakutsi eta jai herrikoien aldeko al-
darria egiteko agerraldia egin zuten Arrate bezperan Untzagan: bertsotan, kantatzen, 
dantzan… Arrateko Ama “prozesioan” aterata ere eskatu zioten Udalari jaiak ospatze-
ko aukera ematea.

Eta Kezka dantza taldeak aurreko domekan, Kofradia egunean, eskaini zituen Arra-
teko Amaren omenezko dantzak zelaian. Usartza txistulari taldeak lagunduta, Arrate-
ko ezpata-dantza eta trokeo-dantzak eskaini zituzten (Argazkiak: Felix Beitia).
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ARRATEKO JAIAK
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Eibar eta 
marrazketa; 
arteari lotutako 
hiria

Dunixi Muruari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Dunixi Murua Sarasqueta
(1931 – 2021) 

Damaskinatuari eta grabatuari lotuta eman zuen ia bizitza osoa Dunixik. 
Txomin Martinezekin Matsarian urte asko eman zituen lanean eta 
Paulinorekin ere aritu zen, grabatugintzan trebatzen. 

Damaskinatuaren lanengatik zarata 
entzuten zen kalean. Eibarren beti 
marrazkirako zaletasuna izan da. 
Marrazkilari onak, artista onak egon dira 
Eibarren.

“Hor Eibarren jente nausixak kontatzen dau, zuek be ezautuko ziñuen, ez? Ba, kalian-eta zara-
tia… Bai! Danietan, etxe guztietan jeuan zaratia! Matiana: “ta, ta, ta, ta, ta!(…) [Zaratia baiño 
gehixao, zarata…] Ez, baiña haxe: “Ti,ti, ti, ti… (…) Gero ez jeuan ordurik eta egunik be biharrera-
ko, e? Porke honek, Kareagak, Mateo Kareagak, dakan eskopetia, hori zapatuetan ta domeketan 
eindakua dok, ordutik, taillarreko ordutik kanpora eindakua. Aber zelako biharra dan! Ez eguan 
ordurik eta egunik eta ezebez! Igual juan ”Casino Amistad”era ta hartu kafia ta gero taillarrera 
igual, domeketan. Ta hantxe “tar, tar, tar, tar…”. Bai. Ez jeuan telebisiñorik eta… ze…? (…)”.

Eibartar grabatzaile ezaguna. Udaletxeko grabatu-
damaskinatu eskolan ikasi zuen ogibidea. Ama ere 
damaskinatzailea zuen (Cayetano Careagarekin lan egiten 
zuen). 17 urterekin hasi zen lanean; hasieran damaskinatu 
lanak egiten zituen, baina 24 urte zituela damaskinatzeari 
utzi eta grabatugintzan buru-belarri sartu zen. Jende 
ospetsuarentzat lan asko egin izan ditu: Luis Mariano; Perón...

ibartarrene
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Paulino Larrañagari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Paulino Larrañaga 
Longarte
(1918 – 2011) 

Artea Paulino 
Larrañagaren 
ikuspegitik

“(...) Bueno, nik esposiziño gutxi egin dittut eta ondo urten! Ondo urten! Baiña, ez dago, ez dago. 
Artetik bizi izateko, suertia, batzuk badauke suertia ezta? Suerte haundixa dauke batzuk. Edozein 
kaxkarkerixa egiñ eta ta! Eta joño! Prensia eta... ti, ta, ta, eta: “Ene! Aurrera doia hi fulano!”. Eta: 
“Ene, zela ba?”. “Aurrera doia! Batian Donostian, hurrengo Madrillen, hurrengo Bilbon, esposi-
ziñuak”. “Zenbat saldu dittuk?”. Eta: “Batian hamabi, bestian zera...”. Eta: “Ene!” Aurrera, aurre-
ra doiaz! Hortxe dago ba! Hori egitten eta... Iñor ez da atrebitzen holakorik egitten, e! Inpor-
tanziarik ez noberaren buruari! Klaro, hor hori, eta... (…). Bai, Beethoven. Hori arpegixori hartu 
zeretik erretratua honen... diskuen azaletik eta: “Egurrian egingo dot hau”. Eta benga, egurra; 
gero, hórrek bestiok, norberak konposiziño bat egin: bioliña, arpia eta zera, eta holaxe! (...)”.

Paulinok ume-umetatik marrazteko zuen gaitasuna ikusirik, 
Jesús Berezibar “Txopa”-rengana bidali zuten ikas zezan; gero, 
Cayetano Careagarekin ikasi zuen grabatzen. 18 urte zituela 
gerra hasi eta boluntario bezala aurkeztu zen. San Andrés 
Batailoian egon zen, baina preso hartu zuten eta batetik 
bestera ibili zen. Bartzelonan, Gobernu Militarrean egon zen 
marrazkilari bezala. 1941ean Gernikara joan zen lanera, trokel 
artistikoak egitera. 24 urte zituenean, Eibarrera itzuli zen. 
Irakurtzeko zaletasun handia izan zuen beti. Gehienbat egurra 
izan zen landu zuena.

Artea Paulinoren ikuspegitik. Artetik 
bizitzea oso zaila dela dio; zortea behar 
da. Erakusketa gutxi egin ditu.

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

hotana

Paulino Larrañagarentzat bere lana bokazioa eta “bedeinkazioa” izan ziren 
beti eta ahal zuen guztietan joaten zen Gisastubiden zuen tailerrera.
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Darou Gueye Touba (Senegal) 
hiriaren kanpoaldean jaio zen, 
“egurrezko hormak eta meta-
lezko teilatuak dituzten etxeen 
gunean”, azaldu digunaren 
arabera. Bere etxea horrela-
koa zen eta hogei lagun ingu-
ru bizi ziren bertan. “Ez ginen 
aspertzen”, dio umoretsu. Bi-
zimodua, ostera, ez zen erraza 
Darouren familiarentzat eta 
hala moduz moldatzen ziren 
aurrera egiteko.

Nerabezarotik lanean
Darou ez zen eskolara joan, 
ez behintzat ohiko eskolara. 
“Daara delakora joaten nin-
tzen, hau da, korana ikasten 

zen eskolara”, diosku. Eta hori 
egiten zuten bertan, arabiera 
eta korana ikasi. “Ez matema-
tika, ez historia, ez fisika, ez 
horrelako ezer”, azaldu digu. 
“Hemengo EPAn hasi naiz ho-
rrelako ikasgaiak ikasten, zero-
tik”. Horrela, familiak zituen 
beharrekin eta bere hezkuntza-
rekin, Darou gazteak ahal zue-
na egiten zuen aurrera egiteko. 
“15 urterekin kalean saltzen 
hasi nintzen (pultserak, bu-
fandak, zapatilak…) eta, gero, 
igeltsero lanak egin nituen lau 
urtez”, gogoratzen du. Ez zen 
egoera erraza Darourentzat eta 
Europan bizi ziren herrikideen 
berbei jarraituz, Senegal laga-

tzea erabaki zuen. “Eurak joan 
badira, ni zergatik ez?”, galdetu 
zion bere buruari.

Beldurra itsasoan
Lan egiten zuen bitartean di-
rua aurreztu ahal izan zuen 
eta horrekin ekin zion Euro-
parainoko bideari. “Marokora 
hegazkinez joan nintzen, ez 
baitute baimen berezirik es-
katzen, eta han basoan ezku-
tatuta ibili behar izan nintzen 
bi hilabetez, Nador hiriaren 
inguruan, militarrengandik 
ihesi denbora osoan, txalupa 
hartzeko ordua iritsiko zain”, 
diosku. Egun batean iritsi zen 
abiatzeko ordua. “Ez zenuen 
beldurrik?”, galdetzen diogu. 
“Beldurra bai, baina arriska-
tzea erabakitzen duzun mo-
mentuan, aurrera egitea bes-
terik ez duzu nahi”, erantzuten 
digu Darouk. 1.500 euro or-
daindu ondoren, ‘zodiac’ an-
tzeko txalupara igo zen beste 
hamar lagunekin, gauez, bizi-
tza ugari irentsi dituen itsasoa 
zeharkatzeko. “Beldurgarria 
izan zen”, diosku. Bederatzi 
orduko ibilbidearen ondoren 
salbamendu-taldeak txalupan 
zihoazen lagunak hartu zituen 
eta Europako lurretan lehorre-
ratu ziren.

Kalean lo egiten
Iritsi berri Almerian hiru egun 
egin ondoren, Madrilgo zentru 
batera eraman zuten. “Migra-
tzaileentzako zentroa baino, 
kartzela zen”, Darouren ustez. 
Hilabete eta bost egun pasa 
zituen han, CEAR-era eraman 
zuten arte. Orduan, Lleidan 
bizi zen lagun batekin harre-
manetan jarri zen. “Handik 

alde egiteko esan zidan, bestela 
Senegalera bidaliko nindutela-
ko, eta Lleidara joan nintzen”, 
kontatu digu. Lagunak lan egi-
ten zuenez, berarekin bizi ahal 
izan zen urtebetez, baina lan 
barik geratu zenean Darouk 
beste bide bat hartu behar izan 
zuen. “Eibarren zuen lagun ba-
ten kontaktua eman zidan eta 
hona etorri nintzen”, diosku. 
Iristerakoan, ostera, inork ez 
zion telefonoa hartu eta kale 
gorrian geratu zen. “Bi astez 
kalean egin nuen lo eta gero 
Caritasera jo nuen”. Aterpea 
aurkitzen lagundu zioten eta, 
horrela, bizitza berria hasi ahal 
izan zuen Eibarren.

Atleta azkarra
Darouk atletismoa du gusto-
ko. Beraz, Eibarren kirola non 
egin zezakeen galdetu zuen 
eta jatorri senegaldarra duen 
eibartar batekin jarri zen ha-
rremanetan. “Carlitou Mendyk 
bere entrenatzailearekin, Er-
muko Antonio Cidekin, egin 
zuen berba eta entrenatzeko 
baimena eman zidan”, dio es-
kertuta. “Entrenatzaileak asko 
lagundu dit, ez bakarrik kirola 
egiteko aukera eman izanaga-
tik: alokairua ordaintzen la-
gundu dit, hemen erroldatzen, 
EPAra eraman ninduen…”, ze-
rrendatzen du. Atleta azkarra 
da Darou eta 100 metroko pro-
ban lehiatzen da. “Paperak fal-
ta zaizkidanez, ezin naiz lehia 
ofizialetan aritu, baina egin 
ahal izan ditudan probetan 
ondo ibili naiz”, diosku. Adi-
bidez, orain dela hiru hilabete, 
Durangon, lasterketa irabazi 
zuen. 23 urterekin, lasterketa 
luzea du aurretik.

Darou Gueye, 
beti aurrera

Darouk ia urtebete darama Eibarren bizitzen. EKHI BELAR

“Nire izena Darou da
eta Senengalekoa naiz”

Mangui toudou Darou 
mangui deuk Senegal
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Zerbitzu berritzailea jarri du-
zue martxan. Zer da eskain-
tzen duzuena?
Ileapaindegian ileordeak, ile-
eranskinak, luzapenak eta 
mundu horrekin zerikusia 
duen guztia dugu, gure beze-
roen beharrak asetzeko. Egia 
esan, guretzat ez da berria: ur-
teak daramatzagu arlo honetan 
lan egiten, katalogoen bidez. 
Aldatu dena da orain erakus-
keta handi bat daukagula, apar-
teko espazio batean. Bezeroak 
diskrezioa bilatzen du, eta ho-
rregatik erabaki dugu erakus-
ketarako eta jendeari harrera  
egiteko ileapaindegitik bereiz-
tutako 40 metroko espazioa 
egokitzea. Espezialitate honek 
atentzio desberdina eskatzen 

du, zerbitzu honen bila datozen 
pertsonak beste behar batzuk 
dituztelako. Detaile asko zain-
du behar dira, eta horretarako 
prestatu gara.

