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Eibar Next

“Egungo nerabe eta gazteena belaunaldi mutua da, telefonotik
apenas hitz egiten duena. Inkesta baten arabera, gazteen %81ek
antsietatea sentitzen dute dei bat egiteko behar besteko balioa bildu aurretik. `Millennial´-ek nahiago dute aplikazio asinkronoak
erabiltzea, erosoagoa zaielako. `Ez dut entzun´, `isilik neukan´
edo `estaldura gutxi nuen´ dira dei bat ez hartzeko dituzten hiru
aitzakia nagusiak. Gazteen belaunaldi honi irain modukoak iruditzen zaizkio deiak, eta horregatik saihesten dituzte”.

Eibarko Udalak Euskal Trenbide Sarearekin sinatutako hitzarmenaren
bidez, Estaziño-Azitain artean trenbidea estali eta bidegorria egingo da
Europar Batasuneko Next Generation funtsekin. Oraingoan EH Bilduk
jarrera ausarta eta eraikitzailea izan du akordioa sostengatzean, eta
oposizioko beste alderdiek ere ez zuten Osoko Bilkuran aurka bozkatu.
Izan ere, proiektua –sartutako aldaketekin- herri osoaren bizi kalitate,
integrazio-kohesio eta mugikortasun jasangarria hobetzeko garrantzitsua da. Gainera, hirigunea Elgoibarko bidegorri arrakastatsuarekin
lotzen du. Ekialde marjinatu eta abandonatuan, Urkizu-Barrenan, ezer
egin gabe jarraitzea ez zen aukera bat. Ederra litzateke Barrenako ipar
aldean Alfan bezala tailerrak bota, ibaia azaleratu eta paseo erresidentziala sortzea, baina hori posible izateko eraiki eta saldu beharko liratekeen etxebizitza kopurua ikusita, ameskeria edo kimera da momentuz.
Inolako hiri-biziberritze eta hobekuntza operazio gabe, zergatik
gelditu bizitzen herri gero eta degradatu eta fragmentatu batean?
Ez. Belaunaldi berriek ez dute herriko bizi kalitatea eta etorkizuna beltz ikusi behar. Hori bai, bizilagunei eragindako kalteak
eta deseorotasunak gutxitzeko eta ahal dela haien bizi baldintzak
hobetzeko, soluzio tekniko onenak adostu eta ezarri behar dira.
Honetan, ez litzateke egokia auzokideen kezkak areagotzea. Alderantziz, Udaleko ordezkari guztien artean auzokideen ezinegona
eta haserrea lasaitu behar dute. Europatik etorri den tren hau ezin
zen galdu.

FERRAN LALUEZA, ikertzailea

“Hogeitaka urtekoak ginenean drogak eta maitasun librea genituen gogoko, eta izan genituen asko ginelako. Gero, 30etik aurrera,
dirua irabaztea zen nahi genuena; eta liberalizazioak, pribatizazioak eta txantxa guzti horiekin osatutako neoliberalismoa oparitu
genion geure buruari. Nagusitzen gindoazen martxan kontserbadoreagoak bihurtu ginen eta, gurea zena arriskuan jartzeko
gogo barik, gure maniak jarri genituen errealitatearen aurretik.
Orain, dagoeneko etorkizun askorik gabe, aldaketa klimatikoa
piperrik ere ez zaigu axola eta bai, ordea, gure pentsioak. Egoismoa
humanoa da, beldurra eta gorrotoa bezalaxe. Arazoa da egoista
beldurtiok gehiengoa garela, eta horrela jarraituko dugula hil arte.
Gizateriak inoiz izan duen belaunaldi jendetsuen, aberatsenen eta
kapritxosoena osatzen dugulako. Lasai, ez gaituzte epaituko bizirik
gauden bitartean”.
ENRIC GONZALEZ, zutabegilea

Iñaki Serrano

Okerra zuzentzen
Aurreko astean Ibon Muñoari egindako elkarrizketan akats bat dago.
Bigarren galderaren erantzunean zera aipatzen zen: “Gainera, liburuen
aurkezpenen bideoak (kartzelara) bidaltzen zizkidaten”. Ez da zuzena.
Izan ere, bideoak kartzelatik irten ondoren ikusi zituen Muñoak.
Erredakzioa

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
NOIZ EDO NOIZ.- Noizbait, inoiz. “Noiz edo noiz etorri izan da Eibarrera”.
Halako baten. “Noiz edo noiz, San Iñazioko obrak amaittu ziran”.
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Errigoraren saskiak
eskatzeko kanpaina berria
>>> Martxan dago Errigoraren kanpaina berria. Azaroaren 11ra
arte martxan egongo den auzolan-ariketa erraldoi honetan Nafarroa hegoalde eta erdialdeko (Agerreko) produktuz osatutako hiru
saski eskainiko dira: saski beltza (55 euro), berdea (65 euro) eta
zuria (75 euro) eta horien balioaren %25 zonaldeko euskalgintzari
bideratuko zaio. Herriz herri presentziazko eskaerak egiteko aukera
izango da, baina eskaera egiteko modurik eroso eta eraginkorrena
www.errigora.eus helbidean, online egitea da. Ordainketa egiteko
aukera bi daude: online, txartel bidez ordainketa aurretiaz eginda
utzi ahal da, baina, saskiak jasotzean ordaintzea ere posible da.
Eibarren jasotzeko eguna azaroaren 23a (martitzena) izango da,
17:00etatik 20:15era Untzagako jubilatu etxean.

Abian da Tripontziak
ekimen gastronomikoaren
zazpigarren ekitaldia
>>> Iazko etenaren ostean,
azaroaren 5etik 28ra bitartean
egingo dute VII. Debabarrena
Tripontziak ekimen gastronomikoa. Aurten ekimenera batu
diren eskualdeko jatetxeek, bertako eta sasoiko produktuez
baliatuz, proposamen gastronomiko “iradokitzaile eta ezberdinak” eskainiko dituzte
prezio berezietan.Debabarreneko Klub Gastronomikoko
kide diren eskualdeko zazpi
jatetxek, tartean Eibarko Baratze Gourmetek, eskainiko
dituzte Tripontziak menuak;
“kalitate handiko” menu bereziak, 28 eurotan. Beste jatetxeak Belaustegi (Elgoibar),
Kanala (Itziar), Mendiola (Ermua), Pikua (Mutriku), Salegi
(Itziar) eta Txurruka (Soraluze) dira. Prezio hori pertsona
bakoitzeko dela zehaztu dute
antolatzaileek. Erreserba egiterakoan “Tripontziak Menua”
nahi dela adierazi beharko da,
eta menutik kanpoko produktuak aparte ordainduko dira.
Ondo jateaz gainera, sariak
irabazteko aukera ere izango
dute ekimenean parte hartzen
dutenek. Horretarako partai-

detza-kupoia eskatu beharko
dute establezimenduan, eta
harremanetarako datuekin
bete beharko da hori, menua
jaten den jatetxean entregatzeko. Partehartzaile guztien
artean sariak zozketatuko dituzte: Debabarreneko bertako
produktuez osatutako bi sorta
eder. Era berean, lau jatetxe
desberdinetako menuak dastaten dituztenek Tripontziak
amantal esklusiboa jasoko dute.

Gaztetxea ez duela inongo
eragilek kontrolatzen diote
>>> Eibarko GKSk eta Debabarreneko IAk aurreko eguaztenean plazaratutako komunikatuaren harira, Eibarko
gaztetxeak komunikatua idatzi du esandakoen inguruko
azalpenak emateko: “Argi eta
garbi laga nahi dugu gaztetxea
ez dela Ernai, ez beste inongo
eragileren kontrolpeko gunea.
Asanbladan, gaztetxeko kide
ororen iritziak hartzen dira
kontuan egitarauak antolatzerako orduan eta, beraz, gezurra
dira aipaturiko komunikatuan
agertzen diren baieztapenak,
Eibarko gaztetxea ekintzetara bideratutako espazio libre,
anitz, euskaldun eta autonomoa baita”.
Horrez gain, “Eibarko gaztetxea arriskuan jarri eta babesten ez duten inongo ekin-

tzarik eta, are gutxiago, arazoa
baliatuz onura publikoa lortu
nahi duten eragilerik” ez dutela onartuko eta “mugimendu
sozialistaren eta ezker abertzalearen arteko auzian sartzeko”
inongo asmorik ez dutela argi
laga nahi du asanbladak, “gaztetxeak gune autogestionatu
gisa ulertzen ditugulako” gaineratuta.

Ordutegi berezian zabalduko dute
hilerria, astelehenera arte
>>> Urtero bezala, ordutegi
berezian zabalduko dute kanposantua egunotan, Domu
Santu eguna dela eta, ohikoa
baino jende gehiago ibiliko delako. Horrela, kanposantura
joan nahi dutenei erreztasun

gehiago emateaz gain, jende
pilaketak saihestu nahi dituzte. Udaletik jakinarazi dutenez,
astelehenera arte 08:00etatik
18:00etara egongo dira zabalik hilerriko ateak, egun osoan,
etenaldi barik.
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Armeria Eskolak inoizko
emaitzarik onena lortu du
Euskoskills 2021 lehiaketan

Gerrako gudariei buruzko
erakusketa zabaldu dute
Unzaga Plaza hotelean

>>> Irungo Ficoban urriaren
19tik 21era egin den Lanbide
Heziketako Euskoskills txapelketan parte hartzen egon dira
Armeria Eskolakoak, bost espezialitatetan, eta horietako
hirutan (Mekatronika, Instalazio Elektrikoak eta Zenbaki
Bidezko Kontrola eta Fresaketa
lehiaketetan) urrezko domina eskuratzeaz gain, laugarren
batean (Kontrol Industrialeko
lehiaketan) brontzezkoa eraman dute. Horrela, ikastetxeak
inoizko emaitzarik onenak lortu
ditu edizio honetan.
Urrezko domina irabazi dutenak hauek izan dira: Amets
Aierdi eta Jokin Altuna, Automatizazio eta Robotika Industrialeko ikasleak, Asier
Gabilondo irakaslearen tutoretzapean; Instalazio Elektrikoak
eta Automatikoak zikloko Imad

>>> Gerra Zibilean, bereziki
Gipuzkoako lurraldean, altxamendu militarraren eta faxismoaren aurka borrokan egin
zuten gudari, miliziano, gizon
eta emakumeak omentzeko eta
oroitzeko, Eibarko EAJ-PNV
alderdiak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Sabino Arana
Fundazioarekin batera, borroka
horri buruzko erakusketa antolatu du Unzaga Plaza hotelean.
22 panelek osatzen dute
eta, bertan, 200 irudi baino
gehiago, 100 aipamen eta sei
beira-arasa daude, hainbat
objekturekin batera: presoen
zerrendak, gutunak, isunak…
Argazkietan, berriz, gerra frontea, borrokalariak, unean uneko
agintariak, zibilak, Kataluniara
joandako iheslariak eta abar
ikus daitezke, hainbat pertsona
ospetsu igartzen dituzten iru-

El Hachmi, Joseba Altunaren
gidaritzapean eta Produkzioaren Programazioa Fabrikazio
Mekanikoko Oussama Benrkia,
Luis Palaciosen maisutzapean.
Guztiek Euskadi ordezkatuko
dute 2022ko martxoan ospatuko den Spainskills txapelketan;
Kontrol Industrialeko lehiaketan, Iker Aranzeta ikasleak
(Automatizazioa eta Robotika
Industriala), Jon Gisasola eta
Jose Ignacio Gabilondo irakasleen eskutik, brontzezko domina lortu du.
Elektronika arloan, bestalde,
bi ikasle, Malen Esparza eta
Garikoitz Lamariano lehiatu
dira. Aipagarria da Malen Esparza, Mantentze-lan Elektronikoa zikloko ikaslea, modalitate honetan parte hartu duen
emakumezko lehiakide bakarra
izan dela.

5

diekin batera. Azaldu dutenez,
“helburua memoria historikoa
berreskuratzea eta sasoi hartako protagonisten balentriak
eta zoritxarreko gertaerak ezagutzea da. Dokumentuak, argazkiak, zerrendak, gudarien
konpainiak, gutunak… Objektu
horiek guztiek gizon-emakume
horien bizipenak eta emozioak
euren baitan gorde eta guri
transmititzen dizkigute orain, eta horregatik berreskuratu
behar ditugu, haien oroimenak
iraun dezan”. Azaroaren 1era
arte ikus daiteke, 10:00etatik
20:00etara.
Horrez gain, eguaztenean
“366 egun borrokan Euzkadiren alde”, Euzko Gudarosteko
Loyola batailoiko komandante
Juan Beistegi Ugalde eibartarraren oroitzapenak jasotzen
dituen liburua aurkeztu zuten.
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Iruzur egin dute herriko hainbat
establezimendutan

Munduari Kolorea Ematen-eko
neskei eskerrak emateko ekitaldia
>>> Gipuzkoako Elikagaien
Bankuari laguntzeko elikagai
bilketa antolatu zuten Munduari Kolorea Ematen GKE-koei
esker ona adierazteko ekitaldia egin zuten eguazten arratsaldean, Elikagaien Bankuak
Bergaran duen lokalean.
Amaia Gisasola Arizmendiarrieta, Ana Sola Agirreazaldegi, Maitane Uribe Elexpuru
eta Malen Inciarte Ginea LH 6.
mailako ikasleen ekimenez, eta
Felipe Elexpuru euretako baten
aitxitxaren laguntzarekin, irailaren 24an eta 25ean janaria
biltzen egon ziren Untzagan eta,

gainera, Bizum bidez ere jaso
zituzten laguntza eman nahi
zutenen donazioak. Horri esker, Elikagaien Bankuak premia
dutenen artean banatzeko 1.214
kilo elikagai lortu dute guztira
eta aste honetan joan dira Bergarara, bildutakoa entregatzera.
Gipuzkoako Elikagaien Bankuko kideek esker ona azaldu nahi
izan diete, “horren gazteak izan
arren horrelako laguntza handia
emateagatik” eta Gipuzkoako
Zuzendaritzako ordezkarien
eskutik diploma bana eta opari batzuk jaso zituzten neskek
pozarren.

