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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Eskutitzak

Eibar, ipuin harrigarrien trukerako txanpona

Ezagutzen dut gizon bat kale kantoian jarrita ipuin harrigarriak konta-
tzen dituena txanpon baten truke. Ipuin harrigarri bat gertatu berri da 
gure herrian, eta herria bera izan da trukerako txanpona. Ez da lehen 
aldia. 2007-2011 agintaldian (PSEk gehiengo absolutua zuen), EAJk 
bere burua saldu zuen liberazio batzuen eta presidentzia batzuen truke. 
Orain, PSE gutxiengoan dagoenean, proiektuak aurrera eramateko 
gehiengoa behar duenean, abertzaleen arteko batasunak gehiengo abso-
lutua ematen duenean, EH Bilduk sakrifikatu egin gaitu.

Merezi du patxadazko gogoeta. Jendea presaka dabil ordea, entzute-
ko astirik gabe, urrutiko lurraldeetan gertatutakoak… istorioak! Tristea 
da, baina luze darama gure herriak truke-txanpon izaten. PSEk bereak 
eta bi egingo ditu geratzen zaizkion alkatetza apurrei eusteko. Edoze-
rrek balio dio bere gotorlekuei eusteko. Gainontzeko alderdiek ez lukete 
gure etorkizuna PSEren interesen menpe utzi beharko.

Politika pertsonek egiten dute. Emandako hitza bete egin behar 
dugu, guzti-guztiok. Orain arte, udal gehiengoa (EAJ-PNV, EH Bildu 
eta Elkarrekin-Podemos) Barakaldo kaleko etxeak trenbide gainetik 
estaltzearen kontra zeuden. Bizilagunei ohartarazi nahi diet: hasi au-
rrekontuak eskatzen leihoetan kristal hirukoitza jartzeko, bistan baita 
proiektu hori irentsi beharko duzuela. Mingarria zait esatea, baina EH 
Bildu poliki-poliki sinesgarritasuna galtzen joan da. Azken erabaki ho-
nekin, geratzen zitzaion apurra pikutara joan da. EH Bilduri eskatuko 
nioke, eibartarrekiko errespetuz eta gutxieneko duintasunari eutsiz, ez 
dadila saiatu paktu honen ontasunak saltzen. Nire esperantza bakarra 
militanteengan dago: espero dut bere exekutibaren erabaki honen 
aurka egin eta barne eztabaida piztu dezaten. Badakit askok eta askok ez 
zeukatela paktu honen berri, eta ez zaiela batere gustatu.

Urte luzez Eibarko ekialdearen (beheko aldea) utzikeria ekarri du 
Iñaki Arriolaren PSEk. Bera dago horren atzean: Txontaren, Errebalen 
eta Zaldibarren atzean. Bere herentzia dira Barrena, Matsaria... eta 
orain azeria jartzen digute oiloen predikari. Txano Gorritxoren dibor-
tzioa, otsoaren suizidioa… ipuin harrigarriak txanpon baten truke. 

Mariasun Gartzia

Eskubideak ez dira eskatzen, irabazi egiten dira

Zoritxarrez, komunikabideetan enpresa bat izen-abizenekin aipatzen 
dutenean, kaleratzeak, itxiera edo langile baten heriotza gertatzean 
izaten da. Alderantziz, gutxitan argitaratzen dira langileen lorpenak, 
badaezpada, ia beste batzuk atzetik berdina egiten hasiko diren.

Zentzu horretan, ABC (Arizaga Bastarrica y Cía.) enpresako Langile 
Batzordea osatzen dugunok urriaren 6an lortutako Hitzarmen-akor-
dioa ezagutzera ematea egoki ikusten dugu. Bederatzi hilabeteko nego-
ziazioa eta gero, enpresaren aldetik kaleratze eta ERTE mehatxuak eta 
beste “adeitasun” batzuk faltan egon ez badira ere, langileen ordezka-
riok asanblada deitu genuen mobilizazioetarako egutegia zehazteko eta 
grebarako batzordea eratzeko, enpresak oinarrizko eskubideak urratu 
ez zitzan.

Enpresak hasieran lanaldia eta malgutasuna handitu nahi zituen, 
soldatak izoztuta eta gaur egungo Hitzarmena bertan behera lagata. 
Ostera, lortu den akordioak KPIa gainditzen duten finkatutako igoerak 
bermatzen ditu, baita taldearen fakturazioaren arabera 525 eta 1.400 
euro bitartean egon daitekeen finkatu bariko kopurua ere. Era berean, 
eutsi egingo zaie 1.592 orduko lanaldiari txandaka ari diren langileen 
kasuan eta 1.628 ordukoari lanaldi etena dutenen kasuan.

Azpimarratzeko moduko beste kontu bat kontingentzia arruntak ba-
karrik mutuen kontrolpean egoten jarraitzeko ezintasuna da, ezarritako 
erakunde publikoen (Osakidetza eta Segurtasun Soziala) esku egotera 
pasatzen dira eta.

Aipatutako baldintza horiek langileek erakutsi duten ausardiaren 
ondorio badira ere, hitzarmenaren eraginetik kanpo dauden azpikon-
tratatutako langileen jarrera publikoki eskertu beharra dago, langileen 
arteko elkartasuna zer den argi erakutsi dutelako.

Akordioa lortzeko errobera bakarra zulatu beharrik egon ez bada ere, 
merezi du hiru laguni (Durruti, Ascaso eta García Oliver) eskainitako 
abestiaren zati hau gogora ekartzea: “...si temblaron los burgueses, no 
fue por casualidad”.

ABC enpresako Langile Batzordea
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>>>  Gizartekintza Sailak 
eta herriko guraso elkarteek 
hitzaldi ziklo berria antolatu 
dute “Gurasoak Martxan” pro-
gramaren barruan. Lehen saioa 
urrian izango da eta beste biak 
azaroan egingo dituzte. Saio 
hauen helburua “seme-alaba 
nerabeak dituzten gurasoei 
haiekin duten komunikazioari 
buruzko prestakuntzarako eta 
gogoetarako gune bat eskain-
tzea” dela diote antolatzaileek, 
“arrisku-egoerak prebenitzeko 
tresnak emanez”. 

Hitzaldiak seme-alaba nera-
beak dituzten gurasoei zuzen-
dutakoak dira batez ere, baina 
edozeinek izango du parte har-
tzeko aukera. Hala ere, parte 
hartzeko ezinbestekoa izango 
da izena ematea, gizartekin-
tza@eibar.eus helbidera ida-
tzita edo ikastetxe bakoitzaren 
Guraso Elkartearen bidez.

Martitzenean izango da 
lehen hitzaldia: “Disziplina 
positiboa eta limite/arauen 
adoste/ezarpena”; azaroaren 
9an “Identificación y manejo 
de las emociones en la adoles-

cencia” izenburukoa egingo da 
eta azaroaren 23an, berriz, hi-
rugarren eta azkena eskainiko 
dute: “Sare sozialen erabilera 
egokiak sustatzea, arrisku egoe-
rak murrizteko” izenburukoa. 

Hiru hitzaldiak Portalean 
egingo dira (lehen solairuan), 
18:00etatik 19:30era, eta bai 
online bai modu presentzia-
lean parte hartu ahal izango da. 
Beste batzuetan bezala, Baikara 
kolektiboko adituek emango 
dituzte.

>>>  Erredakziora bidalitako 
idatzian salatu dutenez, “irai-
laren 27an Eibarko Gaztetxeko 
Asanbladak Gazte Koordinado-
ra Sozialista eta Ikasle Abertza-
leak eragileei gaztetxeko sar-
bidea debekatu zien, jardun 
politikoa aurrera eramateko, 
pankartak egiteko, biltzeko, edo 
egitarauak sortu eta burutze-
ko”. Diotenez, “beto politiko 
hau Eibarko ezker abertzaleko 
kide ezagunek” bultzatu dute, 
“mugimendua ahultzeko as-
moz, bereziki Eibarren dagoen 
azpiegitura falta jakinda”. Ger-
tatutakoaren aurrean berba egi-

teko prest daudela gaineratu 
dute, “baina argi utzi nahi dugu 
era honetako erasoek ez gaituz-
tela kikilduko, eta determina-
zioarekin erantzungo dugula”.

>>>  Altzoa Eibarko Emakume 
Alargunen Elkarteak “Altzoa, 
begirada bat” dokumentala aur-
keztuko du datorren astean, 
elkartearen 25. urteurrena de-
la-eta. Aurkezpena eguenean 
izango da, 17:30ean Portaleko 
areto nagusian.

Ikus-entzunezkoa proiek-
tatu ondoren, mahai-ingurua 

egingo da bertaratutakoekin, 
AZ Participación-eko aholku-
lariak moderatuta.  Ekitaldiari 
edo dokumentalari buruzko 
informazio gehiago nahi iza-
nez gero, harremanetan jar 
zaitezteke Altzoa elkarteko 
lehendakari Arrate Arance-
tarekin, 640 531 678  telefono 
zenbakian.

Nerabeen gurasoentzat 
hiru hitzaldi antolatu 
dituzte Gurasoak Martxan 
egitasmoaren baitan

Mugimendu sozialistak “ezker 
abertzaleak bultzatutako betoa” 
ezarri zaiela salatu du

“Altzoa: begirada bat” 
dokumentala aurkeztuko dute

>>>  Debabarreneko artzantza eta gure artzainek burutzen duten 
lana ezagutzera emateko asmoz, Eibarko Udalak Debemen De-
bababarreneko Landa Garapen Elkartearekin batera antolatuta, 
Untzaga plazan Debabarreneko Gazta Azoka egingo da domekan, 
10:00etatik 14:00etara. Eskualdeko gaztagileek hartuko dute 
parte: Eibarko Sosola baserria (ardi gazta ekologikoa), Mutri-
kuko Goienetxe baserria (ardi gazta), Soraluzeko Egotza baserria 
(ahuntz gazta) eta Mallabiko Mallegoi baserria (Axeleku behi gaz-
ta). Antolatzaileen berbetan, “eskualdeko baserritar gaztagileak 
ezagutzeko aukera ezin hobea izango da. Gazta erosteko aukera 
egongo da eta, horrekin batera, artzantzari buruz sortzen zaizki-
gun zalantzak zuzenean argitu ahal izango ditugu”.

Debabarreneko Gazta Azoka 
egingo da domeka goizean
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>>>  Gaur goizean hasi dute 
ikasturtea Esperientzia Eskola-
ko 17. promozioko ikasleek, Ar-
meria Eskolan. Eta ikasle ohiek 
osatzen duten Ikasten elkar-
tekoak ere hasi dira ohiko jar-
duerekin. Puntu eta joskintza 
tailerrak martitzenetan izan-
go dira, 17:00etatik 20:00eta-
ra; antzerkia barixakuetan, 
10:00etatik 12:00etara; eta 
luzaketak astelehen, martitzen 
eta barixakuetan, 10:00etatik 
11:00etara (denak Portalean). 
Joskintza eta puntu tailerretan 
parte hartzeko, arduradunare-

kin kontaktuan ipini behar da 
(puntu tailerrerako Merchere-
kin, 67600780 zenbakian eta 
joskintzarako Aurorarekin, 
620558976 zenbakian). 

Eguenean Azitain-Elgoibar 
ibilbidea beteko dute, bide-
gorritik. Oinarrizko Lanbide 
Heziketako Udal Insitutotik 
irtengo dira, 09:30ean, eta 10. 
promozioko ikasleekin argaz-
kia egingo dute, “Bidegorri au-
rrera” pankartarekin. Bueltan 
(12:00ak aldera) piskolabisa 
eskainiko diete Ostalaritzako 
ikasleek. 

Hasi dute kurtsoa Esperientzia 
Eskolak eta Ikasten elkarteak

>>>  ‘Orain, gripeak ez gaitzala 
banandu’ da Osakidetzak au-
keratutako goiburua astelehe-
nean hasi  zen gripearen aurka-
ko txertaketa kanpainarako. 
Txertaketak pertsona hauek 
babestea du helburu: gripearen 
ondoriozko konplikazioak iza-
teko arrisku handiena dutenak 
eta konplikazio-arrisku handia 
duen beste norbaiti gaixotasu-
na transmititu diezaieketenak 
(hau da, 65 urtetik gorakoak, 
gaixotasun kronikoak dituz-
tenak, haurdun dauden ema-
kumeak, osasun-langileak eta 
arrisku handia duten pertsonak 
zaintzen dituzten senideak edo 
haien bizikideak. Arriskupeko 

kolektiboetako jendeak, beste-
tik, azaroaren 15era arte itxaron 
behar du txertoa jasotzeko.

Hitzordua hartzeko, Osaki-
detzaren webgunearen bitartez 
edo norberaren osasun-zentro-
ra deituz (sakatu 2. tekla) eska-
tu daiteke zita. Bestetik, aurten, 
ohiko osasun-zentroan, anbu-
latorioan edo kontsultategian 
egingo da kanpaina.

Gripearen txertoarekin ba-
tera COVID-19aren aurkako 
hirugarren dosia ematea eskai-
niko du Osakidetzak, bi baldin-
tzarekin: 70 urte edo gehiago 
izatea eta COVID-19aren aur-
kako txertoa duela 6 hilabete 
baino gehiago jaso izana.

Hasi da Osakidetzaren gripearen 
kontrako txertaketa kanpaina
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>>>  Estaziño-Azitain bitartean 
trenbidea estaltzeko proiek-
tuarengatik kaltetuta sentitzen 
diren bizilagunek agerraldia 
egin zuten eguaztenean, “sortu 
den egoera berriaren aurrean 
gure haserrea eta ezintasuna 
adierazteko”. Irakurri zuten 
adierazpenak jasotzen due-
nez, “Pilarikako zubia baino 
egun batzuk lehenago, zur eta 
lur geratu ginen Udalean PSOE 
eta EH Bilduk lortutako akor-
dioaren berri izatean”. Prentsa-
ren bitartez jakin zuten “Eibar-
ko ekialdean tamaina handiko 
proiektu estrategikoak aurrera 
eramateko” modura aurkeztu 
zutenaren arabera, bi taldeek 
konpromisoa hartzen dutela 
"Estaziño eta Azitain artean 
trenbidea estaltzeko proiektua 
eta Txonta berroneratzeko pla-
nak bultzatzeko”, besteak beste.

Zur eta lur geratu zirela dio-
te: “Ezin genuen sinistu. Orain 
dela bi urte Beheko Tokian 
egindako bileran, oposizioko 
Udal ordezkariek (EH Bildu, 
EAJ eta Podemos alderdiek) 
publikoki adierazi zuten aur-
kako jarrera, eta proiektu hori 
ez babesteko asmoa”. Ez dute 
ulertzen Eibarko EH Bilduko 
ordezkarien jarreran izanda-
ko aldaketa: “EH Bilduk orain 

dela bi urte auzokideei eman 
zien hitza, orain jan egin du”, 
salatu dute.

Astelehenean, 19:00etan ha-
siko den Udalbatzan proiektua-
ri buruzko erabakia hartuko 
dela eta, orain arte ezer ez du-
telako jakin oso haserre daude: 
“Proiektu hau abian jartzeko 
PSOEk EH Bilduren botoak 
baliatuko ditu. Bizilagunak ba-
bes gabe eta engainatuak sen-
titzen gara. Badirudi proiek-
tua aldatu egin dutela, baina 
ez digute inoiz modu ofizialean 
jakinarazi”.

Emandako hitza betetzeko 
eskaera
Diotenez, aurreko proiektuan 
funtsezko aldaketarik ez dela 
eman jakin dute: “Dena dela, 
trenbidearen gainean porlan-
puska izugarri handia izaten ja-
rraitzen du. 16 etxebizitza baino 
gehiago lurperatuta geratuko 
dira. Babes ofizialeko etxebizi-
tza direnak IMESAren bitartez 
eraiki ziren, hau da, Udal ku-
deaketa izan zuten; eta orain 
pasabidearen azpian geldituko 
lirateke. Ez dago horretarako 
eskubiderik!”. 

Proiektuaren inguruko in-
formaziorik ez dutela eta, kexu 
dira: “Alkatearen adierazpenen 

arabera, proiektua bizilagunen 
kexa eta erreklamazioak kon-
tuan hartuta aldatu bada, urria-
ren 25eko osoko bilkura baino 
lehen horren berri ematea es-
katzen dugu. Gaur egun dau-
kagun informazio urriarekin, 
esan dezakegu alkatearen hi-
tzak ez direla egiazkoak. Esango 
digute ordenantza, araudi eta 
abar guztiak betetzen dituztela, 
baina hori ez litzateke arrazoi 
nahikoa izan behar gure etxeen 
ondoan porlanezko azpiegitu-
ra erraldoi bat egiteko, horrek 
dakarren guztiarekin (zarata 
gehiago, hezetasuna, argitasun 
falta…)”.

Gaineratu dutenez, “Udalean 
ditugun ordezkariek benetan 
pentsatu behar lukete kaleak 
biziberritzeko proiektuetan. 
Ezin da inondik inora ere onar-
tu gure ordezkariek hitzarmen 
bat onartzea haren eraginpeko 
herritarrei jakinarazi gabe”.

