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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Norena da Estaziño-Azitain paseo-proiektua?

Aurreko astelehenean, urriaren 25ean, aipatutako proiektua bozka bi-
dez onartzeko Osoko Bilkura egin zen udaletxeko pleno aretoan. Behean 
sinatzen dugunok, ohar honen bitartez, Eibarko herriari honakoa 
jakinarazi nahi diogu: 

- Gure ahotsa modu apalean altxatu genuen gogora ekartzeko oi-
nezkoen pasealekuak gure auzo eta inguruarentzat garrantzitsuak 
diren elementu urbanistikoak dakartzala.

- Udalak hiri-berroneratzerako eta suspertze ekonomiko eta 
sozialerako gure inguruan jarduteko garaia badela.

- Proiektu honek kaltetutakoen haserrea ulertzen dugula, baina 
Elkarrekin Podemos-eko ordezkariak ondo esan zuen bezala, “he-
rritar guztien hobebeharrez begiratu beharra dago”.

- Ez dugula ulertzen pleno osoan zehar Euzko Alderdi Jeltzaleak 
(PNV) izan zuen jarrera oldarkor eta proiektuaren kontrakoa, hain 
zuzen ere talde honek Eusko Jaurlaritzatik eskatu duenean proie-
ktu hau Europatik diruz laguntzeko euskal proiektuen zerrendan 
sartzea.

- Bere jarrera oldarkorra ez ulertzeaz gain, are zailagoa egiten 
zaigu ulertzea botoa emateko orduan erakutsi zuen heldutasun 
politiko falta, ez zuten botorik eman, ez zuten eskurik altxatu ez 
alde, ez kontra, ezta abstentzioa bozkatzeko ere…

- Jaun-andere politikariak, izan gaitezen serioak, proiektuak 
egiteko erabiltzen den dirua diru publikoa da, zergak ordaintzen 
ditugunon dirua, herritarron dirua, beraz herritarrak helburu po-
litikoen mesedetan erabiltzeari laga eta lagundu dezagun, denon 
hobebeharrez.

- Barrena-Azitain-Murrategiko auzokide gisa, Udalari exigitzen 
diogu Barrena-Azitain-Murrategi ingurua lehentasunezko eta pre-
miazko interbentziorako gunetzat jo dezala behingoz, oinezkoen 
pasealekuaren proiektu gatazkatsutik etor daitekeena albo batera 
lagata. 

Josean Urkia, Julian Diaz eta Jose Luis Gomez
 (Barrena-Azitain-Murrategiko auzokideak)

Urkizuren alde

Urkizuko bizilagun bat naiz. Hemen bizi naiz, jaio nintzenetik. Harro 
gaude Eibarko hiriko inguru honetan bizitzeaz, baina ahaztuak garela 
sentitzen dugu: 1. mailako herritarrak gara zergak ordaintzeko, baina 2. 
mailako herritarrak gara Eibarko kanpoaldea bihurtzen gaituztenean. 
“Dena goruntz”, hemen esaten dugun moduan. Orain dirutza sartu nahi 
dute auzotarren arteko gatazka sortzen duen zementozko pasealeku 
batean. Nik uste hamaika gauzatan ados jar gaitezkeela Urkizu, Barrena 
eta inguru guztia hobetzeko: parkea zabaldu, geltoki intermodala egin, 
aparkalekuak sortu, Barrenan hutsik dauden tailerrak erosi eta kale 
osoa berrantolatu, Txontari behin betiko konponbidea eman…. Zergatik 
ez gara hasten inguruko guztiok batzen gaituzten gauzetan? Ezin al 
dugu Eibarko Ekialdea hobetu Barakaldoko auzotarrak erasotu gabe? 
Ez dut nahi hau ghetto bat bilakatzea. Ez dut nahi gure artean liskarra, 
ezinegona eta tristura sortzen duen proiektu bat. Emandako hitza bete-
tzea gustatzen zait. Eta emandako hitza berretsi nahi dut: auzoaren alde 
egiteko, auzotik eta auzotarrekin egin behar da. 

 Elena Ibañez Anuncibay (Eibarko EAJ-PNV taldeko zinegotzia)

Aurten ere Txistorra Egunik gabe

Aurten ere ez dugu Txistorra Eguna antolatuko, hainbat faktore kon-
tuan hartuta: batetik, zuhurtziaz jokatu nahi dugu; egoerak hobera egin 
duen arren, Untzagako karpan jende kopuru handia elkartzen duen 
ekitaldia izaten da eta, beraz, ez genuke osasun-egoera arriskuan jar-
tzerik nahi.  Bestetik, Txistorra Eguna moduko ekitaldi bat antolatzeak 
lan handia eskatzen du; uztailerako hasten gara gauzak antolatzen eta, 
gogoan izango duzuen moduan, osasun-egoera sasoi hartan ez zen ona. 
Barkamena eskatu nahi dizuegu bigarren urtez bertan behera utzi behar 
izan dugulako eibartarrok horrenbeste maite dugun ekitaldia, baina 
amesgaizto hau pasatuko den itxaropenaz, 2022ko udazkenean berriz 
ere antolatzeko konpromisoa hartzen dugu. 

 Eibarko Txirrindulari Elkartea

Eskutitzak
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>>>  Eibarko Ezker Abertzaleak 
Gazte Kontseilu Sozialistaren 
adierazpenen aurrean hainbat 
gauza argitu nahi ditu eta, asmo 
horrekin, erredakziora idatzia 
bidali digu. Bertan diotenez, 
“Ezker Abertzaleak ez du ino-
lako eskuhartze edo erantzuki-
zunik izan Gazte Asanbladaren 
eta GKS-IAren arteko aferan. 
Gaztetxean 10 urtez landutako 
proiektuaren autonomia, auto-
gestioa eta asanbladak hartzen 
dituen erabakien zilegitasuna 
errespetatzen du Ezker Aber-
tzaleak, eta horrela erakutsi du 
urte luzez. Hortaz, GKS-IA era-
gileek sinatutako komunikatua 
erabat faltsua da. GKS-IA era-
gileek, haien intereseko ekital-
di baten antolakuntzan Gazte 
Asanbladarekin izandako zail-
tasunak ez dituzte kudeatzen 
jakin. Eta orain, Ezker Aber-
tzalearen gain jarri nahi dute 
GKS-IAak oker kudeatutako 
gertakari horien ondorioak”.