Ileordeak gaixotasunarekin 
lotzen ditugu askotan, baina 
edertasunaren errutinetan 
kontuan hartu beharreko bes-
te osagarri bat bihurtu direla 
ikusten ari gara azken aldian. 
Betidanik egon dira eta egongo 
dira edertasun edo moda kon-
tuagatik ileordea erabiltzen du-
tenak. Guk uste duguna baino 
gehiago erabiltzen dira, eta Cas-
taño ileapaindegian orain dela 
urte asko hasi ginen horiekin 
lanean. Beste batzuk, zoritxa-
rrez, arazo onkologikoengatik 
behar izaten dituzte. Estresak 

eta botikek ere aldi baterako 
ile-erortzeak sor ditzakete. Eta, 
bestalde, arrazoi hormonalek 
ere ile-erorketa handia eragin 
dezakete. Erabiltzaile bakoi-
tzarentzat eta arazo bakoitza-
rentzat konponbidea eskaini 
nahi dugu. Orain arte horre-
lako zerbitzu espezializatu bat 
behar zutenek hiriburuetara 
jo behar zuten. Eibarren ho-
rretarako aukera eskaini nahi 
genuen, behintzat Eibarko eta 
inguruko jendeak aukera izan 
dezan Eibarren bertan erosteko 
eta ondoren behar izaten diren 
ikutuak egiteko. 

Zer motatako ileordekoak 
dituzue?
Estilo eta kolore anitzekoak 
eta material desberdinekoak 

ditugu: ile naturalarekin egin-
dakoak, zuntzezkoak eta zuntza 
eta ile naturalaren nahaske-
ta daramatenak. Protesi edo 
postizo partzialak ere baditu-
gu. Prezio desberdinetakoak 
daude, batzuk oso ekonomi-
koak, eta beste batzuk oso gama 
altukoak, denak kalitate one-
koak. Aldatzen dena detaileak 
dira, pertsona bakoitzak bere 
beharrak asetzeko aukeratuko 
dituenak. Gainera, osagarriak 
(turbanteak, zapiak, kolete-
roak, luzapenak, melenentza-
ko postizoak, flekilloak…) eta 
produktu espezifikoak ditugu 
(txanpuak, ile-egokitzaileak…). 
Jende askorengana ailegatzeko 
aukera zabala egongo da. Be-
raz, animatu eta gustura azal-
duko dizuegu guztia.

“Ileordekoen eta osagarrien aukera 
zabala eskaintzen duen zerbitzu 
berria jarri dugu martxan”

Bere ohiko jarduerarekin 
jarraitzeaz gain, Castaño 
ileapaindegiak zerbitzu 
berria abiatu du Calbeton 
kalean duen lokalean. 
Ileapaindegia berriztu 
dute eta ileorde, ile-
eranskin eta luzapenen 
zerbitzua modu intimo eta 
pertsonalean eskaintzeko 
espazioa sortu dute. 
Txema Inda Castañok 
zerbitzu berriaren nondik 
norakoak azaldu dizkigu.

<<< TXEMA  INDA  CASTAÑO  •  Castaño Ileapaindegia  >>>

ILEORDEKOAK
ONKOESTETIKA
ILE-PROTESIAK
LUZAPENAK

Fermin Calbeton 1, 1. ezk.
943 20 70 47

"Estilo eta kolore 
anitzekoak 
eta material 
desberdinekoak 
ditugu"
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Zertan zentratuko duzu hilaren 
23ko hitzaldi hori? Economic 
History Research aldizkarian 
kaleratutako zure ikerketa-
lanean?
Halaxe da. Nire doktorego-te-
sian kapitulu oso bat eskaini 
nion Eibarko kapital soziala 
perspektiba historikoan anali-
zatzeari, eta ondoren atal hori 
bertsio monografiko modura 
argitaratu nuen aldizkari ho-
rretan. Bestetik, 2019an Eibar-
ko Udalarekin abian jarritako 
ikerketa-proiektuari ere egingo 
diot erreferentzia. Bertan el-
karte gastronomikoek Eibar-
ko industrian izandako papera 
aztertzea izan genuen xede eta, 
Covid-19ak egitasmoa zapuztu 
zigun arren, ateratako ondo-
rio nagusiak ere izango ditut 
hizpide. 

Zarauztarra izanik, zergatik 
heldu zenion orain arte aztertu 
gabeko gure herriko gai bati?
Kapital sozialak, hots, pertsona 
fisiko edo juridikoen kontak-
tu-sareak, esparru ekonomi-
koan duen eragina aztertze-
ko, ibilbide industrial luzeko 
gune baten kasu-azterketa bat 
burutu nahi nuen, eta Eiba-
rrek profil hori goitik-behe-
ra betetzen du. Alde batetik, 
denok dakigun bezala, histo-
ria ekonomiko oparoa du eta, 
bestetik, enpresak elkarrekin 
harremantzeko kanal formal 
eta informal ugari eskaintzen 
ditu. Beraz, esan daiteke nire 
ikerketarako lagin perfektua 
izan dela. 

Zein ondorio azpimarratuko 
zenuke Eibarko kapital soziala-
ren oinarrien artean? Zeintzuk 
egin zaizkizu deigarrienak?
Esango nuke Eibarko indus-
trialarien artean oso errotuta 
zegoela lehen aipatu dudan tra-
dizio industrial hori, ume-ume-
tatik arnasten baitzuten herriko 
enpresen presentzia eta garran-
tzia. Baina, horretaz gain, baze-
goen beste ideia bat, elkarrizke-
tatuei askotan entzun diedana: 
“Hau guk egiten ez badugu, ez 

du inork gugatik egingo”.  Ale-
gia, Eibarko enpresariek argi 
zuten esparru ekonomikoan 
identifikatutako oztopoei eurek 
topatu behar zietela irtenbidea, 
eta horretan oso eraginkorrak 
izan ziren. Herri mailan, hain-
bat eta hainbat eragile aurki 
ditzakegu enpresen arteko zu-
bi-lana egiten zutenak eta, era 
batera edo bestera, informa-
zioaren transmisioa eta berri-
kuntza teknologikoa sustatzen 
zutenak. Eta, udalerriko mugez 
kanpo, eibartarrak benetan abi-
lak izan ziren botereguneekin 
kontaktatzen (bai Donostian 
bai Madrilen), eta horrek zen-
bait inbertsio eta baimen lor-
tzeko aukera ahalbidetu zien, 
gerora Eibarko industriaren 
arrakasta esplikatzeko gakoak 
izan direnak.

Ugazabek eta langileek osa-
tutako sare informal trinkoa 
bazela diozu. Zure doktore-
go-tesian kontuan hartu du-
zun mende oso batean, zelako 
bilakaera izan du sare horrek? 
Gaur egun halakorik irauten 
duela esango zenuke?
Oraindik orain, Eibarrek kale-
bizitza aberatsa du, eta herrita-
rrak harremanetan jartzeko ha-
maika espazio daude. Hala ere, 
zentzu metaforikoan, sare infor-
mal horretako hodiak gutxitu 
egin direla uste dut, eta baita 
tutu horietan dabilen ura ere. 

Hitzaldia emango duzun Ar-
meria Eskolan ipini duzu arre-
ta berezia. Zenbaterainoko 
garrantzia izan dute zentro 
horrek eta bertatik sortutako 
Ikasle Ohien Elkarteak?
Armeria Eskola eta bertako 
Ikasle Ohien Elkartea aktore 
klabeak dira Eibarko industria-
ren bilakaera ulertzeko, eta ho-
rregatik hitzaldiaren zati handi 
batean eurei buruz hitz egingo 
dut. Hori gutxi balitz, etorki-
zunari begira, bi zentro horiei 
buruzko artikulu berri bat idaz-
teko asmoa daukat, ondo bidean 
Ikasle Ohien Elkartearen 75. ur-
teurrenerako argitaratuko dena. 

“Eibartarrak benetan 
abilak izan ziren kanpoko 
botereguneekin konektatzen”
Datorren asteko eguenean, hilaren 23an, Igor Etxabe ikerlariak "Eibartik Eibarrera" 
hitzaldi zikloaren bigarrena eskainiko du Armeria Eskolan, arratsaldeko 19:30etik 
aurrera. Ego Ibarra batzordeak sustatutako ekimenak Armeria Eskolako Ikasle Ohien 
Elkartearen laguntza izango du. Bertan ikerlari zarauztarrak azken urteotan Eibarren 
zentratutako bere ikerketen nondik-norakoak kontatuko dizkigu, guztion intereserako.

<<< IGOR ETXABE IRURETAGOIENA • Ikerlaria >>>

“Armeria Eskola 
eta Ikasle 
Ohien Elkartea 
aktore klabeak 
dira Eibarko 
industriaren 
bilakaera 
ulertzeko” 
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Iazko neurri beretsuekin 
abiatu da ikasturte berria 
Aurreko astean hasi zen ikastute berria herriko eskoletan: San 
Andres herri ikastetxean 173 umek hasi dute Haur Hezkuntza 
(HH) eta 297 haur daude Lehen Hezkuntzan izena emanda; 
Mogel ikastolan, 244 haur daude HHn eta 465 LHn; Amaña-
ko eskolan, 44 HHn eta 107 LHn; Urkizukoan, 68 HHn eta 168 
LHn; Aldatzen 98 HHn eta 154 LHn; eta La Sallen 184 HHn 
eta 309 LHn. Ikasle hauei Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, 
Lanbide Heziketa eta bestelakoak ikasten hasi direnak gehitu 
behar zaizkie.

Eibarren bezala, EAEko 366.697 ikaslek hasiko dute kurtso 
berria datozen egunetan eta, ikastetxeetarako ezarri duten pro-
tokoloari jarraituz,  iazko ikasturteko neurri nagusiei eutsiko 
zaie honetan ere: ikasleek maskara erabiltzen jarraitu beharko 
dute, metro eta erdiko distantzia gorde… 

Aurrekoarekin alderatuz gero, aldaketa nagusia berrogeial-
diari lotuta dator: txertatuta dauden ikasleek ez dute egin 
beharko berrogeialdirik, positibo eman duen batekin kontaktu 
estua izanda ere. Hezkuntza Sailak emandako datuen arabera, 
12 urtetik gorako ikasleen %80 txertoa hartuta daude.
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Nola iritsi zaizu Eibarko Mu-
sika Bandaren zuzendaritza 
hartzeko aukera?
Bi urtean behin zuzendaritza 
aukeratzeko botazioa egiten 
dugu eta orain, karrera amai-
tu ondoren, neure burua zu-
zendari izateko prest ikusten 
nuenez, animatu egin nintzen. 
Gero, ikusi da bandak aldaketa 
nahi zuela.

Zeure burua zuzendari izate-
ko aurkezteko, bandan zerbait 
falta zela pentsatzen zenuen?
Urteetan bandako musiko be-
zala ibili naiz eta musika ikaske-
tak egin ditut, eta ikusten nuen 
gauza berriak egiteko aukera 
bazegoela. Orduan, baten batek 
eman behar zuen aurkezteko 
pausoa eta niri ilusioa egiten 
zidan.

Nola hartu duzu ardura berria?
Demaseko ilusioarekin! Gau-
za berriak egiteko gogoa dut, 
orain arte egindakoari eutsiz, 
eta taldea gehiago motibatzeko 
egingo dut lan.