Hainbat eskaera egin dituz-
te: “Orain dela bi urte hartu-
tako konpromisoa betetzeko 
eta herritarrei emandako hitza 
betetzeko eskatzen diogu EH 
Bilduri. Baita 25eko udalbatza 
hurrengo hilabetera atzeratzea 
ere, eta bitartean bizilagunekin 
batzartzea proiektuaren gai-
nean informazioa zabaltzeko. 
Eta, era berean, Eibarko he-
rritarrei elkartasuna eskatzen 
diegu, hiriarentzat estrategikoa 
ez den proiektu edo azpiegitura 
honen aurrean”.

Trenbidea estaltzeko 
proiektuarekin haserre

PSE-EE ETA EH 
BILDUREN ARTEKO 
AKORDIOA
Urriaren 8an egin zen pren-
tsaurrekoan eman zuten 
PSE-EE eta EH Bildu udal 
taldeen arteko akordioaren 
berri. Horren arabera, bi tal-
deek konpromisoa hartzen 
dute Estaziño eta Azitain 
artean trenbidea estaltzeko 
proiektua eta Txonta berro-
neratzeko planak bultzatze-
ko. Akordioak “herriarentzat 
garrantzitsuak diren beste 
proiektu batzuk ere jasotzen 
ditu”, esaterako, Barre-
na kalea berroneratzea 
Adostutako planak Udalak 
trenbidea estaltzeko jarri 
beharko ez duen diruarekin 
finantzatuko dira; trenbidea 
estaltzearen 17.474.542 
euroko kostoaren %90 Euro-
pako funtsekin finantzatuko 
da eta gainerako %10 Eusko 
Jaurlaritzak eta Udalak 
ordainduko dute erdibana, 
400.000 euro bakoitzak.

ELKARREKIN 
PODEMOS-EK 
AUZOKIDEEI 
GALDETZEA  
ESKATU DU
Gai honen inguruan sortzen 
ari diren eztabaidak ikusita 
eta Barakaldo, Electrociclos 
eta Asua Erreka inguruan 
bizi direnen haserrea 
kontuan hartuta, Eibarko El-
karrekin Podemos alderdiak 
PSEri eta EH Bilduri eskatu 
die Estaziño eta Azitain 
artean trenbidea estaltzeko 
proiektua ekialdean bizi 
direnei aurkeztea eta, ondo-
ren, horri buruzko kontsulta 
egin dezatela. Horrekin 
batera, “proiektu estrategi-
ko eta handietan herritarren 
parte-hartzea alde batera 
uztea” ulertzen ez dutela 
adierazi dute.
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>>>  Maskararen erabilera 
derrigorrezkoa izan ez dadin 
hamar minutuko eserialdia 
egin zuten astelehenean herri 
askotan,Lehen Hezkuntzako 
hainbat ikastetxetan, Hau-
rrak Ere Bai familien sareak 
deituta, eta Eibarren ere hala 
egin zuten, besteak beste, Juan 
Antonio Mogel ikastolakoek 
eta San Andres herri ikas-
tetxeko guraso eta haurrek. 
Azaldu dutenez, ikasturtea 

antolatzeko azken proposa-
mena maiatza amaieran aur-
keztu zioten Hezkuntza eta 
Osasun sailari Haurrak Ere 
Bai plataformakoek: “Ez dugu 
haurren musukoaren derri-
gorrezko erabilera onartzen. 
6-12 urte bitarteko haurrek 
aire zabalean musukoarekin 
egon beharrak ez du zentzurik, 
haur horiek herriko parkeetan 
eta plazetan musukorik gabe 
ibiltzen dira eta”.

>>>  2022rako Ordenantza 
Fiskalak eta Prezio Publikoak 
onartu ditu Udal Osoko Bil-
kurak, urriaren 14an egin zen 
ezohiko bilkuran. Aurten ere, 
tasak eta zergak izoztea onartu 
da, datorren urteari begira PSE-
EEk oposizioko hiru taldeekin 
akordioa lortu baitu. 

Ez da igoerarik 
egongo 2022ko 
Udal zergetan

>>>  Debabarrena Mankomu-
nitateak azalera handiko sal-
tokiek gaikako bilketarekiko 
duten konpromisoa neurtuko 
du eta erraztasunak emango 
dizkie sortzen dituzten hon-
dakin kopuru handiak egoki 
birziklatzeko. “Hemen ondo 
birziklatzen dugu” ikurra eman 
eta aitortza publikoa egingo die 
hondakinak modu egokian ba-
natzen dituzten saltokiei. “Aza-
lera handiko saltokiei zuzendu-
tako egitasmo honen helburua 
da hondakin kopuru handiak 
sortzen dituzten supermerka-
tuetan eta hipermerkatuetan 
birziklapen ohiturak sustatzea”, 
azaldu dute Mankomunitateko 
ordezkariek.

Iosu Arraiz Mankomuni-
tateko lehendakariak adiera-
zi duenez, “asmoa da lehenik 
birziklapen ohituren inguruko 
jarraipena eta “hemen ondo bir-
ziklatzen dugu” ikurra azalera 

handiko saltokietan aplikatzea, 
eragin handiena dutenak di-
relako, eta datozen urteetan 
azalera ertain eta txikiko salto-
kietara zabaltzea”. Azalera han-
diko saltokiek gaikako bilketa-
rekiko duten konpromiso maila 
neurtuko du Mankomunita-
teak, hobetu daitezkeen ohitu-
rak identifikatu eta irtenbideak 
bilatzeko. Horretarako, hiru 
bisita egingo dira eskualdeko 
azalera handiko saltoki guztie-
tara. Lehen bisitan egitasmoa 
azalduko da, eta hurrengoetan 
birziklapen ohituren jarraipe-
na egingo da. Azken bisitaren 
ondoren, ikurra lortu dutenen 
zerrenda argitaratuko da Man-
komunitatearen webgunean, 
eta bakoitzari sarrerako era-
kusleihoan ipintzeko pegatina 
bana emango zaio. Ondoren, 
periodikoki saltokien birzikla-
pen ohituren jarraipena egingo 
dutela gaineratu dute. 

“Hemen ondo birziklatzen 
dugu” ikurra, ondo ari diren 
saltoki handientzat

Aire librean musukoa kentzearen 
aldeko plantoak eskoletan
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Arratera igoera 
kotxe lasterketako 
antolatzaile

Jose Antonio Laskuraini grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Jose Antonio Laskurain 
Ugalde
(1930)

Arratera igoera automobil-lasterketaren hasiera, Milafloresen (1971-72). 
PLAZAOLA.

Arratera igoera kotxe-lasterketa 
antolatzen zuen, lagun batzuekin batera. 
Bere aitak lehenago Arratera igoera 
txirrindularitza-proba antolatu izan zuen. 

“Subida Arrate be geuk organizau genduan, Subida a Arrate kotxian (…) Javier Gisasola, hau, 
Isasixan taillarra zeken horrek, ta… hilda dauz, ni baiño gaztiaguak ta hilda dauz batzuk. Ta beste 
bat, Irigoien be bai, Bittor Sarasketanekuakin ezkonduta zeguan (…) Ta Santamaria beste bat, 
Santamaria be, bera ez zan hamengua baiña, Donostia edo Irungua zan, baiña Eibarrera etorri 
zan lanera, Lambrettan egitten zeban lana ta, ha be sartu genduan. Hortxe giñan, sei edo zazpi 
lagun (…) Nere aittak eta subida a Arrate ziklistena egitten zeben, Klub Deportibuan, Juanito 
Txoko ta… (…). Haretxek emon zetsan famia Arrateri. Gero geuria be ipiñi zeben Campeonato de 
Españan ya (…) Ta gero ba, Eibarren grupo bat sartu zan, zelan zan, Escuderia Eibar. Escuderia 
Eibar zan. Ta han momentu batian ipiñi ninduen ni presidente, baiña bueno, orduan ni ya laga-
tzen neguan… Ta ointxe dala urte batzuk egin zan homenaje moduko bat Portalen, hor, porque el 
primero que trajo aquí la carrera de automobiles y tal... (barreak) Bueno, bale…”.

Gerra aurrean jaioa, Frantziara ihesi joan behar izan zuen 
amarekin altxamendu militarra gertatu zenean. Gaztetxotan, 
Armeria Eskolan ikasi zuen eta aseguratzaile moduan lan egin 
izan du urte askoan. Arratera Igoera kotxe-lasterketaren hasie-
rako antolatzaileetako bat izan zen.

ibartarrene
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Imanol Ortiz de Zárateri grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Imanol Ortiz de Zárate 
Arrinda
(1921 – 2010) 

Boxeoa Eibarren: 
borrokak 
Astelenan

“Astelenan, Astelenan, fronton Astelena. Ta hor entradia, holantxe, dana betetzen zan frontoia 
orduan. Ta bigarren asaltuan bota nuen nik 120 kilo inguruko gizona [Orduan afiziño haundixa 
zeguan Eibarren, ez?] Bai, afiziño haundixa orduan bazeguala ta, danera. Gero, oin ez daguala, 
baiña orduan… buff! Bi egin nittuan hor eta beste baten, San Juan hurrengo egunian, 25 de, ze-
rian, juniuan, ipiñi ziran korrida plazan. Ta korrida plazia beteta, Sanjuanetan ta, beteta. Ta han, 
santanderinua zan, ta bigarren asaltuan bota egin nuen ta... Gero, ba, Campeonato Gipuzkuara, 
Donostira (…) Baiña, Gipuzkua kontra Alava, ta nik Gipuzkuan partetik, Lirio anaiak eta ziran 
orduan, Irunguak, eta, ta nik Gipuzkuaren partetik alavesen kontra ta…”.

Aita eta ama Abadiñokoak ziren, baina aitak Eibarren egiten 
zuen lan. Imanolek 7 urte zituenean familia osoa Eibarrera 
etorri zen bizi izatera, Errebal kalera. Gaztetan boxeoan egiten 
zuen eta Eibartik kanpo hainbat plazatan erakutsi zuen bere 
gaitasuna. Gerra sasoian gudariekin batera borrokatu zuen 
frente desberdinetan. Pelotazale amorratua.

Astelenan egiten ziren boxeo konbateak; 
Sanjuanetan zezen-plazan. 

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

Andoni Amaña boxealari eibartarra, txapela jantzita, Astelena frontoian 
borroka irabazi eta gero (1978). PLAZAOLA..
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>>> Iazko esperientzia gozoa-
ren ondoren, aurten errepi-
katzea erabaki du …eta kitto! 
Euskara Elkarteak eta Coli-
seo antzokian elkartuko ditu 
bertsozaleak. XXVII. urtea 
beteko du jaialdiak eta lau-
kotea osatuko duten bertsola-
riak hauek izango dira: Amets 
Arzallus, Agin Laburu, Nerea 
Elustondo eta Sustrai Colina. 
Gai-jartzaile Jon Mikel Mu-
jikak jardungo du. “Bertso-
gosez ditugu bertsozaleak eta 
eskainiko diegun bertso-saio 
honekin asebeteko ditugula 
pentsatzen dugu. Coliseoan 

egiteak ere laguntzen du, eta 
iaz aste bitartean egitea proba-
tu genuen eta ondo funtziona-
tu zuen. Aurten ere bide bere-
tik joango dala espero dugu”, 
diote …eta kitto!-ko bertso-
taldekoek. Sarrerak oraindik 
ez daude salgai, "ez dakigu 
egunean bertan leihatilan sal-
duko ditugun edo aldez aurre-
tik hainbat lekutan". Aurrera-
go zehatuko dugu". Sarrerak 
6€ balio du. Jaialdia 18:30ean 
hasiko da bertso-paper lehia-
ketako sari-banaketarekin, eta 
behin hori amaituta, bertsola-
rien txanda izango da.

>>> Joan den domekan Meri, 
Mari eta Lari antzezlana eka-
rri zuen Eibarrera …eta kitto! 
Euskara Elkarteak Gurasoak 
Berbetan programaren ba-
rruan. Familia ugari elkartu 
ziren Errebal plazan ipuinez eta 
kantuz osatutako ikuskizunaz 
gozatzera. Maria Urcelayk eta 
Yogurinha Borovak antzeztuta-
ko ipuinak sexu-genero anizta-
sunaz, familia-eredu ezberdi-
nez eta beldurrak baztertzeaz 
jardun zuen, besteak beste. 

Horrela hasi du ikasturte be-
rria Gurasoak Berbetan egitas-
moak. Aurreko urteetan izena 
emanda dutenek jarraitzen 
dute, baina “guraso eta familia 
gehiago gureganatu nahi ditu-
gu, programara hurbildu. Fa-

milia-giroa euskaldundu nahi 
duten gurasoei eskaintzen die-
gun egitasmoa da. Hala nahi 
duenak astean behin mintza-
praktika egiteko aukera dauka, 
horretarako propio sortutako 
taldeetan edo norberak dituen 
talde naturaletan, izan par-
kean, izan kuadrillan edo izan 
eskola kanpoan”, diote elkarte-
tik. Horrez gainera, urte osoan 
ekintza ugari egiten dituzte: 
“txangoak, ikastaroak, taile-
rrak… Normalean familian 
egitekoak izaten dira, baina 
aurten, berritasuna moduan, 
gurasoak ekintzaren batean 
parte hartzen ari diren bitar-
tean umeentzako begiraleak 
jarriko ditugu zenbait jardue-
ratan”.

San Andres 
Bertso Jaialdia 
Coliseoan egingo 
da aurten ere

Ikuskizun arrakastatsua 
izan zen domekakoa Meri 
eta Mariren eskutik

Azaroaren 8ra arteko epea izango dute, bestalde, San Andres 
bertso-paper lehiaketara bertsoak entregatu nahi dutenek. 
Hona hemen oinarriak:
■  16 urtetik beherakoak (Eibarko ikasleak): bertso 1 edo 2 kopla
■ 16 urtetik gorakoak (Euskal Herri mailan): lau puntu edo 

gehiagoko 6 bertso gutxienez (10 gehienez)
■ Gai eta doinua libreak
■ Lanaren 3 kopia gaitzizenarekin sinatuta bidali; gutunazal 

itxian gaitzizena identifikatzeko datuak (izen-abizenak, te-
lefonoa eta adina). 

■ Taldean egindako lanak ez dira onartuko.
■ Bertsoak postaz bidali edo norberak eraman ondoko helbi-

dera: …eta kitto! Euskara Elkartea. Urkizu 11 solairuartea. 
20600 Eibar.

Bertso-paper lehiaketa ere abian da
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2012an elkartea osatu zenu-
tenetik hamarkada beteta, 
erreleboa eskatzeko ordua 
heldu zaizue?
Urte asko dira pisua betikoen 
gainean erortzeko eta gustatuko 
litzaiguke eginkizuna ahal den 
neurrian partekatzea eta jende 
berriaren kemena jasotzea. Hori 
dela-eta prestatu genuen urria-
ren 20ko bilera Portalean, orain 
arte egindako lanaren fruituak 
jakinarazteko eta etxebizitzaren 
inguruko egoeraren berri ema-
teko. Hori bai, elkartean parte 
hartu nahi dutenek jakin deza-
tela ez direla bakarrik egongo; 
guk hor jarraituko dugu, bai 
laguntzen eta baita ikasi du-
gun guztia transmititzen ere. 
Barixakuan ere prentsaurre-
koa eskainiko dute Donostian, 
Urrezko Danborra jaso zuen 
Rosa Garcia aktibistaren esku-
tik, hiriburuan putre fondoaren 
inguruan sortutakoa azaltzeko; 
bertako Udala ere fondo horren 
aurka posizionatu da. Eta aza-
roaren amaierarako badugu as-
moa Portalean batzar antzera-
koa egin eta prozesu guzti honi 
forma emateko.

Zu zeu zelan sartu zinen De-
babarreneko Kaleratzeak Stop 
(Stop Deshaucios Bajo Deba) 
elkartean?
Aktibista bezala, egunkarian 
ohar bat irakurri eta gero. “Gale-
rias”-eko parkeko Kasinoan izan 

zen orduko lehenengo bilera ire-
kia eta han bertan abiatu zen 
prozesu guztia, udaletako hain-

bat ordezkari aurrean zeudela. 
Handik aurrerakoa astero eguen 
arratsaldetan egiten genituen 

bileretan joan zen mamitzen 
eta, hortik aparte, ez genion ezta 
kale-presentziari muzin egin 
ere eta ekitaldi jendetsuenetan 
gure ekimenaren berri ematen 
saiatu ginen: Estaziñoko Geltoki 
Market azokan, Elgoibarko Ne-
kazarien Azokan, Debako Zoro 
Ferian... Orrialdeak banatzeaz 
gain, gure mahaietan kamisetak, 
txorizoa, giltzarrapoak... bana-
tzen jardun genuen.

Hala ere, zuen lan garrantzi-
tsuena euren etxeetatik ka-
leratzeko arriskuan zeude-
nei laguntza ematean datza. 
Asko izan dira zuengana jo 
dutenak, ezta?
Gure sorrerako taldeak ahale-
ginak eta bi egin ditu aurkeztu 
dizkiguten arazo guztiei aurre 
eginez, tartean ehundik gora 
legezko-espedienteak osatuz; 
hori gutxi balitz, neurriz kanpo-
ko klausulen arloan 350 kasu-
tik gora izan dira gure aholkuei 
esker bideratu direnak. Horre-
tan Donostiako Res abokatuen 
bulegotik jaso dugun laguntza 
ezinbestekoa izan da, Jose Mari 
Erauskin eta Maite Ortiz abo-
katuen bitartez, batez ere. Arlo 
horretan aitzindariak izan dira 
eta jurisprudentzia ere ezarri 
dute hainbat puntutan; ezer 
kobratu barik, gainera.