Horrekin batera, GKS-IA-
ren komunikatuak bi helburu 
garbi dituela pentstatzen dute: 
“Batetik, haien arduren gaineko 

autokritika sahiestea. Bestetik, 
gertakariak Ezker Abertzaleari 
egurra emateko aprobetxatzea 
eta bere komunitatea higatzen 
saiatzea. Horretarako, GKS-
IAak ez dute zalantzarik izan 
gezurra eta mehatxua erabil-
tzeko”. Gauzak horrela, Eibarko 
Ezker Abertzaleak “GKS-IA-
ren jokabide interesatua” salatu 
nahi du, “eragile bakoitza bere 
praxiaren erantzule da, eta ho-
rrek ekar ditzakeen ondorioen 
ardura” bere gain hartu behar 
duela gaineratuta.

Ezker Abertzaleak GKS-
ren adierazpenen harira 
gauzak argitu eta “jokabide 
interesatua” salatu du

>>>  Azaroaren 7tik martxoaren 27ra arte Ipurua kiroldegiko ins-
talazioak domeka eta jaiegunetan goizez 09:00etatik 13:00etara 
eta arratsaldez 16:00etatik 20:00etara egongo dira zabalik. Urte-
rokoari jarraituz (azken urtean pandemiak eragindako aldaketak 
alde batera lagata), bestalde, Kirola Familian Ipuruan eta Patinak 
Ipuruan programek ere betiko martxari helduko diote asteburu 
honetan. Kirola Familian, bihar hasita, zapatu eta domeketan, 
martxoaren amaierara arte, Ipurua kiroldegiko gimnasioa zaba-
lik izango dute 17:30etik 19:30ak arte. Eta bi orduko ordutegia 
izango du baita Patinak Ipuruan programazioak ere: etzi hasi eta 
domekero, 17:45etik 19:45era, patinez gozatzeko tartea izango da 
Ipuruan martxoaren amaierara arte.

Kirola Familian eta Patinak 
Ipuruan programak bueltan

>>>  Untzagako jubilatu etxeak 
egitarau berezia prestatu du 
azarorako, era guztietako jar-
duerekin: datorren eguazte-
nean Idoia Sarasketak “Acti-
tud Positiva de los Mayores 
después de la Pandemia” izen-
buruko hitzaldia emango du, 
19:00etan. Azaroaren 13an, 
“II. Richard Memoriala” zu-
rrukutuna txapelketa jokatu-
ko dute, bikoteka, 12:00eta-
tik aurrera goiko terrazan (8 
bikote gehienez). Azaroaren 
15ean, Gaztañerre ospatze-
ko, gaztaina erreak banatuko 
dituzte bazkide eta lagunen 
artean, 18:00etan. Azaroaren 

18an, berriz, kina berezia egin-
go dute eta hurrengo egunean, 
18:00etan, moda desfilea Dan-
dara, Roca eta Twins denden 
laguntzarekin. Hilaren 20an 
zentruko nagusiei omenal-
dia egingo diete, (meza, baz-
karia, opariak eta dantzaldia) 
eta egun horretan zabalduko 
dute Einer Rodriguezen “Ei-
bar: lehen eta orain” argazki 
erakusketa, 13:00ean. 

Horrez gain, jubilatu etxeak 
eskaintzen dituen ohiko zer-
bitzu guztiak martxan daude 
berriz ere. Horiei buruzko in-
formazio zehatza ikusteko QR 
kodea eskaneatu.

Zentruko nagusiak omentzeko 
egitarau berezia prestatu dute 
Untzagako jubilatu etxekoek
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EIBARKO MARKA 
TURISTIKORAKO 
LOGOTIPOA
Eibarko marka turistikoaren 
logotipoa bozkatzeko epea 
zabaldu du Udalak bere 
webgunean. Eibartarrek 
azaroaren 14ra arte eman 
dezakete botoa, bertan ikus 
daitezkeen lau proposame-
nen artean gehien gustatzen 
zaiena aukeratuta. Botoa 
emateko unean Eibarren 
erroldatuta dauden 16 urte-
tik gorakoek har dezakete 
parte logotipo irabazlearen 
bozketan. Informazio gehia-
go nahi izanez gero edo 
botua emateko, sartu www.
eibar.eus webgunean.

BULLYNGAREN 
KONTRA
Udalak jarduera batzuk 
burutu ditu, bullyingaren 
aurkako sentsibilizazio-pro-
gramaren barruan. Hilabete 
hauetan bi sentsibilizazio-
jardunaldi egin dira (bata 
Udaleko politikariei eta 
teknikariei zuzendua, eta 
bestea herriko kirol-elkarte 
eta aisialdiko kolektiboei), 
tartean ikastetxeentzako 
erakusketa eta bullyingaren 
aurkako logotipoa egiteko 
lehiaketa. 

AUTUAN

>>>  Aurtengoa “Karst and 
Caves” nazioarteko urtea dela 
eta, Euskal Kostaldeko Geopar-
keak “Karst jaialdia: harria eta 
herria” ekitaldia antolatu du 
Debako Zumardian (eguraldi 
txarra egiten badu, karparen 
barruan egingo da ekitaldia) 
biharko.

Goizeko 11:30etan hasiko 
den programa zabala prestatu 
du Euskal Kostaldeko UNES-
COren Munduko Geoparkeak, 
jaialdia girotzeko. Batetik, goi-
zean zehar, Euskal Herriko 
Unibertsitateko hainbat geo-
logok eta Aranzadi Zientzia El-
karteko arkeologoek hitzaldi la-
burrak emango dituzte; uraren, 
klimaren eta lurraren inguruan 
arituko dira, besteak beste. Iña-
ki Perurena harri-jasotzaileak, 

bestalde, harriaren inguruko 
gogoeta egingo du, bere ibil-
bideko hainbat pasadizo eta 
hausnarketa nabarmenduko 
dituen bakarrizketan. 