>>> Beittu optikakoek atzo jakinarazi zigutenez, euren dendan eta herriko beste zenbait
komertziotan iruzur egin dute
azken egunotan. “Atzo eguerdian, denda itxita genuenean,
alboko dendakoarengana etorri
ziren esanez guretako pakete
bat zutela eta ordaindu behar
zela. Dendakoek, borondate
onez, ordaindu egin zuten, baina kontua da guk ez genuela paketerik eskatu”, diotenez.
Antzeko zerbait gertatu da Calbeton kaleko beste bi establezimendutan ere. “Horretako
batean, gure kasuan bezala,
pakete bat zutela esan zioten
eta, jaso zuenak, 50 euro baino

gehiago ordaindu behar izan
zituen. Orduan ere, paketearen
ustezko hartzailearen establezimendua ere itxita zegoen, eta
jaso zuenak ezin izan zuen ziurtatu egia zen edo ez. Azkenean,
konfiatu egiten duzu”, esan digute. “Eta jakin genuen lehen
kasuan, ere gauza berdina. Orduan, paketea alboko etxeko
administratzailearentzat zela
esan zioten, izen eta abizenekin,
eta ez zuen pentsatu iruzurra
zenik”, gehitzen dute. Kaltetuek Ertzaintzari eman diote
horren berri eta Udaltzainak
ere jakinaren gainean jarri dituzte, badaezpada beste inori
horrelakorik ez gertatzeko.

Erosketak egiteko deskontuak
60 saltoki baino gehiagotan

Pagatxako emakumeak Gasteizera
joan dira egunpasa
>>> COVID-19aren ondorioz
luzaroan geldirik egon eta gero,
Pagatxa emakume elkartekoak
hasi dira ekitaldiak antolatzen
eta pandemiaren aurretik egiten zituzten jarduerak martxan

daude berriro. Aurreko asteko
eguenean Gasteizera egindako
txangoan elkarteko talde handi
batek hartu zuen parte, eta, argazkian ikus daitekeen bezala,
primeran pasatu zuten eguna.

>>> Euskadi Bono Denda-ren
kanpaina berria abiatu da aste
honetan eta Eibako Dendarien Elkarteko 80 saltoki baino
gehiagok egin dute bat. Kanpainan parte hartzeko izena eman
duten saltoki horietan 10 euroko deskontua eskainiko dute,
egiten den 30 euroko erosketa
bakoitzeko. 16 urtetik gorako
kontsumitzaile bakoitzak 5 deskontu-bonu izango ditu erabilgarri, hau da, 50 euro guztira.
Kanpainara atxikitutako establezimenduak zeintzuk diren
ikusteko, sartu www.euskadibonodenda.eus webgunean eta
bertan aurkituko duzue herri

bakoitzeko zerrenda, baita
kanpainari buruzko informazio guztia ere.
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“Akordioari esker Eibar ekialdea
biziberrituko dugu”
Asteleheneko Osoko Bilkuran Eibarko EH Bilduk PSErekin batera, Eibar-Azitain trenbidearen trazatuaren hiriintegrazioa hobetzeko eta herriaren ekialdea biziberritzeko asmoz, Eibarko Udalaren eta Euskal Trenbide
Sarearen artean lankidetza-hitzarmena egiteko proposamenaren alde bozkatzeak hautsak harrotu ditu, aurreko
proposamenaren kontra agertu ondoren, oraingoan alde jarri delako.

P

roiektuari aldeko botoa
eman izana arrazoitu asmoz, Eibarko EH Bilduk
adierazpenak eskaini dizkigu.
Alderdiaren ustez PSErekin
lortutako akordioa “estrategikoa eta historikoa” da eta, horren ondorioz, “Eibarko ekialdea biziberrituko du”. Izan ere,
Bilduren ustez, “inbertsio gutxien jaso dituen eremua da eta
horrek degradazioa eragin du
gune horretan”.
Trenaren estaldura Europako funtsetik jasotako dirulaguntzarekin egingo da eta Eusko Jaurlaritzaren bitartez lortu
da hori. “Jaurlaritzak orain dela
ia urtebete aurkeztu zuen Eibarko trenaren estalduraren
proiektua. Harrezkero, Eibarko alderdi guztiok izan dugu
horren berri eta ezinbestekoa
da argitzea PNV-k, honen jakitun izateaz gain, denbora honetan ez duela ezer egin. Bilduk,
proiektuaren aldaketa lortzeaz
gain (bere garaian bizilagunek

eskatu zituzten hobekuntzak
eta gehiago sartu dira proiektu
berrian), auzoa biziberritzeko
inbertsio historikoa lortu du”,
esan digutenez.
Diotenez, “argi genuen trenaren gaineko pasealekua egin
egingo zela, Jaurlaritzak bidea
aurkituko zuela. Horregatik,
proiektu berrian ahalik eta hobekuntza gehien txertatzea bilatu dugu”.
Gauzak aldatzeko , PSErekin negoziaketa egin dute eta,
Jaurlaritzak dirulaguntza lortu
ondoren, pasealekua egitera
bideratu behar ziren 9 milioi
euroak Barrena biziberritzeko inbertitzea adostu dute.
“2019an pasealekua egiteko
proiektuak 9.115.000 euroko
kostua izan behar zuen. Orain,
ordea, kostua 367.000 eurokoa
izango da. Beraz, adostu duguna da Udalak pasealekuan
inbertitu behar zituen ia 9 milioi euroak auzoan inbertitzea”,
azaldu digute.

Hainbat aldaketa egin dira
hasierako proiektuan
Bilduk dioenez inbertsioak bi
ikuspegi izango ditu: hirigintzakoa eta soziala. “Hirigintzakoari dagokionez, Udalak
hainbat eremu erosi, erreka
berreskuratu eta aisialdirako
guneak sortu edota parkeak
berrituko ditu. Arlo sozialari begira, ostera, formaziorako eta lanerako planaz gain,
Udalak tokiko merkataritza
biziberritzeko plan pilotua
martxan jarriko du. Gainera,
ekipamendua ekialdera eramango dugu (auzo-etxea da
gure apostua), auzoa bizirik
mantentzeko ezinbestekoa
dena”, dio alderdiak.
Trenaren gaineko pasealekuaren inguruan aurkeztu zen
lehen proiektuarekin alderatuz, proposamen berriak zenbait aldaketa aurkezten ditu.
“Toki batzuetan 3-4 metrotik
8-10 metrotara urrunduko da
pasealekua etxebizitzetatik,

eta 15-20 metrotara Barakaldo kalearen hasieran. Gainera,
Barakaldo 23tik 27ra pasealekua eten egingo da eta pareko mendira eramango da,
etxebizitzetatik urruntzeko,
eta Electrociclosera sarbidea
eta irisgarritasuna hobetzeko,
besteak beste”, azaldu digute.
Pasealekuarekin herri konexioak bermatu nahi direla
dio Bilduk, Azitain eta Barrena
erdialdera hurbilduko direlakoan. “Eibar guztiaren orekarako ezinbestekoa izango da
pasealekua”.
Bilduk ulertzen du bizilagun batzuk haserre egotea:
“Kontziente gara horrelako
erabakiek albo kalteak dituztela, baina herritarrentzat orokorrean onurak ekarriko ditu
akordioak”. Horregatik, argi
laga nahi dute proiektua ez dela
behin betikoa eta “bizilagunekin biltzen jarraitu” nahi dutela
euren iritziak eta ekarpenak
jasotzeko.
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Osoko Bilkura herritarren garrasi
eta kexa artean egin zen
Astelehen arratsaldean
Eibarko udaletxeko Udalbatza aretoan egin zen osoko
bilkuran onartu da Eibarko
Udalaren eta Euskal Trenbide
Sarearen artean lankidetza-hitzarmena egiteko proposamena, Eibar-Azitain trenbidearen
trazatuaren hiri-integrazioa
hobetzeko, aldeko 13 botorekin (PSE-EE eta EH Bildu).
Proiektua aurrera ateratzeko
jarraitu den bidearekin ados ez
daudela eta, oposizioko beste
bi alderdiek (EAJ-PNV eta
Elkarrekin Podemos) ez zuten
botorik eman nahi izan, aldez
aurretik gatazkatsua izango
zela aurreikusten zen plenoan.
Josu Mendicute Eibarko
EAJ-PNV-ko bozeramaileak
proiektuaren kontrako jarrera
berretsi eta EH Bilduk autu
honetan egin duen jarrera aldaketa “txantaiatzat” jo zuen,
Barrena kalearen biziberritzea
Barakaldo kalean trenbidea
estaltzeko proiektuak baldintzatzen duela eta: “Ezin daite-

Aurreko astean azaldu
zizkieten bizilagunen
ordezkariei PSE-EE eta
EH Bilduren arteko
akordioan adostutakoak
eta pasealekuaren
proiektu berria, ETSko
teknikariekin batera.

ke auzo baten biziberritzerako
proiektu bat gidatu bertan bizi
direnei ezer esan barik. Asua
Erreka, Barakaldo eta Electrociclosen bizi direnen etxeak
lurperatu egingo dira, proiektua ezagutzeko aukerarik
eman barik. Osoko Bilkura hasi
aurretik kontzentrazioa egin
zen Untzagan, proiektuarekin
haserre dauden auzokideek
deituta. Asko pleno aretora igo
ziren eta tarteka udal ordezkarien interbentzioak eten egin
zituzten, garrasi eta zaratekin, eta berbarik gogorrenak
Bilduko bozeramailearen kontrakoak izan ziren, alkateari
esandakoekin batera. Hala ere,
pleno aretoan zegoen tentsioa
baretzen ahalegindu ziren
herritar batzuk ere aritu ziren
berbetan eta, besteak beste,
orain dela urte batzuk Eibarren
bertan gatazkatsuak izan ziren
beste proiektu batzuk ekarri
zituzten gogora, herritarren
artean elkar-ulertzera ailegatu
zirela nabarmenduz.
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Kurtso honetako ikasleek 17. promozioa osatzen dute. 25 andra-gizon dira eta gauza berriak ikasi eta lagun berriak egiteko
irrikitan daude. Gainera SD Eibar Fundazioak ikasgela berria laga die Ipuruan, astean birritan erabiltzeko. SILBIA HERNANDEZ

Esperientziatik abiatuta bizitza
osoan zehar ikasten
Debabarreneko Esperientzia Eskolaren 17. promozioak aurreko barixakuan hasi zuen ikasturtea, Armeria Eskolako
aretoan egin zuten ekitaldiarekin. Ikasle berriei ongietorria emateko ekitaldian ikasleek osatzen duten Ikasten
elkarteko kideak ere egon ziren eta, gainera, Untzagako jubilatu etxeko gitarra taldeak girotu zuen. Guztira 25 ikasle
egongo dira hasi berri den kurtsoan, ia denak andrak (bi gizon baino ez daude) eta den-denak Debabarrenekoak,
eibartarrekin batera Mutriku, Ermua, Elgoibar eta Ondarrutik etorritakoak arituko dira eta.

A

urreko promozioko ikasleek ez bezala, kurtsoa
hasi berri duten ikasleek
pandemia aurretik zegoen martxan hasiko dituzte klaseak, hori
bai, indarrean dauden segurtasun-neurriei jarraituta. Hori
dela eta, orain arte Untzagako
jubilatu etxean izaten ziren klaseak tokiz aldatu behar izan dituzte, “ikasleen arteko gutxieneko distantzia zaindu eta lokala
aireztatu ahal izateko”.
Beraz, datorren urteko maiatzaren 27an kurtsoa amaitu
arte, astean bi egunetan, martitzen eta eguaztenetan Ipurua

foball zelaian dauden formaziorako ikasgeletako bat erabiliko dute ikasleek, 09:30etik
12:30era, eta eguenetan, berriz,
orain arte bezala, Armeria Eskolara joango dira, 10:00etatik
12:00etara.
Aurreko asteko ekitaldian,
ikasle berriei harrera egiteko
lehen berbak Patxi Mutiloa
Ikasten elkarteko presidenteak egin zituen: “Horrelako
ekitaldia egin genuenetik bi
urte igaro dira, bi urte gogor
joan zaizkigu eta, bien bitartean, COVID-19ak harrapatu
eta gure planifikazio guztiak

“2004-05
ikasturtean
sortu zenetik
gaur arte 301
ikasle izan ditu
Debabarreneko
Esperientzia
Eskolak”

hankaz gora ipini zituen. Baina, oztopo guztien gainetik,
hemen gaude, 25 ikasle berri
hauei ongietorria emateko
prest. Horietako 20 eibartarrak dira, baina besteak Ermutik, Ondarrutik eta beste
herri batzuetatik etorritakoak
dira eta, beraz, azken urteotako
martxan, horri esker eskolaren
izenean dagoen Debabarrena
horrek badu izateko arrazoirik.
Bestalde, Untzagako zentru sozialari publikoki gure esker ona
azaldu nahi diot, urte hauetan
guztietan gure eskolaren egoitza izan delako”.
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Mutiolaren berbetan, “garrantzitsuena gozatzea da,
egunero klasera joaterakoan
gozatzea. Eskolara gozatzera
etorri gara”. Ekitaldia aurkezteko ardura izan zuen Conchi Anton Ikasten-eko kidea ere ondo
pasatzeak duen garrantziaz aritu zen berbetan: “Ikasturtean
zehar askotariko gaiak jorratzen
dira, denak oso interesgarriak.
Asko ikasiko duzue eta, gainera, ederto pasatuko duzue. Gu
ezagutu izanaz izugarri poztuko
zarete, benetan esaten dizuet”.
Izan ere, landuko dituzten
gaiak asko eta oso anitzak dira:
komunikazio-trebetasunak,
osasun fisikoari eusteko ariketa eta ezagutzak, psikologia, literatura, kulturartekotasuna,
zuzenbidea eta zuzenbideak bizitzan duen ezarpena, sexualitatea, filosofia, nutrizioa, historia,
artea, musika, parte-hartzea
eta abar luze bat. Gainera, Esperientzia Eskolako ikasleek
proiektu sozial bat diseinatu
eta garatuko dute eta, horrez
gain, ibilaldiak, bisita gidatuak
eta beste kultur jarduera batzuk
ere egingo dituzte.
Ikasten elkarteko kide
Eva Perez de Albeniz Debabarreneko Esperientzia Eskolako koordinatzaileak azalduta-