Konstituzioak aldarrikatzen 
duen etxebizitza izateko esku-

“Egoera larrian dagoenari neurri 
justuagoekin bertatik irteten 
laguntzea bezalakorik ez dago”

<<<  ARRATE BERASALUZE  •  Debabarreneko Kaleratzeak Stop  >>>

Gure bailarako Stop Deshaucios elkartea 2012an sortu zen eta, ordutik, etxebizitza arloan gure inguruan izandako 
hainbat arazo konpontzeaz gain, hainbati beharrezkoak zituzten aholkularitza-lanak erraztu dizkie. Hamarkada 
atzean lagata, asmo berriei ere ekin nahi die etxebizitzetatik kaleratzeak saihesteko sortutako talde hark eta, hori 
dela-eta, lekukoa pasatzeko prozesuan dihardu. Arrate Berasaluze dugu “sortzaileetako bat, ez besterik”; baina 
egindako lanak “merezi duela” guztiz sinestuta, taldean parte hartzera animatzen du jendea. Informazio gehiago: 
693 94 13 05, stopdeshauciosbajodeba@gmail.com eta Facebook-eko Stop Deshaucios Bajo Deba. 

EKHI BELAR
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bide batek zelan sortu deza-
ke hainbeste arazo? Legediak 
neurriz kanpoko erabakiak 
baimentzen dituelako akaso?
Gauza askori ez diogulako erre-
paratzen eta jasotzen ditugun 
bezala onartzen ditugulako 
sarri. Askotan aipatzen den 
letra txikiarena ere hor dago, 
lur-klausulena zer esanik ez... 
Abokatu askok horrelako pun-
tuei nondik heldu ere ez zeki-
ten. Baina guk ikasi dugu lerro 
artean irakurtzen, beste gauza 
batzuen artean. Zorrak zituz-
tela-eta, bankuetatik abisua ja-
sotzean bazegoen jendea, kaka 
eginda, kartazala zabaltzera ere 
ausartzen ez zena; justu egin 
behar ez dena, denbora zure 
aurka joango delako. Zezenari 
adarretatik heldu behar zaio eta 
konponketa bat bilatzen hasi; 
hori bai, dituzun eskubideez 
jabetu eta egoerari irteera jus-
tuena emateko asmoz.

Egoera larrian zeudenei lagun-
tzeaz aparte, hainbat onura 
ere lortu dituzue ibilian ibi-
liaz, ezta?
Hori da, mugitu garelako irten-
bideen bila. Arazoei aurre egi-
tean, sasoi batetik hona kasuak 
ere jaitsi dira, nahiz eta begiak 
zabalik izaten jarraitu beharko 
dugun. Bankuei, esaterako, zin-
tzo jokatzeko kodeak onartzea 
atera dizkiegu, jendeari sinatzen 
dutena ondo eta argi adierazte-
ko konpromisoa betetzearena. 
Legeetan ere hainbat aurrera-
pausu eman dira, oraindik ere 
asko badagoen arren hobetze-
ko. Batez ere, jendeari lagun-
du diogu eurena zena eskatzen, 
amore ez ematen. Abusua oso 
zabalduta izan delako gurean: 
hipoteka-gastuak, Jabetza Erre-
gistrokoak... Beti batzuen gain, 
bankuak dena libre zuen bitar-
tean... Eta bankuek ere ikusi 
dute gauzak konpontzen aha-
legintzea komeni zaiela; euren 
ate aurreko mobilizazioak ez 
dituzte hain gustoko. 

Aldi berean, negoziatzeak di-
tuen abantailak ere erakutsi 
dituzue...
Jakina, epaiketetara jo aurretik 
gauza asko konpondu daitez-

keelako, beti ere horretarako 
borondatea badago. Hobe de-
lako arazoa kudeatzea kalera-
tze-agindua jaso baino lehen. 
Eta arazoa sozializatzean uste 
osoa dut asmatu genuela. Argi 
izan dugu beti, eta baita horre-
la adierazi ere, zorrak ordain-
du egin behar direla, baina ez 
gehiegikeriak; azken horien 
kontra borrokatu dugu, batez 
ere. Horrelakoak arlo askotan 
eman direlako, baita kaleratze 
ondorengo kasuetan ere, ezin 
merkeagoko subastekin, esa-

terako. Salerosketa gaizto ho-
riekin, gainera, klase ertainei 
laguntzeko. 

Egin duzuen ibilbide horretan, 
zelakoa izan da gertueneko 
instituzioen jarduera?
Udalak-eta ondo portatu dira, 
aldamenean izan ditugu hasie-
ratik; bailarako beste herrie-
takoekin bezala, Mendaroko 
alkate berak ere bere ardura era-
kutsi digu askotan. Ezin dugu 
ahaztu 2015ean Eibarko Uda-
lak herrian kaleratzerik ez zela 

izango onartu zuela. Gainera, 
bankuekin-eta izandako nego-
ziazio askotan bertako Ongizate 
Zerbitzuekin elkarrenganako 
lan asko egin dugu. Batez ere, 
bertako langileek kasu askotan 
beste inork baino hobeto eza-
gutzen dutelako arazo larrian 
dagoenaren benetako egoera. 
Horri guztiari esker, gaur egun 
sortu daitezkeen arazoei modu 
egokiagoan erantzuteko dina-
mika sortu dugulakoan nago, 
prozesua ere asko azkartu eta 
hobeto bideratzeko.

Baikor, beraz, hemendik au-
rrerakoari begira? Kaleratzeak 
desagertuko direlakoan?
Ez, hainbesterako ez. Pande-
miarekin berarekin ere kudeatu 
behar izan ditugulako hainbat 
kasu, dozena erdi bat inguru. 
Orain ere badago bat, Ermuan, 
konpontze bidean duguna. Gai-
nera, lege-aldaketak astiro doaz, 
borroka asko egin behar da zeo-
zer lortzeko. ERTE-ak altxatzen 
dituztenean ere, ikusi beharko 
zer datorkigun; seguraski, arazo 
gehiago izango dira alokairue-
tan hipoteketan baino. Etxebi-
zitza Lege berriak ere ez pentsa 
hobekuntza askorik ekarriko 
digunik: gauza garrantzitsue-
netan ez da aldaketa handirik 
nabarmenduko. Iñaki Arriola 
gure alkate izandakoak ere, ko-
munikabideetan saldutakotik 
kanpo, ez du aparteko ezer egin 
jende xumearen alde.

Zu moduko aktibista/ekintzai-
le batek badu, orduan, harro 
egoteko motiborik?
Zelan ez! Nahi genuen guztia 
lortu barik ere, bide itzela egin 
dugu jendeari gauzak erraz-
tu bidean. Merezi izan du, eta 
merezi du: edozeinek lagundu 
dezake, borondatea behar da. 
Boluntariotza modan ez badago 
ere, horrelako gauzak betetzen 
dizute: besteei gauzak errazteko 
ahalegina beti da aberasgarria. 
Batzuk euren arazoa konpon-
du eta taldea lagatzen dutela... 
Hori da boluntario izatea: inor 
ez dago derrigortuta, ahal duzun 
neurrian laguntzen duzu. Baina 
eskaintzen dugun zerbitzuak 
abantailak besterik ez ditu.

“Zorrak 
ordaintzeko 
dira, baina 
gehiegikeriak 
ezin dira onartu; 
beti dago 
negoziatzerik”

“Udaletako 
Ongizate 
Zerbitzuekin 
izandako 
elkarlanak 
onurak ekarri 
dizkigu”

Gure bailarako Kaleratzeak Stop-eko hiru ordezkari. MIKEL ASKASIBAR
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Carolina Barona eta Juan Pa-
blo Rojas Cali hirian jaio ziren, 
Kolonbiako Valle del Cauca de-
partamentuan. Ia hiru milioi 
biztanle ditu eta, hain handia 
izanik, kontraste asko dituen 
hiria da. Azukrearen industriak 
garrantzi berezia du, metalgin-
tzak ere, bai marketinak indarra 
hartu du azkenaldian… “eta ‘re-
busque’ asko dago”, diosku Juan 
Pablok. “Jendeak dirua irabaz-
teko egiten duen lan informa-
lari esaten zaio horrela”, argi-
tzen digu. Adibidez, batzuek 
enpanadak edo bestelako ja-
kiak saltzen dituzte kalean eta 
beste batzuek panela-ura edo 
guarapoa. “Azukre-kanaberatik 
ateratzen den edari tipikoa da. 
Freskoa denez, asko eskertzen 

da hango beroarekin”, Caroli-
nak dioenez. Izan ere, Caliko 
klima nahiko beroa da, beroa 
den bezala hango jendea. “Ca-
likoak izugarri atseginak dira, 
oso adeitsuak, eta beti daude 
laguntzeko prest”, Juan Pablo-
ren ustez. Biak ezagututa, berak 
esandakoa berretsi dezakegu.

Gizarte-mailen bereizketa
Alde bikainak izan arren, dena 
ez da arrosa kolorekoa Calin, 
baina Calikoek ez dute euren 
izaera maitekorra galtzen. “Se-
gurtasun-falta eta delinkuen-
tzia dagoen arren, ez dugu gal-
tzen bestearekiko konfiantza”, 
esan digu Carolinak. Izan ere, 
arazo horrekin elkar-bizi dira 
kolonbiarrak eta aurrera egin 

behar dute. “Calik duen arazo 
bat da gizarte-maila (estratu) 
ezberdinetan banatzen dela. 
0tik, baxuenetik 6 zenbakirai-
no, hau da, aberatsetaraino”, 
diosku emakumeak. Juan Pa-
blok ondo daki zer den maila-
rik baxuenean bizitzea. “0 es-
tratuko familian jaio nintzen. 
Oso gogorra izan zen, ahazteko 
modukoa”, dio bizitakoa gogo-
ratuz. “Zorionez, familiak asko 
babestu ninduen eta aurrera 
egin genuen”. Carolinak, ordea, 
bestelako haurtzaroa izan zuen. 
“Gurasoek lan egiten zutenez 
eskolara joateko aukera izan 
nuen. Gero banandu egin ziren, 
baina amak gogor egin zuen lan 
seme-alabei bizitza ona emate-
ko eta unibertsitate-ikasketak 
egin ahal izan nituen”, gogo-
ratzen du. 

Maitasuna supermerkatuan
Calin maila ezberdinetako jen-
dea ez da nahasten, bakoitza-
ren gunea ondo bereizita dago, 
eta Eibarren harritu egin ziren 
bereizketa faltarekin. “Ezin ge-
nuen sinetsi gure semeak eta 
nire buruzagiaren semeak es-
kola berean elkarrekin ikasten 
zutela ikustea”, aitortzen digu 
Juan Pablok. Euren kasua bere-
zia da ere, gizarte-maila ezber-
dinetakoak izan arren, elkarre-
kin amaitu zutelako. Maitasun 
istorio ederra da: “Supermerka-
tu batean elkarrekin lan egin 
genuenean ezagutu genuen 
elkar”, diosku Carolinak. “Nik 
kaxan egiten nuen lan eta Juan 
Pablok produktuak poltsetan 
sartzen. Hala ere, inoiz ez ginen 
kaxa berean egoten”. Nola sortu 
zen maitasuna orduan? “Kaxa 
berean jartzen banintzen, el-
karri bizkarra emango genion 
eta ezingo nuen Carol ikusi”, 

dio Juan Pablok. “Horregatik, 
beste kaxetan jartzen nintzen 
bera ikusteko”.

Zoriona Eibarren
Carolinak eta Juan Pablok 
seme bat dute, 18 urteko Juan 
Esteban. Kolonbian jaio zen, 
baina sei urterekin etorri zen 
Eibarrera. Izan ere, 2008. ur-
tean lagun batek hona lanera 
etortzeko aukera eskaini zion 
Juan Pablori eta, erabaki zai-
la izan arren, hegazkina hartu 
zuen, bakarrik. “Oso gogorra 
izan zen, baina erabakia hartua 
genuen eta aurrera egin beharra 
geneukan”, gogoratzen du Juan 
Pablok. Krisiarekin, urte zaila 
izan zen 2008a, baina lanean 
jarraitu ahal izan zuen eta, hori 
bai, hurrengo urtean familia 
berriz elkartzea ezinbestekoa 
zen eurentzat. Hala egin zuten 
eta logela txiki batean bizi izan 
ziren hirurak hiru hilabetez. 
“Zerotik hasi ginen hemen, gure 
ikasketak eta lanbideak atzean 
lagata gauza berriak egiten”, go-
goratzen dute. Zaila da hitz gu-
txitan familia honek borrokatu 
behar izan duena deskribatzea, 
baina Eibarren aurkitu duten 
zorionak erakusten du merezi 
izan duela. “Jende zoragarria 
ezagutu dugu hemen. Hasiera 
hasieratik Ipurua auzoan bizi 
izan gara eta gure sentitzen 
dugu auzoa. Kolonbiar izaera-
ri, ohiturei eta sentimenduari 
eusten jarraitzen dugu, baina 
gure bizitza hemen dago”, dio-
te bihotzez. Carolina eta Juan 
Pabloren historiak aldizkari 
osoa beteko luke, baina, espa-
zio mugatua dugunez, Sostoa-
Tarren kaleko Zelai Bide taber-
nan aurkitu ditzakezue euren 
istorioak entzuten jarraitzeko. 
Merezi du.

Caliko saltsa 
Ipuruan

Zelai Bide tabernan oso gustora dabil bikotea. EKHI BELAR

Cali da gauzarik garrantzitsuena, 
beste guztiaren gainetik

Cali es Cali,
lo demás es loma
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Fernando Gomez Eibarko 
EPAko zuzendariak argi 
diosku: “18 urtetik gora-

ko edozein ikaslek ditu zabalik 
gure ateak”. EPAn bi hezkuntza 
mota eskaintzen dituzte: arau-
tua eta ez arautua. Baina, zer 
da hezkuntza arautua? “Lehen 
Hezkuntzan eta Bigarren Hez-
kuntzan egiten den gauza bera, 
baina helduei zuzendua”, Go-
mezek azaltzen digunez. “Hiru 
gradutan banatzen da. Analogia 
egiteagatik, lehenengo bi gra-
duak Lehen Hezkuntza beza-
lakoak izango lirateke, eta hi-
rugarren gradua, ostera, DBH 
modukoa”.

Eibarko EPAko ikasle gehie-
nek lehen bi graduetan ematen 
dute izena. “Gradu hauetako 
ikasleak etorkinak izaten dira 
batez ere. Nagusiki, gaztele-
ra eta beste hizkuntza batzuk 
ikasi nahi dituzte, eta hezkun-
tza jaso nahi dute”, diosku zu-
zendariak. Hirugarren gradua, 
ostera, “ezberdina da”, Gome-
zen berbetan. “Hemen jaio eta 
hezitako ikasle gehiago ditugu 
gradu horretan. Adibidez, bere 
sasoian DBH amaitu ez zuten 
ikasleak eta ikasteari berrekin 
diotenak”, dio.

Ikasleria oso heterogeneoa 
da. Bakoitzak jakintza maila 

ezberdina du hizkuntzari eta 
ikasketa edukiei dagokienez, 
eta, ondorioz, taldeak sortze-
ko orduan nahiko buruhauste 
izaten dituzte EPAkoek. “Ikas-
leak sailkatzeko zenbait gauza 
hartzen ditugu kontuan: hiz-
kuntza-maila (zenbat dakiten 
euskaraz eta gazteleraz) eta 
aurretik egindako ikasketak”, 
azaldu digu zuzendariak. “Adi-
bidez, baditugu euren herrial-
deetan unibertsitate-ikasketak 
egin dituzten ikasleak, baina 
euskaraz edo gazteleraz ez da-
kitenak egiten. Beraz, hizkun-
tza jasotzera etortzen dira hona 
(hemengo gizartean integra-

tzeko, lana aurkitzeko aukera 
gehiago izateko...), euren hel-
burua ez da titulua jasotzea”, 
gehitzen du.

Heterogeneotasun horrek 
zailtasunak eragiten ditu an-
tolatzeko orduan, baina hori 
da EPAren ezaugarria. “Gradu 
berean oso maila ezberdineko 
jendea aurki dezakegu, hez-
kuntza-maila zein hizkuntza-
maila aldetik, baina oso zaila 
da talde homogeneoa osatzea”, 
Gomezek dioenez. “Irakasleek 
lan handia egin behar izaten 
dute, ikasle guztien beharrei 
heldu behar dietelako. Lan 
handia egin behar da azpitik. 

Hezkuntza guztion eskura 
jartzen duen ikastetxea

Isasi kaleko 39. zenbakian dagoen EPA Eibar HHI ikastetxea helduen heziketara bideratuta dago. EPAren jarduna eta 
eboluzioa Eibarko gizarteak bizi izan duen bilakaeraren isla da eta, hezitzeko aukera emateaz gain, herriarekin, eta 

hemengo bizimoduarekin eta hizkuntzarekin lehen harremana eskaintzen die hainbat herritarri.  
EPAri buruz informazio gehiago behar izanez gero, 943 20 88 56 telefonora deitu edo epaeibar@yahoo.es 

helbidera idatzi daiteke.