Herri kiroletarako tartea ere 
egongo da: azken hilabeteo-
tan zenbait txapelketatan parte 
hartu duen Karmele Gisasola 
Zelai III.ak harria jasoko du, 
batetik eta, bestetik, Arratzuko 
Piratak Herri Kirol Klubeko 
harri-zulatzaileek kareharriz-
ko blokeak zulatuko dituzte, 
kolpeka eta metalezko laztabin 
bati bira emanez. 

Gainera, Merkatu Txikia 
egongo da, 09:00etatik aurrera, 
eta gerturatzen direnek bertako 
produktuak erosteko aukera 
paregabea izango dute. Bestal-
de, goizean zehar, Geoparkeko 

karstaren horma-irudia egi-
ten egongo da Udane Juaristi 
artista. Goierriko Taloak eta 
Txindurri Iturri sagardoak ere 
postua izango dute.

Arratsalderako doako bi 
irteera gidatu antolatu dira. 
Alde batetik, Lasturko harro-
bira bisita egingo da, Hector 
Fano geologoarekin. Taldea 
15:00etan irtengo da Zumar-
ditik eta itzulera 17:30ean dago 
aurreikusita. Eta Felix Ugarte 
espeleologia elkartearen esku-
tik Aixa kobazulora espeleolo-
gia irteera antolatu da. Adituen 
laguntzarekin kobazulo kars-
tiko horrek gordetzen dituen 
pasabide eta ezaugarri bereziak 
ezagutzeko aukera izango dute 
parte-hartzaileek. 16:00etan 
abiatuko da autobusa Zumar-
ditik eta 18:30ean itzuliko da. 
Irteera hauten parte hartu nahi 
duenak izena eman beharko du 
www.geoparkea.eus helbidean 
dagoen formularioan.

Karstaren jaialdia antolatu 
du Geoparkeak biharko
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>>>  Udalak ‘Komunikazioa eta 
Gardentasuna administrazio 
publikoetan’ jardunaldia an-
tolatu du, erakundeetan egiten 
den eginkizuna ezagutarazteko 
asmoz. Saioa abenduaren 2an 
egingo da, 08:45etik 18:00eta-
ra, Coliseo antzokian, eta zazpi 
hitzaldi eta bi mahai-inguru 
egingo dira, adituen eskutik.
Jardunaldia sektore publiko-
ko komunikazio-profesionalei 
eta administrazio publikoeta-
ko langileei zuzenduta dago 
oro har, baina baita komuni-
kazio instituzionaleko adituei 
eta irakasleei, eta komunikazio 

edo kazetaritzako graduetako 
ikasleei eta baita gaian intere-
sa duten komunikabideei ere. 
Horrela, parte hartu nahi iza-
nez gero, Udalaren webgunean 
eskuragarri dagoen formula-
rioa bete beharko da, azaroa-
ren 1etik 21era. Gainera, jar-
dunaldia Udaralen YouTube 
kanalean egongo da ikusgai.
Gai hauek landuko dira jardu-
naldietan: barne- eta kanpo-
komunikazioa, komunikazio 
politikoa eta instituzionala, sare 
sozialak, datu irekiak, adminis-
trazio-hizkera argia eta udal 
gardentasuna.

>>>  Eusko Jaurlaritzako Hiz-
kuntza Politikarako Sailbu-
ruordetzak diruz lagunduta, 
Euskalit Kudeaketa Aurreratu-
rako Euskal Fundazioak web-
aplikazio bat sortu du hizkun-
tza-kudeaketan praktika onak 
identifikatu eta partekatzeko. 
Hizkuntzen kudeaketan aurre-
ratuak diren 30 erakunderen 
47 praktika eskuragarri jarri 
ditu bilatzaile berrian, haien 
artean Armeria Eskolak ikas-
leen euskara gaitasuna hobe-
tzeko martxan daukan ‘Lane-
rako komunikazioa euskaraz’ 
proiektu pilotua.

Eskolatik adierazi dutenez, 
“2019-2020 ikasturtean Tele-
komunikazio eta Sistemak A 
ereduko zikloan ahozko hiz-
kuntza lantzeko 60 orduko 
ikastaroa jaso zuten ikasleek 
Eibarko Udalaren laguntza 
ekonomikoari esker. Jasota-
ko trebakuntzaren onurak na-
barmenak izan ziren, ikasleek 
parte hartze-aktiboa erakutsi 
zuten euskararen erabileran 
eta azpimarratu zuten talde 
kohesioan izandako eragin po-

sitiboa.  Emaitza onak ikusita, 
iaz eta aurtengo ikasturtean 
Mantentze-lan elektronikoa 
ziklora zabaldu da proiektua”.

Hizkuntza planteamenduari 
dagokionez, Armeria Eskolak 
“euskara erabiltzea lehenetsi-
ko duen eredu eleaniztunaren 
alde” egiten duela nabarmendu 
dute, ikasleen gaitasun komu-
nikatiboa hiru hizkuntzetan 
garatzen jarduten duela gaine-
ratuta. Beraien berbetan, “ibil-
bide luzeko erakundea izanik, 
apustu sendoa egin du azken 
urteetan euskararen presen-
tzia eta erabilera areagotzeko 
bai zerbitzu-hizkuntzari eta 
baita lan-hizkuntzari dago-
kienez. Zerbitzu-hizkuntza-
ri erreparatuz, azken hamar-
kadan %60 igo da D ereduan 
ikasten ari diren ikasleen ko-
purua. Lan-hizkuntzari da-
gokionean, azpimarratzekoa 
da 2020an Armeria Eskolak 
lortu duen emaitza: izan ere, 
zilarrezko Bikain Euskararen 
Kalitatezko Ziurtagiria lortu 
zuen, normalizazioko bidean 
egindako lanari esker”.