Zein da zuzendari baten lana 
zehazki?
Kontzertuetan ikusten dena da 
eskuak mugitzen ditugula, bai-
na hori baino askoz gehiago da 
zuzendaria izatea. Ez da baka-
rrik partiturak prestatzea. Zer 
joko dugun aukeratu behar da, 
taldearen mailaren eta abestien 
arabera “kaña” gehiago sartu 
edo ez erabaki, abestien ikas-
keta lana... Gauza asko kudeatu 
behar dira.

“Bandako zuzendari izatea 
kontzertuetan eskuak mugitzea 
baino gehiago da”

<<<  ANDONI VAZQUEZ SANTOS  •  Eibarko Musika Bandako zuzendari berria  >>>

Zenbait urtetan Eibarko Musika Bandan perkusioa jo eta Musikenen bateria-jazz karrera egin ondoren, Andoni 
Vazquezek Carlos Sanchez-Barbaren lekukoa hartu du bandaren zuzendaritzan. Gaur kontzertu berezia eskainiko 
dute, 20:30ean, Errebal Plazian.

EKHI BELAR
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Banda bat zuzentzen duzun 
lehen aldia da?
Bai, baina ez. Izan ere, uztailean 
bandak eskaini zuen kontzer-
tuan, nik moldatutako abesti 
bat jo genuen eta nik zuzendu 
nuen.

Nolako zuzendaria izango 
zara?
Esan didate lehen aste honetan 
nahiko “kañero” hasi naizela 
(barreak). Zentzu horretan, ga-
rrantzitsua da irizpidea edu-
kitzea. Hau da, gauzak eska-
tzea, baina arrazoi sendoekin. 
Eskatzeagatik eskatzea ez zait 
gustatzen.

Carlos Sanchez-Barba urte as-
koan egon da zuzendari. Nola-
ko ondarea laga du taldean?
Nik asko ikasi dut berarekin. 
Bandan sartu nintzenean, Le-
garreko musika-lokaletan ba-
teria jotzen zuen ume mokoa 
nintzen eta, orain, hau da nire 
ogibidea. Bandan eman ditu-
dan 10 urteetan jasotako espe-
rientziagatik eta bereziki Carlo-
sengandik ikasitakoagatik nago 
orain hemen. Bestetik, Carlosek 
bandari eman diona azpimarra-
tzeko, entseguetan egiten den 
lana da horren erakusle. Azken 
urteotan lan handia egin dugu 
eta gauza ezberdin asko egin 
ditugu. Ildo horretatik jarrai-
tzeko asmoa dut, gauza berri 
gehiago eginez.

‘Funk gaua’ eskainiko duzue 
gaur. Bandaren aro berriaren 
hasiera da?
Baten batek pentsatzen badu 
pasodobleak eta zarzuelak ba-
karrik jotzen ditugula, gaurkoa-
rekin harritu egingo da. Gure 
kontzertuetara etorri ohi dena 

ez da harrituko , gauza ezberdi-
nak egin ditugulako estilo asko 
jorratuz, baina bai, bandaren 
inguruko aurreiritziak apurtzen 
dituen kontzertua izango da 
gaurkoa. Gaurko errepertorioa 
sekula ez da jo Eibarren, oso po-
tentea izango da eta, adibidez, 
baxu elektrikoa izango dugu.

Tokia ere berria da, Errebal 
Plazia. Nolako tokia da kon-
tzertuetarako?
Bertan egon naiz banda nola 
kokatu aztertzeko. Coliseoan 
edo kalean jotzen dugunean ba-
dakigu nola jarri, baina Errebal 
toki berria da. Hala ere, kon-
tzertu polita irtengo dela uste 

dut, tokiagatik eta erreperto-
rioagatik. Ordua ere berezia 
izango da, iluntzean joko du-
gulako, eta errepertorioa ere 
horretara bideratu dugu.

Zuzendari gaztea zara. Ban-
dako musikarien gaztetasu-
naren erakusle da hori?
Oso banda gaztea da gurea. Ba-
tzuk banda lagatzen dute eta 
erreleboa sartzen da, eta azken 
urteotan jende gaztea sartu da.

Eibarko Musika Eskolan du-
zue harrobia?
Bai. Joan den astean flauta jo-
tzen duten gazte bi hasi ziren 
gurekin entseatzen. Bestetik, 

Ermutik eta Soraluzetik ere 
etorri zaigu jendea, han ez du-
telako bandarik. Musika eskola 
indartsuak behar ditugu, bes-
tela hemen ez dago zereginik.

Nola moldatu zarete pande-
mian zehar entseatzeko, jo-
tzeko…?
Geldiune handia izan genuen, 
gehienek bezala, baina oroko-
rrean ezin gara kexatu, beste 
herri batzuekin alderatuz nahi-
ko azkar hasi garelako jotzen. 
Entseguetarako lokalak gabe-
zia asko ditu, baina oso han-
dia da eta segurtasun-neurriei 
eutsiz entseatzeko tokia dugu. 
Bestetik, kalean eta Coliseoan 
kontzertuak eskaintzeko au-
kera izan dugu. Udalak babe-
sa erakutsi digu. Beraz, zentzu 
horretan pozik gaude.

Gaurko kontzertuaz gain, badu-
zue beste ikuskizunik agendan?
Bai. Domeka eguerdian kon-
tzertua eskainiko dugu, ban-
daren kontzertu tipikoagoa. 
Gero, urriko azken asteburuan 
zerbait berezia egiteko asmoa 
dugu eta Santa Zezilian berri-
tasunen bat aurkeztuko dugu, 
nahiz eta aldaketa handirik ez 
egin. Hau da, gauza normalen 
artean berritasunak eskainiko 
ditugu.

Zuzendaria izanik, perkusioa 
jotzea faltan botako duzu?
Bai! Baterista izanda, gaur-
ko kontzertuan asko gozatu-
ko nuke. Baina tira, oso pozik 
nago, taldekideak oso motiba-
tuta ikusten ditudalako. Gaur-
koa ez da kontzertu erraza izan-
go, baina eurei pizgarria eman 
nahi nien eta oso ondo eran-
tzun dute.

“Musika eskola 
indartsuak behar 
ditugu, bestela 
hemen ez dago 
zereginik”

“Gauza berriak 
egiteko gogoa 
dut, orain arte 
egindakoari 
eutsiz ”
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Facebooken haurrek lagunak egiteko zuten erraztasunari 
buruzko bideo bat ikusi nuen lehengoan. Sei bat urteko haur 
batzuk kafetegi batean bakarrik zeuden pertsonengana hur-
biltzen ziren hitz egitera eta ia lagunik zuten galdetzen zieten. 
Erantzun ezberdinak: lagun asko iada hilda zeudela eta lagu-
nak orain sarean zituen aitona bat, hirira berriki mugitua zen 
gazte bat, lagunak bere sorterrian aspaldi utzi zituela penaz 
kontatzen zuen adin-ertaineko emakume bat… Hurrengo 
galdera, ia zergatik jende guztia ezin den laguna izan beraien 
artean. Aitonak orduan erantzuten du: “Ezin naiz norbaiten-
gana hurbildu eta ia nirekin jolastu (hitz egin) nahi duen gal-
detu. Oso arraroa da”. 

Eta horrek zer pentsarazi eman zidan. Nolakoak diren nire la-
gun-harremanak, nola joan diren aldatzen, zein den harreman-
tzeko daukadan modua… Zorionez, kuadrila konbentzionaletik 
aparte talde ezberdinetako parte izan naiz eta ikusi ahal izan 
dut batzuekin edo besteekin ezberdin komunikatu naitekeela, 

ezberdin dantzatu edo ez-
berdin sentitu. Eta hori oso 
ona da. Bakoitzaren izaera-
ren parte diren, baina agian 
ezagutzen ez ditugun alde 
batzuk ezagutzeko aukera 
ezin hobeak dira. 

Orain dela urte batzuk 
baino irekiagoa naiz eta 
harreman berriak sortze-
ko gaitasun handiagoa du-
dala badakit. Egunerokota-
sunean ikusten dut. Baina 
aspaldi ez dudala (geratu 
den) benetako lagun berri-
rik egin, eta horrek kezka-
tzen nau. Harreman mota 
guztiak bezala, gaur egun 
inguruan ditudanak alda-
tzen joango direla badakit 
eta berriak sortzeko ozto-

poak izango ditudala pentsatzeak beldurtzen nau. Aitonak 
dioen moduan, arraroa da norbaitengana hurbildu eta hizke-
tan hastea. Besteek gutaz zer pentsatuko duten eta baztertuko 
gaituzten beldur gara. Baina okurritzen zait agian esperimentu 
bat jarri genezakeela martxan eta adin batetik aurrera lagunak 
egiteko zailtasun hori gainditzeko zer egin daitekeen aztertu. 
Norbait animatzen da?

Lagun berriak 
egitearen aferak

“Arraroa da 
norbaitengana 
hurbildu eta 
hizketan hastea. 
Besteek gutaz zer 
pentsatuko duten 
eta baztertuko 
gaituzten beldur 
gara”

Itziar Sapsootham
Itziar Sapsootham

Aurten posible izan da udako gauetan kaleko zinema antola-
tzea, eta zazpigarren artea ohiko tokietatik kanpo hedatu da 
berriro. Euskal zinemak ere ez du huts egin: Ane, Akelarre eta 
Erlauntza ekoizpenak izan dira aurtengo bertoko ordezkariak. 
Gainera, azken egunotan aretoen edukierari buruzko erabakiek 
Zinemaldia nolabaiteko berme ekonomikoarekin egitea ahal-
bidetuko dute. Hala eta guztiz ere, paisaia itxaropentsu honek 
nekez iraungo du bere horretan ikusleria ez bada pelikulak 
ikustera animatzen. Osasun-krisiak askoren ohiturak errotik 
aldatu ditu, eta oraindik badira antzokietara hurbiltzeko bel-
dur direnak. Dena den, ez da bidezkoa publikoa erruduntzat 
jotzea, ezin delako ahaztu gure jokamoldean eragin sakona izan 

duen garaia bizitzea egokitu zaigula. Horregatik, erakundeen 
eta sortzaileen arteko elkarlana ezinbestekoa izango da eus-
karazko zinemagintzak azkenaldian erakutsi duen kalitateari 
eusteko. Inoiz baino beharrezkoagoak izango dira urteroko 
hitzorduak, hala nola Durangoko Azoka edota Euskal Zine 
Bilera. Bestalde, hemen ekoiztutakoa lau haizetara zabaltzen 
jarraitu behar da Kimuak bezalako egitasmoen bitartez. Esan-
dakoagatik guztiagatik, denok jarri beharko dugu gure aletxoa 
tokiko zinemaren iraupena ziurtatzeko, bakoitzak ahal duen 
neurrian. Merezi du pantaila handien argia piztuta mantentzea 
negu hotza heldu bitartean.  

Zinemaren paisaia 
itxaropentsua

“Osasun-krisiak askoren ohiturak 
errotik aldatu ditu, eta oraindik 
badira antzokietara hurbiltzeko 
beldur direnak”

Koldo Edorta Carranza
Koldo Edorta Carranza
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MIREN CID ANE MUGU

Eibar feministaren 
alde borrokan
Eibar eta Euskal Herri feministaren alde borroka egiteko asmoz sortu zen duela urtebete 
Matraka! neska* gazte taldea. Euskal Herriko nesken* sarearen barruan sartuta dago talde 
eibartarra, eta gogor dihardute lanean agerikoak diren zenbait zapalkuntzari aurre egiteko. 
Miren Cid Oregi eta Ane Muguruza Albeniz eibartarrek lehen pertsonan bizi izan dute 
taldearen eraketa eta prozesu osoa; beraz, gaurkoan haiena da hitza.