Hezkuntza arautuan hiru gradu eskaintzen ditu EPAk eta, horrez gain, hezkuntza ez arautuaren barruan zenbait 
ikasgai ematen ditu. EKHI BELAR
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Batez ere, hasiera-hasieratik 
hasten diren ikasleen taldee-
tan. Euretako asko analfabe-
toak dira. Agian batzuek ba-
dakite arabieraz idazten, baina 
ez dute ezagutzen hemengo 
alfabetoa”.

Ikasleen profil ezberdina 
ikusita, logikoa da pentsa-
tzea ikasle guztiek ez dutela 
denbora berdina behar EPA-
ko ikasketekin amaitzeko, eta 
uste hori berretsi digu Gome-

zek. “Ikasle askok lau urte edo 
gehiago eman dituzte gurekin, 
beste batzuek gutxiago... Kon-
tuan izan behar da gure ikas-
leen egoera soziokulturala eta 
sozioekonomikoa ere oso al-
dakorra dela kasu batzuetan. 
Hau da, batzuk Eibarren egon 
daitezke bizitzen, baina Bara-
kaldon lana aurkituz gero, hara 
joaten dira bizitzera. Mugi-
kortasun handia dago ikasleen 
artean eta, era berean, baita 

ezegonkortasuna ere”, kontatu 
digunez, “baina badago talde 
egonkorra ere”.

Zerotik unibertsitatera
Ikasleen errealitatea gainetik 
ikusita eta euren egoera kon-
tuan izanda, zenbatek lortzen 
dute ikasketak amaitzea edo, 
gutxienez, EPAn hasi aurretik 
jarritako helburuak lortzea? 
“Badaude ezer jakin gabe etorri 
ziren ikasleak eta, gero, uniber-

Isasi kalean duen 
zentroan goiz eta 
arratsaldez eskaintzen 
ditu klaseak EPAk.

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

Diskrezio osoz
Aurrez aurreko zita

ILEORDEKOAK
ONKOESTETIKA
ILE-PROTESIAK
LUZAPENAK

castaño peluqueros

castanopeluqueros

BIDEOA



ERREPORTAJEA 17…eta kitto!
1202. zenbakia

17…eta kitto!

tsitate-ikasketak egin dituz-
tenak. Orokorrean, ikasleen 
aurrerapena handia izaten da. 
Dena dela, ikasleen egoera eze-
gonkorra dela onartzen dugu, 
aldakorra dela, eta moldatzen 
saiatzen gara, ordutegi aldetik 
eskaintza zabalduz”, diosku 
Gomezek. Horregatik, kla-
seak goizean eskaintzen hasi 
ziren, arratsaldekoei eusteaz 
gain. “Batzuek arratsaldez egi-
ten dute lan, ama diren askok 
goizean izaten dute denbora 
gehiago...”, argitu digu.

EPAra etortzeak “ate guz-
tiak” zabaltzen dizkie ikasleei. 
“Etorkin askorentzat EPA da 
lehenengo atea gure herrie-
tan. Alde batetik, hizkuntzaz 
jabetzeko aukera dutelako; 
eta bestetik, herrikide berriak 
ulertzeko eta eurekin lehen 
harremana izateko aukera 
ematen zaielako”, zuzenda-
riaren ustez.

EPAko atea zeharkatu on-
doren, bidean ez galtzeko, zen-
troak orientatzaile zerbitzua 
jartzen du ikasleen eskura, 
toki batera edo bestera bide-
ratzeko. “Gure ikasleak beste 
herritarrek dituzten baldin-
tzekin bizi izatea da helburue-
tako bat”, diosku Gomezek.
Beraz, EPAko irakaslegoaren 
lana ez da hezkuntzara mu-

gatzen. “Akademikoa izateaz 
gain, gure lana emozionala, 
integratzailea eta pertsonala 
da”, gehitzen du.

Herrira zabaltzeko asmoz
Hezkuntza arautuko hiru gra-
duetan dihardute EPAko ikas-
leen %80k, baina zer egiten du 
beste %20ak? Orain dela urte 
batzuk, EPA oso ezberdina 
zen. “Hemen jaiotako jendea 

etortzen zen batez ere; lana 
amaitu ondoren, ikasten ja-
rraitu nahi zuen jendea. Adi-
bidez, bere sasoian oinarrizko 
gradua ikasi ez eta gero titulua 
atera nahi zutenak”, kontatu 
digu Gomezek. “Bestetik, ba-
zeuden gehiago formatu nahi 
zuten ikasleak ere, tituluak lor-
tzeko asmo barik”. Horrela, 
hezkuntza ez arautua eskain-
tzen zuen EPAk, “tailer mo-
dukoak eskainiz, arratsaldee-
tan batez ere”, zuzendariaren 
berbetan.

Gaur egun hezkuntza ez 
arautuko zenbait talde daude 
EPAn ingelesa, euskara eta in-
formatika ikasten. “Hala ere, 
beste tailer batzuk izan ditugu 
orain arte: memoria hobetzeko 
tailerrak (jende nagusiaren-
tzat), adibidez”, dio Gomezek.

Zuzendariak azaldu di-
gunaren arabera, gaur egun 
hezkuntza arautuak du pro-
tagonismoa EPAn, Eibarko 
gizarteak izan duen bilakaera-
ren erakusle. Baina ez hemen 
bakarrik, inguruko herrietan 
ere gauza bera ikusi delako. 
“Eibarko zentroak lau ‘zirkulu’ 
ditu. Egoitza nagusia hemen 
dago, baina Elgoibarren, De-
ban eta Mutrikun ikastetxeak 
ditugu”, diosku zuzendariak. 
400 ikasle inguruk dihardu-

te ikasten lau zentroetan eta, 
Gomezen esanetan, asko hazi 
da kopurua azken urteetan.

Ikasturte berria martxa be-
tean hasi dute EPAn, indarrak 
berrituta. “Zuzendaritza-tal-
de berria hasi da lanean eta 
bi erronka nagusi ditugu. Ba-
tetik, herriko eragile ezber-
dinekin ditugun harremanak 
gehiago zabaltzea eta sendo-
tzea; ulertzen dugulako gure 
hezkuntza ezin dela eskola ba-
rrura mugatu, zabaldu behar 
garela. Eta, bestetik, egoitza-
ren hobekuntza eta aldaketa. 
Izan ere, oso zaharkitua eta 
txiki geratu zaigu. Egoitza-
ren egoerarengatik ezin iza-
ten dugu gauza batzuk egin”, 
bota digu zuzendariak.

Erronkak ez dira makalak, 
baina azken bi urteetakoari au-
rre egin eta gero, itxaropentsu 
begiratzen diote etorkizunari. 
“Pandemiarekin oso gaizki pa-
satu dugu. Ezin izan genituen 
klaseak online egin, ikasle as-
kok ez zutelako ordenagailurik 
edo Internetik. Arazoak izan 
genituen jarraipena egiteko 
eta, noizbehinka, telefonoz 
deitzen genien hona etortze-
ko eta paperean ariketa batzuk 
emateko. Posta arruntez ere 
bidali genien materiala!”, go-
goratzen du. ■ 

“Badaude ezer 
jakin gabe etorri 
diren ikasleak 
eta, gero, 
unibertsitate-
ikasketak egin 
dituztenak. 
Orokorrean  
handia izaten 
da ikasleen 
aurrerapena”

2022ko gida  
prestatzen dihardugu

publizitatea@etakitto.eus
etakitto.eus/mediateka/gida-komertziala
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Hainbat herritarren ikusmina sortu zuen argazkia ikusi genuen 
iragan asteko berripaperetan. PSE eta EH Bildu alderdietako 
Eibarko ordezkariak mahai beraren bueltan eserita. Ezaguna 
da akordioa sinatu dutela herriaren behe aldea biziberritzen 
laguntzen beharko lukeen obra handi bat abian jartzeko. Bide 
batez, bazegoen premia, bestela galdetu Barrena inguruko 
biztanleei. Beste eztabaida batzuk dira hori den zonaldeak 
behar duen bultzada, aurretik auzoetako biztanleen iritzia 
galdetu behar al zen edota Europako Funtsak itsu-itsuan 
onartu behar diren ala ez, baina argazkia ikusi genuen, eta 

baita azalpenak entzun ere, 
euskaraz gainera.  

Ez da bi alderdi horiek 
norabide berean arraunean 
ikusten ditugun lehen al-
dia, baina oraingoan pauso 
bat aurrerago joan direla 
dirudi. Lagun giroan as-
kotan esan dut ez nindu-
keela harrituko bi alderdi 
horien arteko lehen udal 
gobernua Eibarren izatea. 
Herrian kultura politiko 
ezberdina izan dugu his-
torikoki, edo hala uste dut 
nik. Beste kode batzuetan 
mugitu izan gara Eibarren 
eta argazkia horren ere-
duetako bat izan daiteke. 
Honekin ez dut esan nahi 
beste alderdi batzuk baz-
tertu behar direnik, ezta 

inondik ere. Hanka sartze erraldoia litzateke. Izan ere, egin 
al daiteke politika Euskal Herrian EAJ kontuan izan gabe? 
Ezkerreko balizko akordio batek ba al du zentzurik Elkarre-
kin Podemos gabe? 

Udal politika askotan lurralde mailakoaren satelitea izan 
ohi da. Herrietako zinegotzien nahiek alderdien aparatuen 
estrategiekin egiten dute talka, eta haien menpe daude. Inork 
gutxik hausten du alderdi disziplina eta horrelako argazkiak gai 
zehatzetan lortzen dira bakarrik. Horregatik uste dut egungo 
orekak aldatzea ez dela epe motzeko kontua izango, baina bai 
dirudi behintzat jokalekua apurka aldatzen ari dela eta hori 
aberasgarria da guztiontzat. Duela hamar urte ia ezinezkoa 
litzateke horrelakorik ikustea; beraz, bada zerbait, gizarte 
bezala aurreraka goazen seinale. Normaltasun berria, agian, 
uste baino kontzeptu zabalagoa izango da. 

Argazkia

"Lagun giroan 
askotan esan dut 
ez nindukeela 
harrituko PSE 
eta EH Bilduren 
arteko lehen 
udal gobernua 
Eibarren izatea"

Imanol Magro
Imanol Magro

Hamaika aldiz entzun eta erabili dugu Ezina ekinez egina 
esamoldea, eta ezin barneratuago dugula esango nuke. Aza-
lean tatuatuta daramanik ere ezagutzen dut! Esanahia argitu 
beharrik ez dago: saiatuz gero, ez dago ezinezkorik. Esan erraz 
egiten da, gero!

Gero eta gehiagotan egiten dugu topo horren antzerako me-
zuekin, alegia, ahaleginduta dena lor daitekeelakoekin. Hala 
ere, gehiegitxo ez ote delakoan nago horiek bere horretan bar-
neratzea eta sinistea, gauza jakina baita dena ez dela lorgarria 
edo eskuragarria. Lelo horiek abiapuntu hartuta abantatzen 
gara askotan edozein erronkaren aurrean, eta emaitza espero 
genuena izan ezean… gureak egin du: antsietatea, fustrazioa, 

presioa, iritsi ezin sentsazioa… Esango nuke denok sentitu du-
gula inoiz aipatutako sentipen horietako bat edo beste.

Zabaldu beharreko mezua bestelakoa izan beharko litzatekee-
loakoan nago: saiatzea da kontua, ametsak egia bihur daitezen 
borroka egin beharra dago, zalantzarik gabe. Bidean zailtasunak 
topatuko ditugu eta eginahalak egingo ditugu aurre egiteko, 
baina lortzea ez dagoela beti gure esku aurreikusita. Esan gabe 
doa ahalegindu barik nekez iritsiko garela helmugara, baina 
ahaleginduta ere, ez beti. Eta garrantzitsua iruditzen zait hori 
argi izatea. Izan ere, askotan helmugak itsutzen gaituen irudi-
pena dut, eta lehentasuna beharko lukeena, hau da, prozesuaz 
gozatzea, ahaztu egiten zaigu bidean.

Zutabe honi hasiera ematen dion esamoldearen antzeko 
esaera baikorrak ondo daude kamisetak, kikarak, oroigarriak 
eta horrelakoak apaintzeko, baina ez ditzagun bihurtu bizitza-
lelo, geure kalterako izan daitezke eta. Baikorrak izan beharra 
dago, bai, baina hankak lurrean ditugula.

Ezina ekinez  
BETI egina?

"Ahalegindu barik, nekez 
iritsiko gara helmugara, baina 
ahaleginduta ere, ez beti"

Malen Illarramendi
Malen Illarramendi
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Aurreko domekan 60 
lagun inguru bildu zi-
tuen Eibarko Baso Bi-

ziak plataformak ‘Eibarko 
basoak ezagutuz’ ekintzaren 
barruan. Izenak dioen bezala, 
inguruko mendietan zehar ibili 
ziren gure naturak eskaintzen 
digunaz gozatzeko eta, batez 
ere, jabetzeko. “Uste dugu he-
rri mailan basoen inguruko 
pedagogia landu behar dela. 
Izan ere, logika erabiliz gero, 
ezagutzen ez duzuna ez duzu 
maitatuko”, esan digu Amagoia 
Gomez Eibarko Baso Biziak 
elkarteko kideak.

Domekako ekintzan zenbait 
familiak hartu zuen parte, bai-
na izan ziren ume barik joan-
dako helduak ere. Goizean goiz 
jarri ziren martxan, 09:30ak 
bueltan, eta Untzagatik Sakun 
ingurura jo zuten lehenik. Egi-
tasmoaren helburuetako bat 
ezkurrak biltzea, gordetzea eta 
ernatzea zen, haritzaren bizi-
zikloa nolakoa den ezagutzeko 
eta prozesu horretan ezkurrak 
nolako garrantzia duen jaki-
teko. Beraz, Sakunen bertan 
ezkurrak jasotzen hasi ziren 
eta bidean zehar gaztainak ere 
bildu zituzten.

Handik Arrazolako base-
rrira jo zuten eta geldialdia 
egin zuten bertan, haritzaren 
bizi-zikloa zein den azaltze-
ko, eta gero Sosolara abiatu zi-
ren, Amañatik Untzagara jai-
tsi aurretik. “Untzagan beste 
azalpen bat eman genuen, eta 
ezkurrak eta gaztainak pote txi-
kietan landatu genituen men-
dian hartutako lurrarekin eta 
substratuarekin”, azaldu digu 
Gomezek. “Gero, hozitutako 
ezkurrak bote horretatik bes-
te ontzi handiago batzuetara 
pasa beharko ditugu eta, hor 
urtebete egon eta gero, landa-
rea irten ondoren, helburua da 
Eibar inguruko mendietan lan-
datzea hurrengo urtean (hau 
da, 2023an)”. 300 hazi inguru 
landatu zituzten eta familiek 
etxera eraman zituzten horie-
tako batzuk.

Natur elkartea
Eibarko Baso Biziak iaz sor-
tu zen, inguruko mendietan 

landatzen ari ziren eukalipto 
zuhaitzen inguruan gizartean 
sortutako egonezinaren ondo-
rioz. “Ikusten genuen eukalip-
toa landatzen hasi zirela pinua 
ordezkatzeko, eta kontua da eu-
kaliptoa ez dela Euskal Herriko 
zuhaitza eta, lurra pobretzeaz 
gain, bestelako arazoak sortzen 
dituela: biodibertsitatearen 
galera, ur eskasia, matarrasak 
(arraseko mozketak) maiz sor-
tzea…”, kontatu digu Gomezek. 

izaBeraz, inguruko basoak be-
rreskuratzea eta kontserbatzea 
da gure helburua. Biodibertsi-
tatea zainduz, errekak osasun-
tsu mantenduz eta, ondorioz, 
gure bizi-kalitatea hobetuz”, 
gehitzen du. Izan ere, elkartea, 
eukaliptoaren gaiaren harira 
sortu arren, zerbait gehiago da. 
“Natur elkartea gara”, diosku.

Domekako ekintza peda-
gogikoaz gain, elkarteak bes-
te zenbait egitasmo jarri ditu 

martxan azken urtean. “Umee-
kin ekintzak egitea oso garran-
tzitsua iruditzen zaigu, beraiek 
ikusiko baitituzte orain lan-
datutako zuhaitzak hazten eta 
eurek gozatuko dituzte etorki-
zuneko Eibarko baso biziak”, 
esan digu Gomezek. Horrela, 
herritarrak sentsibilizatzeko 
eta kontzientziatzeko, apirilean 
‘Monolaborantzen ingurumen-
eraginak eta alternatibak’ ize-
neko hitzaldia eskaini zuten 
Coliseo antzokian. “Arrakas-
tatsua izan zen, COVID-19ari 
aurre egiteko neurriak inda-
rrean egon arren, 100 lagun 
inguru batu ginelako”, diosku 
elkarteko kideak.

Maiatzean Matsariatik gora 
erreka garbiketa egin zuten eta 
50 lagun inguru ibili ziren ekin-
tza horretan. Bestetik, gura-
soek eta umeek Santa Kurutz 
inguruko basoa ezagutzeko ir-
teera antolatu zuten eta, gunea 
garbitzeaz gain, hango zuhaitz 
batzuk identifikatu zituzten. 
Eta ekainean, azkenik, esko-
la batean Eibarko Baso Biziak 
elkartearen inguruko hitzaldia 
eskaini zuten.