Armeria Eskola hizkuntzen 
kudeaketan eredugarri da, 
ikasleen euskara gaitasuna 
hobetzeko proiektuarekin

“Komunikazioa eta Gardentasuna 
administrazio publikoetan” 
jardunaldiak

>>>  Udalak 8 doako tailer ja-
rriko ditu martxan, “sormena 
erabiliz hondakinak berrerabil-
tzea sustatzeko”.  Atzo egindako 
aurkezpenean esan zutenez, 
“Berrerabili eta berrasmatu” 
tailerrak azaroaren 20an hasi 
eta abenduaren 16an amaitu-
ko dira eta Hondakinak Pre-
benitzeko Europako Astearen 
barruan egingo dira. Plazak 
mugatuak dira eta ezinbeste-
koa da izena ematea azaroaren 
4tik 14ra bitartean udal web-
gunean dagoen formularioa-
ren bidez. Aurten, Hondakinak 
Prebenitzeko Europako Astea 

azaroaren 20tik 28ra bitartean 
ospatuko da

“Berrerabili eta berrasmatu” 
tailerrak antolatu ditu Udalak
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>>>  PSE-EEko afiliatuek Ene-
ko Andueza izendatu dute idaz-
kari nagusi, botoen %95,3a lor-
tuta Soraya Morla hautagaiari 
erraz gailenduz zapatuan egin-
dako bozketan. Anduezak aza-
roaren 20an eta 21ean alder-
diak egingo duen kongresuan 
hartuko du Idoia Mendiaren 
lekukoa alderdiaren buruan.

Politikari eibartarrak PSE-
EEn sasoi berria hasiko zuela 
adierazi zuen bere hautagaitza 
aurkeztu zuenean, “itxaropenez 
eta ilusioz beteriko garai bat”, 
bere esanetan.

>>>  Hamabi argazki aurkeztu dituzten zazpi lagunek eman dute 
izena ‘Harro nago zutaz, Eibar vs Amorratu egiten nauzu, Eibar!’ 
lehiaketan eta, horren aurrean, udalak abenduaren 2ra arte lu-
zatu du lanak aurkezteko epea. Lehiaketak bi atal ditu: Harro 
nago zutaz, Eibar! eta Amorratu egiten nauzu, Eibar! Aurrenak, 
“Harro nago zutaz, Eibar!” atalak Eibarrek dituen gauza onak, Ei-
barko herriaz harro sentiarazten gaituen hori irudikatzen duten 
argazkiak jaso nahi ditu. “Amorratu egiten nauzu, Eibar!” atalak 
Eibarrek dituen gauza txarrak, Eibarren amorrarazten gaituena 
irudikatzen duten argazkiak bilduko ditu. 

Argazkia JPG formatuan aurkeztu behar da. Gehienez ere 
2.000 pixelekoa izango da alderik handienean; erresoluzioa 300 
ppp-koa izanik. Argazki bakoitzeko izen-emate edo inskripzio 
bat egin beharko da. Parte-hartzaile bakoitzak gehienez argazki 
original 1 aurkeztu ahal izango du atal bakoitzean. Eibarko Klub 
Deportiboko Argazki Taldeko kideek (6 bozka) eta Ego Ibarra ba-
tzordekoek (5 bozka) osatutako Epaimahai ofizialak aukeratuko 
ditu argazki irabazle biak (argazki bana atal bakoitzeko), eta 500 
euroko saria jasoko dute.

Bestalde, 150 euroko sari bi emango dira, epaimahaiak hau-
tatutako argazkietatik, herri-bozketa bidez hautatutako argaz-
kietarako. Herri-bozketarako, Epaimahaiak aukeratuko dituen 
argazki finalistak Udalaren webgunean jarriko dira, herritarrek 
botoa eman eta sail bietako argazki bana aukera ditzaten.

Abenduaren 2ra arte luzatu 
dute lehiaketarako epea

Andueza PSE-EEko 
idazkari nagusi 
izendatu dute

>>>  Azken orduan sortu di-
ren familia arazoak direla-eta, 
Mikel Oyarzabal Realeko fo-
ballariak ezin izango ditu gaur 
‘Txopitea eta Pakea’ saria eta 
‘Eibarko Errealzaleak’ lagu-
nartearen harrera berezia jaso. 

Udaletik jakinarazi dutenez, se-
guruenik astebete atzeratuko da 
eibartarrari egin behar zitzaion 
omenaldia, baina ekitaldia noiz 
izango den behin-betiko lotuta 
dagoenean jakinaraziko diete 
herritarrei, ohiko kanalen bidez.

Oyarzabali omenaldia atzeratu 
egin behar izan dute
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Eibarren “goikoak” 
eta “behekoak”

Benigna Sarasketari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Benigna Sarasketa 
Maiztegi
(1922) 

1964. urteko argazkian Urkizuko parkeak ikus daitezke. Dorreak eraiki barik zeuden oraindik 
(ezkerrean) eta iturria jatorrizko tokian (errepidea pasa eta eskumatara). PLAZAOLA.

Eibarren “goikoak” eta “behekoak” 
desberdintzen ziren. Amak eta 
neskameak Eibarko antzinako kontu 
ugari kontatzen zizkioten. 

“[Eibarren bazeren holan pixkat behekaldekuak eta...] Bai, bai, Bi, goikuak eta behekuak, bai, 
bai, bai. Goittarrak eta behetarrak. Beti, beti. Goittarrak eta behetarrak. [Nun erdibitzen zan Ei-
bar?] Elixan, elixan. [Mariangelatik gorakuak eta...] Berakuak. Eta nere ama, nere amak hartu 
zittuan ba larogeta hamabost urte. Osea ke, haren gauzak, Eibarko gauzak, antxiñako, antxiña-
ko, antxiñakuak danak, danak, gure amak beti entzutzen. Ekagun etxian gero Eibarko andra 
bat, alargun geldittu zan eta etortzen zan, interina etortzen zan gure etxera, da kontatzen zittuen 
euren gauzak, osea ke berez nere sasoiakuak eta euren sasoikuak eta danak nekixezen nik. Oiñ 
ahaztu jataz danak, baiña. [Ze kontatzen zeben?] Ba danak. Fulanori..., a bai, harek suzediduta-
kua eukiko jonan-da”.