Zein hutsune betetzera dator Matraka? Noiz eta zergatik sor-
tu zenuten Eibarko neska* gazte taldea?

ANE: Pasa den urteko udan, hau da, 2020an, neska* ei-
bartarrez osatutako talde txikia batu ginen eta zeinbat pro-
posamen egin genituen aurrera begira herrian feminismoari 
lotuta. Eman beharreko lehen urratsa eta antolatu beharreko 
lehen ekintza bilera irekia egitea izan zen, talde bezala hain-
bat adostasun lortzeko: funtzionamendua, aurreikuspenak... 

MIREN: Hasieratik geneukan garbi bilera horiek jende-
tsuak eta adin-tarte anitzekoak izan behar zutela, eta esango 
nuke arrakastaz lortu genuela hori. Izan ere, pertsona ugari 
hurbildu ziren, neska*gazte asko, eta benetan pozgarria izan 
zen jasotako erantzuna. 

Zein da talde moduan daukazuen helburu behinekoena? 
Duela urtebete aurreikusitako asmoak betetzea lortu duzue?

MIREN: Taldearen subjektua neska* gaztea da, eta xede 
nagusia gaztetasuna eta neska izatea gurutzatzen direnean 
agerian geratzen diren zapalkuntzei aurre egitea da. Esaterako, 
sexualizatuak egotea, hezkuntzan presioa jasotzea, lan-bal-
dintza prekarioak izatea... Horien guztien aurka borrokatzeko 
indarrak batu genituen eta esan daiteke hortxe jaio zela Matra-
ka. Aurtengo helburuak bete direla esango nuke, egonkortzea 
lortu dugulako, nahiz eta aitortu beharra dagoen gorabehe-
rak ere izan ditugula. Taldearen lehen urtea oso baliagarria 
izan da kideok elkar ezagutzeko eta gure artean giro atsegina 
sortzeko. Oso pozik eta harro gaude lortutako guztiarekin.

TESTUA ETA ARGAZKIAK: MALEN ILLARRAMENDI
BIDEOA: YANIRE SAGREDO
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ANE: Egia da oraindik pauso handiak ditugula emateke, urtebete bakarrik 
daramagu batuta eta lan handia dago aurretik. Hala ere, uste dut sarea sortzea 
ezinbestekoa izan dela borroka honetan aurrera egiteko, baliabide asko eskain-
tzen dizkigulako saretzeak.

Pandemia garaian ekin diozue proiektu berriari. Zein oztoporekin egin duzue 
topo bidean zehar COVID-19ari lotuta?

ANE: Egoerak ez du batere lagundu. Elkarri espazio informalak eskaintzea 
oso garrantzitsua da  gure arteko harremanak sortzeko eta konfiantza lortzeko.  
Gainera, musukoaren erabilera ere oso muga handia da, aurpegi erdia estalita 
eramateak asko hozten duelako elkarren arteko kontaktua. Horrez gain, pertso-
na-kopuruak errespetatzea ere ez da lan malaka izan zenbaitetan. Talde bezala 
eraikitzeko nahiko zaila izan da egoera, baina neurri batean horrek ere indarra 
eman digu aurrera jarraitzeko.

MIREN: COVID-19ak muga handiak jarri dizkigu ekintzak antolatzeko or-
duan, besteak beste. Izan ere, manifestazioak, bilerak... eta bestelakoak egitea 
oso zaila izan da, askotan ez dugulako jakin baimenduta zeuden edo ez. Egoe-
ra nola dagoen ikusita nahiko zorte ona izan dugula esan daiteke; Martxoaren 
8an, esaterako,  manifestazioa egitea ahalbidetu ziguten. Hala ere, buruhauste 
handiak izan ditugu horrelakoetan segurtasuna bermatzeko eta neurriak behar 
bezala errespetatzen zirela ziurtatzeko. Honek guztiak asko erakutsi digula-
koan nago,  pandemian zehar unean uneko egoerara egokitzen jakin dugulako.

Eibarren zein da feminismoaren egoera? Gizarteak nola tratatzen du gaia? Herri 
moduan badago zer landua?

ANE: Behin ikusita herrian premia eta behar bat dagoela, ez dago atzera buel-
tarik. Herri mailan eta baita gizarte mailan ere sektore eta arlo askotan ikus-
ten dugu feminismoaren presentziaren behar handia. Ingurukoekin hizketan 
hasten zarenean segituan ohartzen zara zapalkuntza komunak daudela neska* 
gazteen artean eta argi dago horri kolektiboan erantzun behar zaiola, bestela 
oso zaila baita herrian eragitea. 

“Gu ez gara adituak, 
ez gara gizarte 
feminista batean 
jaio eta argi daukagu 
hau etengabeko 
ikaskuntza bat dela. 
Bai Eibarren eta baita 
gizarte mailan ere, lan 
handia dago oraindik 
egiteke”
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MIREN: Eibarren hutsune asko ikusten ditugu bai kalean, bai juergan, bai 
kirolean... Argi dago borrokatzeko arrazoi asko daudela oraindik. Guretzat pen-
tsaezina da feminismoan oinarritutako bizitza ez bizitzea. Duela oso gutxi ikusi 
da Eibarren kirolaren esparruan emakumeen presentzia oso urria dela, izan ere, 
lehiaketetako edukiera ez da bera izan emakumeentzat eta gizonentzat; hori da, 
beste askoren artean, genero-zapalkuntzaren adibide garbia. Kirolean ez ezik, 
beste espazio askotan errepikatzen den egoera da hori, eta nahitaezkoa iruditzen 
zaigu horren aurka borrokatzea. Gu ez gara adituak, ez gara gizarte feminista ba-
tean jaio eta argi daukagu hau etengabeko ikaskuntza bat dela. Bai Eibarren eta 
baita gizarte mailan ere, lan handia dago oraindik egiteke; ez bakarrik kanpotik 
ikusten diren egoeretan, baizik eta ikusten ez diren zapalkuntza askotan ere.

Neska* gazteen partetik harrera ezin hobea izan du taldeak, baina, herriak eta 
gizarteak, oro har, nola jaso du zuen mugimendua?

ANE: Orokorrean harrera ona izan duela esango nuke, guk behintzat sentsa-
zio hori daukagu. Izan ere, Nalua Taldearekin elkarlanean egin ditugun zen-
bait ekimenetan inguruko pertsona asko bildu ditugu eta mugimendua sortzea 
lortu dugu.  

MIREN: Sekulako ilusioa egiten digu antolatzen ditugun manifestazioetara 
oso jende gaztea etortzea, guk, gure garaian, ez genuelako kontzientziazioa ga-
ratzeko aukerarik izan. Benetan hunkigarria da hain jende gaztea bertaratzea 
guk Naluarekin batera antolatzen ditugun ekimenetara.

ANE: Gizartean, aldiz, denetarik topatu dugu. Jende askori traba egiten diogu, 
baina hori guretzako pozgarria da, zerbait egiten gabiltzan seinale delako. Argi 
dago batzuetan molestatu ere egin behar dela nolabaiteko presentzia lortzeko.

Hemendik aurrera zein aurreikuspen ditu Matrakak? Zein proposamen dituzue 
esku artean?

MIREN: Matraka Euskal Herriko neska* gazteen sarean sartuta dago eta 
argi daukagu aurten Euskal Herri mailan urte erabakiorra izango dela. Urria-
ren 9an eta 10ean, esaterako, baterajotzeak antolatu dituzte Elizondon, gure 
arteko sareak egonkortzeko helburuarekin.

“Sekulako ilusioa egiten 
digu antolatzen ditugun 
manifestazioetara 
oso jende gaztea 
etortzea, guk, gure 
garaian, ez genuelako 
kontzientziazioa 
garatzeko aukerarik 
izan”
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ANE:  Baterajotze horietan gaur egun bizi dugun krisiaren aurrean nola eran-
tzun  ikasiko dugu, eta, gainera, elkar ezagutzeko eta espazioak partekatzeko 
aukera eskaintzen digu. 

MIREN ETA ANE:  Hemendik neska* gazte guztiei dei egin nahi diegu ba-
terajotze horietara bertaratzeko, ez baita neska* militanteei soilik zuzenduta-
ko ekimena. Hori horrela, informazio gehiago lortzeko, irailaren 25ean egingo 
den bilera irekira etortzera gonbidatzen ditugu. Bai Matrakako eta baita Euskal 
Herriko neska* gazteen Instagram kontuetan ere informazio eguneratua ikusi 
daiteke datak hurbildu ahala. 

Bideoa  
ikusi nahi?

Elkarrizketa honen BIDEOA 
YouTuben ikusi daiteke.
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BIDEOA  
ikusteko

Hogeita zazpi urtez Kanta-
bria jatetxean egin izan 
den Arrateko Bertso Afa-

ria Arrateko elizan egin da aur-
ten. Arrateko amaren begirada-
pean eta bertso-saio bihurtuta, 
horrela ospatu da XXVIII. edi-
zioa, egoerak ez baitzuen afaria 

egiteko aukerarik lagatzen. Eli-
zan elkartu ziren 60 bertsoza-
leak pozik, eta bertsolariak ere 
bai. Andoni Egaña eta Sebastian 
Lizaso tandemak ez zuen kale-
rik egin (hogeita bostgarrenez 
etorri da azpeitiarra, hogeita-
laugarrenez zarauztarra); haie-

kin batera Maialen Lujanbio eta 
Alaia Martin. Ordu eta erdiko 
saio biribila eskaini zuen lauko-
teak Jon Mikel Mujikaren agin-
duetara, baina hankamotz, hori 
bai; urteetan bertso-taldearen 
oinarri sendoa izan den Rafael 
Zubizarretak utzitako hutsunea 
asko igarri zen-eta.

Saioa hasi aurretik omenal-
ditxoa egin zitzaion “Zendoia” 
zenari; horrenbeste urtetan …
eta kitto! Euskara Elkarteko 
bertso-taldeko kide, Arrate-
ko bertso-afariko gai-jartzaile 
eta San Andres bertso-paper 
lehiaketako epaimahaikide 
izan zenak abuztuan utzi gin-
tuen. Paquita alargunak, lore-
sortarekin batera, Lizasok eta 
Egañak Rafaeli eskainitako ber-
tso ederrak jaso zituen.

…eta kitto! Euskara Elkar-
teko bertso-taldeko kideak ere 

pozarren agertu dira saioare-
kin: “Afari-formatua bagene-
kien ezin genuela egin, eta Kan-
tabria jatetxeko festa-girotik eta 
algaratik irten eta eliza barruan 
sartzeak ematen zigun horrela-
ko bertigoa, baina ondo irten 
zen dena. Soinu aldetik ere be-
rezia izan da, eta zer esanik ez 
eszenatokiari dagokionez. Hori 
bai, hurrengo urtean betikora 
bueltatzea nahiko genuke, gau-
zak ondo doazen seinale izango 
da-eta”. 

San Andres jaien inguruan 
ere, urteroko moduan, ber-
tsoez gozatzeko aukera eskai-
niko digu …eta kitto!-k. Paper-
lehiaketa laster jarriko du abian 
eta azaroa amaiera aldera San 
Andres bertso-saio polita pres-
tatzen dihardutela aurreratu 
digute elkarteko bertso-talde-
ko kideek.

Arrateko elizak hartu du  
aurtengo bertso-saioa

Euskara praktikatzeko taldeak

HONEZKERO MARTXAN!!!