Talde-lan ezberdinak
Elkarteak 25 kide ditu lanean 
eta 90 bazkide inguru daude 
Eibarren, baina gehiago dira. 
Izan ere, Eibarko taldeak Sora-
luzen sortu zen elkartean izan 
zuen inspirazioa eta, hemen-
goaren atzetik, Amurrion, Ber-
garan eta beste zenbait herritan 
taldeak sortu ziren. Horrela, 
ekainean Baso Biziak izeneko 
plataforma sortu zen, Euskal 
Herriko kolektibo ezberdinak 
batuz, tartean Eibarko Baso Bi-
ziak. “Elkarlana ezinbestekoa 
da”, Gomezen ustez.

Eibarko Baso Biziak erakun-
deko 25 kideak lan-talde ez-
berdinetan banatzen dira. Tal-
de pedagogikoa dago (ekintzak 
antolatzen dituena), komuni-
kazio taldea (prentsa oharrak 
idazten dituena, sare soziale-
taz arduratzen dena, eta he-
dabideekin eta herritarrekin 
harremana duena), talde eko-
nomikoa (diru kontuez ardu-
ratzen dena) eta harremanez 
arduratzen den taldea. “Uda-

Herritar 
biziekin  
basoak bizi
Eibarko Baso Biziak elkarteak urtebete darama 
herriko basoak babesten eta, denbora asko ez den 
arren, erakundeak hainbat lorpen izan ditu. Herria 
mobilizatzeaz, pedagogia egiteaz eta ingurunea 
babesteko kontzientzia hedatzeaz gain, inguruko 
mendietan gertatzen diharduen aldaketari alternatibak 
bilatu dizkio, Eibarko basoak berreskuratzeko eta 
kontserbatzeko asmoz.
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larekin, lur-jabeekin, baserri-
tarrekin… berba egin behar 
dugu eta hortaz arduratzen da 
azken talde hau”, azaldu digu 

Gomezek.
Elkarteak harreman ona du 

Udalarekin. “Badirudi elkarla-
na posible dela”, euren ustez, 

“baina egia da Udalaren gauzak 
asko moteltzen direla eta lurrak 
erosteko orduan lehenbailehen 
erostea komeni da, eukalipto 
landaketak egiten dituztenak 
(Guriezoko enpresa bat, Kanta-
briakoa) segidan jartzen direla-
ko harremanetan lur-jabeekin 
lurrak erosteko”, kontatu digu-
nez. Beraz, elkartea tentuz ibili 
behar da, salmentei adi.

Erakunde publikoekin ha-
rremanak dituzten bezala, 
lur-jabe eta baserritarrekin 
ere hartu-emanean dabiltza 
natura elkartekoak. Ez dute 
inoren aurka joan nahi, alde 
guztiekin harreman ona izatea 
da euren asmoa, eta proposa-
men bat landu dute lur-jabeei 
eskaintzeko. “Baso bizia dei-
tzen duguna”, dio Gomezek. 
“Hau da, basoa bere horretan 

lagatzea eta ea zer irteten den. 
Hasieran, sasia irtengo da, de-
netatik, baina segida-ekologiko 
normal batean sasi hori usteldu 
egingo da, organikoa sortuko 
litzateke eta, horrela, baso be-
rria. Adibidez, Txontatik gora 
igoz gero, San Salbador ingu-
ruan depositoa zegoen tokian 
bertako basoa ari da irteten. 
Berez lagatzen baduzu, denbo-
rarekin, bertako basoa sortzen 
da”, gehitzen du.

Hori da kontua, denbora. 
“Badakigu aukera horrek lur-
jabeei ez diela onura ekono-
mikorik emango, baina Errez 
kooperatibak etekin ekonomi-
koa ematen duen kudeaketa 
jasangarri bat planteatzen du 
eta guk hori proposatzen dugu. 
Haritza eta pagoa landatuz ete-
kin ekonomikoa atera deza-

Domekan, ezkurrak eta gaztainak batu eta landatzeaz gain, inguruko basoak ezagutzeko aukera egon zen.
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kezula dio kooperatibak. Hau 
da, aukera ez dela eukaliptoa 
landatzea edo bestela ezer, ba-
daudela aukera gehiago”, argitu 
digu Gomezek.

Baso bizien aukerak
Natur elkarte eibartarreko ki-
deak oso motibatuta eta gogo-
tsu daude ekintzak burutzeko. 
“Denon artean lortuko dugu 

Eibar biziago bat eraikitzea!”, 
dio ozen elkarteak. Horretara-
ko, hitzaldiak, erreka garbike-
tak, baso- eta erreka-ekosiste-
mak ezagutzeko eta aztertzeko 
ekintzak, lurren erosketak eta 
kustodiak, eta beste hainbat 
ekintza egiten jarraituko dute.

Hori guztia aurrera eramate-
ko ezinbestekoa izango da baz-
kideen laguntza eta, norbaiti 

proiektua erakargarri egiten ba-
zaio, eibarkobasobiziak@gmail.
com helbidera idatzi dezake. 
Gainera, naturari buruzko in-
formazioa jasotzen duen buletin 
bat argitaratzen dute aldizka.

Eibarko kasu zehatza albo 
batera lagata eta Euskal Herri 
mailan lan egiten duen Baso 
Biziak plataformarekin bat egi-
nez, ekitaldi berezia egingo dute 

azaroaren 27an, zapatuan, Irun-
go Txingudi BHIn, 10:00eta-
tik 13:30era eta 15:30etik 
18:00etara. ‘Baso bizien auke-
rak’ da jardunaldiaren izenbu-
rua eta hitzaldiak, tailerrak eta 
bestelako ekintzak egingo dira 
bertan eta, parte hartu nahi iza-
nez gero, aurretik izena eman 
beharko da basobiziakplata-
forma@gmail.com helbidean.

Eibarko Baso Biziak elkarteak 25 kide eta 60 bazkide inguru ditu.
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Noiztik ari zara heriotzarekin 
lotutako horrelako saioak egi-
ten? Nola hasi zinen? 
Orain dela 12 bat urte nire bizi-
tza goitik behera aldatu nuen. 
Yoga eta meditazioa egiten hasi 
nintzen, eta hor hasten zara 
pentsatzen nondik gatozen, 
nora goazen, zertarako gau-
den hemen... horrelako galde-
ra existentzialak egiten.Eta iaz, 
pandemia hastearekin batera, 
lana laga nuen. Iaz hilzorian 
daudenei laguntzeko ikastaroa 
egiten hasi nintzen eta irailean 
amaitu dut. Berehala hasi nin-
tzen “couching” ontologikoa-
ren inguruko beste ikastaro bat 
egiten, hori uztailean amaitu 
nuen, eta tartean beste hainbat 
ikastaro egin ditut, energia eta 
horrelako kontuen ingurukoak, 
baina bereziki ospakizunei bu-
ruz ikasten aritu naiz

Ospakizunak esaten duzunean, 
zer esan nahi duzu? 
Elizak egiten dituen ospakizun 

guztiak, baina  elizatik kanpora 
egiteko, horrelakoak egiteko 
aritu naiz ikasten. Nik berez 
ez daukat inolako arazorik Eli-
zarekin, nahiz eta nire iritziak 
izan, baina ikusten dut kalean 
horren beharra dagoela. Gizar-
teak Elizatik kanpora aukerak 
izatea eskatzen du. Pandemian 
bideokonferentzia asko egin di-
tut eta horrelako batean 30 urte 
Mallorcan bizitzen daramatzan 
emakume britaniar bat ezagutu 
dut. Berak 15 urte inguru da-
ramatza horrelako ospakizu-
nak egiten eta berarekin ikasi 
dut. Denetariko ospakizunak 
dira: bataioak, jaunartzeak, 

ezkontzak eta baita funeralak 
ere, norbait hiltzen denean hori 
moduren batean ospatzeko eki-
taldiak. Orduan, une honetan 
buru-belarri nabil funeraria, 
tanatorio eta horrelakoekin. 

Eibarren bi saio antolatu di-
tuzu azarorako. Noiz eta non 
egingo dira?
Azaroan, bigarren astean, bi-
garrenez egingo dugu “Dando 
vida a la muerte” izeneko festi-
bala. Asmoa ahal dugun herri 
guztietan heriotzarekin lotu-
tako dinamikak antolatzea da. 
Hortik Eibarren “death cafe” 
edo heriotzaren-kafea deitzen 
den hori antolatzea. Hainbat 
ate jo eta gero, azkenean Arra-
te Kultur Elkartean pare bat 
saio lotzea lortu dut: azaroaren 
2an euskerazkoa egingo dugu 
eta azaroaren 4an, berriz, gaz-
telerazkoa. Biak hasiko dira 
18:30ean eta partehartzea doa-
nekoa izango da (informazio 
gehiago 677559682 zenbakian).

Eta zer egiten da horrelako 
saioetan? Nolakoak izaten 
dira?
Bertara joaten den jendeak 
heriotzari buruz berba egiten 
du. Horretarako giro atsegina 
eta lasaia egotea garrantzitsua 
da, jendeak modu librean, lasai 
berba egiteko. Eta, ahal dela, 
kafetxoren bat hartzeko aukera 
badago, primeran!

Ez gaude ohituta heriotzaren 
inguruan horrela berba egi-
tera. Jendeari hastea kosta-
tzen zaio?
Noski, ez gaude horretara ohi-
tuta eta kostatu egiten da. Bes-
te edozein aldaketa emateko 
gertatzen den bezala, honetan 
ere denbora beharko da gauzak 
aldatzeko, horretan zalantzarik 
ez dago, aldaketa ez da datorren 
asterako izango. Baina, dena 
dela, Euskal Herrian bertan, 
norbait hiltzen zenean beste 
modu bateko ospakizunak, gaur 
egun ezagutzen ditugunekin 

“Heriotzari buruz 
naturaltasunez 
eta giro atsegin 
batean berba 
egitea beti da 
aberasgarria”
Gure kultura eta ohituren arabera, azaroaren lehen 
egunean ospatu ohi dugu Domusantu eguna eta horrek 
aitzakia ematen die askori hilerrietara gerturatzeko. 
Hala ere, aukeran, asko dira kanposantura gerturatu 
nahi ez dutenak. Paradoxikoki, laster ikusiko ditugu 
denda askotan mamu, eskeleto, sorgin eta kalabazak, 
haur eta nagusien jostagarri. Eta hildakoei eskeinitako 
giro horretan antolatu ditu “Death Cafe” edo 
heriotzaren-kafe saio bi gure elkarrizketatuak.

Azaroaren 2an 
eta 4an egingo 
dira “Death Cafe” 
izeneko saioak 
Kultun

<<<  FERNANDO BLANCO 
Argiola  >>>
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zerikusi gutxi duten hileta-os-
pakizunak egiten zirela gauza 
jakina da. Beraz, lehenago bide 
bat hartu genuen bezala, bidea 
kontrako norantzan edo egite-
ko ahalmena daukagu, atzera 
botatzeko. Eta, neri behintzat, 
hala izatea gustatuko litzaida-
ke. Baina, horretarako, jendeak 
heriotza onartu behar du.

Ezagutzen ez dugunaren au-
rrean beldurra izan ohi dugu. 
Horrelako saioak antolatze-
ko orduan horrelakorik senti-
tu duzu? Nolako harrera iza-
ten dute?
Lehen esan dudan moduan, ni 
erlijiotik kanpora nabil, ber-
din  dit besteak sinesdunak izan 
ala ez, hortik kanpora dagoen 
zerbait delako. Bakoitzak bere 
sinismenak izango ditu, bai-
na honek ez dauka zerikusirik 
horrelako kontuekin. Egia da 
heriotzari buruzko zerbait an-
tolatu nahi duzula esatean batek 
baino gehiagok mesfidantzaz 
begiratzen dizula, sektaren ba-
tekoa izango ote zaren edo, ho-
rren beldur. Hortik gauzak argi 
eta garbi, besteek ondo uler-
tzeko moduan azaltzearen ga-
rrantzia. Azken batean kafetxo 
bat hartu, pasteltxo batekin edo 
pasta batekin, eta horretaz hitz 
egin, besterik ez dugu egiten. 
Atzo bertan hori egin genuen 
Tolosan, 12 bat lagun elkartu 
eta horretaz hitz egiten egon 
ginen. Bakoitzak bere espe-
rientziak kontatzen ditu, gaur 
egungo egoera pertsonala zein 
den, berak heriotza nola ikusten 
duen, eta aberasgarria izaten 
da. Azkenean bakoitzak bere 
iritziak dauzka, baina taldean, 
bakoitzak berea komentatzen 
hasten bagara, konturatzen has-

ten gara beste batek esandako 
zerbait interesgarria dela gu-
retzat, adibidez. Edo guri pa-
satzen zaizkigun gauzak beste 
batzuei ere gertatzen zaizkiela 
konturatzen gara.

Nolako jendeak hartzen du par-
te heriotzaren-kafe horietan?
Lehenik eta behin, etortzen den 
jendea askatasun osoz etorri 
behar da, eta parte hartzen du-
ten beste guztiekiko errespe-
tuarekin. Eta bere iritziak bere 
iritziak dira, hau da, ez dira ez-
tabaidatzeko gauzak. Norbai-
tek komentatu edo bere iritzia 

eman nahi badu, ondo, baina 
iritzia besterik ez da. Inork ezin 
dio esan hori horrela ez denik, 
edo oker dagoenik. Hau ez da 
eztabaidarako tokia. Denok 
ulertzeko moduko adibide bat 
ipintzearren, txikiteoan dabilen 
lagun koadrila batek foballaz 
aritzen denean? Ba horren pa-
rekoa litzateke, baina foballari 
buruz hitz egin beharrean, he-
riotzari buruz berbetan, hori li-
tzateke aldea.Eta esperientziak 
partekatze horretatik abiatuta, 
batzuk besteen berri izatea beti 
da aberasgarria norberarentzat, 
bakoitzak ditugun beldurrak 

gainditzeko, laguntza behar 
izanez gero norengana jo de-
zakegun eta beste gauza asko 
ikasten dira eta. Eta oso garran-
tzitsua izaten da arduraduna, 
noizean behin beti egoten de-
lako partaideren bat besteak 
berera eramateko gogoz joa-
ten dena, eta horrelako jarrerak 
mozteko arduraduna egotea 
oso garrantzitsua da. Horre-
lakoak asko zaindu behar dira, 
azkenean jende guztia gustora 
egon ahal izateko, babestuta da-
goela sentitu behar du. Saioek 
ez daukate iraupen finko bat, 
baina normalean pare bat ordu-
koak izaten dira. Bestela, nahi 
izanez gero, hurrengo egunera 
arte luza daitezke, eta hori ez 
da komeni

Gure artean horrelako gauzak 
nahiko berriak izan arren, bes-
te herrialde batzuetan heda-
tuago daude...
Death Cafe izeneko eredu hau 
2011n garatu zuten Jon Under-
wood eta Sue Barsky Reid sor-
tzaileek, Bernard Crettaz, Suiza 
Romanceko ikerketa tanatolo-
gikoen elkarteko soziologo sui-
tzarraren ideietan oinarrituta. 
Izan ere, suitzar horrek 1989an 
sortu zituen “Cafe Mortel” ize-
nekoak. Edozein modutan ere, 
izen batekin edo beste batekin, 
funtsa ez da aldatzen: heriotza-
ri buruz libreki hitz egitea da 
helburua, leku atsegin batean, 
kafea edo infusioa eta bizkotxoa 
dastatu bitartean. Azken ba-
tean, horrelakoekin lortu nahi 
duguna gizarte mailan heriotza-
ren inguruan ikusgarritasuna 
piztea eta tabuak apurtzea da, 
beste gai batzuetaz bezala, he-
riotzari buruz ere naturaltasun 
osoz berba egitea .

“Erlijio 
guztietatik 
kanpora ere 
heriotzaren 
inguruko 
ospakizunak 
egiten dira”

“Heriotzari 
buruzko gure 
ikuspegia 
aldatzeko 
denbora asko 
pasatu beharko 
dela jakina da”
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>>> Eibarko aizkolariak gero 
eta erregulartasun handiagoa 
dihardu erakusten, batez ere 
azkenaldian txapel bat bes-
tearen atzetik irabazten dabi-
lelako. Oraingoan Lizarrako 
Remontival pilotalekuan na-
gusitu zen aurreko domekan, 
Nafarroa Oinezeko “Hegan 
Oinez” jaialdiko egitarauaren 
barnean antolatutako herri-
kirol saioan. Urrezko Aizko-
lari Txapeldunen Ligako fi-
nalean hiru aizkolarik hartu 
zuten parte, Suharri Rodriguez 
laugarrenak gaixorik jarri eta 
ezin izan zuelako parte hartu. 

Hiruren arteko lehian, Hodei 
Ezpeleta “Bihurri”-k hasieratik 
hartu zuen aurrea eta amai-

tzean ere bera izan zen indar-
tsuena. Lau probetatik hirutan 
nagusitu zen eibartarra: enbor 

txikiarekin azkarrena izan zen, 
Ibai Soroari 8 segundo kan-
duz eta Jokin Urretabizkaia 
“Basozabal”-i 17; zutikako la-
nean Hodeik 26 segundo ate-
ra zizkion Basozabali eta 34 
Soroari; 60 pulgadakoarekin 
Basozabalek irabazi zion, hor 
Bihurrik bigarren amaitzeko; 
eta, azkenik, proba luzean ei-
bartarrak 12 minutu eta 42 se-
gundoko denbora behar izan 
zuen lanarekin amaitzeko eta 
minutu erdiko tartea atera zion 
bigarrenari, Basozabali, Soroa 
askoz urrutiago geratzen zen 
bitartean.