Esperientzia
Eskolako 10.
promozioko ikasleek
Eibar eta Elgoibar
artean bidegorria
egitearen alde egin
zuten guztiarengatik
eskerrak emateko,
atzo goizean talde
argazkia egin zuten,
bidegorritik ibilaldia
hasi aurretik.

koaren arabera, “Esperientzia
Eskolako ikasleak hasieratik
elkarteko kide izango dira. Astean hiru egunetan izango dute
eskola eta horietako bat Ikasten
elkarteko kideekin batera izango da. Horrez gain, hasieratik
Ikastenek antolatzen dituen
ekintza guztietan parte hartu ahal izango dute: Kaleetan

Kantuz-en irteeretan, senderismoan, joskintza eta punto tailerretan, luzaketak egiteko taldeetan, Eibarren eta Soraluzen,
antzerki taldean, Jardiñetan
lorategi-zaintzan, etengabeko
formakuntzan, baita Hurbiltzen
belaunaldi arteko jardueretan
ere. Pandemiak jota ibili garen
garai honetan, iazko ikasturtean
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ezin izan genuen talderik martxan jarri eta aurtengo ikasturtean gogotsu gatoz”.
Bestalde, gogora ekarri dute
Ikasten-ek antolatzen dituen
ekitaldiak (hitzaldiak etab.)herritar guztientzat zabalik daudela: “Ikasten etengabe haziz
joan da, bai bazkide-kopuruari
dagokionez, bai antolatzen dituen jarduerei dagokienez. Jarduerak antolatzeko, bazkideek
borondatez eratutako lan-batzordeak dauzkagu. Guztien
gustuak asebetetzeko moduko
jarduerak dauzkagu. Badakigu
gure burua aktibo edukita eta
gorputza mugituta ezagutzak
eta gaitasunak aberasten ditugula, eta, horrela, bizi-kalitate
hobea lortzen dugula. Ezagutza eransten duen eta zahartze aktiboa sustatzen duen oro
izango da elkartearen xedea.
Debabarreneko Esperientzia
Eskola jarduera giltzarria da
gure elkartean, horren bidez
erakartzen ditugulako bazkide berriak. Hala ere, Eskolatik igaro ez arren, betekizunak betetzen dituen edonor
izan daiteke bazkide”. Egiten
dutenaren berri emateko, bestalde, Internet erabiltzen dute:
www.ikasten.info helbidean
ikus daitezke jarduerak, albisteak eta beste guztiak. ■
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Galleta gozo-beldurgarrien
tailerra familian
>>> Gaba Beltza gerturatzen ari dela-eta,
…eta kitto! Euskara Elkarteak galleta beldurgarriak egiten ikasteko tailerra antolatu zuen joan den martitzenean. Hamar
familia hurbildu ziren …eta kitto!-ren
egoitzara eta Arima Cool Tourreko begiraleen laguntzaz galleta gozo-beldurgarriak egin zituzten: batetik, eskeletoak
eta, bestetik, sorgiñaren atzapar beldur-

garriak. Galletaz beteta eta errezeta gozoa
paperean zutela pozarren amaitu zuten
saioa haur zein helduek.
Martitzeneko ekintza Gurasoak Berbetan programaren barruan dago. Normalean, programan izena emanda duten familientzat antolatu ohi ditu horrelakoak
…eta kitto!-k, baina noizean behin irekiak
ere eskaintzen ditu, “familiak guregana

hurbildu eta programaren berri eman
ahal izateko”, diote elkartetik.
Familiak bakarka edo kuadrillan eman
dezakete izena eta euren talde naturalak
aprobetxatu ditzakete -parkea, eskolako
kanpoko aldea…- euskara praktikatzeko.
Urtean zehar ekintza ugari antolatzen
ditu …eta kitto!-k guraso berbalagunentzat: irteerak, ikastaroak, tailerrak…
Izena emateko edo informazio gehiagorako: 943200918 edo elkartea@etakitto.eus.
Ez galdu aukera eta eman izena. Ez
zaizue damutuko!!!

Oñatiko leku
esanguratsuenak
bisitatu dituzte
berbalagunek

Barixakuak
Jolasian itzuliko
da azaroan
herriko auzoetara

>>> Joan den zapatuan, eta eguraldia lagun, Oñatiko bi eraikin garrantzitsuenak
bisitatu zituzten Berbetan egitasmoko berbalagunek. Lehenengo eta behin“Sancti
Spiritus” Euskal Herrian sortutako lehen
unibertsitatera joan ziren. Errenazimentu
garaiko harribitxi hau dugu sasoi hartako aztarnarik adierazgarrienetarikoa eta
Rodrigo Mercado de Zuazola oñatiarrak
eraiki zuen XVI. mendean. Berbalagunek adi-adi entzun zituzten gidariaren
azalpenak.
Unibertsitatetik San Migel parrokiara
abiatu ziren. XV. Mendeko eraikina Gebara familiaren boterearen adierazgarri
da. Mende hartan eraikina handitu egin
zuten, biztanle kopuruak ere gora egin

>>> Azaroaren 5ean ekingo dio …eta
kitto! Euskara Elkarteak Barixakuak
Jolasian ekimenari. Iazkoari jarraituz
aurten ere auzoetara joango da Elkartea.
Azaroaren 5ean Txaltxa Zelain izango
da, azaroaren 12an Torrekuan eta 19an
Urkizuko parkean.
Aurten ere 2 eta 8 urte bitarteko
umeentzat jolasak antolatuko ditu …eta
kitto!-k Astixako begiraleekin batera,
arratsaldeko 17:00etan hasita 18:00ak
arte. Parte-hartzea doan da baina segurtasun-neurriak zaintze aldera kopuru
mugatua izango da. Umeak ailegatu
ahala sartuko dira jolas-taldeetan. Ekimen hau ere Gurasoak Berbetan egitasmoaren barruan antolatzen da.

zuelako, eta gaur egungoak lau nabe ditu.
Sasoi bakoitzeko estilo ezberdinak agertzen dira bertan.
Bisita amaitzeko, Lazarraga jauregia
ikusi zuten kanpotik, pribatua da-eta. Baina udazkenetik udaberrira ikusgai dago
jauregiko lorategi ederra eta hantxe amaitu
zuten ibilbidea.
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…eta kitto! Euskara
Elkartearen rifak kalean
>>> Badira aste batzuk elkartea gabonetako rifak saltzen
hasi zela. Urriaren erdikaldeaz
geroztik, astero, eguenetan eta
barixakuetan, irteten dihardu
…eta kitto!-k kalera herritarren artean rifak saltzera. Aurten, bat beharrean bi otar eder
zozketatuko dira eta, horrekin
batera, dozenaka sari ere bai.
Eibarko denda eta enpresen
laguntzarekin osatutako sariak
izango dira. Rifek euro bat ba-

lio dute eta kalean ez ezik herriko hainbat establezimendutan
ere eros daitezke.
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Azaroaren 25ean egingo da
San Andres Bertso Jaialdia
>>> Aste bitartean eta Coliseoan: iazko formula bera
errepikatuko du aurten ere …
eta kitto! Euskara Elkarteak.
Arratsaldeko 18:30ean Bertso
Paper lehiaketako sariak banatuko dira, eta 19:00etan hasiko
da jaialdia. Aurtengo laukotea honakoa izango da: Amets
Arzallus, Agin Laburu, Nerea
Elustondo eta Sustrai Colina.
Gai-jartzaile Jon Mikel Mujikak jardungo du. Bestalde,

gogoratu martxan dagoela San
Andres Bertso Paper lehiaketa.
Parte-hartzaileek azaroaren
8ra arteko epea izango dute
lanak entregatzeko.

14

…eta kitto!

GEURE GAIA

E

TAren indarkeriaren
amaieraren X. urteurrenaren harira, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura
Departamentuak programatutako jardueren artean, aste
honetan “Rescoldos de paz y
violencia” izenburuko antzerki-zikloa presente izan da gurean, martitzenetik eguenera
Maria San Miguel antzerkigilearen hiru obra biltzen dituen
aportazioarekin. Lan horiek
ikuspegi desberdinetatik hurbiltzen dira indarkeria-ekintzara, eta testuinguru desberdinetan kokatzen dute berau.
Zikloak aurretik Irunen izan
zuen hitzordua eta, Eibarkoaren ondoren, Donostian izango
du biraren amaiera. Trilogiako obra bakoitzaren amaieran, gainera, mahai-ingurua
egin zen. Martitzeneko saioaren ondorengoan Jesus Egiguren, Gorka Landaburu eta
Luis R. Aizpeoleak hartu zuten
parte; eguaztenekoan Sandra
Carrasco eta Alberto Muñagorri biktimek eta Maria San
Miguel obraren zuzendariak,
Juanma Cano Radio Eibarko
kazetaria moderatzaile zutela;
eta eguenekoan, Pili Zabala eta
Iñaki Garcia Arrizabalagarekin
batera, Isabel Urkijo izan zen
mahai-ingurua gidatzen.
Gogoeta egiteko trilogia
Zikloaren lehenengo lanak
“Proyecto 43-2” du izenburu
(antzerki konpainiak ere izen
hori hartu du) eta bertan bost
lagunek errealitatearen inguruan duten pertzepzio desberdina eta indarkeriaren aurrean
duten erreakzioa azaltzen ditu,
trama aitaren hilketaren urteurrenean eta familiaren txokoko
afari batean kokatuta. Bigarren
lanak, “La mirada del otro” izenekoak, biktima baten eta haren biktimagilearen arteko topaketa irudikatzen du, kartzela
bateko aretoan, eta Langraitz
bidea deiturikoari heldu zioten ETAko presoekin izandako topaketetan oinarritzen da.
Trilogiako azken lanean, “Viaje
al fin de la noche” izenekoan,
seme-alabek gogoeta egiten
dute bizikidetza-testuinguru

1203. zenbakia

Bake eta
biolentziaren
hondarrak
Edo gaztelerazko “Rescoldos de paz y violencia”,
Proyecto 43.2 konpainiak azken hamarkadan burutu
duen proiektua. Lan horrekin izan da aste honetan Maria
San Miguelek zuzentzen duen konpainia, hiru egunetan
beste hainbat antzerki-saio eskaintzeko, guztiak ere
planteamendu pedagogiko batetik landuta eta ETAren
indarkeriak (eta beste batzurenak) sortutako ondorioak
aztertzeko eta horien inguruan hausnartzeko tarteak
eskaintzeko. “Batez ere hitzaren aldeko apostua eginez
eta edozein biolentzia deslegitimatzeko ahaleginean”.

bat eraikitzeko aukerari buruz,
gure gurasoengandik jasotako
mina eta herentzia gorabehera.
Hiru ikuskizun horietan gizakia esfera politikoaren erdigunean dago eta eraldaketa
eragin dezaketen errealitate

konplexu berriak ikusarazten
dira. “Rescoldos de paz y vilencia” delakoak gizakia erakusten
du politikatik eta gizarte eraikuntzetatik haratago, eta gure
iragan hurbilari eta orainaldiari buruzko ezagutza-aintzates-

"La Salleko LH 5. eta 6. kurtsoetako
ikasleekin bizitakoa euki dugun
saio aberatsenetakoa izan da"

pen eta oroimen-ariketa bat
egiten du. Oinarri pedagogiko
sendoa duen planteamenduaren helburua da “gazteei eta
helduei giza eskubideen balioen errespetuan oinarritutako
komunitatea sortzeko tresnak
ematea, antzerkiaren eta elkarrizketaren bidez”.
Proyecto 43.2 konpainiak
hamar urtez egindako lanaren
sortzailea izateaz gain, Maria
San Miguel aktorea ere bada
bertan eta aste honetan Eibarren bizitakoarekin hainbat
ezuste izan ditu. Hiru egunetarako aurrez prestatutako programazioan, aukera goizetan
bazegoen ere, Coliseoan bertan, ikastetxeetako ikasleekin
partekatzeko antzerki-lanaren nondik-norakoak. Baina
bakarrik martitzen goizekoa
gauzatu zen, beste bi egunetarako inor ez zelako apuntatu
10:00etan hasi beharreko saio
horietarako. “Erresistentzia eta
beldurra ere tartean izan direla
esango nuke”, dio San Miguelek. “Baina hamar urte hauetan izan dugu esperientziarik
aberatsena bizi genuen martitzenean La Sallekoekin. LHko
5. eta 6. kurtsoetako ikasleak
ziren, 2011n jaiotakoak. Orain
arte beti 14 urtetik gorakoenekin egin ditugu halakoak, eta
gaztetxo horiek ondo erakutsi
digute esparrua zabaldu dezakegula. Ixil-ixilik jarraitu zuten
guztia eta, amaieran, altxatutako eskuak inoiz baino gehiago
ziren”, dio Mariak. Horretan
irakasleen lanak ere garrantzia duela onartzen du egileak.
Elkarbizitza guztion kontua
Bestalde, martitzeneko antzerki-trilogiaren lehen saioan ere
ezustea izan zuen obraren egileak, baina oraingoan kontrako
zentzuan: “Horrelako lan baten aurrean eta, batez ere, gero
mahai-inguruan Egiguren eta
Landaburu izango zirela jakinda, bertan hain jende gutxi izateak min eman zidan”. Adierazi
ere egin zuen bere ezinegona:
“Baina ez kexatzeko, lamentatzeko baizik”. Eibar, gainera,
konpainiaren etxetzat dutelako: “Gure lanak beti hemen es-
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“Viaje al fin de la noche” trilogiaren azken lana Coliseoan estreinatu zuten 2017ko azaroaren 4an, orain dela lau urte.