Eibarko Jardineta kalean jaio zen 1924. urtean eta han egin 
du bizi guztia. Jardineta kalean lau etxe besterik ez zeuden 
garai hartan. Bere osaba Kruzetaneko zineko langilea zen, eta 
ondo gogoratzen ditu antzokia eta gerra aurreko pelikulak. 
Gerra garaian Bilbora eta Valentziara joan behar izan zuen 
bere familiarekin. Alberic-en pasa zituen bi urte inguru, 
errepublikazaleen arma-fabriketan lanean, beste hainbat 
eibartarrekin batera.

ibartarrene
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Argazkiaren ezkerreko aldean ikusten den etxean zegoen Telefonica, Kontzeju Zahar edo 
udaletxe zaharretik gertu, Ermuarrareneko okindegia ere aldamenean zegoen.

Mertxe Ugarteri grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Mertxe Ugarte Atxotegi
(1927) 

Eibarko taberna, 
denda eta kaleak

“[Eta lehen aittatu dozu Badeteneko tabernia] Tabernia, bai. [Hori famaua zan Eibarren, ez?] 
Bai, gaiñera esaten eben... Bueno, ni akordatzen naiz eurak, Badetesia ta danak akordatzen naiz. 
Elena zan bera. Gero ekazen alaba bi; bat ezkonduta. Ezautzen dozuz Jesus Trokaola ta Inazio 
Trokaola? [Bai, izenez bai] Haretxen ama zan eren alaba bat, ta beste bat zan Faustina. Gero 
harek… ha separau ein zan gizonaandik ta gero (…)  ipini eben tabernia Kalbetonen. Txistu ba-
dao ba? Hantxe euki eban tabernia harek, hil arte. [Badetenekua orduan?] Bai, bai, baiña hor 
ez zeuan jatekorik-eta, e, tabernia. [Eta Elgeta kalian bai?] Bai, Elgetan bai. Hor gaiñera esaten 
eben, ene… bazkari famoso... osea… jateko famosuak eta. Txomiñekua zelan zan? Ba Badetene-
kua. [Ta kanpoko jendia-ta etortzen zan, ezta?] Bai, bai, bai… Badetesia zan ha (...).”.

Eibarren jaio zen, Elgetakalean, 1927. urtean. Aita 
Amorebietakoa zuen, ama eibartarra. Oso ondo gogoratzen 
ditu umetako Eibar eta gerra aurreko kale zaharrak: 
Arraindegi, Birjiñape, Barrenkale, Elgetakale, Piparkale 
(Ifarkale) eta abar. Elgetakale inguruko taberna eta dendei 
buruzko informazio asko ere eman du elkarrizketan: 
Badeteneko taberna, Ermuarrareneko okindegia, Buruneko 
sagardotegia... Sinfo denda ezaguna ere gertu-gertutik ezagutu 
izan du, bere amama baitzen Sinforosa “Sinfo”, oihal eta 
bordatuen denda ezaguneko ugazaba.

Badeteneko tabernako kontuak. Pipar 
kalean, ile-apaindegia eta Buruneko 
taberna. Ardoa, zahagikoa. Abesteko 
ohitura. Kontzeju zaharra. Gerraostean, 
Telefonica eta beraien etxea bakarrik 
geratu ziren zutik.

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
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Orain dela 15 urte inguru 
ekin zion Udaleko Eus-
kara Zerbitzuak ikaste-

txeetan motibazio-saioak es-
kaintzeari. Junkal Txurruka 
Euskara Saileko teknikariak 
azaldu digunez, "hasieran DBH 
3 eta 4an eta Batxilergoan hasi 
ginen ematen, iruditzen zitzai-
gulako heldutasun maila bat 
behar zutela saioetan ematen 
ziren arrazoi soziolinguistiko 
horiek ulertzeko. Baina 2017an 
beste pausu bat eman genuen, 
DBH 1ean sartzen ziren gazte-

txo horiek euren ikaste proze-
suan momentu berezi batean 
zeudela ikusita: zentroz alda-
tzen ziren, ume izatetik gazte-
txo izatera pasatzen ziren, eta 
agian rezeptibo xamar egon 
zitezkeen".  Erabakiarekin as-
matu egin dela esan daiteke,  
konturatu baitira DBH 1ean 
saio hauek oso ondo funtzio-
natzen dutela eta, amaieran, 
ikasleek oso balorazio onak 
egiten dituztela.

Gauza jakina da eibartar  as-
korentzat eskola dela euskara 

ikasteko lekua Haur Hezkun-
tzan eta Lehen Hezkuntzan 
dauden bitartean, "eta leku 
bakarra ia-ia",  dio Junkalek, 
"euren familian ez delako egi-
ten edo euren lagun giroan ere 
ez delako euskara entzuten. 
12 urterekin DBHra doaze-
nean, nerabezaroan dauden 
neurrian, gazte hauek gauza 
askoren aurrean errebelatzen 
hasten dira. Askorentzat eus-
kara eskolan ezarri zaien hiz-
kuntza izan da, eta kuestiona-
tzen hasten dira". 

Motibazio-tailerrak,
euskara sustatzeko tresna

Euskararen erabilerarekin arduratuta, Eibarko Udaleko Euskara Zerbitzuak motibazioa piztu eta euskararen 
erabilera sustatzeko helburua duten motibazio-saioak eskaintzen ditu urtero herriko ikastetxeetan.

Hasiera batean DBH 3 eta 4ko edo Batxilergoko lehenengo mailako ikasleei zuzendutakoak izaten ziren, baina 
badira urte batzuk DBH 1eko ikasleei eskaintzea erabaki zela. Bestalde, Lanbide Heziketako ikasleen artean 
D eredua eta euskara sustatzeko asmoz, Lanbide-Heziketako mahaia sortu zen 2018an, eta harrezkero ikasle 

hauentzako motibazio-saioak ere antolatzen dira. Guztira 1.400 ikasle inguruk hartuko dute parte aurtengo 
tailerretan.