Urrezko Aizkolari Txapeldunen Liga ere Hodei Ezpeletarentzat

>>> Urriaren 29an irten eta 
azaroaren 1ean bueltatzeko ir-
teera antolatu dute, Eibar FT-k 
Valladoliden hilaren 31n, arra-
tsaldeko 18:15ean, jokatu behar 
duen partidua ikusteko auke-
ra eskaini eta zubia aprobetxa-
tzeko asmoarekin. Untzagako 
Jubilatu Etxetik antolatutako 
bidaian izena ematen dutenek 

Valladoliden izango diren kul-
tur ekitaldi guztietan gidaria 
izango dute. “Egonaldia berta-
ko lau izarreko Juan de Austria 
hotelean izango da, mantenu 
osoan eta, hiriburuko katedrala 
bisitatzeaz gain, Eskulturako 
Museo Nazionalean eta Bodega 
Ruedan ere izango gara”, diote 
antolatzaileek.

Valladolid-Eibar ikusteko, lau 
eguneko egonaldia aukeran

Bihar hiru txirlo txapelketaren 
jardunaldia Soraluzen

>>> Aurreko zapatuan eta do-
mekan Gasteizko Armentiako 
oihanean jokatutako txakur-
kroseko Euskadiko Mushing 
txapelketan, eibartarrak Dex-
ter txakurrarekin hartu zuen 
parte bikejoring modalitatean 
(txakurrak tiratutako bizikleta 
gainean) eta bertan irabazle 
izan zen herri-proban; ez hori 
bakarrik, Zeusekin ere laster-
keta bikaina egin zuelako he-
rri-kanikros modalitatean, hor 
bigarren postuan amaitu eta 
zilarrezko domina irabazteko. 
Txapelketa zortzi maila ezber-
dinetan jokatu zen eta, infan-
tiletan, Irati Oregi Andoniren 

iloba (argazkian) 3. sailkatu zen 
sailkapen orokorrean. Kanikro-
sak badu etorkizunik gurean.

Andoni Mayo bikain Gasteizen 
egindako Mushing txapelketan

>>> Bertako San Andres auzoko 
bolatokiak hartuko du txapel-
ketaren bigarren jardunaldia, 
arratsaldeko 17:00etatik au-
rrera jokatuko den tiraldian. 
Aurreko zapatuan Elorrioko 
Argiñetan jokatutako lehenen-
go botaldian 73 bolarik hartu 
zuten parte eta Jose Gabriel 
Nuñez soraluzetarra nagusitu 
zen, zortzi txirlorekin, eta bere 
atzetik sailkatu ziren, seirekin, 
Asola Berriko Bittor Rodriguez 
eta Markinako MX3T taldeko 
hirukote bat (Jon Aransolo, Jose 
Angel Fernandez eta Oier Azu-
mendi). Bost txirlorekin geratu 
zen jarraian Sergio Rodriguez 

eibartarra. Arrakastatsu abiatu 
den Euskal Herriko txapelke-
taren 31. edizio honetan, gure 
herriko Asola Berri A da lehen 
liderra taldeka.

Mikel Urkia eta Bittor Rodriguez.

Teneriferaino joandako Eibar FT-aren zaletuak, partiduaren aurretik.
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Azaroaren 1eko zubirako txangoa antolatu dute Deporren
>>> Huescan dagoen Guara 
Mendilerrora egingo dute ir-
teera hori, zapatuan (hilaren 
30ean) irten eta astelehenean 
(azaroak 1, Domusantu egu-
nean) bueltatzeko. Behin goi-
zaldean Eibartik irtenda, egun 
horretan Cambon sakanatik 
Gabardiella pikura igoko dira, 
bigarren egunean Pedruel, Ca-
bezo de Guara eta Bara lotuko 
dituzte eta, hirugarrenean az-
kenik, San Julian de Banzotik 
irtenda, Aman eta San Migue-

leko Peñak egin ondoren, San 
Julianera itzuliko dira berriro. 
25 plazako muga ezarri dute 
irteera horretarako eta ber-
tan parte hartzeko “derrigo-
rrezkoa da federatuta egotea”. 
Eibarko Klub Deportibokoek 
irteera Elgoibarko Morkaiko 
mendizale elkartekoekin bate-
ra antolatu dute. Interesatuek 
martitzen eta eguenetan jo de-
zakezue Deporrera, 19:30etik 
20:30era, informazioa jaso eta 
izena emateko. 

Aurretik, bihar Artzaintza-
ren Naturbidearen 15. etapan 
izango dute hitzordua Depo-
rreko mendizaleek. Horko 
abiapuntua Barazar mendatea 
izango da, gero Ipergorta ton-
torrera (1.235 metro) igotzeko 
eta, handik bueltan, Sarriako 
parketxean amaitzeko. Montes 
de Palenciara egindako irtee-
ran, bestalde, 16 laguneko tal-
dea izan zen “giro ezinhobean” 
aurrez prestatutako mendi ton-
tor guztiak eginez.

Astelenak pilota partiduak hartuko ditu gaur, bihar eta etzi

Judoak jai handia bizi izan 
zuen Ipurua kiroldegian
>>> Hiru izan ziren Ipurua ki-
roldegian aurreko zapatuan 
jokatutako judo-txapelketak. 
Goizean Gipuzkoako haurren 
txapelketa jokatu zen, neska 
eta mutilen modalitateetan; 
lehiaketa horretan, Kalamua 
klubeko Eneko Kortak (argaz-
kian podiumean) zilarrezko 
domina irabazi zuen. Jarraian 
Eibar Hiriko Haurren XLII. 
judo txapelketa jokatu zen, 
txiki eta infantil mailetako 
judokek domina uzta handia 
jasotzeko. Eta arratsaldean 

emakumezkoen Eibar Hiria 
nazioarteko XXVI. judo txa-
pelketa jokatu zen, Kalamua-
ko ordezkariek emaitza bikai-
nak eskuratuz: horrela, Oihana 
Gonzalezek urrezko domina 
irabazi zuen kadeteetan eta 
Nekane Muguruzak zilarrez-
koa seniorretan. Aurtengo edi-
zioan Italia, Portugal, Andorra, 
Madril, Aragoi, Nafarroako 
bost eta Euskadiko beste hiru 
kluben parte-hartzea izan zen.

Kalamua klubak antolatu-
tako txikienen txapelketetan, 

bestalde, Arrasate, Irun, Legu-
tio eta Errioxako judo klubeko 
ordezkariek hartu zuten parte, 
ehun bat lagunekin. Izena ema-
teko kuota ere berezia izan zen, 
iraungitze datarik gabeko kilo 
bat janari izan baitzen, “parte 

hartzen dugun txapelketa guz-
tietan Bergarako janari-ban-
kuarekin kolaboratzen dugu-
lako”.Kalamuakoen hurrengo 
erronka hilaren amaieran jo-
katuko den jiu-jitsuko Eibar 
Hiria torneoa izango da.

>>> Etzikoak, jakina, profe-
sional mailako jaialdia hartu-
ko du, tartean lau eta erdiaren 
barruko txapelketa nagusiaren 
final-laurdeneko ligaxkako az-
ken jardunaldiko Ezkurdia eta 
Jakaren arteko norgehiagoka-
rekin (lehenengoa sailkatuta 
dago, bestea kanpoan). Hori 
izango da partidu nagusia eta 
aurretik Victor-Galarza eta Za-
bala-Martija bikoteen artekoa 
ikusi ahal izango da, eta hiru-
garren eta azken partiduan Da-
riok eta Egiguren V.enak neur-
tuko dituzte indarrak promozio 
mailako finalerdietara pasa-
tzeko partidu erabakigarrian. 

Gaur eta biharko jaialdie-
tako protagonistak, bestalde, 
Klub Deportiboko Pilota Es-
kolakoak izango dira. Gaur 
arratsaldeko 17:30ean hasiko 
den jaialdiak lau partidu har-
tuko ditu, lehenengoko hirurak 
Errendimenduko Gipuzkoako 
Txapelketakoak eta azkena fe-
deratuentzako eskuz binakako 
Gipuzkoako Txapelketakoa. 
Jaialdia infantil mailako hiru 
neurketekin hasiko da, hiru-
rak ere Eibarko eta Azkoitiko 
pilotarien artekoak: 2. mailan 
Klub Deportiboko Varonak 
Alberdi azkoitiarra izango du 
aurkari eta, jarraian, 1. mailan, 

Urkiaga eta Azpilikueta eibar-
tarrek Etxaniz eta Aldazabali, 
hurrenez hurren, egingo dite 
aurre. Gaurko azken partidua 
helduen artekoa izango da, 
eskuz binaka, eta hor Narbai-
za-Agirresarobe Eibarko bi-
koteak Ataungo Mendizabal-
Loidi izango du aurrez-aurre. 
Bihar goizeko 11:00etan hasiko 
den jaialdian, bestalde, partidu 
bakarra izango da, hori ere hel-
duen mailako eskuz binakako 
probintziako txapelketakoa: 
Azkargorta-Txurruka gure he-
rriko bikotea Zumarragako Iza-
girrek eta Zuloagak osatutakoa 
ahaleginduko da gainditzen.Aspeko Egiguren V.ena.
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Kontsumo Arduratsuaren 
Azoka arrakastatsua 
Zapatuan egin zen VI. Kontsumo Arduratsuaren Azoka Un-
tzagan, Egoaizia Gobernuz Kanpoko Erakundeak antolatuta, 
Udalaren eta Kutxa Fundazioaren babesarekin. Lierni Fer-
nandez proiektuen arduradunak azaldu digunez, “Egoaiziak bi 
hamarkada baino gehiago daramatza giza garapen iraunkorra 
sarean sustatzen, gizarte bidezkoagoak, demokratikoagoak eta 
solidarioagoak eraikitzen lagunduz”. Gizarte eraldaketarako 
hezkuntza proiektu baten barruan, kontsumitzeko beste modu 
batzuk ezagutzera emateko asmoz egin zen azokan 20 erakun-
de eta eragile inguruk hartu zuten parte. Antolatzaileen berbe-
tan, “oso giro polita suertatu zen eta, eguraldia gure lagun, par-
te-hartzea bikaina izan zen”. Besteak beste, bertako ekoizleak, 
agroekologia, finantza etikoak, energia berriztagarriak, bidezko 
merkataritza, 0 kilometroko elikagaiak, artisautza eta koope-
ratibak bildu zituen azokak eta, gainera, umeentzako tailerrak, 
erakusketak, batukada eta beste hainbat jarduera egin ziren. 
Azokak izan zuen harrerarekin oso pozik daude antolatzaileak.

BIDEOA
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Joan den eguenean zure az-
ken liburua aurkeztu zenuen 
Arrate Kultur Elkartean, behin-
goz herrikideen aurrean. Zer 
moduz egon zen?
Niretzat gauza berria izan zen, 
aurreko liburuak Eibarren aur-
keztu izan dituzte, baina ezin 
izan naiz egon. Bertan egon edo 
ez, egundoko poza sentitzen 
duzu zuk idatzitakoa jendeari 
gustatzen zaiola ikustean edo, 

gutxienez, zurekin bat egiten 
dutela elkartasuna adieraziz.

Orain, irakurleekin hartu-
eman zuzena izan duzu. No-
lakoa zen barruan zeudenean?
Espetxean egon arren, kan-
poan zegoen jende askorekin 
izan dut harremana. Astero 
gutunak edo bestelakoak bi-
daltzen nizkien lagun jakin 
batzuei, bertso eta olerkiekin. 

Gainera, liburuen aurkezpenen 
bideoak bidaltzen zizkidaten.

Zure jaioterrian izanda, zer-
bait berezia prestatu zenuten 
egueneko aurkezpenerako?
Jone San Ildefonsok aurkezpe-
na egin zuen eta, gero, Xabier 
Amurizak hartu zuen hitza. 
Ondoren, Arrate Gisasolak 
abestu egin zuen eta, nik berba 
egin ostean, Silvio Rodriguezen 

abesti bat euskaraz abestu zuen 
nire omenez. Noski, Mitxel Sa-
rasketa Ataramiñe editorialeko 
arimak ere berba egin zuen.

Idazle moduan hasi duzun 
bidean, berebizikoa izango 
zen Ataramiñeren lana, ezta?
2001. urte inguruan sortu zen 
Ataramiñe eta preso ezberdi-
nek egindako lanak batzen eta 
zabaltzen joan da. Oso aberas-

Ibon Muñoak ez du bere burua idazle moduan ikusten, zazpi liburu idatzi arren. Zazpi liburu zazpigarren ziegan, 
1018. bertso giltzapean, 20 urtez egon baita kartzelan. Azken lanak ‘Gure Ama-Lur feminista da’ du izenburua 
eta bertan irakurri daitezkeen bertsoek aurreko liburuen ildoari eta kronologiari jarraitzen diete. Xabier Amuriza 
idazleak egin du liburuaren hitzaurrea eta irudiak Mikel Zarrabek egin ditu.

“Sormena lantzea oso 
garrantzitsua izan da 
espetxealdiari aurre egiteko”

<<<  IBON MUÑOA  •  Idazlea  >>>

Kartzelatik mundua nola ikusi duen jakin dezakegu Ibon Muñoaren liburuen bitartez. EKHI BELAR
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garria izan da. Aukera handiai-
zan da guretzat, baina ez ba-
karrik idazteko orduan, baita 
bestelako espresio artistikoak 
lantzeko ere. Batzuek margotu 
egiten zuten, zura landu bes-
te batzuek, eskulanak bat edo 
bestek… Gure sormena sustatu 
du moduren baten.

Sormena lantzea lagungarri 
izan da espetxean?
Oso garrantzitsua izan da espe-
txealdiari aurre egiteko. Beste 
batzuek ikasketak egiten dituz-
te, adibidez. Nik kazetaritza 
ikasketak hasi nituen, baina 
2003an EHUtik bota egin gin-
tuzten (Aznarren Gobernuko 
Acebes ministroak, esanez eu-
rek UNED hobesten zutela). 
UNEDen kazetaritza ematen 
ez dutenez, historia egiten hasi 
nintzen; baina, Kordoban nen-
goenez, gazteleraz nahitaez. 
Lehen hiru azterketak gaindi-
tu egin nituen, baina euskara 
hobetzea erabaki eta karrera 
laga nuen. Puerto I espetxean 
ikastaro batzuk egiten hasi nin-
tzen, aukera zegoelako, bai-
na Kordoban ez. Bertan egon 
nintzen sasoi bietan tailer ba-
tean sartzeko aukera besterik 
ez nuen eduki.

Nola hasi zinen olerkiak idaz-
ten?
Lehen liburua 2011. urtean 
argitaratu nuen, baina espe-
txealdiko lehen urteetan 34 
olerki idatzi nituen, kartzela-
ko usteak jasoz. Gero, ikasten 
hasi nintzenez, idazteari laga 
nion. 2007ko azaroan, bi urte-
tik behin Arrate Kultur Elkar-
tean gure eskulanekin egiten 
den erakusketa prestatu zuten 
eta Irene Zarrauak esan zidan 
nahi banuen pare bat eskulan 
bidaltzeko, baina eskulaneta-
rako batere iaioa ez naizenez, 
olerki bi bidali nituen.

Horrela berrekin zenion oler-
kigintzari?
Sasoi hartan, bi astetik behin 
olerki bana idazten nuen. Gero, 
ziegan Herria 3000 hiztegia 
nuen eta, bertan bertso-sorten 
neurriak agertzen zirenez eta 
1983an Xabier Amurizarekin 

ikastaro batean ikasitakoa ba-
rruan nuenez, bertsolaritzaren 
munduan hasi nintzen. Or-
duan neurriak bakarrik erres-
petatzen nituen, errimak ez. 
Gero eta olerki gehiago idazten 
joan nintzen, aste batean olerki 
bat eta hurrengoan bertso-sor-
ta bat. Halako batean, astero 
olerki bat eta bertso-sorta bat 
idazten hasi nintzen, eta sor-
kuntza lana metatzen joan zen.

Liburuen argitalpen urteak 
ikusita, erritmo bizian ida-
tzi duzu.
2014an, bigarren lana kale-
ratu nuenerako, Puerto I-etik 
Kordobara eraman ninduten, 
isolamendura zuzenean. Han 
idatzi ditut gainerako liburu 
guztiak. Ziegek modulu nor-

malen antzeko neurriak di-
tuzte, baina gero leiho txiki 
bat duzu, barra lodiekin eta 
lauki txikidun burdin-sarea-
rekin, eta handik bost metrora 
dagoen horma ikus dezakezu. 
Hortaz aparte, zeru zerrenda 
estua besterik ez da ikusten, 
burdin harien artean. Eske-
rrak horma txoriek abestu egi-
ten zutela, txio monotonoa ba-
zen ere.

Kordoban ez zenuten beste 
ekintzarik (ikasketak, taile-
rrak…) egiteko aukerarik?
Egunero lau ordu irteten ginen 
patiora eta astean bi egunetan 
gela batera joaten ginen ariketa 
fisikoa egitera, baina baliabide 
urriekin. Hori zen gure bizitza: 
patioan kirol pixka bat egin eta 

ziega barruan bakoitza bere 
zereginetan egon.