“Egiguren eta
Landaburu
hemen egonda
pena eman zidan
jende gehiago
ez izatea mahaiinguruan”

treinatu ditugulako, 2017an bezala, nazional mailara zabaldu
aurretik. Poxpolo kultur teknikaria ere bikain portatu delako
beti gurekin”.
2009an lana sortze bidean
hasi zenetik orain arte bere bilakaera izan du konpainiaren
produktuak, “bazirelako sasoi
hartan eurek bizitakoa kontatzera ausartzen ez zirenak,
urteek aurrera egin ahala animatzen hasi zirenak. Denbora presente dago obra guztian
eta, horregatik, lehenengo zatia
izan da aldaketa gehien izan
duena. Gu beti probokatzen
saiatzen garelako eszenategitik,
gero horren fruitua jasotzeko.
2019an eman genuen amaitutzat dramaturgia, guztioi
interpelatzen digun ahotsen
mosaikoa osatuta”.

“Eibar gure
etxetzat
dugunez,
ia gure lan
guztiak hemen
estreinatu
ditugu”

Egileak gogoratzen du lehenengo ikuskizunarekin 30etik
gora elkarrizketei egin behar
izan ziela aurre. Eta ETAren indarkeriaren amaieraren oraingo X. urteurrena aprobetxa-

tuz, San Miguelek “elkarbizitza
guztion arteko kontua dela”
azpimarratu nahi du. Eskainitako funtzioetan, bestalde,
aldeak badirela dio: “Euskadin edo Nafarroan desberdi-

Alberto Albistegi zinegotzia Gipuzkoako Diputazioaren aurkezpenean.

na da, osagai politikoek indar
gehiago dute eta, hasi aurretik ere, aireak pisu handiagoa
du. Hemendik kanpo osagai
humanoak hartzen du garrantzia. Baina toki guztietan, bai
eszenan jartzeak eta baita ondorengo kolokioak ere, faktore
biek katarsi bezalakoa eragiten dute, ahotsak badu bere
pisua”. Lana Bartzelonako eta
Sevillako presondegietan ere
erakutsi dute, “odol-delituak
zituzten preso batzuk tarteko zirela”. Eta ondoren hortik
bideratutako elkartze restauratiboak eragiteaz harro daude konpainiakoak. Murtzian,
Valladoliden hainbat tokitan
izan dira aurretik eta “datorren
astean Frantzia aldean dugu
hitzordua” diosku Maria San
Miguelek.
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<<< PEDRO PALACIN • Andres Egiguren Orkestrako zuzendaria >>>

“Sasoi hartako feminista batek
idatzita egonda, garrantzi berezia
du ’Amor Brujo’ obrak”
Andres Egiguren Orkestrak Manuel de Falla musikariaren ‘Amor Brujo’ ikuskizuna eskainiko du azaroaren 6an,
Coliseo Antzokian. Pedro Palacinek zuzentzen duen orkestrak Cristina del Barrio abeslaria eta Karmele Etxeberria,
Maite Lorenzo eta Juanma Cano aktoreak izango ditu lagun eszenatoki gainean.
EKHI BELAR

‘Amor Brujo’ obra eskainiko
duzue Coliseoan, baina zein
formatutan?
Coliseoan eskainiko duguna
‘Amor Brujo’ obraren lehen
bertsioa izango da, Manuel de
Fallak 11 bertsio egin baitzituen. Pastora Imperio (Sevilla,
1887- Madril, 1979) dantzari
eta abeslari flamenkoaren proposamena izan zen, baina sasoi
hartan hain ohikoak ez ziren
musika eta eszena erabili nahi
zituen. Horretarako, Fallarengana eta Gregorio MartinezSierrarengana jo zuen. Martinez-Sierra antzerki-idazlea
zen, bere emazte Maria Lejarraga bezala. Lejarraga feminista zen eta idatzi egiten zuen,
baina emakumea izanik, sasoi
hartan ezin zuen bere izenarekin sinatu eta senarraren
abizena erabiltzen zuen. Ez
du inon horrela jartzen, baina
Lejarragak idatzi zuen ‘Amor
Brujo’ obraren jatorrizko bertsioaren libretoa, 1915ean. Sasoi hartako feminista batek
idatzita egonda, garrantzi berezia du obra horrek.
Nolako oihartzuna izan zuen
lanak sasoi hartan?
Operetan egiten den bezala,
fosoan orkestra eta eszenatokian antzezleak egoteko pentsatuta zegoen obra. Horrela
egin zen, baina porrot handia
izan zen. Abeslariak nahi izan
zuena egin zuen eta deskuadre
asko egon ziren. Hori dela eta,
bertsioa aldatu zuen Fallak.
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Cristina del Barrio abeslariak
eta Karmele Etxeberria, Maite Lorenzo eta Juanma Cano
aktoreek nolako ekarpena
egiten diote obrari?
Ikuskizun erdi-eszenifikatua izango da. Nahikoa tokirik izango ez dugunez, ezingo
ditugu gauzak guztiz eszenara eraman, baina zerbait egin
dezakegu. Bestetik, Cristina
del Barrio moduko abeslaria
izateko zortea dugu. Gainera, obra egiteko deitu nionean
esan zidan pare bat egun lehenago lagun batzuekin ‘Amor
Brujo’-ri buruz berba egin
zuela, obra prest zeukala eta
egitea gustatuko litzaiokeela
komentatzen ibili zela. Kasualitate itzela izan zen.
Obra Ignazio Zuloagaren heriotzaren 75. urteurrenaren
harira aurkeztu behar zenuten iaz, baina pandemia dela
eta atzeratu egin behar izan
zenuten, eta hain zuzen ere
Fallaren heriotza gertatu eta
75 urtera aurkeztuko duzue.
Nolako harremana zuten Zuloagak eta Fallak?
Parisen ezagutu zuten elkar,
Zuloaga bertan bizi zelako eta
Fallak denboraldi bat pasa
zuelako han. Harrezkero, lagun minak izan ziren. Falla Zumaiako Santiago etxean egon
zen, Zuloagak Donostiara eraman zuen... Gauza asko egin
zituzten elkarrekin, baita lana
ere. ‘Maese Pedroren erretaula’ opera, adibidez, modu batean estreinatu zen Parisen,
baina gero, mundura zabaltzeko, Zuloagari panpinak egiteko eskatu zioten. Obraren eskuizkribua, gainera, Zumaian
oparitu zion Fallak Zuloagari.

zuzentzen. Nolako urteak
izan dira?
Beno, batzuetan gauza asko
egin ahal izan ditugu eta beste
batzuetan gutxiago. Pandemiarekin, azken urteak txarrak izan dira. Gauza batzuk
prestatuta geneuzkan, baina
atzeratuta edo bertan behera
geratu dira. ‘Amor Brujo’ formatu batean baino gehiagotan
egitea pentsatzen genuen, baina iazko saioa bertan behera laga behar izan genuen eta
espero dugu aurtengoa polita
irtetea.

“Entseguetan
irizpide batzuk
ematen ditut,
baina musikariek
ekarpenak
egitea gustatzen
zait”

Gero, Gerra Zibila hasi zen, eta
Falla Argentinara joan zen eta
han hil zen. Zuloagaren kasuan, berriz, denok dakigu gutxi gorabehera zer gertatu zen.

Zuloagak harreman berezia
zuen ijitoen herriarekin eta
‘Amor Brujo’-k gaia lantzen
du. Fallak ere antzeko harremana zuen ijitoekin?
Fallak ez zuen ijitoen mundua
ezagutzen eta Pastora Imperiok obra egiteko esan zionean
hasi zen gaia ikertzen bere fa-

“Coliseoak duen
akustikarekin,
obra hau oso
egokia da bertan
entzuteko”

miliarekin. Imperioren amak
musika nolakoa zen azaldu
zion, Gregorio Martinezi-Sierrari eta Marina Lejarragari
ere berdin, eta horrela joan
ziren lantzen musika eta libretoa. Harrezkero, Federico
Garcia Lorca lagun zutenez,
ijitoen mundua gehiago ezagutzen hasi ziren eta ‘cante
jondo’-ko lehen lehiaketa antolatu zuten.

13 urte inguru daramatzazu
Andres Egiguren Orkestra

ILEORDEKOAK
ONKOESTETIKA
ILE-PROTESIAK
LUZAPENAK
Fermin Calbeton 1, 1. ezk.
EIBAR
943 20 70 47
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castaño peluqueros
castanopeluqueros

Diskrezio osoz
Aurrez aurreko zita

Nolako musikariak daude
orkestran?
Andres Egiguren Orkestra
musikari gazteei orkestra batean parte hartzeko aukera
emateko asmoz sortu zen eta
helburu horrekin jarraitzen
dugu, baina badaude taldean
parte hartu ondoren orkestra
laga dutenak (kanpoan ikasketak egiten jarraitzeko edo
dena delakoa) eta berriz itzuli direnak ere. Polita da hori.
Batzuk sartu, beste batzuk
irten... Orkestrako egiturak
gorabeherak izaten ditu?
Pandemiak izorratu egin digu,
baina sare sozialen bitartez
harreman estua izaten jarraitu dugu eta taldeari eutsi diogu. ‘Amor Brujo’-ren bertsio
originala, adibidez, 17 musikarirekin egiteko pentsatuta
dago eta ondo egokitzen zaigu.
Fallak obra aurkeztu behar
zuenean eszenatokia nahiko
txikia zen eta oso ondo konposatu zuen ezaugarriak kontuan hartuta. Coliseoak duen
akustikarekin, obra hau oso
egokia da bertan entzuteko.
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Desirée Magro

1203. zenbakia

Eva Alberdi
Eva Alberdi

Bizitza bizitzeko
egina dago

Góngora,
inspirazio-iturria

Badirudi denbora zein espazioa bere gain tolesten denaren
teoria azaleratu dutela. Fisikari batzuk diotenez, denboran
bidaiatu ahal izango dugula azaltzen duen teoria da.
Horrek nere burujana sortu dit. Posible ote da? Nola litzateke denboran atzera egitea? Eta zein izango litzateke gure
iragana aldatzearen eragina?
Argi daukat denok aldatuko genukeela gure iragana. Nahiz
eta egindakoaren ondorioak onartu behar ditugula uste, ziur
nago hartu genuen erabaki bat edo beste, edo izandako jokaera
hura, aldatu nahiko genituzkela.

Agian ez duzue jakingo Gordailuan daudelako, baina Eibarko liburutegian 1958 baino lehenagoko liburuak ditugu. Ez
dakigu horietako askok nola bukatu zuten gure apaletan:
erosi ote ziren edo norbaitek edo erakunderen batek eman
edo bidali ote zituen.
Horietako batzuk digitalizatuta daude Liburukliken, ondare bibliografiko digitalizatua jasotzen duen errepositorioan.
Baina ez nator orain horiek kontatzera. Orain dela egun batzuk “Colección clásicos Labor” bildumako ale bat katalogatu
nuen, hain zuzen ere 1953an argitaratutako Emilio Orozco Díazek idatzitako “Góngora”
liburua, idazleari buruzko
kritika literarioa eta haren
obraren antologia.
Eta liburua eskuetan
nuela bat-batean konturatu nintzen ondo tolestutako papertxo bat zegoela
orrialdeen artean. Paper
horretan testu hau zegoen:
“Te espero a las 7h/30 en la
fuente del mercadillo. 315-88”. Askotan topatzen
ditugu horrelako gauza bitxiak liburuen orrialdeen
artean. Baita ere argazkiak,
zozketatuko loteria billeteak, medikuaren errezetak… Izan ere, edozer gauza
erabili ahal da irakurketa
non eten duzun markatzeko. Behin dirua ere azaldu
zitzaigun eta, bide batez esan nahiko nuke, diru haren jabea
aurkitzea ere lortu genuela.
Baina ohar horrek zer pentsatua eman zidan. Iritsiko ote
zen ohar hura bere hartzailearengana ala betiko galduta geldituko zen aipatutako liburuaren orrialdeetan? Horrela “ligatuko” zuten liburutegiko erabiltzaileek Tinder ez zegoen
garai hartan?

“Azkenean une hori bizitakoa den
heinean, berriz itzultzeak ez du
zentzu handirik”
Eta bat-batean, berriz bizi nahiko nituzkeen momentuak
etorri zaizkit burura. Ezin ukatu gure artean ez daudenenekin bizitako uneak izan direla oroitu ditudan lehenak... Izan
daiteke zure seme-alabak eskutik heldu zintuen lehen unea
edota taberna hartan begi berde haiekin gurutzatu zenuen
begirada, denak itzuliko ginateke noizbaitera.
Bain, agian, hor dago gakoa. Azkenean une hori bizitakoa
den heinean, berriz itzultzeak ez du zentzu handirik. Bai jakinaren gainean gaudelako, bai bizitakoa den zerbaitek bere
aztarna utzi izan duelako, uneak ez du balio berdina. Azken
finean, bapatekotasuna guztiz galdu du.
Teoria hutsa da, bai, eta epe motzean ez dirudi denboran
bidaiatu ahalko dugunik eta, agian, hobe. Horrek bizitza bizi
behar dugula gogorarazten badigu, are gehiago, unez une,
momentuz momentu.

"Edozer gauza
erabili ahal
da irakurketa
non eten duzun
markatzeko;
behin dirua ere
azaldu zitzaigun
eta baita jabea
aurkitu ere"

…eta kitto!
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ANE MUGU

Planeta salbatzeko
borroka
Climathon Eibar egitasmoaren 4. edizioa amaitu berri da. Maratoiak klima-aldaketaren aurka
borrokatzeko erronkei irtenbidea bilatzea izan du helburu eta, horretarako, eskualdeko
eragile publiko eta pribatuek erronka zehatzak jarri dituzte pertsona-talde batek horren
konponbidea bilatzen saiatzeko. Nazioartean hazten jarraitzen duen ekimena da Climathoia
eta, ikasle gazteekin eta pertsona ekintzaileekin bat eginda, klima-aldaketaren gaineko
kontzientzia sustatzen du. Ekimenean parte hartu duten bi gazteren testigantzak jaso ditugu
datozen lerrootan.
TESTUA ETA ARGAZKIAK: MALEN ILLARRAMENDI
BIDEOA: YANIRE SAGREDO
Nola izan zenuten Climathoi Eibar egitasmoaren berri? Zergatik erabaki zenuten parte hartzea?
DANEL: Sare sozialetan ikusi nuen ekimenaren deialdia, eta
unibertsitateak ere jakinarazpena bidali zidan. Ni neu ikasle
aritu nintzen orain dela urte batzuk ingeniaritza eskolan eta,
garai horretan ekimenean parte hartu ez nuenez, aurtengoa
momentu aproposa zela iruditu zitzaidan, lan-munduan hasi
berria naizelako eta ezagutza berriak barneratzeko premia
sentitzen dudalako.
NAGORE: Unibertsitatearen bitartez izan nuen ekimenaren berri, mezu elektronikoa bidali baitziguten ikasle guztioi.