Informazio gehiago: 943 20 09 18
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Udal Euskaltegiaren egi-
teko nagusia herritarrak 
euskalduntzea eta alfa-

betatzea da eta, bide horretan, 
maila guztietako klaseak ema-
ten ditu, A1 mailatik C2 mailara 
(hau da, hizkuntzaren oinarriz-
ko erabiltzailetik, erabiltzaile 
aditura) Portalean duen egoi-
tzan. Klaseak goizez edo arra-
tsaldez izaten dira, norberaren 
beharren arabera (C2 maila-
koak izan ezik, arratsaldez ba-
karrik ematen direlako), eta 10 
orduko moduluak izaten dira. 
Hau da, astero 10 ordu, aste-
lehenetik eguenera.

Aipatutako klaseez gain, ju-
bilatuentzako talde bereziak es-
kaintzen dituzte. “Urtero izaten 
ditugu, iaz izan ezik, pandemia-
ren ondorioz ez zelako talderik 
osatu”, dio Sorkunde Juaristi 
Udal Euskaltegiko arduradu-
nak. Gainera, etorkinentza-
ko harrera-ikastaroak dituzte 
(AISA) eta, nola ez, azterketak 
prestatzeko klaseak eskaintzen 
dituzte.

Aurrez aurreko klaseak ema-
ten dituzte batez ere, baina au-
toikaskuntza egiteko aukera ere 
badago, Boga programarekin. 
Hau bakarkako lana izan ohi 
da, baina tutoretzak eta mintza-
praktika-saioak ere egiten dira. 
Gainera, gaur egun bizi dugun 
egoera kontuan hartuta, Udal 
Euskaltegian baliabide tekno-
logikoek eskaintzen dituzten 
abantailak aprobetxatu dituz-
te. “Aurreko ikasturtea etxean 
amaitu ondoren, iaz, nahiz eta 
aurrez aurreko klaseak eman, 
dena Ikasten plataformara igo 
genuen, baten bat etxean kon-
finatuta geratuz gero ikasten 
jarraitzeko aukera izan zezan”, 
diosku arduradunak.

Ikasturte honetan, gainera, 
hitzaldiak eta irteerak egiteko 
ohitura berreskuratu nahi dute. 
Pandemiak asko mugatu du kla-
seen dinamika, baina egoerak 
hobera egiten diharduela di-
rudi eta euskaltegian gauzak 
aldatzea espero dute. Hala ere, 
klasean maskarak erabiltzen ja-
rraitu beharko dute eta horrek 
kasu batzuetan zaildu egiten du 
irakaskuntza-lana. “Goi-maile-
tan ez dago arazorik, baina A1 

mailakoentzat garrantzitsua da 
nola ahoskatzen den ikustea eta 
abar. Horregatik, maila horre-
tako irakasleek maskara garde-
nak erabili izan dituzte”, azaldu 
digu Juaristik.

Euskaraz, zabaldu aukerak
Udal Euskaltegian izena emate-

ko epea hilaren 29an amaituko 
da eta Euskaltegian bertan (Bis-
ta Eder 10, aurretiko zita har-
tuta), 943 700 912 telefonora 
deituz, euskaltegia@eibar.eus 
helbidera idatziz edo www.ei-
bar.eus webgunean (Udal Eus-
kaltegiaren atalean) eman dai-
teke izena. Gainera, urtarrilean 

berriz egoten da izena emateko 
aukera.

Udal Euskaltegian izena ema-
ten dutenen profilari dagokio-
nez, “azken urteotan B2 edo C1 
mailetan izena eman dutenen 
kopurua hazi egin da”, Juaris-
tiren arabera. “A1 mailan ize-
na ematea gehiago kostatzen 
dela ikusten dugu. Agian, he-
men jaiotakoak hala nola mol-
datzen dira, ez diote bestelako 
garrantzirik ematen euskaraz 
egiten jakiteari eta horrela ja-
rraitzen dute. Eta kanpotik da-
tozenek baliteke beste lehenta-
sun batzuk izatea”, bere ustez.

Euskararen munduan bidea 
egin nahi dutenak erakartzeko 
asmoz, ‘Euskaraz, zabaldu au-
kerak’ eslogana erabili du Udal 
Euskaltegiak aurtengo kanpai-
nan. “Azkenenean, euskarak 
aukera gehiago zabaltzen diz-
kizu”, diosku.

Euskara ikasteko orduan arlo 
ekonomikoa oztopoa izan ez da-
din, Udal Euskaltegiak tarifa be-
reziak eskaintzen ditu eta %20, 
%50 eta %75eko deskontuak 
daude. “Albistegietan entzuten 
da euskara ikastea B2 mailara 
arte doan dela. Dohakoa izan 
daiteke, baina baldintza batzuk 
bete behar dira. Matrikula beti 
ordaindu behar da. Gurasoek, 
langabetuek, jubilatuek, zerbi-
tzuetako langileek… %50eko 
deskontua izaten dute; RGI ja-
sotzen dutenek %75ekoa; eta 
aurreko ikasturtean euskalte-
gian ibili eta asistentzia altua 
izan zutenek %20koa. Gero, 
ikasturtea amaitzerakoan maila 
lortzen dutenei (bi proba egi-
ten ditugu ikasturtean zehar), 
%75eko asistentzia eduki badu-
te, HABEk matrikularen dirua 
bueltatzen die. Berdin gertatzen 
da HABEren azterketak gain-
ditzen dituztenekin, asistentzia 
kontuan hartu barik”, azaldu 
digu Juaristik.

Ikasi euskara, bidelagun  
onenarekin
AEK bidelagun paregabea izan 
daiteke euskara ikasi nahi du-
tenentzat eta horren erakusle 
da aurtengo ikasturtean erabili 
duten eslogana: ‘Ikasi euskara, 
bidelagun onenarekin’. Horrela, 

Euskaltegiak: 
euskara ikastea 
baino gehiago
Hilabete amaierara arte dago zabalik herriko 
euskaltegietan izena emateko epea. Euskara ikasteko 
arrazoiak ezberdinak izan daitezke: hizkuntza berri bat 
ikasteko, seme-alabei eskolako lanak egiten laguntzeko, 
titulu ofizial bat lortzeko, lan munduan aurrera egiteko… 
Euskarak duen balioa arrazoi kopurutik haratago doa 
eta euskaltegietan bidelagun egokiak aurkituko ditugu 
euskararen bideari elkarrekin ekiteko.

AEK-ko Jone Olaizola eta Mikel Arrillaga. EKHI BELAR
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euskara ikasteko pausoa eman 
ez dutenak animatu nahi dituzte 
eta, AEK bidelagun dela, bidaia 
zoragarria izan daiteke.

Pandemiaren ondorioz eza-
rritako neurrietara egokituta, 
lehengo normaltasunera itzul-
tzen ari gara poliki-poliki eta 
horrek eragina du AEK-ren 
funtzionamenduan. “Orain-
dik segurtasun-neurriak har-
tu beharko ditugu, baina egoe-
ra berrietara egokitzen joango 
gara”, esan digu Jone Olaizola 
irakasleak. Ez da erosoa mas-
karekin eta bestelako mugekin 
euskara irakastea, baina iazko 
esperientzia dute. “Ondo mol-
datu ginen eta, nahiz eta ez-ohi-
ko egoera izan, balorazioa ez zen 
txarra izan”, diosku Olaizolak.

Egoerak hobera eginez gero, 
AEK-k iaz egin izan ez zituen 
ekintzak berreskuratu nahi ditu 
aurten. “Herrian antolatzen di-
ren ekintzetan parte hartzea 
gustatzen zaigu: kultur ekin-
tzak, hitzaldiak, Euskararen 
Eguna, Gaztainerre…”, diote 
AEK-ko irakasleek, “eta txan-
goak egin nahi ditugu berriz 
ere”.

Zerumugan, ostera, Korri-
ka nabarmentzen da. Aurten 
bertan behera laga ondoren, 
2022an Korrikaren 22. edizioa 
antolatuko du AEK-k eta, hain-

beste itxaron ondoren, berezia 
izango dela ez dago zalantzarik.

Ikusten denez, AEK ez da eus-
kara ikasteko tokia bakarrik, 
zerbait gehiago da. “Batzuen 
helburua agiri bat lortzeko eus-
kara ikastea da, baina saiatzen 
gara esaten ez dela hori baka-
rrik. Euskara ikastea euskaraz 
bizitzea da, euskaraz sozializa-
tzea. Azterketaz haratago, eus-
kara askoz gehiago da”, Mikel 
Arrillaga irakaslearen berbetan.

Aurrez aurrekoaren garrantzia
Ikastaroei dagokienez, eskain-
tza zabala du AEK-k. Batetik, 
ibilbide luze eta arrakastatsua 
duten aurrez aurreko klaseak di-
tuzte eta horri garrantzi handia 
ematen diote, “baina egoerak 
hala eskatzen badigu, baliabide 
digitalak erabiliko ditugu etxe-
tik ikasteko”, Olaizolak dioenez. 
Maila guztietako ikastaroak es-

kaintzen dituzte, euskalduntze-
ko edo azterketak prestatzeko, 
eta horretarako metodologia 
komunikatiboa erabiltzen dute. 
Hau da, ikasitakoa erabilaraz-
ten saiatzen dira.

Taldeen egiturari begira, “oso 
anitzak izaten dira, adin guz-
tietako jendea egoten da. Eta 
ordutegiari dagokionez, aukera 
zabala dugu”, Olaizolaren ber-
betan. “Normalean arratsaldean 
animatzen da jende gehiena, 
baina goizean edo eguerdian 
egiteko aukera ere eskaintzen 
dugu”.

Aurrez aurreko ikastaroez 
gain, autoikaskuntza egiteko 
aukera dago AEK-n. Ikasleek 
euren kabuz ikasten dute eta 
hamabost egunean behin tu-
toretzak izaten dituzte, egin-
dako lana ikusteko, zalantzak 
argitzeko eta hurrengo pro-
gramazioa jasotzeko. Gaine-
ra, mintzasaioak egiten dituzte 
astean behin. “Klaseetara etor-
tzeko konpromisoa hartu ezin 
dutenek aukeratzen dute moda-
litate hau eta azken lau urteotan 
hazi egin da bertan izena eman 
dutenen kopurua”, dio Olaizo-
lak. Euskara ikasteko aukera 
ona da ordutegi aldetik klasera 
beti joan ezin direnentzat, baina 
irakasleek nahiago dute aurrez 
aurrekoaren aukera. “Gehiago 

sinisten dugu talde-dinamikan. 
Taldean gehiago jartzen duzu 
proban zeure burua”, Arrilla-
garen ustez.

AEK-ren kasuan ere laguntza 
ekonomikoa eskaintzen dute 
izena emateko orduan. “Bekak 
daude Eibarko Udalaren par-
tetik eta HABEk ere diruz la-
gunduko ditu B2 mailara arte 
ikasten dutenak; eta HABE-
ren azterketak gaindituz gero, 
ikasleei dirua itzultzen zaie. Ho-
rrez gain, AEK doakotasunaren 
alde borrokan dabil”, Olaizolak 
dioenez.

Irailaren 30ean amaituko da 
izena emateko epea eta klaseak 
urrian hasiko dituzte. Beraz, 
izena emateko edo informazio 
gehiago jasotzeko AEK-ren bu-
legora joan (Sostoa, 1 – 9:00-
13:00 / 16:00-18:00), 943 20 13 
79 telefonora deitu, eibar@aek.
eus helbidera idatzi edo www.
aek.eus webgunera jo daiteke.