"Euskara 
ikasteko eta 
erabiltzeko 
egiten duten 
esfortzuari 
zentzua ematen 
zaio tailerretan"

Euskararen erabilera bultzatzeko motibazio-saioak eskaini dira DBH eta Lanbide Heziketako ikastetxeetan.
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Gauzak horrela, gaztetxo ho-
riek egiten zuten esfortzuari 
zentzua ematea oso garran-
tzitsua zela ikusi zuten: "Mo-
tibazio-saioen bitartez ahale-
gin horri zentzua ematen zaio: 
horiei esker eskolan euskara 
ikastearen zergatia ulertzen 
dute, zergatik den inportatea 
euren rola, zergatik den hain 
garrantzitsua euskara gehiago 
ikastea eta gehiago erabiltzea", 
azaldu  digu Euskara Zerbitzu-
ko teknikariak.

Erabiltzeko zailtasunak di-
tuztenak badaude, baina natu-
raltasunez erabiltzeko gaitasu-
na dutenek ere erdarara jotzen 
dutela dirudi. Zentzu horre-
tan, Junkalek dionez, "egia da 
askok erdara erabiltzeko joera 
dutela eta tailer horietan, eus-
kara ondo jakinda, euskara 
erabiltzea zein garrantzitsua 
den jabetzen dira. Beraz, ba-
tzuk zein besteek zentzu bat 
ematen diote: batzuk ikastea-

ren esfortzuari, eta besteak 
erabiltzeko egin behar duten 
ahalegin horri. Hor zerbait 
mugitu egiten zaie. Badakigu 
barita magikorik ez dagoela, 
baina eragiten die, eta tailerra 
amaitzean egiten duten balo-
razioa oso ona da".

Ikasturtez ikasturte saio ho-
riek zabaltzen joan dira eta, 
orain, Lanbide Heziketan ere 
eskaintzen direla esan du Txu-

rrukak: "Egia da Lanbide Hezi-
ketan D eredua eta euskarazko 
taldeak oso gutxi izan direla. 
Euren aldetik kezka bat zegoen, 
eta elkarlanean ari gara Lanbi-
de Heziketako zentroak, ...eta 
kitto! eta Euskara Zerbitzua 
hor ere D eredua bultzatzeko. 
Lanbide Heziketan motiba-
zio-saio hauek A ereduan ere 
ematen dira: nahiz eta euska-
ra jakin ez edo euskaraz ikasi 

ez, inportantea da jakitea eus-
kararen herrian gaudela eta 
euskara ikasteak daukan ga-
rrantzia, maila pertsonalean 
eta lan-munduan ate gehiago 
izango dituztelako zabalik. Hor 
ere emaitzak oso onak dira; ba-
tzuk gero euskaltegian apunta-
tzen dira. Gainera, errefortzu 
moduan Armerian edo UNIn 
bertan aparteko euskarazko 
klaseak ematen zaizkie". 

"Euskara 
jakinda,  
euskara 
erabiltzea zein 
garrantzitsua 
den jabetzen 
dira"

✍   AInara Lavado

"Tailer edo hitzaldi 
soziolinguistikoen helburua 
ume, gazte edo helduengan 
euskararen erabilerarako 
grina edo motibazioa piztea 
da, argumentuak eskaintzea. 
Ikuspegi desberdinetatik 
lantzen dugu, beti ere 
hainbestetan entzun duten 
`Egin euskaraz, hitz egin 
euskaraz´ adierazpen 
edo esaldiari erantzuteko 
asmoz. Arrazoiak jasotzen 
dituztenean (zein den 
euskararen egoera, zergatik 
dagoen egoera horretan, 
beste hizkuntzekiko duen 
erlazioa nolakoa den, 
etorkizunean euskarak 
nolako rola izan dezakeen 
euren bizitzan, gizarte mailan 
edo lan-eremuan…), orduan 
hobeto ulertzen dute zelako 
garrantzia izan dezakeen; 
edo behintzat kontziente dira 
hartzen dituzten erabakiek 
hizkuntzengan ere eragina 

izango dutela, kasu honetan 
euskararengan.

Modu desberdinean lantzen 
ditugu tailerrak, adina kontuan 
hartuta. Esate baterako, DBH 
1ekoa ludikoagoa izaten da. 
Hala ere, heldutasun-maila 
nahikoa daukate adierazten 
ari zaiena  ulertzeko eta ha-
rrera normalean oso ona da. 
Hizkuntzen ekologiaren ikus-
pegitik lantzen dugu, eta bai-

ta feminismoaren ikuspegitik 
ere; beste batzuetan ikuspegi 
edo motibazio instrumentala 
ere erabili dezakegu. Azken fi-
nean, ahalik eta argumentu-
mota desberdinenak eskain-
tzen saiatzen gara, bakoitzak 
berarendako egokiena topatu 
dezan. Daukagun arazo edo 
beharraren aurrean zer egin 
dezaketen jakiteko beharra 
sentitzen dute. Eta orain zer? 
Orain nola jokatu behar dut? 
Horretarako estrategia batzuk 
eskaintzen zaizkie, egoera aza-
larazteaz gain garrantzitsua 
delako norberak zer egin de-
zakeen argi edukitzea. Bestela, 
batzuengan nolabaiteko larri-
tasun puntua sortu dezake.

Gustura egoten dira, norma-
lean lantzen ez den gaia izaten 
delako. Batzuetan uste faltsuak 
izaten ditugu euskararen in-
guruan, batez ere euskararen 
prestigioari dagokionean: ur-
teetan jaso ditugun hainbat 
mezu desmitifikatu egiten di-
tugu eta beste ikuspegi batetik 
begiratzen diogu".

Ainara Lavado ...eta kitto!-ko teknikariak ematen ditu tailer hauek.

BIDEOA

Junkal Txurruka Udaleko Euskara Zerbitzuko teknikaria.
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Mariem Rabaten jaio zen, 
Marokoko hiriburuan. “Oso 
hiri handia da, errege-jaure-
gia dago bertan, toki historiko 
asko ditu eta oso bizia da”, esan 
digunaren arabera. Ozeano At-
lantikoaren kostaldean dago 
eta, olatuak indartsu iristen ba-
dira ere, Mariemek gustuko du 
hondartzara joatea. “Jendeari 
asko gustatzen zaio kostaldera 
joatea. Bero egiten duenean, ez 
bazara lehenengo orduan joa-
ten, ez duzu tokirik aurkitzen”, 
diosku, “hori bai, jendea ez da 
bainua hartzera ausartzen”.