Olerkigintza ihesbide izan da 
zuretzat?
Bai, horregatik deitu nion 
lehen liburuari ‘Ametsen txo-
koan bizi naiz’. Kartzelaldiari 
aurre egiten gune bat aurkitu 
behar duzu, ezin zara sabaiari 
begira egon.

Nolako baliabideak zenituen 
idazteko, informazioa lortze-
ko, inspiratzeko…?
Adibidez, ‘…eta kitto!’ aldiz-
karia iristen zitzaidan. Gaine-
ra, Gara eta Berria egunkariak 
irakurtzen nituen, eta baita 
Aizu eta Argia aldizkariak ere. 
Bestetik, bisitetan hemengo 
gauzen berri jasotzen nuen. 
Irratia ere entzuten genuen, 
baina zoritxarrez irrati-kate 
guztiak Euskal Herritik kanpo-
koak ziren. Bitxia zen, bestalde, 
telebistan beste autonomia ba-
tzuetako kateak ikusten zirela, 
baina Euskal Herrikoak sekula 
ere ez. Beraz, egoera horretan 
sormena lantzeko irudimenak 
garrantzi handia izan du. Ber-
tso eta olerki asko politikaren 
ingurukoak dira, baina beste 
batzuk kultura, maitasuna eta 
bestelako gaiak lantzen dituz-
te. Badaude, noski, kartzelako 
bizitza nolakoa den kontatzen 
dituzten poemak.

Nolako kontuak, adibidez?
Kordoban, adibidez, lau gale-
ria zeuden. Bata motza, bost 
ziegakoa, eta beste hirurak 
hamar ziegakoak. Momentu 
batean gu hiru galeria horie-
tan geuden banatuta, batean 
hiru kide, bestean beste hiru 
eta horrela. Bizimodua preso 
arruntekin egiten genuen eta, 
zoritxarrez, isolamenduan zeu-
den preso arruntek burua oso 
nahasita zuten. Eurekin izan-
dako esperientziak jaso izan 
ditut. Edo bestetik, patioan 
ikusten nuena islatu izan dut. 
Adibidez, mota ezberdinetako 
zaintzaileak daude, batzuek gi-
zatasuna dute eta beste batzuk 
zorrotzagoak dira. Gizatasuna 
zutenek lurra eta haziak eka-
rri zizkiguten, eta hormaren 

“Egundoko poza 
sentitzen duzu 
zuk idatzitakoa 
jendeari 
gustatzen zaiola 
ikustean”

“Gure egoeran 
sormena 
lantzeko 
irudimenak 
garrantzi handia 
izan du”
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eta zoruaren arteko arrakalan 
pipermina, erromeroa eta ba-
solibondoa landatu genituen. 
Hortik etorri zen ‘Gure Ama-
Lur feminista da’ liburua, na-
turarekin izandako kontaktu 
horretatik eta, noski, feminis-
moak azken urteotan izan duen 
gorakadatik.

Nondik datorkizkizu ideiak?
Berez etortzen dira. Sormen 
dinamika batean sartzen zare-
nean, mendekotasun sindrome 
antzeko izan dezakezu, amaitu 
arte ez duzulako bakerik sen-
titzen. Olerkien zirriborroak 
egin eta karpeta batean sartzen 
nituen, eta han egoten ziren 
denbora batez. Hogei zirribo-
rro edukita, lasaiago hartzen 
nuen, banuelako zerbait, eta 
lasaitasun horrekin ideiak ho-
beto etortzen dira.

Zer jasotzen du ‘Gure Ama-
Lur feminista da’ liburuak?
Ama-Lur feministak bezain 
beste maite dudalako jarri diot 
izenburu hori. Aipatu ditudan 
baldintzetan bizi nintzenez, 
Ama-Lurrek nolako indarra 
duen konturatu nintzen, kan-
poan pandemiarekin konturatu 
garen moduan. 20 urte nera-
matzan Ama-Lur ikusi gabe, 
Guardia Zibilaren autobuseko 
leihatilatik eta gurasoak ikus-
tera ekarri ninduten hiru aldie-
tan Ertzaintzaren autotik baka-
rrik ikusi nuen. Errekaren bat 
ikusi ahal izan nuen, Anboto… 
Urko ez, behe-lainoa zegoelako. 
Eibartarrak Arraten jaiotzen 
gara eta berehalako lotura iza-
ten dugu Ama-Lurrekin. Gai-
nera, txikitan eskura genuen 
Ama-Lur, eta harreman estua 
izan dugu gaztaroan eta hel-

duaroan ere. Kartzelan sartu 
aurretik, Urkulu urtegian iku-
si nuen Ama-Lur azken aldiz, 
atxilotu baino bi egun lehena-
go. Bestetik, erlijio monoteistak 
esan digu Ama-Lur nahi genuen 
bezala ustiatu genezakeela, 
jainkoak horrela nahi zuelako, 
baina Ama-Lurri edertasuna 
murriztu egin diogu etengabe. 
Gizakiak Ama-Lur behar du, 
bizkunde, oreka, sorleku eta 
altxor eternala delako. Ama-
Lur ez da inorena, gu gara Ama-
Lurrenak. Eta bestalde, gauza 
bat argi dut: gaur egun dauden 
ideologia guztietatik feminis-
moa izan daiteke eraginkorrena 
mundu hobe bat eraikitzeko.

20 urte eta gero, nolako mun-
dua aurkitu duzu?
Urte honetan Eibartik kanpo 
gutxi egon naiz, inguruetako 
herrietan bakarrik. Eibar nahi-
ko aldatu da demografikoki eta 
fisikoki. Alfa ez dago, adibidez. 
Bestetik, orain dela 20 urte in-
guru mairuak nahiko errotuta 
zeuden herrian, baina orain ja-
torria beste herrialde ezberdine-
tan duen jende asko ikusi dut. 
Hala ere, eskoletan segregazioa 
ikusten da eta horri astindua 
eman beharko diogu, hurren-
go belaunaldietarako arazoa 
izan daitekeelako, Pariseko 
banlieuetan (aldirietan) ikusi 
diren liskarrak ikusita, adibi-

dez. Ezin dugu inor zokoratu 
eta transmisio-hizkuntza eus-
kara izaten saiatu behar gara. 
Euskara erabili egin behar dugu, 
ez altxor bat bezala manten-
du. Osterantzean, langabeziak 
ere asko kezkatzen nau. Eibar 
zerbitzu-hiria bihurtu da eta 
momentuz eskerrak jendeak 
hemen bizitzen jarraitzen duen, 
kanpoan lan egin arren.

Bertsolari aldizkarian zera 
aipatu zenuen: “Kalean ak-
tibo izan nahi dugu, gatazka 
demokratizatzeko eta 2011. 
urtean hasi zen prozesua ber-
matzeko. Ni bertso-sorta eta 
olerkiekin hori egiten saiatzen 
naiz”. Nola bizi izan duzu ba-
ke-prozesua?
2011. urteko urriaren 20an 
Puerto I espetxeko 4. modu-
luan negoen. Bizipoza eta bi-
zinahia hartu genuen berria-
rekin. 2016. urtean ‘Bidean 
gaude, aurrera goaz, joan zire-
nekin’ liburua argitaratu nuen, 
bake-prozesua hasi eta bost 
urtera bidea horixe zela esa-
teko. Gatazkak jarraitu egiten 
du, gure askatasuna lortzeko 
eskubidea izan arte gatazkak 
jarraitzen duelako, baina beste 
era batera. Bortizkeria bat gel-
ditu egin zen, baina besteak hor 
jarraitzen du. Xabier Amurizak 
pentsatzen zuen nire liburua 
irakurtzerakoan garraztasuna 
edo amorrua aurkituko zuela, 
baina ez. Badakit gertatutako 
guztia, gertatzen ari dena, eta 
argi eta garbi dut gizatasuna 
indartu, eskubideak gauzatu 
eta elkarbizitza sendotu behar 
direla. Gauzak baikortasunez 
eta maitasunez ikustea gusta-
tzen zait, nahiz eta batzuetan 
zaila izan.

“Argi eta garbi dut gizatasuna 
indartu, eskubideak gauzatu eta 
elkarbizitza sendotu behar direla”

“Ideologia guztietatik feminismoa 
izan daiteke eraginkorrena mundu 
hobe bat eraikitzeko”
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Urriaren 9an bildu zen Indale-
cio Ojanguren XXXIV. Argaz-
ki Lehiaketaren epaimahaia 
edizio honetako irabazleak au-
keratzeko eta Bilduma One-
naren Ohorezko Saria Oskar 
Manso gasteiztarrarentzat izan 
da, koloretako “Dolor y Glo-
ria” bildumarengatik. Horre-
kin batera, Ignacio Garay, Luis 
Lainsa (AFIAP) eta Luis Anto-
nio Martinez (ACEF, AFIAP) 
epaimahaikideek beste sari 

hauek ematea erabaki zuten: 
I. Ojanguren Saria Jose Lopezi, 
Angel Sierori, Diego Pedrari eta 
Andres Induraini; Euskal Herri 
mailako I. Ojanguren Saria Ba-
karne Elejalderi, Juan Azofrari 
eta Aitor Aranari; Herri Mai-
lako I. Ojanguren Saria Pedro 
Arriolari, Jose Luis Irigoieni eta 
Virginia Arakistaini: eta 8-16 
urte bitarteko parte-hartzaileen 
Argazki Onenari Saria  Malen 
Carbajok eskuratu du.

Oskar Manso gasteiztarrak 
irabazi du Ohorezko Indalecio 
Ojanguren Saria

Nolatan bururatu zaizue horre-
lako jaialdia antolatzea? Eki-
mena berria da zuentzat, ezta?
Pandemia dela eta, azken 18 
hilabeteak ezer antolatu barik 
egon gara, beste asko bezala, 
eta Galiziako Etxekoak ere zer-
bait egin ahal izateko irrikitan 
geunden. Talde bat ekartzeko 
aukera suertatu zitzaigun eta, 
Kultura Sailekoekin berba egi-
tera joan eta bigarren kontzertu 
bat egiteko aukera zegoela ikusi 
genuenean, ez genuen birritan 
pentsatu beharrik izan.
Zeintzuk dira jaialdian parte 
hartuko duten taldeak?
Galiziatik datoz biak eta han-
go kulturari lotutako musika 
egiten dute, bakoitzak bere es-
tiloarekin. Lehenagotik ezagu-
tzen dut nik Tor eta talde honek 
instrumentu bereziak erabil-
tzen ditu folk estiloko musika 

egiteko. Gainera, kontzertuan 
Pancho Alvarez (biolina), mul-
tinstrumentista ezaguna eta 
Angel Ruiz (banjoa), Overseas 
banjoko munduko txapelduna 
Nashvillen (2004) arituko dira 
taldearekin batera, beste kola-
boratzaile batzuez gain. Eta Os 
Galaicos  As Burgas Eibarko 
Galiziako Etxeko Taldeak ere 
hartuko du parte. Sarrerak 5 
euro balio du eta jende asko 
joatea espero dugu. Eta bihar 
Astarot taldearen txanda izango 
da. Gainera Errebal Plazia erai-
kinean izango da kontzertua 
eta oso pozik gaude, bide batez 
kultur ekitaldietarako toki berri 
horri bizitza ematen laguntza 
emateko aukera izango dugu-
lako. Biharko kontzerturako ez 
da sarrerarik ordaindu behar, 
baina aurretik gonbidapena 
jaso beharra dago. 

Pandemia eta gero, gaurkoa 
izango da lehen saioa Os Ga-
laicos taldearentzat, ezta?
Bai, hala da. Ilusio handia dau-
kate, baina hasieran beldur pix-
ka bat ere izan genuen, 18 hila-
bete hauetan ezin izan dutelako 
entsegurik egin. Gainera, Ga-
liziatik etorri den irakasle be-
rria daukate, baina berak esan 
duenez prest daude taula gai-
nera igo eta dantzan aritzeko. 
Gogotsu daude, gainera.
Bestela, azken bi urteotan 
ezin izan duzue jairik ospatu...
Egia da jendeak gehien ezagu-
tzen duena gure jaia, Dia das 
Letras Galegas dela, baina hor-
tik kanpora ere urtean beste 
bizpahiru jarduera antolatu 
ohi ditugu, besteak beste laster 
ospatuko ditugun Magostoak, 
Gaztaiñerreren pareko jaia. Eta 
aurten bai, azaroaren 6an os-

patuko dugu gaztainaren in-
guruan antolatzen dugun jaia. 
Estreinekoz antolatu duzuen 
jaialdia ere zuen urteroko 
agenda osatzera pasatuko da ?
Espero dugu jendeak ondo 
erantzutea eta kontzertuak 
arrakastatsuak izatea. Gaine-
ra, gure jaietan aritzen diren or-
kestra handi horietatik kanpora 
Galizian egiten den musika he-
men ezagutzera emateko auke-
ra bikaina emango du jaialdiak. 
Galiziako Etxean urteak dara-
matzagu jaietan ere horrelako 
talderen bat ekartzeko aukerari 
bueltak ematen, baina ez gara 
ausartu, dantzarako musika 
eskaintzen duten taldeek beti 
izaten dutelako arrakasta. Bai-
na publikoak ondo erantzuten 
badu, agian horrelako emanaldi 
gehiago antolatu daitezke,jende 
gaztea erakartzeko.

“Galizian egiten den musika 
ezagutzera emateko jaialdia da”

JUAN JOSE FLORES • GALIZIAKO ETXEKO PRESIDENTEA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gaur eta bihar egingo da “Galizia Eibarren”, As Burgas Eibarko Galiziako Etxeak eta 
Udalak antolatutako folk musika jaialdia. Gaur 20:00etan Tor eta gonbidatuek “Folk 
Céltico da Galiza” CD berriaren aurkezpena egingo dute Coliseoan eta bihar Astarot 
heavy-folk taldekoak arituko dira Errebal Plazia eraikinean, 20:00etan hasita. 
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Astelehenean zabaldu zuten Juan San Martin liburutegian 
“Hitzak Zaindari” erakusketa ibiltaria. EIZIEk, Euskal Edi-
toreen Elkarteak, Euskal Idazleen Elkarteak eta Galtzago-
rri Haur eta Gazte Literatura Elkarteak, Kutxa Fundazioak 
lagunduta martxan ipini duten “Hitzak Zaindari, Literatu-
raren hitzak zaindari” kanpainaren baitan antolatu dute, 
Gipuzkoan burutzen ari da eta zaintza du ardatz. Azaldu 
dutenez, “euskal literaturako bost adituk euskal letretako 
20 testu aukeratu dituzte, zaintzaren hainbat ertz eraku-
tsi nahian, hitzak zaindariak ere badirelako”. Testu guztiak 
biltzen dituen liburuxka ere kaleratu dute eta erakusketara 
doazen guztiei ale bana emango diete. Testu horiek iturri 
duten liburuekin interesgunea prestatu dute liburutegian. 

Sostoa Abesbatzak ekitaldi be-
rezia antolatu du domekarako, 
19:00etan Errebal Plazan: pu-
blikoarentzat zabalik entsegua 
egingo dute eta jendeari parte 
hartzeko aukera emango diote. 
Herritarrengana gerturatzea da 
asmoa, Sostoarekin bat egin nahi 
duten kide berriak erakartzeko: “Jendeak ederto pasatuko 
du eta askok barne-barnean gordeta duten zaletasuna piz-
teko balio dezake”. Abenduaren 18an emango dute hurren-
go kontzertua, San Andres elizan.

Maite Lorenzoren eskutik Itzamna akademian larunbat 
poetiko bat antolatuko dute hilero, bihartik hasita. Eki-
taldian hainbat poeta ospetsuk euren poemak aurkeztuko 
dituzte eta beraiekin poesia errezitatzeko aukera egongo 
da. Parte-hartzea guztiz doakoa da. Saio guztiak 18:00etan 
hasiko dira eta biharko gonbidatua Javier Arnaiz izango 
da.Azaroaren 20ko saioan Julio Gonzalez egongo da eta 
abenduaren 11koan Julian Borao.

“Hitzak Zaindari” erakusketa

Sostoa abesbatzaren saio berezia

Javier Arnaiz poetarekin saioa

Arrate Kultur Elkarteko bazki-
deen erakusketa zabaldu zuten 
barixakuan Topalekuan. Arrate 
Osoro, Bakarne Elejalde, Car-
men Mostaza, Esteban Oroz, 
Esther Fernandez de Maruri, 
Espe Zabala, Fernando Reto-
laza, Igor Unanue, Jesus Be-
laustegi, Mamen Piriz, Mireia 

Agirrebeña, Vicente Iriondo 
eta Esther Galarza artisten 
lanak, orotarikoak, urriaren 
31ra arte egongo dira ikusgai, 
ohiko ordutegian: astegune-
tan 19:00etatik 21:00etara eta 
asteburu eta jai egunetan, be-
rriz, 12:00etatik 14:00etara eta 
19:00etatik 21:00etara.

Urrian zehar Jon Andoni Mar-
tin argazkilariaren lanekin 
erakusketa egongo da zabalik 
Depor tabernan, Klub Depor-
tiboko Argazkilaritza Taldeak 
antolatuta. Kolodioi hezearen 
antzinako teknikarekin egin-
dako argazkiak dira eta, zer-
tan datzan erakusteko, mar-

titzenean tailerra emango du 
argazkilariak, doan, Portalean 
(argazkilaritza laborategian), 
18:00etatik 20:00etara. Par-
te-hartzea doan da, baina afo-
roa mugatuta dago. Joan nahi 
duenak aurretik eman beharko 
du izena, argazkilaritza@depo-
reibar.com helbidean.