Jendea izena ematera ani-
matzeko, AEK-k ekintza be-
rezia egingo du astelehenean, 
18:30ean, Txaltxa Zelaian 
(19:00etan, Untzagan). “Gipuz-
koan bueltaka dabilen bizikleta 
berezia iritsiko da Eibarrera eta 
ikasleak eta herritarrak gonbi-
datu nahi ditugu ekintzan par-
te hartzera eta bertan argazkia 
egitera”, azaldu digu Arrillagak.

’Euskaraz, zabaldu aukerak’ da Udal Euskaltegiaren eslogana 2021-22 ikasturterako. EKHI BELAR

Herriko 
euskaltegietan 
izena eman 
daiteke iraila 
amaitu arte
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>>>  Aurreko domeka goizean 
jokatutako Eibarko Txirrin-
dulari Elkarteak antolatutako 
denboraldiko azken proban, Bo-
lintxo Okindegia taldeko Unax 
Errasti garailea bakarrik hel-
mugaratu zen Azitaingo poligo-
noan, Limousin-Oriako taldeko 
Nikolai Asensiori 13 segundoko 
aldea kenduz eta Andoaingoko 
Markel Etxarri hirugarrenari 
18 segundo aterata. Irabazleak 
orduko ia 41 kilometroko bataz-

bestekoan bete zituen ibilbide-
ko 67 kilometroak eta tropela 
guztiz zatituta heldu zen Azi-
taingo helmugara; azkenean 
kadete mailako 46 txirrindu-
larik amaitu zuten lasterketa. 
Lehiakortasunaren saria Etxarri 
hirugarren sailkatuak berega-
natu zuen, taldekakoa Limou-
sin-Oriakoren eskuetan geratu 
zen eta Debabarreneko onena 
Elgoibarko Lagun Taldeko Ene-
ko Ortega izan zen. Eibarko Txi-

rrindulari Elkarteak, hurrengo 
denboraldi normalago baten 
zain, “kadete, junior eta elite-23 

urte azpiko lasterketekin jarrai-
tuko du, profesional mailako 
emakumezkoena ahaztu barik”.

Unax Errastik irabazi zuen kadete 
mailako IV. CCE Neinor Saria

>>>  Aurreko domeka goizean 
T. Etxebarria kalean hasi eta 
Arrateko zelaian amaitu zen 
herri-igoeran 34 atletek har-
tu zuten parte, euretako hiru 
emakumeak. Eguraldi epele-
gia horrelako proba baterako, 
baina guztiek amaitu zuten 
Orbetik gora egindako bost 
kilometro eta erdiko lasterke-
ta. Aitor Fernandez izan zen 

irabazlea, Eneko Azurmendi 
(31’57’’) eta Igor Fernande-
zen (32’02’’) aurretik. Iñaki 
Serrano izan zen lehenengo 
eibartarra, laugarren postuan, 
eta Haritz Barrutia 40 urtetik 
gorako onena, bosgarrenean. 
50 urtetik gorakoen artean 
Iñaki Alday izan zen lehena 
helmugaratzen (9. postuan) 
eta Saturnino Olmo izan zen 

60tik gorako onena (27. pos-
tuan). Emakumezkoen mai-
lan, Ane Ziaran eibartarra 
nagusitu zen, 38 minutu eta 
14 segundoko denborarekin, 
Agurtzane Arriola (41’14’’) eta 
Idoia Uruñuelaren (42’07’’) 
aurretik. Klub Deportiboko 
atletismo batzordeak anto-
latutako proba normaltasun 
osoz jokatu zen.

31 minutu justu behar izan zituen Aitor Fernandezek 
26. Simon Aldazabal herri-proba irabazteko

>>>  Iraila ez bada berez triatloi 
sasoia izaten, baina pandemia-
ren eraginez proba asko atzera-
tu direnez gure herriko taldeak 
bete-betean dihardu inguruko 
probetan. Horrela, Zumaian 
jokatu zen sprint distantzia-
ko triatloien euskal egutegiko 
proban ordezkaritza handie-
netakoa izan zen Eibarkoa, eta 
bertan Maialen Zubizarreta 15. 
izan zen emakumezkoetan eta 
Cristina Ruiz 40.a. Gizonez-
koetan, bestalde, Galder Her-
nandez izan zen gure herriko 
onena, 49. postuan.

Sprint formatuan jokatutako 
Sestaoko triatloiaren zazpiga-
rren edizioan, bestalde, bost 
izan ziren Jaz taldeko ordezka-
riak 750 metro igerian, 21 kilo-
metrotan bi itzuliko zirkuitoa 
osatu eta antxintxiketan bes-

te 5 kilometro egin zituztenak 
helmugara iritsi arte.Boste-
tan uretara jotzen lehena izan 
zen Esther Paguey 30. postuan 
sailkatu zen; mutilen txandan 
Miguel Ledesmak 29. postuan 

amaitu zuen, Alex Higuera 88. 
izan zen, Galder Hernandez 
127. eta Roberto Gartzia 135. 
sailkatu zen. Azken asteburuan 
distantzia olinpikoan jokatu 
zen Santander Hiria triatloian 

debutatu zuen Asier Paredes 
eibartarrak, 204. postua hel-
mugaratuz. Bihar distantzia 
ertaineko Bilboko triatloian 
izango dute Jaz-ekoek auke-
ra berria.

Jaz Eibar Triatloi Taldeko 10 ordezkari Zumaian eta bostekoa Sestaon

Ihes egin zuen taldetxoa atzean laga eta bakarrik helmugaratu zen Errasti.

Ane Ziaran bere umearekin.

Hamar lagunek osatu zuten Jaz Eibar Triatloi Taldea Zumaiako sprint distantziako proban.
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Artzaintza Naturbidearen 13. 
etapa osatu zuten Deporreko 
mendizaleek azken txangoan
>>> Aurreko zapatuan Eibar-
ko Klub Deportiboko mendi-
taldeko 25 lagun izan ziren 
Gatzagain mendatearen eta 
Otxandioren arteko bidea egi-
ten, tartean 698 metroko Miru-
gainetik pasatuz. Arlabaneko 
lurretan hasitako txangoan GR 
282 ibilbidetik jo zuten, “pa-
gadi, arizti eta beste hainbat 
zuhaitz mota artean”. Hasiera-
ko behelainoa eguzki ederrean 
bilakatuta, hainbat norabide 
hartu zuten mendizaleek, “ba-
tzuk zuzenean Legutiorantz 
jotzeko, beste batzuk Marindo 
eta Jarindo gailurretara, eta 
izan zen baita Albertia mendi 
karismatikora igo zutenak ere, 
Legutioko Albinako urtegi-

tik igarota, guztiok Murugai-
neko tontortxoa igo eta, Iñola 
erreka barrenetik, Otxandiora 
iristeko”.

Deporreko mendi batzor-
dekoen egutegiari jarraituta, 
irailaren azken asteburuan 
Picos de Europa edo Europa-
ko Mendietara irtengo dute. 
Zapatuan, hilaren 25ean, Fuen-
te Dé-tik Refugio Cabrones- era joango dira, bidean Torre 

Cerredo eginez; eta hurrengo 
egunean Cabrones-etik Puen-
te Poncebosera. Antolatzaileek 
diotenez, “irteera teknikoki exi-
gentea da, egoera fisiko onean 
egotea eskatzen du”. Irteera El-
goibarko Morkaiko mendiza-
le elkartearekin batera egingo 
dute eta 15 plazakoa izango da. 

Prezioak honakoak dira: bazki-
deentzat, 95 eta 100 euro, FED-
ME txartela izan edo ez izan; eta 
ez bazkideentzat, 109 eta 114, 
hor ere txartela izan edo ez, ho-
rren arabera. Xehetasun gehia-
go jasotzeko edo izena emateko, 
Deporrera jo dezakete interesa-
tuek martitzen eta eguenetan, 
19:30etik 20:30era.

Mendizaleen taldea Maroton. Beste irudian, Picos-eko Torre Cerredo.
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>>>  Aurreko asteburuan jo-
katutako World Mountain 
Race Cup munduko koparen 
barruko Canfranc-Canfranc 
Pirinioetako mendi-lasterketa 
hori Europako proben artean 
gogorrenetarikotzat jotzen da. 
Luzera eta zailtasun ezberdi-
neko probak biltzen ditu eta 
horietako hiru "erronketara" 
animatu zen Eibarko Klub De-
portiboko taldearen boskotea. 
Helmugara heltzeko gogor eki-
nez emaitza bikainak lortu zi-
tuten: Ultra 100K ( 100 km 
eta 8.848 m+) proban, Iban 
Arriola, 28 ordu eta minutu 
bakarreko denborarekin, 35. 

postuan sailkatu zen, 20. iza-
teko VetA mailan; Ultra 70K 
(70 km eta 6.100m+) proban, 
Ander Egurrolak eta Igor Azur-
mendik 90. eta 91. postuetan 
amaitu zuten, hurrenez hurren,  
20 ordutan borobiltzeko laster-
keta; azkenik, Maratoian (45 
km eta 4.000m+), 66 urteko 
Iosu Elejaldek eta 62ko Natxo 
Garayk 152. eta 153. postuetan 
(20. eta 21. VetB mailan) amai-
tu zuten, proba egiteko 9 ordu 
eta 40 minutu eginez. “Espe-
rientzia eder honen ondoren, 
indarrak berreskuratu eta hu-
rrengo erronketan pentsatzen” 
hasiak ditugu dagoeneko.

Kalamua Korrikalari Taldeko 
boskote batek bikain jardun zuen 
Canfranc-eko mendi-lasterketan 

>>>  Aurreko zapatuan gim-
nasta federatuen erakustaldia 
egin zen Debagoieneko herri 
horretako kiroldegian, urte eta 
erdi geroago jendearen aurrean 
egindako lehenbiziko ekital-
dian. Irailarekin bat, Ipuruako 
maila guztietako gimnastek 
entrenamenduei ekin diete; 
berritasun modura pandemia 
hasi zenetik, txikienek ere parte 
hartzen dute: “2014. eta 2017. 
urteen artean jaiotakoek ere 
entrenatu dezakete eta, gai-
nera, eskola mailakoek lehia-

ketetan ere izan ahalko dira”. 
Tania Nagornaya, Miriam Me-
rino eta Natasha Urmakaeva-
ren aginduetara diharduten 
gimnasta federatuak, bestalde, 
urte amaieran jokatuko den Es-
painiako taldekako txapelketa 
prestatzen hasiko dira, itxaro-
pentsu gainera: “Oraingoan 
aurrez-aurreko torneoak joka-
tuko direlakoan gaude, besteak 
beste euskal gimnasia federa-
zioak Euskalgym txapelketa 
ere antolatzeko asmoa azaldu 
baitu”.

Ipuruako gimnastek gogotsu hasi 
dute denboraldia Eskoriatzan 
egindako erakustaldiarekin

>>>  Ez da aurreko asteburuko kontua bakarrik, Gisasolatarrek 
hamarkadak daramatzatelako Diana ehiza eta arrantza elkarte-
kideen arteko barne-txapelketa irabazten. Zapatuan jokatutako 
azkenean, 16 parte-hartzaileen artean, Iñigo Gisasola gailendu zen 
aurtengoan ere. Lau faisai, bost eper eta galeper bat lortu zituen eta 
bere atzetik sailkatu ziren Enrike Isasi eta Juan Azkarate, bigarren 
eta hirugarren postuetan hurrenez hurren. Nagusietan, bestal-
de, Jose Luis Gisasola izan zen onena, lau eper eta faisai batekin. 