Erronka erakargarria iruditu zitzaidan, eta pozik nago hartutako erabakiarekin; asko ikasi dut prozesuan zehar.

Zein da egitasmoaren metodologia?
DANEL: Climathoia Eibar Clima LAB kolektiboak eta Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako Eibarko atalak bultzatutako
ekimena da. Klima-aldaketaren aurkako zenbait ekintza proposatzen dira urtero-urtero EHUren Eibarko egoitzan. Mota
askotariko erronkak planteatzen dizkigute parte-hartzaileoi,
bai energia berriztagarrien sorkuntzarekin, bai eraginkortasunarekin eta baita garraioaren esparruarekin zerikusia du-

20

gazteON

…eta kitto!

1203. zenbakia

tenak ere. Iaz, pandemia zela-eta, ezin izan zenez egitasmoa aurrera eraman,
aurten bi asteburutan egin dira ekintzak: urriaren 15ean, 16an, 22an eta 23an.
NAGORE: Hainbat erronka planteatzen dizkigute parte-hartzaileoi. Aurtengo
edizioan zortzi izan dira guztira, eta nork berea aukeratzeko askatasuna dauka.
Lau kideko taldetan batzen gara eta hautatutako erronkari irtenbidea topatzea
da gure helburua, betiere aldaketa klimatikoa oinarritzat hartuta. Eibarren ez
ezik, beste zenbait herritan ere egin da Climathoia, egun eta ordu berean. Gainera, aukera paregabea da enpresekin hartu-emanean aritzeko, erronkak erakunde errealetan egiten baitira.

“Aukera paregabea
da enpresekin hartuemanean aritzeko,
erronkak erakunde
errealetan egiten
baitira”

Zein erronka hautatu du zuetako bakoitzak? Zertan datza?
DANEL: Goienerrek proposatutako erronkan ibili naiz lanean, Arabako lurralde historikoko udalerri batean energia komunitatea sortzea helburu bezala
hartuta. Energia komunitatea modu kooperatiboan sortu dugu eta hiru asmo
nagusi izan ditugu: pobrezia energetikoari irtenbidea ematea, eraginkortasun
energetikoa bultzatzea eta energia berriztagarrien iturriekin autokontsumosorkuntza bultzatzea. Udalerriaren aukeraketa egiteko zenbait ezaugarri hartu
behar izan ditugu kontuan, komunitate energetiko batek nahitaez behar baitu
sorkuntza puntutik 500 metroko erradioko borobil baten azalera izatea. Behin
aukeraketa eginda, erronka gainditzeko diseinatu beharreko estrategia garatzen aritu gara lantaldean.
NAGORE: Gipuzkoan energia-komunitate bat sortzea izan du helburu nik
aukeratutako erronkak. Sektore industriala energia-komunitatean txertatzean
zegoen gakoa, hori baitzen gure egiteko nagusia. Industria-kontsumoak barneratzea eta zerbitzuen kontsumoa asetzea abiapuntu izanik, toki finko batzuk aztertu
ditugu, Elgeta, esaterako. Hala ere, ibilbide-orri bat diseinatu dugu Gipuzkoa
osoan komunitate horiek inplementatzeak zer ekarriko lukeen simulatzeko.
Zein ekarpen egin dizue egitasmoak pertsonalki? Eta profesionalki?
DANEL: Nahiz eta ikasketak amaitu berri ditudan, pertsonalki argi daukat
oraindik baditudala gauza asko ikasteke. Energia-komunitateen arloan bere-
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ziki ez nago oso informatuta eta formatuta, eta egitasmo honek aukera eman
dit esparru horretan jakintza handiagoa lortzeko. Alor profesionalari dagokionez, ekitaldi honek aukera paregabea eskaini dit inguruko enpresa batzuekin
harremanetan jartzeko eta loturak sortzeko.
NAGORE: Pertsonalki esango nuke oso ekarpen aberasgarria dela, zure unibertsitatetik kanpoko ikasle berriak ezagutzeko abagunea ematen dizulako.
Gainera, enpresa ezberdinak ezagutzeko aukera ezin hobea da; nire kasuan,
Teknikerrekin eta Goienerrekin elkarlanean aritu naiz eta uneoro izan ditut
prest erakunde horietako langileak nire zalantzak argitzeko. Oro har, esango
nuke ekimenak egokiera ematen diola parte-hartzaileari unibertsitatetik at
bestelako ekintza berritzaile bat gertutik ezagutzeko.

Zer esango zeniokete Climathoia ezagutu berri duen lagun bati? Zein aholku
emango zeniokete?
DANEL: Oso aberasgarria da bai ikasle direnentzat eta baita ikasketak amaituta dituztenentzat eta lan-mundura sartu berri direnentzat ere. Enpresekin
harremana sortzea ahalbidetzen duela nabarmenduko nuke nik, askotan zaila
izaten delako nork bere kabuz lan-munduarekin kontaktuak egitea. Gainera,
Eibar gure erkidegoaren erdi-erdian dagoenez, kokapenak erraztu egiten du
ingurukoak gerturatu eta ekimenean parte hartzea. Labur eta garbi esanda, larrialdi klimatiko baten aurrean gaudela esango nuke, eta horrelako ekimenek
helburu jasangarriak lortzen eta kontzientzia pizten laguntzen dute.
NAGORE: Benetan gomendagarria den ekimena dela esango nioke, zalantzarik gabe. Hurrengo edizioan bi aldiz pentsatu gabe izena eman beharko
luke aldaketa klimatikoan kontzientzia daukan edonok. Erreflexiorako bidea
zabaltzen du Climathoiak; erronka bati aurre egiteaz gain, zenbait profesionalen hitzaldiak ere jasotzen baititugu hainbat gai jorratuz: ekonomia zirkularra,
energiaren trantsizioa...

IZAN ZAITEZ ALDAKETAREN PARTE!
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“Larrialdi klimatiko
baten aurrean gaudela
esango nuke, eta
horrelako ekimenek
helburu jasangarriak
lortzen eta kontzientzia
pizten laguntzen dute”
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Argazkiak: Ane Urkiola

Bideoa
ikusi nahi?

Elkarrizketa honen BIDEOA
YouTuben ikusi daiteke.
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Fernando Llorentek Eibarren
jokatuko du sasoia amaitu arte

Eibar Rugby Taldeak Cisneros
liderrari egingo dio bisita
>>> Sailkapeneko bi lehenengoen partidua hartuko du
12:00etan etzi. Orain arte jokatutako hiru partiduak irabazita, Madrilgo Complutense
Cisneros taldeak 13 puntu ditu,
Eibar Rugby Taldeak baino hiru
gehiago; hori dela-eta, beste
partidu zail baten aurrean izango da Guntinek prestatutako
taldea bisitari bezala jarraian

egingo duen bigarren irteeran.
Aurrekoan, joko ona egin bazuen ere, azkenean amore eman
behar izan zuen Sevillako Unibertsitateko Cocos taldearen
aurrean, 23-19 galduta. Gizonezkoen taldeak hasiera ona
eman zion Campus Ourenseren
zelaian jokatutako partiduari,
baina gero 0-10ekoa partidu
amaieran 45-10 bihurtu zen.

>>> Zortzi urte geroago Euskal
Herrian jokatuko du berriro
hainbat denboralditan Athletic-en jokatu zuen aurrelariak.
Sasoi hau amaitu arteko kontratua sinatu du Eibar FT-rekin
36 urteko aurrelariak, azken
urteotan Juventusen, Sevillan,
Swansean, Tottenhamen, Napolin eta Udinesen jardundako jokalari errioxarrak. Une
honetan talderik gabe zegoen
eta Zarautzen entrenatzen
zuen, Donostian bizi bada ere.
Rayo Vallecanora ere joatekotan egon zen udan, Iraolak bere
aginduetara nahi zuelako, baina azkenean kluba eta Llorente
ez ziren ados jarri.
Franchu Eibar FT-ko aurrelaria denbora luzerako lesionatu izanak zabaldu dio atea au-

rrelari beteranoari, Franchuk
denboraldi honetan ez duelako
gehiago jokatuko. Eguazten
goizean pasatu zuen azterketa mediatikoa eta ondoren
kontratua sinatu zuen, “ilusio handiz” dagoela esan eta
bere onena “emateko gogoz”
dagoela gehituz. Eibar FT-k
gaur aurkeztuko du aurrelaria, 13:30ean, Ipuruan bertan.

Eibarko
PROFESIO LIBERALAK
ABOKATUAK

AHOLKULARITZAK

ETXE ADMINISTRAZIOAK

CRISTINA BAZ LARRAÑAGA
Fermin Calbeton 4, 3 esk.
Tel. 943 12 80 55
www.cristinabaz.com
cristinabaz@icagi.net

GAURVE
Fermin Calbeton 13-15
Tel. 943 20 24 61
www.gaurve.es
consultores@gaurve.es

CRISTINA BAZ LARRAÑAGA
Fermin Calbeton 4, 3 esk.
Tel. 943 12 80 55
www.cristinabaz.com
cristinabaz@icagi.net

EGUREN&ASOCIADOS
Urtzaile 1, 2
Tel. 943 20 41 94
Fax. 943 82 00 06
egurenyasociados@gmail.com

GESTILAN
Zezenbide 4
Tel. 943 20 70 02
www.gestilan.es
gestilan@gestilan.es

Mª MERCEDES ARIÑO SANZ
Toribio Etxebarria 3, 1 ezk.
Tel. 943 20 17 03
Fax. 943 70 20 49
m_ari_sanz@hotmail.com

Hemen zure lekua

Informazioa: 943 20 09 18 (...eta kitto!)

24

…eta kitto!

KIROLAK

1203. zenbakia

Euskadiko txapelketan
parte hartu zuten Ipuruako
17 gimnastak podiumera
>>> Ipurua kiroldegiak aurreko
zapatuan hainbat txapelketa eta
sailkapen fase hartu zituen: horrela, absolutu eta oinarri mailetan federatutako taldekako Euskadiko txapelketekin batera,
taldekako Espainiako Koparako
eta banakako oinarri mailako
Koparako sailkatzeak ere izan
ziren jokoan. Eta guztietan gure
herriko ordezkariak ezin hobeto
jardun zuten: Eibarko klubaren
senior mailako taldeak Euskadiko txapela jantzi bazuen, kadete oinarri mailako boskoteak
ere urrezko domina bereganatu
zuen; horrez gain, jubenil oinarri mailan June Araujo eta Ane
San Martin lehen eta bigarren

postuetan sailkatu ziren. Azkenean Ipuruako 17 gimnasta izan
genituen podiumean.
Bost pare mazekin goi mailako puntuaketa eskuratu zuen
Nahia Arguiz, Sara Aranguren,
Indira del Pino, Izaro Altuna
eta June Herederok osatutako Ipuruako senior bozkoteak.
Taldeak aldaketa eta aparatuen
jaurtiketa ugarirekin egiten den
zailtasun handiko muntaia defendatu zuten, beti ere ikaragarrizko erritmoan irauten duen bi
minutu eta erdiko koreografiari
jarraituz. Garaipen horrekin eibartarrek azaroan jokatuko den
Espainiako Koparako txartela
ziurtatu dute.

Kadete oinarri mailako boskoteak bost arorekin egindako
ariketa defendatu zuten eta,
beste behin, Ipurua federatuen
taldeko gazteenak podiumaren
gorenera igo zuten. Haizeder
Arguiz, Maialen Apraiz, Elene
Ramirez, Naroa Alonso, Emile
Zamakola, Nahia San Martin
eta Elene Lazpitak osatutako
taldeak denboraldi honetako

torneo guztiak irabazi ditu, hasi
Gipuzkoako Txapelketatik eta
Izar Leku edo Gasteiz Hiria Torneoarekin jarraitzeko. Ibilbide
ezin zuzenagoa daramatza oinarri taldeak azaroaren amaieran
Valladoliden jokatuko den Espainiako txapelketari begira.
Eta maila indibidualean Araujok eta San Martinek Koparako
txartela eskuratu dute.

Aitziber Olaizola elgoibartarra
nagusi Soraluzeko tiraldian

Denetarik izan zen Urbat
Urkotronik waterpolo taldeen
ligako lehen jardunaldian
>>> Senior mailako hiru taldeek ligari ekin zioten aurreko
asteburuan eta, emakumezkoen
taldeak Mendizorrotzan irabazi zuen bitartean, gizonezkoen
talde biek ezin izan zuten halakorik errepikatu. Miren Urizar
izan zen Urbat/Donosti taldeko
protagonista nagusia, bederatzi
golekin. Lautadari Gasteizen
6-14 irabazitako norgehiagokan. Maila bikaina erakutsi
zuen baita Jone Gomez atezainak ere eta, teknikoek dioten
bezala, “Elene Molina eta Na-

gore Lorenzo lesionatuen zain,
hiru puntu horiek baltsamoa
dira”. Gizonezkoen lehen taldeak zortzina berdindu zuen
Getxorekin Orbean jokatutako
partiduan. Gizonezkoen bigarren taldeak, bestalde, arazoa
du aurkarien atea zulatzerako
orduan eta “golaren bidea bakarrik guardia zaharraren esku
dago”, oraingoan ere Anartz Mitxelena eta Jol Sologaistua izan
direlako goleatzaile, bakoitza
birekin. Azkenean 4-8 nagusitu
zen Txingudi.