Ile-apaindegia eta liburu-denda
Txikitan, edozein umek bezala, 
jolastea besterik ez zuen bu-
ruan Mariemek. “Eskolara joan 
ondoren, etxeko atarian lagu-
nekin jolasten nuen. Rabaten 
ez dago umeentzako parke as-
korik, baina hemengo umeen 
antzeko jolasak egiten geni-
tuen”, esan digunez. Izan ere, 
lagunartean egoteko orduan, 
ohikoa da baten edo bestea-
ren etxean elkartzea. “Hemen 
jendea tabernetan elkartzen da 
gehiago”, alderatzen du. Ikas-
ketei dagokienez, Mariemek 
bigarren hezkuntzara arte ikasi 
zuen eta lanean hasi zen on-
doren. “Ikasten nuenean ere, 
udan lan egitea gustatzen zi-
tzaidan. Gauzak saltzen ibil-
tzen nintzen”, diosku. “Gero, 
ikasketak amaitu ondoren, toki 
askotan egin nuen lan: erropa 
egiten, autobusetan tiketak sal-
tzen (han, txoferraz gain, tike-
tak kobratzen dituen pertsona 
bat joaten da autobusetan)...”, 
gogoratzen du. Ondoren, ile-
apainketa ikastaroa egin eta ile-
apaindegia zabaldu zuen. Baina 
ez hori bakarrik, sasoi horretan 
liburu-denda bat ere zabaldu 
baitzuen. “Besteak beste, fo-
tokopiak egiten genituen eta 
jende asko etortzen zen. Beste 
fotokopiagailu bat erosi behar 
izan nuen!”, diosku.

Ahizpa laguntzera
Mariemek negozio borobilak 
zituen martxan Rabaten, baina 
Eibarren bizi zen ahizparen dei 
batek bere bizitza aldatu zuen 
egun batetik bestera. “Ez nuen 

hona etortzeko asmorik, baina 
ahizparen senarra hil egin zen 
eta bi seme-alaba txikirekin 
bakarrik geratu zen. Orduan, 
hiru anai berarekin egoteko 

etorri ziren, baina berak nire 
beharra zuen eta laguntzera 
etorri nintzen”,  azaldu digu. 
Harrezkero, anai-arreba gehia-
go etortzen joan dira Eibarrera 

eta gurasoak bakarrik geratu 
ziren Rabaten. “Orain dela hiru 
urte aita hil egin zitzaigun eta 
ama bakarrik dago, baina Ra-
bat da bere etxea eta ez du etorri 
nahi”, diosku.

Loibekin euskaraz
Bere bizimodua asko aldatu 
zen Eibarrera etorri zenean, 
baina Mariemek aktibo jarrai-
tzen du beti. “Txikitan pertsona 
aktiboa izaten ikasi nuen eta, 
ondorioz, horrela jarraitzen 
dut”, aipatu digu. 2004an eto-
rri zen Eibarrera eta oso ondo 
egokitu zen hemengo bizimo-
dura. Harrezkero beti ibili da 
lanean, ikasten... Lehenik hiz-
kuntza ikasi behar izan zuen 
eta, hasieran, euskaraz nahiko 
ondo moldatzen zen. “Loibek 
beti egiten zuten euskaraz eta 
eurekin ikasi nuen”, diosku. 
Orain, lan egiteaz gain, gaztele-
ra hobetzeko klaseak jasotzen 
ditu EPAn.

Atzerritarra han eta hemen
Pandemia hasi zenetik ezin izan 
da gehiago Rabatera itzuli, bai-
na Eibarren bizi denetik zenbait 
alditan joan da bisitan. Azken 
urteotan harritu egin da hiriak 
izan dituen aurrerapenekin eta 
gauza berriak deskubritzen ditu 
joaten den bakoitzean. “Zenbait 
gauzatan oso aurreratuta dago 
hango gizartea, hemen baino 
gehiago”, diosku. Berak gizar-
te eta kultura bien ezaugarriak 
batzen ditu bere baitan eta, oso 
aberasgarria bada ere, sentsazio 
arraroa sortzen dio. “Anai batek 
dioen bezala, eibartarrentzat 
atzerritarrak gara eta Rabatera 
joaten garenean gauza bera”, 
aitortzen du. Dena dela, bera 
oso gustora dago Eibarren, hau 
da bere etxea. Herrian gero eta 
denda gehiagotan aurkitzen 
ditu Marokoko produktuak eta, 
moduren batean, jaioterritik 
gertuago sentitzen da horrela. 
“Polita da jatorri ezberdine-
ko jendez inguratuta bizitzea. 
Errespetua da garrantzitsuena”, 
diosku. Era berean, gogotsu joa-
ten da Rabatera. “Baina bisitan 
bakarrik, ez dut uste hara bizi-
tzera itzuliko naizenik”, aitortu 
digunez.

Atlantikoaren 
indarrarekin

Mariemek nahiago izan du bere aurpegia argazkian ez azaltzea.

EKHI BELAR

“Herri batean 40 egunez bizi den 
edonor bertakoa bihurtzen da”
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>>> VI. Gilda Lehiaketa bete-betean ha-
rrapatu zuen pandemiak, 2020ko mar-
txoan, eta lehiaketako azkeneko egunean 
bertan behera utzi behar izan zen hala-
beharrez. Orain, egoerak hobera egin due-
la-eta, lehiaketari berriz heltzea erabaki 
du ...eta kitto! Euskara Elkarteak. Mar-
txoan egin beharrean, abenduan egingo 
du seigarrena: abenduaren 14, 15 eta 16an. 
“Jendea gogotsu dago, bai tabernariak 
eta baita bezeroak ere. Epaimahaiak ere 
animatu gintuen berriro antolatzera. Hi-
rukote bikaina izango dugu aurten ere: 
Mireia Alonso, Josu Mugerza eta Ruben 
Etxanizek jardungo dute berriro epaile”, 
diote Elkartetik.