Gisasolatar 
aita-semeen 
erregetzak 
indarrean 
jarraitzen du>>>  Errioxako hiriburuko Las 

Noriaseko igerilekuan jokatu-
tako lau mailatan banatutako 
lau kluben arteko txapelketan, 
eibartarrek horietako hiru be-
reganatu zituzten denboraldiari 
hasiera emateko balio izan zien 
torneoan. Alebin, kadete eta se-
nior gizonezkoen tituluez jabetu 
ziren Urbat-ekoak eta senior 
emakumezkoetan bigarren ge-

ratu ziren, Waterpolo Zaragoza 
1. Maila nazionaleko taldearen 
atzetik. Guztira hamabi parti-
dutik hamar irabazi zituzten 
eibartarrek eta beste biak galdu.
Urbat Waterpolokoek denbo-
raldi berrirako entrenamenduei 
ekin diete Orbean eta martitze-
nero, 17:45etik 18:30era, ateak 
zabalik izango dituzte kirol hori 
probatu nahi dutenentzat.

Urbat Waterpolo Taldea nagusi 
Logroñon lau mailetatik hirutan
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ESKELAK
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Zein helbururekin jaio zen Ei-
barrera ekarriko duzuen "Ba-
soa" proiektua? 
Espazio eszeniko ez-konben-
tzionaletarako dantza-ekoiz-
pen hau atzoko eta gaurko erre-
fuxiatuetan oinarrituta dago, 
eta ’Larart’ proiektuaren parte 
da (www.larart.eus). Ekimen 
horren helburua da gerraren, 
jazarpenaren edo pobreziaren 
ondorioz jatorrizko herrialdee-
tatik desplazatutako pertsonei 
eragiten dieten arazoak ikusta-
raztea, artearen eta kulturaren 
bidez. 35 minutuko iraupena du 
’Basoa’ k, eta ekoizpen tekniko 
erraza du. Koreografia Josu Mu-
jikarena da, eta musika Iñaki 
Salvadorrena. 10 dantzarik har-
tzen dute parte eta oso koreo-
grafia korala da, guztiak ari dira 
momentu guztietan agertokian.
Zer kontatzen duzue?

Ezkutatzen eta ezkutatzen duen 
basoa. Magiaz eta beldurrez be-
tetako lekua. Basoak historia-
ren une tragiko bat ezkutatu 
eta ahaztarazi nahi zuen. Erre-
fuxiatu-eremua, kontzentrazio-
esparrua... Gurs: milaka pertso-
na pilatuta, horietako asko hil 
egin ziren. Oso toki hurbila da, 
bai historikoki, bai geografiko-
ki. Mediterraneoa: tragediak 
hemen eta orain jarraitzen du. 
Milaka errefuxiaturen erakus-
leihoa, gerra eta liskarren on-
dorioz beren lurraldea uztera 
behartuak. Gurs: iraganaren eta 
orainaren arteko zubia.

Lotura hori egitea zen hel-
burua?
Hori da,  orduko errefuxiatuak 
eta gaurko errefuxiatuen arteko 
lotura. Izan ere, proiektuaren 
zati bat “Gigantografiak” zen, 

non erakusketa bat egiten zen 
Gurs-eko argazkiak eta gaur 
eguneko argazkiak bateratuz, 
eta gehienetan ez zen ia ezber-
dintasunik ikusten. 80 urte eta 
gero, egoera berdina errepikatu 
eta errepikatu egiten da.

“Errebal Plazia” gune berrian 
jardungo duzue. Zer iruditzen 
zaizkizue horrelako espazioak? 
Arte eszenikoak antzokietan 
aurkeztu behar dira, jakina, 
baina beste espazio batzuetan 
lekua izatea oso garrantsitzua 
da guretzako. Jendearengana 
hurbiltzeko, artea eta jendartea-
ren artean beste naturaltasun 
bat bilatzeko. Dantza betidanik 
izan da plazakoa, eta plazatan 
dantzatzea oso organikoa da gu-
retzako.  Gainera, "Basoa" pla-
zatan dantzatzekoa da, publi-
koak lau aldeetatik ikusi dezake 

ikuskizuna: inguratuta izatea 
dantza egiteko beste jarrera bat 
da, oso berezia dantzarientzako.

Zein da egindako ibilbidea?
Bere bi hamarkadetako his-
torian, Dantzaz-ek hirurogei 
pieza ekoitzi ditu, eta Europa 
osoko eszenatoki eta antzokie-
tara eraman ditu. 120 dantzarik 
baino gehiagok (hogei bat na-
zionalitatetakoak) eta 60 ko-
reografok osatu dute sortzaile 
askoren irudimena, pasioa eta 
talentua izan dituen ibilbide 
artistiko zabala.

“Milaka errefuxiaturen 
erakusleihoa da Basoa”

FERNANDO SAENZ DE UGARTE • DANTZAZ KONPAINIA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Dantzaz” ibilbide luzea duen ekoizpen-zentroa, sormen-laborategia, prestakuntza-
gunea eta dantza-konpainia da, eta zapatu honetan (irailak 18, 20:00etan) ’Basoa’ 
produkzioa eskainiko dute Errebal Plazian. Dantza garaikideaz bere dizdira osoan 
gozatzeko aukera izango dugu. Jorratzen duten gaia, atzoko eta gaurko errefuxiatuak.

Aurreko barixakuan estrei-
natu zen Errebal Plazia gune 
berria, Markeliñe antzerki-
taldeak taularatu zuen “Psi-
ke” kale-antzezkizunarekin. 
Udalak irailerako antolatu di-
tuen beste ikuskizun batzuk 
ere Errebalen eskainiko dira: 
gaur bertan “Gizona gurpila” 
kale-antzerkia aurkeztuko du 
Karoli konpainiak, 18:00etan; 
eta 20:30ean, Eibarko Musi-
ka Bandak ikasturteko lehen 

kontzertua emango du bertan. 
Bihar, berriz, Dantzaz konpai-
niak “Basoa” izeneko ikuskizu-
na aurkeztuko du, 20:00etan.

Errebal Plaziak hartuko di-
tuen ikuskizunetarako  sarre-
rak edo gonbidapenak aurretik 
eskuratzeko Coliseo antzokiko 
leihatilara jo daiteke (astelehen 
eta barixakuetan, 17:30etik 
19:30era) edo, bestela, Kutxa-
bank bidez lortzeko aukera ere 
badago. 

Markeliñe antzerki-konpainiak 
inauguratu du Errebal Plazia, 
kulturarako gune berria
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Barixakuan aurkeztu zuten Eibarko Udalak eta UEUk 
elkarlanean antolatzen duten Juan San Martin bekaren 
15. deialdia Jon Iraola alkateak, Patxi Lejardi Euskara eta 
Kultura zinegotziak eta Kepa Sarasola UEUko zuzenda-
riak. Filosofia da aurtengo ikerketa-esparrua eta proiek-
tuak urriaren 12ra arte aurkeztu daitezke. Interesa dute-
nek elektronikoki entregatu beharko dituzte proiektuak, 
eskatzen den dokumentazioarekin batera, www.eibar.eus 
webgunean (xehetasun guztiak ere bertan daude). Bekak 
18 hilabeteko iraupena du eta 9.000 euroko diru-zenbate-
koa. Sarasolak nabarmendu zuenez, “elkarlanean antola-
tzen dugun bekari esker lan mamitsuak egin dira, gehienak 
lehen urratsak ematen zituzten ikertzaileen eskutik, baina 
badaude jende garrantzitsuak egindako lanak ere. Bekari 
esker gutxienez sei liburu argitaratu dira eta denok dakigu 
goi mailako euskarazko ezagutza gure gizartean zabaltzea 
zein garrantzitsua den”.

Udako Euskal Unibertsitateak 16 
ikastaro prestatu ditu udazken 
honetarako eta matrikula zabalik 
dago, Interneten (www.ueu.eus/
ikasi/ikastaroak). Online bidez 
zortzi ikastaro eskainiko dira eta, 
horiez gain, beste hiru Eibarren 
bertan, Markeskuan egingo dira: “Bizipen tailerrak. Hel-
duentzako psikomotrizitatea” (urriak 2), “Segurtasuna sa-
rean” (urriak 9) eta “Emakume sexualitatea. Barneko kan-
tua entzuten” (azaroak 6). 

Dagoeneko salgai jarri dituzte irailaren 25ean Hibai Etxe-
barriak eta Eibarko Koro Gazteak eskainiko duten “Goxo-
kiak” kontzerturako sarrerak. Hitzordua 20:00etatik au-
rrera izango da, Coliseoan, eta sarrerak Kutxabank bitartez 
edo Coliseoko leihatilan eskura daitezke .

Juan San Martin beka deitu dute

UEUren udazkeneko ikastaroak

Hibai Etxebarriaren kontzertua

Azken urteotan ohitura bila-
katu zaigun bertso-saio mu-
sikatua antolatu dute Han-
kamotxak bertso-eskolakoek, 
Udalaren laguntzarekin. Saioa 
datorren barixakuan (hilaren 
24an) egingo da, 22:00etan, 
eta oraingoan Errebal Plazian 
arituko dira estreinekoz: Beñat 
Gaztelumendi, Oihana Igua-
ran, Miren Artetxe eta Uxue 
Alberdi bertsolariek hartuko 
dute parte, Gari Otamendi eta 
Ixak Arruti musikariekin ba-
tera, eta gai-jartzailea Maite 
Berriozabal izango da. Aforoa 
mugatua izango denez, gonbi-

dapenak (doan) aurrez eskura-
tu beharko dira, Kutxabank-en 
edo Coliseoko leihatilan.

Bertso-saio musikatua antolatu 
du Hankamotxak bertso-eskolak 
datorren barixakurako

Erronkariko emakumeen bi-
zipenak jasotzen dituen “Ten-
praren Guarpena” dokumen-
tala aurkeztuko dute Portalean 
datorren eguenean, 19:00etan. 
Lan honetan belaunaldi ezber-
dinetako lau emakume, bai-
larako zenbait herritakoak, 
bizipen ezberdinekin historia 
berdina kontatzen ageri dira. 
Izenburua, berriz, “Guarpe-
nari etzau akabatan trenpa” 
(oroimenari ez zaio amai-
tzen denbora) erronkarieraz-
ko esalmoldetik dator. Idoia 
Lahidalga Baglietto eibarta-
rrak eta Oihane Puertas Ra-
mirez lasartearrak egin dute, 
Mondragon Unibertsitatean 

Ikus-entzunezko Komunika-
zio Graduaren amaierako lan 
modura. Ekainean aurkeztu 
zuten tribunalaren aurrean 
eta Kimu Berri 1. Saria, gra-
du bukaerako lanaren aurkez-
pen onenaren saria, jaso zuten. 
Udan hainbat tokitan erakutsi 
duten ikus-entzunezkoa Kez-
ka dantza taldearen eta Klub 
Deportiboaren eskutik, Uda-
laren laguntzarekin ailegatuko 
da gurera. Emanaldia 2. solai-
ruan, areto nagusian, izango da 
eta joan nahi duenak aurretik 
izena eman beharko du kez-
ka@dantzan.com helbidean 
edo Kezka dantza taldearen 
WhatsAppean (605 711 429).

“Tenpraren Guarpena” 
dokumentalaren aurkezpena
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Jokaldia asmatze bidean, baloia hatz-puntetan RAMON BEITIA
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AGENDA

BARIXAKUA 17

GAZTEXEAK 10 URTE 
17:00/22:00 Antzerkia: 
“Noticias de España”. 18:00: 
Gaztetxeko kide-oihen espe-
rientziak. 19:00: Euskal jolasak 
(Urkizun). 20:30: “Mojito-
iluntzea”. 22:00: Kontzertuak: 
Silitia eta Perlata (3euro). 