>>> Elgoibarko San Miguel taldeko ordezkaria izan zen, 77
bolariren artean, txirlo gehien
bota zuena aurreko zapatuan
Soraluzeko San Andresen jokatu zen Euskal Herriko 31.
Txapelketaren jardunaldian.
Eta orain arte jokatutakoak batzen dituen sailkapen orokorrari begira, Jose Gabriel Nuñez
soraluzetarra doa aurretik, 14
txirlorekin, atzetik datozen Bittor Rodriguez eibartarrari eta
Jose Angel Fernandez markinarrari hiru txirloko aldea kenduz. Beste hiru bolari daude 10
txirlorekin, eta bederatzirekin
Asola Berriko Gorka Unamuno dago, zazpigarren postuan.
Bestelako sailkapenei helduz,
taldekakoan Asola Berrikoak
dira nagusi: eibartarren B taldeak 36 txirlo ditu, eta A taldeak 28, atzetik datozenek 23
besterik ez dituztenean. Bestelako arloetan, bikoteka Markina-Xemeingo MX3T taldeko
Ion Arasola eta Jose Angel Fernandez doaz aurretik, emaku-

mezkoetan Eli Egia markinarra
eta San Andresen irabazle izandako Olaizola, beteranoetan
Asola Berriko Bittor Rodriguez,
alebinetan Aner Azurmendi
markinarra eta benjaminetan
Ander Unamuno eibartarra.
Zapatu honetan, zubia dela-eta, ez da tiraldirik izango
eta hurrengokoa, azaroaren
6koa, Markinako Lauzirika
herri-bolatokian jokatuko da.
Argazkian, Aitziber Olaizola,
Korta San Andreseko ordezkariarekin.
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Trail irteerak bueltan dira azaroaren 7ko Udazkentrailarekin
>>> Kalamua Korrikalari Taldeak antolatutako Udazkentraila azaroaren 7an egingo
da. Domeka horretan goizeko
08:30ean abiatuko dira T. Etxebarria kalean dagoen Klub Deportiboaren aurretik eta amaiera ere bertan izango dute, 14
kilometroko ibilbidea osatu
ondoren. “Bi ordu eta erditik
hiru ordurako tartean egitekoa
izango dugu”, 800 metrotako
goranzko metatua gaindituta.
COVID-19aren ondorengoko
lehenengo trail irteera da Kalamuakoentzat eta edozeinek
hartu dezake parte; hori bai,
doanekoa bada ere, “antolaketa-lana errazteko izena eman

behar da kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com helbidean”.
Komenigarria da mendian federatuta egotea ere eta norberak
bere asegurua izatea; bestalde,
“korrika egiteko oinetakoak,

frontala, mugikorra, zira, ura
eta jateko zerbait” eramatea ere
gomendatzen dute.
Ibilbidea Depor aurrean hasi
eta, herriko kaleetatik Urkizu
parkeraino joanda, hor Txonta-

runtz hartuko dute, etxeen eta
tailerren atzealdetik doan bidezidorra jarraituz, San Salvador
ermitara igotzeko (3,5 km). Han
ezkerreruntz Azitainera jaisten
den bidea jarraituko dute, Illordo Azitain aldetik igotzeko (5
km). Ondoren Topinburu aldera egingo dute (7 km), Azurtzako baserrietara (8 km) jaitsita,
Arraotzeko lepora zementozko
pistatik igotzeko. Lepoan (8,5
km) eskuinera hartuko dute zipresen arteko aldapa piko batetik Galdaramiñoko pistara irten
eta gaina (9,5 km) egiteko. Handik Laupagoko lepoa hartu eta
Unbera jaitsiko dira Deporren
amaitzeko (14 km).

Coimbraren kontra. Hain zuzen
ere, Coimbra izan zen finaleko
etsaia eta oraingoan eurak izan
ziren nagusi, 4-5. Taldeko Clau-

dio Lucasek txapelketako atezain onenaren saria lortu zuen
eta Matheus Araujo finaleko
jokalari onena izan zen.

Brasilgo Eibar foball taldea
azpitxapeldun izan da
Euro Brasil txapelketan
>>> Bada urtebete Brasilgo Eibar foball taldeari buruz jardun
genuela astekari honetan. Harrobiko lana egiten du batez
ere kolore gorriurdinekin jokatzen duen taldeak eta, ibilbide
laburra izan arren, emaitzak
lortu ditu dagoeneko. Izan ere,
bigarren postuan amaitu du
Euro Brasil txapelketa berriki.

17 urtez azpikoen txapelketa da
eta Europako talde indartsuek
Brasilen duten ordezkariek hartu dute parte: Inter Academy
(Italia), Academia Leões (Portugal), PSG (Frantzia), Academica Coimbra (Portugal)
eta União (Brasil). Eibarrek
2-0 irabazi zion Uniãori eta
3-0 PSG-ri, eta bina egin zuen

Pello Osoro hirugarren izan zen Ibiza Half Triathloian

Osorok podiuma eskuratu zuen bizikleta gainean egindako lanari esker.

>>> Udako giroa tartean lasterketa zirraragarria bizi izan
zen Ibiza Half Triathloian,
gureen parte-hartze bikainarekin. Emilio Aguayok irabazi
zuen gizonezkoen proban, Pello Osorok hirugarren postuan
amaitu zuen; emakumezkoetan, ostera, Helene Alberdi
izan zen garaile, Pedro Alberdi gure kolaboratzailearen
alaba. Igeriketa saioa bigarren taldean amaitu zuen Osorok, aurreko taldearengandik
48 segundora, baina bizikleta
gainean maisutasuna erakutsi

zuen eibartarrak eta Aguayo
eta Pedro Andujarrekin hasi
zuen 21 kilometroko antxintxiketaldia. Burua ere hartu
zuen eibartarrak, zirkuituaren bigarren itzulira arte; azkenean, baina, Aguayok indar
gehiago erakutsi zuen eta bi
minutu atera zizkion Andujarri eta 2.53 Osorori. Alberdik, bere aldetik, nagusitasunez irabazi zuen bere proba,
Esther Rodriguez bigarren
sailkatuari 13:20 atera zizkiolako eta Natalia Bermudez
hirugarrenari 18:22.
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<<< EDU SOUSA • Areto-foballeko jokalaria >>>

“Gure garaipenarekin Portugalgo
umeek gehiago begiratuko
diote areto-foballari”
Portugalen jaio eta Eibarren hazi den Edu Sousak Areto-Foballeko Munduko Txapelketa irabazi du Portugalekin.
Valdepeñasgo Viña Albali taldean jokatzen duen atezainak historia egin du Portugalentzat eta Eibarrentzat, baina
oraindik ez du lortutakoa sinesten.
Lehenik eta behin, zorionak!
Zer sentitu zenuen Munduko
Txapelketaren kopa altxatu
zenuenean?
Zerbait pentsaezina izan zen
niretzat. Lagunekin egoteko
eta ondo pasatzeko hasi nintzen areto-foballean jokatzen
eta, orain, lortu dudana ikustean, ezin dut sinetsi. Zoramena da. Oraindik ez naiz jabetzen Mundiala irabazi dudala
eta selekzioko lagunek ere antzeko sentsazioa dute. Momentu batean ohartuko gara historia egin dugula eta gauza
handia egin dugula Portugalen
areto-foballa hazi ahal izateko.
Beraz, ez zenuten irabaztea
espero?
Europako Txapelketa lortu genuen 2018an eta bagenekien
irabazteko aukerak genituela,
baina faboritoagoak ziren selekzioak zeuden. Mundialaren
aurreko kontzentrazioan gure
artean komentatzen genuen
zerbait ona gertatuko zen sentsazioa genuela, gauzak bereziki ondo zihoazelako, eta horrela izan da. Zenbait partidutan
sufritu egin behar izan dugu,
baina zapore hobeagoa du faboritoa ez zarenean.
Portugalen nola bizi izan da
zuen garaipena?
Zoramena izan da han. Finala irabazi eta hurrengo egunean demaseko harrera egin
ziguten Lisboako aireportuan.
Portugalgo presidenteak gobernu-etxean jaso gintuen
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eta Ohorearen Domina eman
zigun. Munduko Txapelketa
irabazten duen lehen kirol federatua izan gara Portugalen
eta horrek balio handia dauka. Inork ez zuen espero eta,
guztiarekin, umeek gehiago
begiratuko diote areto-foballari eta jende gehiagok egingo du apostu kirol honen alde.
Azken neurrian, guk areto-foballa aldarrikatu nahi dugu herrialdean, gehiago jokatzea eta
profesionala bihurtzea.

Mundialaren amaiera gozoa
izan zen, baina hasiera nahiko gazia zuretzat, Lituaniara
bidaiatu baino egun bat lehenago COVID-19an positibo
eman baitzenuen. Nola bizi
izan zenuen?
Ez nuen zorterik izan. Mundialaren aurretik 45 egunez
egon ginen hotel batean giltzapetuta, pandemiarengatik,
eta oraindik ezin dut azaldu
nola eman nuen positibo, beste
inork ez bazuen eman. Kolpe
latza izan zen, azken egunean
gertatu zelako gainera. Baina tira, ezin nuenez ezer egin,
gertatutakoa onartu nuen, taldekideei ondo nengoela esan
eta eurekin etengabe harremanetan egon nintzen, ahal nuen
neurrian laguntzen.
Finala, ostera, zuzenean ikusi
ahal izan zenuen, ezta?
Bai. Positibo eman nuenean
taldekideei esan nien finalera
iritsiz gero edozein gauza egingo nuela bertan egoteko. Ia bi
egunez lo egin barik egon nintzen aurretik Valdepeñasekin
partidua jokatu behar nuelako,
gero Lituaniara bidaiatu, garaipena ospatu, eta abar. Mere-
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rrena izeneko areto-foballeko
talde bat zegoela eta oso ondo
pasatzen zutela. Probatzeko
aukera eman zidaten eta asko
gustatu zitzaidan. Presidenteari ere gustatu egin zitzaion
nola jokatzen nuen eta fitxa
egin zidan. 15 urterekin hasi
nintzen, 3. mailan jokatzen eta
2. B mailakoekin entrenatzen.

“Lagunekin ondo
pasatzeko hasi
nintzen jokatzen
eta, lortu dudana
ikustean, ezin
dut sinetsi”

“Eibarren hazi
naizen arren,
Portugal barruan
sentitzen dut
betidanik”

zi izan zuen eta urrezko dominarekin itzuli nintzen etxera.

Horrela, jaioterritik kanpo urte
asko bizi izan arren, herrialdearekin lotura estua izaten
jarraitzen duzu.
Eibarren hazi eta Espainiako taldeetan jokatu dudan
arren, Portugal barruan sentitzen dut. Familia hangoa da
eta han jaio nintzen. Beraz, selekzioak deitzea demasa izan
da niretzat.

Nola iritsi zitzaizun Portugalekin jokatzeko aukera?
Osasunan jokatzen nuenean
Portugalgo hautatzaileak esan
zidan nire atzetik zebiltzala,
Portugalen jaio izanagatik
ikuskatzaileek jarraitzen nindutelako. Espainiarekin inoiz
jokatu ez nuenez, eurekin jokatu nezakeen eta denboraldiaurreko partidu bat ikustera
etorri ziren. Ondo jokatu nuen
eta harrezkero Portugalekin
jokatzeko konbokatu naute.
Bi urte daramatzat selekzioan,
poz-pozik.

Jarraitu gaitzazu
SARE
SOZIALETAN

Esan duzu lagunekin ondo
pasatzeko hasi zinela aretofoballean. Nolako oroitzapenak dituzu?
Hasieran, foballean egiten
nuen, baina kuadrilako batzuek esan zidaten Debaba-

Zein bide jarraitu duzu profesionala izateko?
Areto-foballa asko praktikatzen da Euskal Herrian, baina jendeak ez du serio hartzen. Jubeniletan Euskadiko
selekzioarekin jokatzen nuenean, ikusten nuen beste toki
batzuetan harrobia gehiago
lantzen zutela. Beraz, talde
profesionalentzat zaila da
Euskadiko jokalarien aldeko
apostua egitea, ez dagoelako
jokalari askorik.
Debabarrena taldea ere, adibidez, desagertu egin zen.
Hori da, eta Debabarrena bezala beste zenbait talde daude. Adibidez, hiru aldiz lortu
dut igotzea 2. B mailatik, baina inoiz ezin izan genuen 2.
mailan jokatu, ez genuelako
laguntza ekonomikorik.
Gaur egun Valdepeñasgo Viña
Albali taldean jokatzen duzu.
Azken denboraldietan azpitxapeldunak izan zarete, finalerdietara iritsi … Zein da
zuen helburua aurten?
Klubak historian izan duen
talderik onena dugu aurten,
eta gure helburua ahalik eta
goren egotea eta Ligan eta
Kopan faboritoei (FC Barcelona, El Pozo eta Inter) gerra
ematea da.
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Irudien indarraren menpe
Indalecio Ojanguren argazkilaritza-lehiaketan parte hartu duten lanak Portaleko erakusketa-aretoan egongo dira
ikusgai gaurtik aurrera, azaroaren 21era arte. Oskar Mansok jaso zuen sari nagusia, baina parte-hartzaile guztien
lana goi-mailakoa izan zen. Bestetik, Klub Deportiboan Jon Andoni Martinen erakusketa dago, kolodioi hezearen
teknikarekin egindako argazkiekin.

D

olor y Gloria’ izeneko
bildumarekin irabazi
du Oscar Manso gasteiztarrak Indalecio Ojanguren XXXIV. Argazki Lehiaketa. Aurtengo edizioan 38
parte-hartzaile egon dira, 62
bildumarekin eta 189 argazkirekin, eta epaimahaiak ez
du lan erraza izan sariak banatzeko orduan. “Lanen kalitatea oso altua izan da”, esan
digu Jose Luis Irigoien Klub
Deportiboko Argazki Taldeko
kideak. “Aukeraketa zaila izan
da, argazki bat ere ezin zelako
baztertu lehenengo ikustaldian. Eta hori epaimahaia ere
goi-mailakoa izan dela”.
Indalecio Ojanguren argazkilaritza-lehiaketak urte asko
daramatza martxan eta ospea
du argazkilaritzaren munduan.
Horrela, argazkiak paperean
aurkeztu behar diren arren,
parte-hartzaile kopuruari
eusten dio urtero, “nahiz eta
digitalean aurkezteko aukera
balego, askoz parte-hartzaile
gehiago izango genitzake ziur
aski”, Irigoienen ustez.