Arrate Kultur Elkarteko 
bazkideen lanekin erakusketa 
zabaldu dute Topalekuan 

Jon Andoni Martinen erakusketa 
eta kolodioi hezearen teknika 
ezagutzeko doako tailerra
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EIBAR KLISK BATEAN

Amarauna, hutsunerik gabeko sare perfektua. PERIKO IRIONDO



ELKARRIZKETA 33…eta kitto!
1202. zenbakia

Zer nabarmendu nahiko ze-
nuke Azitainen eskainiko du-
zun hitzaldian?
Oinarrizko premisa bezala 
bideek populaketaren gara-
penean izan duten proiekzioa 
gustatuko litzaidake azpima-
rratzea. Inongo bidea ez da 
berez naturala, gizakiak sor-
tutakoa baizik, beti ere sasoi 
horretan agintzen duten behar 
eta indarrei segika. Bide na-
turalena guri irudituko zai-
gu ibaiaren ingurutik ibiltzea 
dela, baina ez dago ezer horre-
tara garamatzanik. Hori bai, 
Erdi Aroan emandako gara-
penari esker, Eibar periferikoa 
izatetik erdigunean kokatzera 
pasatu zen; hori egiaztatu de-
zakegu.

Zer eragin dituzte Erdi Aro-
ko bide horiek geroagoko 
Eibarren?
Villanueva de San Andres hi-
ribildua sortu zen une beretik 
egindako bideek gaur arte iraun 
dutela esan genezake. Jakina, 
bideei erreparatuz ez dira toki 
berean eta altitude berean ko-
katuta egongo, baina guztiak 
ibaiaren ondotik pasatuko dira 
beti. Hori guzti hori Eibarren 
bizi garenontzat normala bada, 
ez zen gauza bera izango Arra-
ten biziko bagina.  

Agiri-erreferentziak hain 
urriak izanda, nondik jo izan 
duzu informazio hori jasotze-
ko orduan?
Azken hamarkadotan aurre-
rapen handiak eman dira Erdi 

Aroko historiaren ezagutza-
ren arloan, bai orokorki begi-
ra eta baita euskal esparruan 
ere. Interpretazio-marko hori 
oinarritzat hartuta, bai kon-
probatu dezakezula jasotako 
testigantzak kantabriar inguru 
honetan izandako garapenare-
kin. Aurrekoa gutxi balitz, bes-
te zientzietan ere eman diren 
aurrerapenek horretara bide-
ratzen gaituzte: arkeologiak 
berak, toponimiak erakusten 
diguna, linguistikak ere (zeo-

zergatik Eibarko euskera biz-
kaitarra da eta ez gipuzkoa-
rra), ...

Erdi Aroari buruz dihardugu-
nean, ez al duzu uste pixka bat 
injustuak garenik aro iluntzat 
jotzerakoan?
Erdi Aroa ez zen zentzu berean 
joan ibilbide guztian, hainbat 
fase ezagutu zituen; orduko jen-
deak ere bazituen aspirazioak 
eta ez zuten kultura errefusa-
tzen. Mundu hura ere askok 
uste dutena baino konplexua-
goa izan zen, eta gizaki haiek 
ere bazituzten euren baloreak. 
Zoriones, gutxinaka izanik ere, 
"Los pilares de la tierra" eta ha-
lako liburuek erreibindikatze 
lana egiten hasi dira, literarioki 
bakarrik bada ere.

Errenazimentuak ere baliteke 
bere pisua izatea guk inpresio 
hori izatean, ezta? 
Jakina, Errenazimentuan de-
maseko berpiztea eman zela-
ko eta bertako mugimendua 
lideratu zutenek Antzinaro edo 
Aro Klasikoko jarraitzailetzat 
hartu zutelako euren burua, 
Erdi Aroko tarte hori lapsus be-
zala kontsideratuz, zoritxarre-
ko arotzat, askotan mespretxuz 
ere tratatzeko. Errenazimen-
tuan sortutako irudi horretatik 
askatu barik jarraitzen dugu 
gaur egun.

Idatzizko testurik gutxi izanik, 
aipatu duzun inpresio hori 
nahiko zabaldua izango zen... 
Horrela izan zen, eta sasoi ilun 
hori gehiago luzatu zen orain-
dik denboran euskal-kanta-
briar zonalde honetan. Estatu-
ko botereek gehiago begiratzen 
zutelako Hegoaldera hona bai-
no, behekaldean musulmanak 
zirelako. Iparraldean, kontrara, 
bizitza espontaneoagoa genuen, 
jauntxo-anbizio txikiagoarekin. 
Horrek guztiak eragina izan 
zuen idatziak ere urriagoak 
izateko gure artean. Hala ere, 
aldaketek hiriak sortzea ekarri 
zuen eta, horrekin, eurak lotze-
ko bide-sarea ere bai.

“Iluntzat dugun Erdi Aroan 
egindako bideetatik hasi zen 
antolatzen gaurko Eibar”
Datorren asteko eguenean, hilak 28, Elena Barrenak "Eibar y los caminos medievales", 
herriaren 675. urteurrenaren inguruan Ego Ibarrak antolatutako hitzaldi-zikloaren 
zazpigarren eta azkena eskainiko du Azitaingo elizan, aurrekoak bezala arratsaldeko 
19:30etik aurrera. Ekimenak Behetarrak Batzordearen laguntza izango du. Erdi Aroko, 
oraindik hiribildua izendatu gabeko, bideen eragina azalduko digu.

<<< ELENA BARRENA OSORO • Historialaria >>>

“Erdi Aroko 
garapenari 
esker, Eibar 
periferikoa 
izatetik 
erdigunean 
kokatzera 
pasatu zen” 
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DENBORAPASAK
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AGENDA

BARIXAKUA 22

CLIMATHON EIBAR
16:00/20:00 Talde-lana. 
Unibertsitate Laboralean.
KONTZERTUA
20:00 Tor eta lagunak, Os 
Galaicos taldearekin. 5 euro. 
Coliseoan.

ZAPATUA 23

CLIMATHON EIBAR
10:00/18:30 Talde-lanak eta 
erronkak aurkeztea. Sari-
banaketa. Unibertsitate 
Laboralean.
AUTOBUSA
15:30  “Ibilian-Ibilian etxerako 
bidean” dinamika agurtzeko 
Donostian egingo den 
manifestaziorako autobusa. 
Ego Gainetik.
POESIA
18:00 Javier Arnaiz poetarekin 
saioa, doan. Itzamna 
akademian.
KONTZERTUA
20:00 Astarot taldea, doan. 
Errebal Plazan..

DOMEKA 24

AIRE ZABALEKO PINTURA
09:00/13:30 Aire Zabaleko 
XLIV.  Pintura Lehiaketa. 
Hasiera eta amaiera 
udaletxean.

EIBARKO GAZTA AZOKA
10:00/14:00 Eibarko Gazta 
Azoka. Untzagan. 

SAIO MUSIKALA
19:00 “Laino guztien gainetik”, 
Maite Arroitajauregiren 
eskutik. Portalean (erakusketa 
aretoan).

KORUA BIZI
19:00 Sostoa Abesbatzaren 
saio irekia. Errebal Plazan.

MARTITZENA 26

TAILERRA
18:00/20:00 ”Beldurrezko 
gaileta apainduak” 
familientzat saioa. ...eta kitto! 
Euskara Elkartearen lokalean.
TAILERRA
18:00/20:00 Koloidoi hezearen 
teknika, doan, Jon Andoni 
Martinen eskutik. Portalean 
(argazki laborategian).
HITZALDIA
18:00 ”Diziplina positiboa 
eta limite/ arauen adoste 
ezarpena” (Gurasoak Martxan). 
Portalean.
ANTZERKIA
20:00 ”Proyecto 43.2”. Euskal 
Herriko indarkeriari buruzko 
antzerki trilogia. Coliseoan.

EGUAZTENA 27

ANTZERKIA
20:00 ”La mirada del otro”, 
Euskal Herriko indarkeriari 
buruzko antzerki trilogia. 
Coliseoan.

EGUENA 28

INAUGURAZIOA
19:00 ”Euskal Akuarelarien 
Elkartearen erakusketa 
zabaltzeko ekitaldia. 
Portalean (erakusketa 
aretoan).

EIBARTIK EIBARRERA
19:30 ”Eibar y los caminos 
medievales”. Hizlaria: Elena 
Barrena Osoro. Azitaingo 
elizan.

BIDEO AURKEZPENA
20:00 ”Altzoa: begirada bat” 
bideoaren aurkezpena. 
Portalean. 
ANTZERKIA
20:00 ”Viaje al fin de la noche”. 
Euskal Herriko indarkeriari 
buruzko antzerki trilogia. 
Coliseoan.

Urriak 22 / 28

ERAKUSKETAK
Urriaren 24ra arte:
“SORGINAK”, EmPoderarte 
AIMA (Portalea)
Urriaren 31ra arte:
“HITZAK ZAINDARI” (Juan 
San Martin Liburutegia)
Urriaren 31ra arte:
ARRATE KULTUR            
ELKARTEKO BAZKIDEEN 
ERAKUSKETA (Topalekua)
Urriaren 31ra arte:
JON ANDONI MARTIN 
ARGAZKILARIAREN LANAK 
(Deporren)
Azaroaren 21era arte:
“KOMUNIKATU SALTZEKO”  
(Armagintzaren Museoa)
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ZERBITZUAK

• Jose Luis Obanos Oses. 96 urte. 2021-10-4.
• Ander Moya Gumbao. 9 urte. 2021-10-5.
• Maria Teresa Dorrio Prado. 57 urte. 2021-10-5.
• Iñaki Zubizarreta Arruabarrena. 88 urte. 2021-10-6.
• Jose Luis Jauregi Urriategi. 87 urte. 2021-10-7.
• Alfredo Huete Novoa. 96 urte. 2021-10-8.
• Jose Ignacio Vicuña Irusta. 88 urte. 2021-10-11.
• Primi Luengo Garcia. 95 urte. 2021-10-11.
• Manoli Gomez Torres. 94 urte. 2021-10-12.
• Jose Ramon Agirrebeña Osa. 83 urte. 2021-10-15.
• Malaquias Simon Aguayo. 91 urte. 2021-10-18.

Hildakoak

• Osane Aldazabal Robledo. 2021-10-2.
• Yeray Casado Iglesias. 2021-10-3.
• Jol Aldariz Moreno. 2021-10-3.
• Maia Sarasua Prol. 2021-10-4.
• Nikole Varona Zubia. 2021-10-5.
• Malen Medina Fernandez. 2021-10-5.
• Danele Berrizbeitia Zenarruzabeitia. 2021-10-5.
• Solomon Jean Allen. 2021-10-11.
• Kala Berbois Iturbe. 2021-10-12.
• Bryan Gisasola Andonegi. 2021-10-13.
• Luka Jimenez Cabo. 2021-10-15.

Jaiotakoak

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)Telefono 
jakingarriak

BARIXAKUA 22
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

ZAPATUA 23
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

DOMEKA 24
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 25
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

MARTITZENA 26
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

EGUAZTENA 27
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

EGUENA 28
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 29
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

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

Farmaziak

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 23an: 19:00 (2), 22:30
• 24an: 16:30 (1), 20:00 
• 25ean: 20:30 (1)

1 ARETOA
• 23an: 17:00
• 24an: 20:00

1 ARETOA
• 23an: 19,45, 22:30

2 ARETOA
• 23an: 17:00 (An), 19:45 (An), 22:30
• 24an: 17:00 (Antzokia), 20:00
• 25ean: 20:30

“Las leyes de la frontera”
Zuzendaria: Daniel Monzón

“Madres paralelas”
Zuzendaria: Pedro Almodovar

“Venom. Habrá matanza”
Zuzendaria: Andy Serkis

“Sin tiempo para morir”
Zuzendaria: Cary Joji Fukunaga
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ZORION AGURRAK

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

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki 
arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (bazkideentzat %20
ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon beharko da ...eta kitto!-n. 
Zorion-agurrak etakitto.eus webgunean ere argitaratzeko aukera daukazue. 

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, IAN! 
Hillaren 24an 7 urte 
beteko dozuz-
eta. Ondo ospatu 
zure eguna! Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, MIKEL, 
mutil handi! 9 urte 
bete dozuz-eta. 
Famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, JON! 
Gaur urtetxua bete 
dozulako. Musu 
erraldoi pillua etxeko 
guztien partez.

Zorionak. 
ITZÁ (bixar 
18 urte) eta 
EDU (aurreko 
zapatuan) 
urtiak bete 
zenduezen-
eta! Ondo ondo 
ospatu. Musu 
haundi bana.

Zorionak, MANEX! 
Atzo zure eguna izan 
zan. 7 musu haundi 
etxekuen partez! Segi 
holan, beti pozik!

Zorionak, JULEN, 
etxeko txapelduna! 
Hillaren 15ean 12 urte 
bete zenduazen-eta! 
Besarkada eta patxo 
erraldoiak etxekuen 
partez.

Zorionak, AITOR, 
aurreko domekan         
4 urte egin 
zenduazen-eta!! 
Patxo haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, PAULA!! 
Etxeko txikitxua 
haunditzen ari jaku. 
5 urte honezkero, 
printzesa!! Asko maite 
zaittuen aitta, ama 
eta Lucia.

Zorionak, UNAI, 
hillaren 20xan 6 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
gure etxeko bihurri 
guapuari!

Zorionak, PAUL 
Urizar, hillaren 
16xan 11 urte bete 
zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, 
MIREN, 
hillaren 19xan 
5 urte bete 
zenduazen-eta. 
Musu haundi 
bat etxekuen 
eta, batez be, 
MAIALENen 
partez.

Zorionak, EDER! 
Astelehenian 5 urte 
beteko dozuz-eta. 
Patxo bat famelixaren 
eta, batez be, Izaroren 
partez. Asko maite 
zaittugu!

Zorionak, KEPA, 
domekan 12 urte 
egingo dozuz-eta. 
Patxo haundi bat 
etxeko guztion partez.

Zorionak, AIORA!! 
Hillaren 18xan 10 urte 
bete zenduazen-eta. 
Patxo pillua famelixa 
guztiaren partez. 
Asko maite zaittugu, 
potxola!!

Zorionak, NICOLAS 
(hillaren 11n 6 urte 
egin zenduazelako) 
eta SARA (abuztuaren 
23an 2 urte beteta). 
Famelixaren partez.

Zorionak!!!, DANEL, 
zure lehelengo 
urtetxua bete 
dozulako. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren eta, 
batez be, Julen eta 
Markelen partez.

Zorionak, OINATZ, 
martitzenian 9 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu bat famelixaren 
eta, batez be, Bernat, 
Lur eta Naiken partez.

Zorionak, MARINA (domekan urtetxua 
beteko dozu) eta TELMO (2 urte egin 
zenduazen astelehenian) Famelixa 
guztiaren eta, batez be, Martinen partez.
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Iragarki laburrak 943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

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

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

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

3. LOKALAK
3.2. Errentan
 • Gimnasioa alokatzen da Eibarren (Ifar-
Kalen). 200 m2. Sartzeko prets. Tel. 
685755699. 

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Or-
duka. Tel. 695368959.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 
641421135.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko. Orduka. Tel. 641417815.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 
Tel. 641418753.

 • Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 617571210.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Orduka. Tel. 643418154.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko, etxebizitzetan eta bestelako 
lokaletan. Tel. 648803352. 

 • Emakumezkoa eskaintzen da, 
14:00etatik aurrera, umeak edo ema-
kume nagusiak zaintzeko eta garbi-
keta lanetarako. Gidatzeko karneta 
eta autoarekin. Ikastaro sanitarioa. 
Tel. 612223075. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel 674457727.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita gauez ere. Habili-
tazioa tituluarekin. Tel. 602490595. 

 • Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile edo garbitzaile jarduteko 
eta umeak edo nagusiak zaintzeko. 
Tel. 632237151.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Bai-
ta asteburutean ere. Tel. 658358474.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko, sukaldean laguntzeko 
eta nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 
642846905.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
602051567.

6.2. Langile bila
 • Kamarera euskalduna behar da Ei-
bar erdialdean kokatutako taberna 
batean. Tel. 686937385.

 • Modeloa behar da (mutila/neska) Giza 
Irudiaren marrazki klaseetarako. Tel. 
622053933. Maite. 

 • Kamarera/o behar dugu jornada oso-
rako eta beste bat astebukaerarako, 
Eibarren. Curriculuma bidali: eibarka-
fe@gmail.com 

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

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

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

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • DBH eta Batxilergo laguntza kla-
seak ematen dira. Talde txikiak. Tel. 
678937827. Patricia.

 • LH eta DBH 1 eta 2 klase partikula-
rrak ematen dira norbere etxean. Tel. 
640019325. Nerea. 

 • 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
 • Egongelako kristalezko mahai errek-
tangularra (1’50x0’90), hanka beltze-
kin, salgai. Baita erdiko mahai zuria, 
bi altuerakoa eta kristalezkoa. Biak 
merke. Tel. 606882043.

 • Umearen sehaska salgai. Egoe-
ra onean. Prezioa adosteko. Tel. 
602051567 eta 618714616.