ANTZERKIA 
18:00 “Gizona gurpila”  
kale-antzerkia, Karoli konpai-
niarekin. Errebal Plazia.

MUSIKA
20:30 Eibarko Musika Banda-
ren kontzertua. Errebal Plazia

ZAPATUA 18

MUGIKORTASUNAREN 
ASTEA
09:30 Nordic Walking Martxa. 
Untzagatik hasita. 10:30 / 14:00 
Bigarren eskuko bizikleta azo-
ka eta bizikletak konpontzeko 
tailerra. Untzagan.

GAZTEXEAK 10 URTE
11:00 / 22:00 “Okupazioa 
alternatiba gisa” hitzaldia, 
Donostiako Okupazio Bule-
goko kideen eskutik. 13:00: 
Bazkalaurre musikatua: Ekiñe. 
15:00: Herri-bazkaria. 17:00: 
“Post-bertso trama” Eli Pagola, 
Amaia Iturriotz, Maider Arregi 
eta Jokin Bergara bertsola-
riekin. 19:00: Manifestazioa, 
Aldats elektrotxarangarekin. 
20:00: Gazte argazkia Urkizun. 
22:00: Kontzertuak: Mugi Pan-
deroa, DJ Üger, Papa Trauma 
eta Azkonar (3 euro). 

DANTZA
20:00 “Basoa”,  Dantzaz  
konpainiarekin. Errebal Plazia.

MARTITZENA 21

TAILERRA
17:00 “Mugikorrari probetxua 
ateratzen”, Altzoa emakume 
alargunen elkarteak antolatu-
ta. Portalean.

HITZALDIA
18:30 “Suizidioa: taburik gabe 
prebenitzea, esku hartzea eta 
laguntzea”. Hizlariak: Izaskun 
Andonegi (Bidegin elkarteko 
presidentea) eta Iñaki Arregi 
(bere buruaz beste egin duen 
pertsona baten senidea). Eibar- 
ko Agifesen eguneko zentroan 
(Urkizu, 9 behea).

EGUENA 23

EIBARTIK EIBARRERA
19:30 “Eibarko kapital sozia-
laren oinarriak” (Igor Etxabe). 
Armeria Eskolan.

DOKUMENTALA
19:00 “Tenpraren Guarpena”, 
Idoia Lahidalga eta Oihane 
Puertasen dokumentalaren 
aurkezpena. Portalean.

Irailak 17 / 23
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DENBORAPASAK
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ZERBITZUAK

• Marina Arrizabalaga Iriondo. 103 urte. 2021-9-2.
• Pedro Zalduegi Gisasola. 74 urte. 2021-9-2.
• Carmen Gandiaga Larrinaga. 88 urte. 2021-9-3.
• Jose Luis Larrañaga Azpiazu. 57 urte. 2021-9-3.
• Jose Luis Marcilla De los Rios. 87 urte. 2021-9-4.
• Eufemia Terroba Alonso. 89 urte. 2021-9-5.
• Edelma Quiñones Soto. 78 urte. 2021-9-5.
• Concepcion Garcia-Pascual . 91 urte. 2021-9-5.
• Jose Joaquin Belio Prieto. 88 urte. 2021-9-6.
• Elena Kortaberria Bergaretxe. 62 urte. 2021-9-6.
• Pedro Gisasola Txurruka. 87 urte. 2021-9-7.
• Nico Etxaniz Urkidi. 85 urte. 2021-9-7.
• Jose Antonio Del Rio Araujo. 59 urte. 2021-9-9.
• Elias Lopez Ruiz. 78 urte. 2021-9-9.
• Marivi Zallo Lenisoro. 65 urte. 2021-9-9.
• Jose Ramon Mandiola Atxa. 70 urte. 2021-9-9.
• Francisca Agote Aranberri. 97 urte. 2021-9-11.
• Juana Kortabitarte Jaio. 83 urte. 2021-9-12.
• Migel Sagastume Narbaiza. 90 urte. 2021-9-13.
• Jose Maria Agote Txurruka. 78 urte. 2021-9-14.

Hildakoak

• Elvira Gonzalez Corbacho. 2021-9-7.
• Sophia Hinojosa Andujar. 2021-9-8.
• Ilyan Marouan El Khaldi. 2021-9-9.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 17
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ZAPATUA 18
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

DOMEKA 19
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 20
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

MARTITZENA 21
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUAZTENA 22
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUENA 23
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

BARIXAKUA 24
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

GAUEZ BETI, 2021ean,  
Izpizua (Ibarkurutze, 7) 

SOS deiak  112
Pegora  010
Udaletxea  943 70 84 00
Portalea 943 70 84 39
Udaltzaingoa 943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa  943 82 01 10
KIUB  943 20 38 43
Epaitegia  943 03 34 10
Iberdrola 900 17 11 71
Naturgas 902 12 34 56
DYA Larrialdiak 943 46 46 22
Gurutze Gorria 943 22 22 22
Eibar Ospitalea 943 03 29 00
Mendaro ospitala 943 03 28 00
Anbulategia 943 03 25 00
Torrekua  943 03 26 50
Errepideak 902 11 20 88
Ertzaintza  943 53 17 00
Eusko Tren  944 33 33 33
Lurraldebus  900 30 03 40
Pesa 900 12 14 00
Taxiak  943 20 30 71 / 943 20 13 25  
Andretxea 943 70 08 28
Alkohol. Anon. 629 14 18 74
Al-Anon/Alateen 650 26 59 63
Grupo Egun Bat  (Jokozale  
Anonimo eta Familiak) 699 37 75 20

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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ZERBITZUAK

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 hartukoZorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, ANE!! 
Hillaren 15ian zure 
lehelengo urtetxua 
bete dozulako. Musu 
haundi bat etxeko 
guztien partez.

Zorionak, OIHAN, 
hillaren 15ian 5 urte 
bete zenduazelako. 
Patxo haundi bat, 
txapeldun! Famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, LOREA!!! 
Martitzenian 9 urte 
bete zenduazen-eta! 
Patxo haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez!

UNAI gure 
potxoluak 
abuztuaren 
25ian urtetxua 
bete zeban 
eta aitxatxo 
OIER-ek 16xan. 
Zorionak eta 
patxo potolo 
bana bixontzat, 
etxeko guztien 
partez.

Zorionak, UDANE! 
Hillaren 10ian 10 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, NAIA, 
aurreko zapatuan 3 
urte egin zenduazen-
eta. Patxo potolo bat 
zure famelixaren 
partez!

Zorionak, NOA, 
hillaren 20xan 2 urte 
egingo dozuz-eta. 
Famelixaren eta, 
batez be, Gaizka eta 
Alaitzen partez.

Zorionak, JULIAN, 
martitzenian 93 urte 
bete zenduazen-eta. 
Zapatuan ospatuko 
dogu, aitxitxa, 
famelixan alkarrekin.

Zorionak, MATEO, 
hillaren 7xan urtetxua 
bete zenduan-eta. 
Etxea poztasunez 
betetzen dozu. Patxo 
bat etxekuen partez.

Zorionak, HAIZEA, 
abuztuaren 27xan 
4 urte egittiarren.
Famelixaren eta, 
batez be, Izaro zure 
ahizparen partez.

Zorionak, 
HELENE (7 
urte beteta 
abuztuan) 
eta AMETS 
(astelehenian 
11 beteko 
dozuz). Musu 
potolo bat 
etxekuen 
partez.

Zorionak, IRENE, 
astelehenian 3 urte 
beteko dozuz-eta. 
Asko maite zaittugu! 
Famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, JUNE, 
abuztuaren 26xan 9 
urte egittiarren! Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, Elenen partez.

Zorionak, IKER, 
domekan 9 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu bat famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, Koldoren partez.

ZINEA COLISEO 

ANTZOKIA
• 18an: 17:00
• 19an: 17:00

“Oltxiak”
Zuzendaria: Toby Genkel

1 ARETOA
• 18an: 20:00
• 19an: 20:00
• 20an: 20:30

“Nora”
Zuzendaria: Lara Izagirre

2 ARETOA
• 18an: 17:00, 20:00
• 19an: 17:00, 20:00
• 20an: 20:30

“Con quién viajas”
Zuzendaria: Martin Cuervo

ANTZOKIA
• 18an: 17:00 (1 aretoa), 20:00
• 19an: 17:00 (1 aretoa), 20:00
• 20an: 20:30

“Maligno”
Zuzendaria: James Wan

Zorionak, IRATI 
maittia, 4 urte bete 
dozuz-eta. Musu 
potolo bat famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, URKO zure 
nebaren partez.

Zorionak, KEPA, 4 urte 
bete dozuz-eta. Musu 
haundi bat! Zaindu 
“Thor” lagun barrixa. 
Amama Edurnek eta 
aittitta Josuk.
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MERKEKITTO

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
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1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
 • 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 eta indibiduala salgai Ro-
mualdo Galdosen (Ipurua). 15 m2. Gar-
bitzeko area zona komunitarioan. Goi-
ko aldean gauzak jartzeko tokiarekin. 
Tel. 656758793. 

 • 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. 

3.2. Errentan
 • Lokala/gela alokagai Ugan Klub-ean. 
Fisioterapiarako edo masajeak egite-
ko aproposa. Tel. 943820452.  

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita egoitzetan ere. Tel. 
640742618.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak edo umeak zain-
tzeko. Externa. Tel. 635189294.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Ikastaroa eginda eta titulua-
rekin. Externa. Tel. 622233171.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. 
Baita asteburuetan ere. Externa. Tel. 
612270162.

 • Neska euskalduna eskaintzen da 
umeak zaintzeko edota klase parti-
kularrak emateko. Tel. 666629274.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Externa. Habilitazio titu-
lua. Esperientzia eta informeak. Tel. 
612461563.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 
Tel. 643565742.   

 • 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. 

6.2. Langile bila
 • Komertzial munduan lanean hasteko 
pertsonen bila gabiltza Eibarko ase-
guru bulego batean. Tel. 649780971. 

 • Kamarera/ behar da jatetxe batean lan 
egiteko asteburuetan. Tel. 659539861. 

 • Esteticien-ea behar da Eibarko ilea-
paindegi batean. Esperientziarekin.
Lan-giro bikaina. Tel. 678674250.

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • DBH eta Batxilergoko klase partiku-
larrak ematen dira, edozein arlotan. 
Talde txikiak, baita online ere. Tel: 
615708043.

 • Ingeles filologo elebidunak (11 urte 
Erresuma Batuan eta Oxfordeko uni-
bersitatean ikastaroak egindakoa) in-
gelesezko klaseak ematen ditu. Ume 
eta helduentzako maila guztiak, kasu 
bakoitzera egokitutako ikas-erremin-
te-kin. Tel. 617265575. Avelina. 

 • Irakaslea eskaintzen da LHko kla-
se partikularrak emateko. Bakar-
ka edo 2-3 laguneko taldeekin. Tel. 
688628235. Jone.

 • 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
 • 105x200 cm-ko ohe artikulatua (se-
gurtasun barandarekin) eta 180 cm-
ko koltxoia salgai.  Biak egoera onean. 
250 euro. Tel. 645708072.

 • Laminadun somierra eta koltxoia 
salgai. 105x190 cm. Egoera onean,                  
90 euro. Tel. 645708072.

 • Thomann SP-5600 teklatua salgai. 
Egoera ezin hobean. Euskarri hankak 
barne. 195 euro. Tel. 639045900.

 • Thomann KB-15 BP aulkia salgai. Te-
klatu edo pianorako. Tertziopelo bel-
tza. 30 euro. Tel. 639045900. 

 • 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.