Gaur inauguratuko duten
erakusketan edizio honetako
argazkiak guztiak ikusteko aukera egongo da, sarituak izan
ala ez. Horretarako, Portaleko erakusketa-aretoko ateak
martitzenetik domekara zabalik egongo dira 18:30etik
20:30era.
Goi-mailako argazkiak
Indalecio Ojanguren lehiaketako maila altua izanda ere, eibartarrak ez dira atzean geratu
euren lanekin. Bakarne Elejaldek, adibidez, Euskal Herri mailako lehen saria jaso du
eta Argizaiola Sarietan parte
hartzeko aukeratua izan da,
hau da, Euskal Herriko Argazkilaritza Federazioak ematen
dituen sarietan. Herri mailako sarietan, bestetik, Pedro
Arriola Arrizabalagak lortu
du lehen saria, Jose Luis Irigoienek bigarrena eta Virginia
Araquistain Ariznabarretak
hirugarrena.
Sari hauek bezala, Deporreko Argazki Taldeak ere ibilbide
luzea egin du eta badu izena

Indalecio
Ojanguren
argazki
lehiaketako
lanen erakusketa
dago zabalik
Portalean
argazkilaritzaren munduan.
“Deporren oso argazkilari onak
ditugu”, Irigoienen ustez, “eta
Indalecio Ojanguren sarietan
ikusi da. Batetik, Bakarnek eta
Pedrok lortutakoarekin; eta
bestetik, epaimahaiak gure
lana oso ondo baloratu duelako”.
Ez da ohikoa Deporreko argazkilariak lehiaketetan parte
hartzen ikustea. “Erakusketak egiten ditugu batez ere”,
diosku Irigoienek, “baina tira,
lehiaketa hau gurean egiten
denez, parte hartzen dugu”.

Erakusketak aipatuta, argazkilari eibartarrak esan digunez,
Deporrekoek talde-erakusketa
eskainiko dute abenduan. “20
argazkilariren lanak batuko
ditugu eta argazki onak ikusi
ahal izango dira”, bere iritziz.
Deporreko Argazki Taldearen
jarduna
Deporreko Argazki Taldean,
talde izaera eduki arren, bakoitzak bere aldetik egiten ditu
argazkiak: bere estiloan, berak landu nahi dituen gaiekin,
teknikekin, eta abar. Hala ere,
martitzenetan Deporren bildu ohi dira eta argazkilaritzaren inguruan jarduten dute.
“Adibidez, egiten ditugun argazkiak erakusten ditugu eta
bakoitzak bere iritzia ematen
du, eztabaidatu egiten dugu,
eta abar. Batak besteari aholkuak ematen dizkio eta asko
ikasten dugu horrela, nahiz eta
bakoitza bere gauzetan dabilen”, diosku Irigoienek.
Taldeko kide gehienek urteak daramatzate Deporreko
dinamikaren barruan, baina
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Epaimahaiak lan zaila izan zuen Indalecio Ojanguren argazki-lehiaketako irabazleak aukeratzeko orduan. EIBARKO UDALA

badago jende berria ere. “Oso
argazki politak egiten dituzte”,
Irigoienen ustez. “Ez dira lagun gehiegi, bileretara joateko
denbora edukitzea ere beharrezkoa delako”, diosku, baina
argazkilaritzak badu etorkizuna herrian.
Horren erakusle dira Irigoien berak eskaintzen diharduen argazkilaritza kimikoari
buruzko ikastaroko parte-hartzaileak. “Sei gazte dabiltza
gurekin eta hiruk Deporreko
Argazkilaritza Taldean eman
dute izena”, esan digunez.
Bitxia da, ez dutelako orokorrean argazkilaritzan gertatzen
ari den joerari jarraitzen. Hau
da, argazkilaritza digitalaren
bidetik jarraitu ordez, kimikoa
egiten ikasten dihardutelako.

“Argazkilaritza kimikoa ez da
desagertu. Are gehiago, berpiztu egin dela esango nuke”,
diosku Irigoienek. “Argazkilaritza analogikoa eta digitala oso ezberdinak dira. Gaur
egun milioi bat irudi ikusi ditzakegu, baina zenbat dira benetako argazkiak?”, galdetzen
du. “Gainera, Portalean oso
laborategi ona dugu argazkiak
errebelatzeko eta aprobetxatu
beharra dago”.
Kolodioi hezearen teknika
Lehengo argazkilaritza-teknikekin jarraituz, Klub Deportiboko tabernan Jon Andoni
Martinen erakusketa ikusi dezakegu. Azkoitiarrak kolodioi
hezearen teknikarekin egiten
ditu argazkiak. “Antzinako

“Gaur egun
milioi bat irudi
ikusi ditzakegu,
baina zenbat
dira benetako
argazkiak?”

teknika da”, Irigoienek azaldu digunez.
Kolodioi hezearen teknika
lantzean argazkilariak prozesu
guztiaren kontrola izaten du.
Horrela, baliabideak presta-

tuz hasten da, plaka garatzerakoan eragiten duten kimikoak
nahastuz eta fotosentikorra
bihurtuz. Gero, plaka txasis
batean sartzen da, beti ere ilunpean, eta txasisa kameran kargatzen da. Ondoren, argazkia
egiteko segundo batzuetako
esposizioa behar denez, bertan agertzen direnak geldirik
egon beharko dira eta, argazkia
egin eta gero, txasisa kameratik atera eta laborategira eraman behar da. Han, errebelatze klasikoko hiru faseak egin
behar dira eta azken emaitza
lortzen da.
Hain zuzen ere, teknika
horren inguruan jardun zuen
Martin berak martitzenean
Portalean eskaini zuen tailerrean. ■
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Maila handiko artisten lanak
ikusi ziren domekako Aire
Zabaleko Pintura Lehiaketan
Domekan egin zen Aire Zabaleko XLIV. Pintura Lehiaketan guztira 55 parte-hartzaile
egon ziren, 31 helduen mailan,
6 gazteen mailan eta 18 haurren
mailan. Lehiakide gehienak
Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabakoak izan arren, Bartzelona,
Avila, Errioxa, Nafarroa, Kantabria, Asturias eta Iparraldetik
etorritakoak ere egon dira edizio honetan. Helduen mailan,
lehen saria Eduardo Alsasuak
(Gasteiz) eraman zuen (800
euro eta garaikurra), bigarrena Piedad Santamariak (Leioa,
500 euro), hirugarrena Yohana
Soldevillak (Viana, 400 euro)

eta Julio Gomezek (Leioa, 300
euro). 18 urtera artekoen mailan, berriz, Josu Odriozola eta
Anne Pascual donostiarrek
irabazi zituzten lehen eta bigarren sariak (material artistikoa), hurrenez hurren. Eta
haurren kategorian (12 urtera
arte) lehen saria Aroa Pascual
donostiarrak eraman zuen eta
bigarrena Andoni Olcoz eibartarrak.
Epai-mahaia, berriz, Jose
Luis Martinez de Antoñana durangarrak eta Angel Güenaga,
Leire Kareaga, Iratxe Unanue
eta Jose Agustin Larrañaga eibartarrek osatu zuten.

Sei malabarista arituko dira
bihar Errebal Plazan, Eibarko
Musika Bandarekin batera
Bihar 20:30ean aurkeztuko
dute “Orquesta de Malabares”
ikuskizuna, Errebal Plazan. Pistacatro Productora de Soños
konpainiak sortutako ikuskizun berri honetan zirkoak eta
musikak bat egiten dute, familia osoa entretenitzeko moduko
saio benetan berezia eskaintzeko. Izan ere, sei malabarista
arituko dira, zuzeneko musikarekin lagunduta. Horretarako
saioa egiten duten herri bakoitzeko Udal Musika Bandekin
batera aurkezten dute ikuskizuna, eta gurean, beraz, Eibar-

ko Cielito Musika Bandakoak
izango dituzte lagun. Pablo Reboleirok zuzenduta, Arturo Cobas, Dulce Duca, Aitor Garuz,
Santiago Montero, Guillermo
Porta, eta Daniel Sanchez artistek jardungo dute ordubete
inguruko iraupena duen lan honetan. Sarrera doan izango da,
gonbidapenarekin (aurretik eskuratu daitezke, Coliseo antzokiko leihatilan, gaur 17:30etik
19:30era edo, bestela, Kutxabank-en; gainerako gonbidapenak ikuskizunera sartzean
banatuko dira).

Formatu handiko 54
akuarelarekin erakusketa
zabaldu dute Portalean
Atzoz geroztik ikus daiteke
Portalean Euskal Akuarelarien Elkartearen erakusketa.
1945ean sortu zenetik, akuarela
lehen mailako diziplina artistiko gisa irakasten eta zabaltzen
dihardu elkarteak, eta bertako kide diren artistek tokian
tokiko, estatuko eta nazioarteko erakusketetan hartzen
dute parte. Jendeak ikusteko
Portaleko erakusketa-aretora eraman duten aukeraketak
formatu handiko 54 lan biltzen
ditu guztira. Horietan, teknika,
gai eta sentsibilitate artistiko
oso desberdinak ikus ditzakegu,

Musikaz eta ipuinez betetako
maletak Zapatuko Ipuinerako
baina guztiek dute akuarelaren freskotasuna eta soiltasuna.
Azaroaren 21era arte egongo da
ikusgai, martitzenetik domekara, 18:30etik 20:30era.

Bihar arratsaldean, 18:00etatik
aurrera “Ipuinak jo eta musikak
kontatu” saioa eskainiko dute
Anduriñak eta Txefok (Badut
Taldea), Zapatuko Ipuina egitasmoaren baitan antolatutako
ipuin-kontakizunean. Haurren

artean irakurzaletasuna sustatzeko asmoz Juan San Martin
Liburutegiak antolatzen duen
jarduera Portaleko areto nagusian izango da. Hurrengo saioa
azaroaren 27an izango da, Maite Frankoren eskutik.

…eta kitto!
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Dantza urbanoen Breaking Eibar
jaiadia egingo da domekan

Naiara Sarasketaren kartelak
iragarriko ditu Sanandresak
“Betiko Sanandresak” izenburua duen lanarekin irabazi du
“Sanandresak Eibarren 2021”
kartel-lehiaketa Naiara Sarasketa eibartarrak. 11 eta 14 urte
artekoen mailan Itziar Eiriz
izan da irabazlea, “Txerriak
kalabazan” lanarekin, eta 10
urtetik azpikoen mailan Irati

Lizundiak irabazi du, “Sanandresak berriro” kartelarekin.
Helduen mailan 31 kartel
aurkeztu dira, 11 eta 14 urte
artekoen mailan 11 eta 10 urtetik azpikoenean, berriz, sei
lan. Epai-mahaian, ostera, Leire Kareaga, Iratxe Unanue eta
Marina Barrena egon dira.

Breaking Eibar hiri-dantzen jaialdia antolatu dute domekarako. Seigarren edizio honetan masterclass bat egingo
da (Portalean, goizean) eta 16:00etatik aurrera hasiko da
lehiaketa Errebal Plazan, 2vs2 modalitatean eta, horrekin
batera, All Style Battle izeneko lehiaketa jokatuko da, aldi
berean.Antolatzaileek diotenez, “eibartarrei hip hop kultura ezagutaraztea eta belaunaldi berrientzako dantza horrekin laguntasuna, berdintasuna, bakea, batasuna, maitasuna eta, jakina, dibertsioa bezalako balioak sustatzea ere” da
asmoa. Ekitaldiak hainbat jarduera osagarri izango ditu eta
sarrera doan izango da, gonbidapenarekin.

Pagatxaren zine-forum saioa
Pagatxa emakume elkartearen
eskutik egiten den zine-forumaren hurrengo saioa azaroaren
5ean izango da, 18:30ean Portalean. “La directora de orquesta”
Maria Petersek idatzi eta zuzendutako pelikulari buruz arituko
dira. Filmak 1920ko hamarkadaren amaieran Berlingo Orkestra
Sinfonikoa zuzendu zuen lehen
emakumearen, Antonia Bricoren, istorioa kontatzen du eta
horri buruzko solasaldira sartzea
doan izango da, bete arte.

Juan Kruz Igerabide idazlea
gonbidatu dute Idazlearekin
Harixa Emoten azaroko saiora
Idazlearekin Harixa Emoten
euskerazko irakurle-taldearen
ikasturteko bigarren saioa egingo da martitzenean, 19:00etan
hasita. Liburutegiak eta ...eta
kitto! Euskara Elkarteak elkarlanean antolatutako ekimenean
Juan Kruz Igerabide izango da

gonbidatua, “Doneaneko alaba”
izenburuko eleberriari buruz
berba egiteko. Betiko moduan,
saioan parte hartzen dutenek
liburuari buruzko galderak edo
iruzkinak egiteko aukera izango
dute. Antxon Narbaizak zuzenduko du saioa, Portalean.

“Laino guztien azpitik” bideoan
Hilabetez Portalean ikusi ahal izan den “Sorgiñak” erakusketa agurtzeko, “Laino guztien azpitik” izeneko saio berezia
eskaini zuen Maite Arroitajauregi “Mursegok” aurreko domekan. Sormenez gainezka egin zuen saioaren bideoa ikusi
nahi baduzue, aldameneko QR kodea eskaneatuta zuzenean zabalduko zaizue gure YouTube kanalera igo duguna.
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BIDEOA

Poesiari eskainitako zapatuak
Maite Lorenzoren eskutik, poesiari eskainitako zapatuak itzuli dira. Zapatu Poetikoak izenburuari jarraituta, Itzamna
akademian saio bat antolatuko dute hilero. Ekitaldian hainbat poeta ospetsuk euren poemak aurkeztuko dituzte eta
beraien aurrean poesia errezitatzeko aukera egongo da. Parte-hartzea guztiz doakoa da eta saio guztiak 18:00etan
hasiko dira. Lehena aurreko zapatuan egin zuten, Javier Arnaizen eskutik, eta hurrengo biak ere lotuta daude
honezkero: azaroaren 20ko saioan Julio Gonzalez egongo da eta abenduaren 11n Julian Borao.

M

aite Lorenzok zuzentzen duen proiektuaren
helburu nagusia poesia
Eibarrera ekartzea da: “Gonbidatutako poetak ezagutzen ditugula aprobetxatuko dugu, eta
hasteko Gau Poetikoak martxan
ipintzen lagundu zidatenengana joko dugu. Bilboko poetak
dira, bene-benetako poetak, goi
mailakoak, eta Eibarren zerbait
antolatzeko laguntza eskatu diegun bakoitzean beti prest egon
dira hirurak. Bakoitzak bere
estiloa dauka, ibilbide desberdina jarraitu du bakoitzak, eta
horrela izan behar du, gainera.
Horrela, beraien ohiko emanaldietatik kanpora, hona etorri eta
egin duten lanik berriena ezagutzera emateko aukera eman
nahi diegu”.
Poeta gonbidatuen saioa biribiltzeko, gerturatzen diren
zaletuei parte hartzeko aukera
emango zaiela azaldu digu antolatzaileak: “Saioaren azken
zatian zer egingo den aldez aurretik zehatz esaterik ez dago,

inprobisaziorako tartea izatea
nahi dugulako. Asmoa publikoak parte hartzea da, animatzen direnak egilearen poesiak
besteen aurrean irakurrita. Oso
esperientzia polita, hunkigarria
izaten da”.
Lehen poeta gonbidatua Javier Arnaiz izan da eta berak
zabaldu zuen Zapatu Poetikoak
izeneko ekimena, “Abrazo Partido” poema liburua aurkeztuta.
Aurretik ere askotan egon da
Eibarren eta bere liburuaren
aurkezpena egiteko saioan Alberto Luis Egia eta Jose Ignacio Maestre izan zituen alboan,
musikarekin bere testuen irakurketan laguntzen.
Horrelako saioak joan nahi
duten guztientzat zabalik
egingo dira, dohainik, baina
oraindik aforoa zaindu beharra
dagoela eta, joateko interesa
dutenei aurretik izena emateko gomendatzen dute, horrela
tokia izango dutela ziurtatzeko.
Horretarako Itzamna akademiara joan daiteke zuzenean

Hilean behin
poeta bat
gonbidatuko
dute, bere
lanik berriena
aurkezteko

(Karmen kalea, 3) edo, bestela,
943 25 50 01 telefono zenbakira
deitu daiteke.
Hurrengo bi saioak
Ekimenaren baitan egingo diren hurrengo bi saioetarako egitaraua ere lotuta dago: azaroaren 20an egingo da hurrengo
Zapatu Poetikoa. Egun horretan Julio Gonzalezek hartuko
du parte, “Ruido de ángeles”
poema-liburuaren aurkezpena egiten. Leonen jaio arren
Bilbon bizi den poetaren lanik
berriena da eta 2020. urtean
ikusi zuen argia, Ediciones Vitruvio argitaletxearen eskutik,
“Baños del Carmen” bildumaren barruan
Eta abenduaren 11n, berriz,
gonbidatua Julian Borao izango da. Bilbotik etorriko den poetak “Hasta aquí hemos llegado”
(Ediciones Vitruvio) poesia bilduma aurkeztuko du. Liburua
2019an eman zuen argitara eta
egileak bertan bildu ditu bere
poemarik berrienak. ■
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Urriak 29 / Azaroak 4
BARIXAKUA 29

DOMEKA 31

INAUGURAZIOA

JIU-JITSU

19:00 ndalecio Ojanguren
XXXIV. Argazki Lehiaketa
erakusketaren inaugurazioa
eta sariak banatzea. Portalean.

09:00 Eibarko Hiria Jiu-Jitsu
Torneoaren 6. edizioa. Ipurua
kiroldegian.

HARIXA EMOTEN
19:00 Idazlearekin Harixa
Emoten: Juan Kruz Igerabide
idazlearen “Doneaneko alaba”
eleberriari buruzko literatursolasaldia, Antxon Narbaizak
gidatuta. Juan San Martin
liburutegian.

ESKUALDEKO
agenda
DEBAN
KONTZERTUA
29an (barixakua) / 19:30
Burugorri Aretoa
Iker Lauroba & Beste Urtaroak.
Sarrerak: 5 euro. Erreserbak
aurretik: 943 19 92 55.

ERMUAN
ZAPATUA 30

BERTSO-SAIOA

ZAPATUKO IPUINA
18:00 Ipuinak jo eta musikak
kontatu. Portalea (areto
nagusia).

DANTZA
16:00 Breaking Eibar dantza
erakustaldia eta lehiaketa.
Doan, gonbidapenarekin.
Errebal Plazan.

EGUENA 4
HERIOTZAREN KAFEA
18:30 Heriotzari buruz berba
egiteko saio irekia, euskeraz,
Argiolaren eskutik. Doan.
Kultun.

ERAKUSKETAK
ZIRKOA ETA MUSIKA
20:30 “Orquesta de
malabares”, familia
guztiarentzat. Pistacatro
Productora de Soños konpainia
eta Eibarko Musika Banda.
Doan, gonbidapenarekin.
Errebal Plazan.

MARTITZENA 2
HERIOTZAREN KAFEA
18:30 Heriotzari buruz berba
egiteko saio irekia, euskeraz,
Argiolaren eskutik. Doan.
Kultun.

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:
EUSKAL AKUARELARIEN
ELKARTEA (Portalea)
Azaroaren 21era arte:
INDALECIO OJANGUREN
XXXIV. ARGAZKI LEHIAKETA
(Portalea)
Azaroaren 21era arte:
“KOMUNIKATU SALTZEKO”
(Armagintzaren Museoa)

29an (barixakua) / 20:30
Ermua Antzokia
Euskal Birusak antolatutan.
Bertsolariak: Miren Amuriza,
Uxue Alberdi, Irune Basagoiti,
Igor Elortza, Unai Iturriaga
eta Nerea Ibarzabal. Gai
jartzailea: Maite Berriozabal.
Sarrerak: 10 euro.

ELGOIBARREN
GAZTE-TXAPELKETA
30ean (zapatua) / 11:00
Kalegoen plaza
Kalamua elkarteak antolatuta
/ Epaimahaia: Iosu Belaustegi,
Jesus Artola, Asier Landa, Bixi
Irizar eta Pili Manterola.

SORALUZEN
ANTZERKIA
30ean (zapatua) / 19:00
Herriko Antzokia
Txalo konpainiaren
“Konpromisoa” antzezlana /
Antzezleak: Joseba Apaolaza,
Ramon Agirre eta Zuhaitz
Gurrutxaga.
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ZERBITZUAK

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

1203. zenbakia

Eguraldia (euskalmet.net)

Hildakoak
•
•
•
•
•
•
•
•

Blas Robles Robles. 68 urte. 2021-10-20.
Fernando Ibarguren Agiriano. 75 urte. 2021-10-21.
Josefa Calvo Cid. 93 urte. 2021-10-21.
Trinidad Paredes Oñatibia. 91 urte. 2021-10-21.
Ana Maria Salegi Zulaika. 70 urte. 2021-10-22.
Ignacio Zamakola Zubia. 84 urte. 2021-10-23.
Maria Carmen Zubiaurre Zabaleta. 87 urte. 2021-10-24.
Maria Dolores Garate Fernandez. 92 urte. 2021-10-26.

Farmaziak
BARIXAKUA 29

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

ZAPATUA 30

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

DOMEKA 31

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 1

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

MARTITZENA 2

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUAZTENA 3

Jaiotakoak

EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

• Dina El Jaddaoui Khaldi. 2021-10-20.

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUENA 4

BARIXAKUA 5

EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

ORDU ALDAKETA
Asteburuko zapatutik domekarako (urriak 31) goizaldeko
03.00ak heltzean, erloju guztiak ordubete atzeratu egin
beharko ditugu, 02.00etara. Beraz, ofizialki ordubete
gehiago izango du asteburuko domekak. Neguko
ordutegiak martxoaren 27ra arte iraungo du, udakoa
berriro indarrean jarri arte.

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

2022ko gida

prestatzen dihardugu

publizitatea@etakitto.eus

etakitto.eus/mediateka/gida-komertziala

…eta kitto!

688 62 76 89

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

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, IGOR,
eguaztenian 8 urte
egin zenduazen-eta.
Musu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, ANDER,
domekan urtiak
egitten dozuz-eta.
Urtebetetze egun
bikaiña pasatzia
opa detsu asko
maite zaittuen zure
famelixa guztiak.
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Zorionak, MIKEL!
5 urte potolo
honezkero! Primeran
pasau lagun eta
famelixakuekin!
Patxo erraldoia
zuretzat.

Zorionak, MAIALEN,
zure 9. urtebetetzian.
Patxo haundi
bat gure etxeko
txapeldunarentzat
danon partez.

Zorionak, ENEKO,
gure berritsu maittia!,
azaruaren 2xan 6 urte
egingo dozuzelako.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, EDER
Bereziartua, atzo 8
urte egin zenduazeneta. Musu haundi bat
amama, aitite, Izaro
eta Aiurren partez.

Zorionak, NORA!!
Gaur 7 urte betetzen
dozuz-eta. Egun
politta izatia espero
dogu. Musu haundi
bat etxeko guztion
partez.

Zorionak, EKHI,
txapeldun,
astelehenian 3 urte
beteko dozuz-eta.
Besarkada haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, IRUNE!
Bixar 5 urte egingo
dozuz-eta. Patxo
haundi bat famelixa
guztiaren partez!!!

Zorionak,
bikote!
Famelixako
bi txikixak
urtetxua bete
dabe-eta:
JULEk hillaren
13an egin
zeban eta
EIDER-ek gaur
egingo dau.

Zorionak, NICO,
gaur 2 urte betetzen
dozuzelako! Musu
pillua, bihotzbihotzez, famelixaren
partez.

ZINEA COLISEO
1 ARETOA

2 ARETOA

ANTZOKIA

ANTZOKIA

• 30ean: 19,45, 22:30
• 31n: 20:00
• 1ean: 20:30

• 30ean: 17:00, 19,45, 22:30
• 31n: 17:00, 20:00
• 1ean: 17:00, 20:30

• 30ean: 16:30 (1 aret), 19,30, 22:30
• 31n: 17:00 (1 aret), 20:00
• 1ean: 17:00 (1 aret), 20:30

• 30ean: 17:00
• 31n: 17:00
• 1ean: 17:00

“Venom. Habrá matanza”

“El espía inglés”

“El último duelo”

“La familia Addams 2”

Zuzendaria: Andy Serkis

Zuzendaria: Dominic Cooke

Zuzendaria: Ridley Scott

Zuzendaria: Greg Tiernan

38

…eta kitto!

MERKEKITTO

1203. zenbakia

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

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai

•• Pisua salgai Sallabenten (Ermua).
3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Pisu altua eta eguzkitsua . Bista ederrak. Dena kanpora begira. . Tel.
605711422

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

4. LANA
4.1. Lan bila

•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazio baimenarekin) eta
etxeak garbitzeko. Baita asteburuetan
ere. 15 urteko esperientzia eta erreferentziak. Tel. 604120104.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
643292076.
•• Haur-Hezkuntzako 4. maila ikasten
diharduen neska eskaintzen goizez
umeak zaintzeko. Tel. 610324903.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
641821288.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko asteburuetan. Interna. Tel.
631425686.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 603347268.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 643565742.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientziarekin. Tel.
641322939.
•• Emakumea euskalduna eskaintzen
da asteburuetan nagusiak zaintzeko.
Tel. 669243901.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 695368959.

•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel.
641421135.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 641417815.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 641418753.
•• Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 617571210.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 643418154.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko, etxebizitzetan eta bestelako
lokaletan. Tel. 648803352.
•• Emakumezkoa eskaintzen da,
14:00etatik aurrera, umeak edo emakume nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetarako. Gidatzeko karneta
eta autoarekin. Ikastaro sanitarioa.
Tel. 612223075.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel 674457727.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita gauez ere. Habilitazioa tituluarekin. Tel. 602490595.

6.2. Langile bila

•• Kamarera euskalduna behar da Eibar erdialdeko taberna batean. Tel.
686937385.
•• Modeloa behar da (mutila/neska) Giza
Irudiaren marrazki klaseetarako. Tel.
622053933. Maite.
•• Kamarera/o behar dugu jornada osorako eta beste bat astebukaerarako,
Eibarren. Curriculuma bidali: eibarkafe@gmail.com
•• Kamarera/ behar da jatetxe batean lan
egiteko asteburuetan. Tel. 659539861.
•• Esteticien-ea behar da Eibarko ileapaindegi batean. Esperientziarekin.
Lan-giro bikaina. Tel. 678674250.

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak

•• DBH eta Batxilergo laguntza klaseak ematen dira. Talde txikiak. Tel.
678937827. Patricia.
•• DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.eko klaseak ematen dira. Banakako
klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel.
677592509. Alberto.
•• Matematika, Fisika eta Kimikako eskola partikularrak ematen dizkiet
LH, DBH, Batxilergo eta Selektibitate
preskaketarako ikasleei. Gehienez
lau lagun. Urteetako esperientzia. Tel.
615705945.

6. DENETARIK
6.1. Salgai

•• Logelarako zuri koloreko bi armairu salgai. Ia berriak. Tel. 671258740.
•• Egongelako kristalezko mahai errektangularra (1’50x0’90), hanka beltzekin, salgai. Baita erdiko mahai zuria
ere, bi altuerakoa eta kristalezkoa.
Biak merke. Tel. 606882043.
•• Umearen sehaska salgai. Egoera onean. Prezioa adosteko. Tel.
602051567 eta 618714616.

688 62
688
7662
8976 89

publizitatea@etakitto.eus
publizitatea@etakitto.eus