Azaroaren 12ra arteko epea izango dute 
tabernek izena emateko eta, horrekin ba-
tera, lehiaketara aurkeztuko duten gil-
daren argazkia ere bidali beharko dute. 
Aurten ere bi sari egongo dira jokoan: 
batetik, epaimahaiarena, 150 eurokoa, 
eta, bestetik, herritarrena; hori ere 150 
eurokoa. “Lehiaketara aurkeztuko diren 
tabernetan bozkatzeko kutxak jarriko di-
tugu, bezeroek gilda baloratu dezaten, eta 
bozketan parte hartuko dutenen artean 
asteburuko egonaldia zozketatuko dugu 
bi lagunentzat”. Aurtengo berritasuna da, 
“tabernek euro bat eta euro eta erdiren ar-
tean saldu ahal izango dutela lehiaketara 
aurkeztuko duten gilda". 

>>> Eibarko LH osoan banatzen den aldiz-
karia 6 eta 12 urte bitarteko haur guztien 
eskutan dago martitzenaz geroztik. Ikas-
turteko lehenengo aleak badu berritasunik: 
“Batetik, diseinu aldetik itxura berria eman 
diogu, eta, bestetik, pandemiaz geroztik 
desagertuta zegoen atala berreskuratu 
dugu, Aitxitxa eta amamekin berbetan 
izenekoa”. Horrez gain, ohiko atalak bildu 
ditu urriko aleak: txisteak, ipuina, ikasleei 
egindako elkarrizketa, errezetak… Ikaste-
txeek eta …eta kitto!-k elkarlanean egiten 
dute Txikitto! eta hilean behin jasotzen 
dute ikasleek eskolan bertan.

>>> Txaltxa Zelaiko kioskoan egingo 
da seguruenik, iragarrita dagoen egu-
raldiak ez baitu besterako aukerarik 
emango. Aterri badago Txaltxa Zelaiko 
harmailetan egingo dira jolasak, baina, 
euria egingo balu, eta badirudi horrela 
izango dela, kiosko barruan egingo lira-
teke. 2 eta 8 urte bitarteko haurrentzat 
jolasak antolatuko dira, Gurasoak Ber-
betan egitasmoaren barruan, arratsal-
deko 17:00etan hasi eta 18:00ak arte. 
Parte hartzea doan izango da, baina, 
neurriak zaintze aldera, talde txikietan 
elkartuko dira haurrak. Astixako begi-
raleen laguntza izango dute.

>>> Ikasturteko bigarren saioan izan da 
Adunako idazlea, "Doneaneko alaba" 
izenburuko eleberriari buruz hitz egi-
ten. Antxon Narbaizaren gidaritzapean 
euskarazko tertuliako kideek mamia 
atera zioten liburuari egilearekin ba-
tera. Eleberria gutun luze baten eran 
egituratua dago.  Narratzaileak iloba 
bati idazten dio, aspaldiko zama iraul-
tzeko premiaz. 36ko gerrak lagatako 
zauria du abiapuntu nobelak.

Hurrengo saioa abenduaren 14an 
izango da. Ordurako Irati Goikoetxea-
ren “Herriak ez du barkatuko” liburua 
irakurriko dute tertuliakideek, eta idaz-
le beasaindarrarrekin batera jardungo 
dute liburuari buruz.

Gilda Lehiaketa itzuliko da 
berriro abenduan

Kalean da Txikitto! 
hilabetekariaren 
urriko alea

Barixakuak  
Jolasian-eko 
lehenengo saioa 
egingo da gaur

Juan Kruz 
Igerabide izan da 
Harixa Emoten 
saioan
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2021. urtean gaude eta oraindik hainbat irakaslek bigarren 
maila batean kokatzen ditu bai Gorputz Hezkuntza (GH), 
bai Musika ikasgaiak. Gainera, irakasle horiek zuzendaritza 
taldeetan sartuz gero, ikasgai horiek bigarren mailatik hiru-
garren mailara igarotzen dira. 

Zuzendaritza batean horrelako irakasleak daudenean, 
ikastetxeko ildo nagusia burmuina lantzean oinarritzen da 

eta, argi dago ez garela bu-
rua bakarrik, gorputza ere 
bagarela.

Halakoetan, argi izan 
behar dute bai GHk, bai 
Musikak bere osotasunean 
hartzen eta hezten dituela 
ikasleak. GHko espezialis-
ta naizen aldetik, saioetara 
datozen ikasleak aurre es-
perientziekin datoz, moti-
bazio eta emozio jakin ba-
tzuekin, GHko irakasleok 
hori guztia hartzen dugu 
kontuan: alderdi emozio-
nala, erlazionala, kogni-
tiboa eta, nola ez, alderdi 
fisikoa.

Aitzitik, beraien ikuspe-
gia, ikasleak burmuina garatu behar duela bada, eta ikasleak 
isilik, geldi eta formal egoten ikasi behar dutela bada, nabaritu 
egiten da pentsaera hori ikastetxearen dinamikan, metodo-
logietan eta irakasleen ordutegietan.

Gaur egun, Heziberriren arabera, konpetentzia motorra oi-
narrizko konpetentzia bat da; ezinbestekoa ikaslearen garapen 
osorako eta haien bizi kalitate hobea izateko, eta hori aitor-
tzea oso garrantzitsua da, ez baititugu eliteko ikasleak trebatu 
nahi. Matematika ikasgaiari ere eskatzen zaio pertsonaren 
garapenean laguntzea eta ez ikaslea matematikari bihurtzea.

Pertsonak izaki globalak gara eta ezin ditugu burua eta 
gorputza banandu; globaltasun hori ulertzen denean emango 
dira aldaketak, ez bestela. Ez bada globaltasun hori ulertzen, 
orain arte bezala jarraituko dute zuzendaritzek, haien botereaz 
baliatuz, Matematika eta Hizkuntzei lehentasuna emanez; 
ordutegietan irakas-arlo horiek lehenengo orduetan jarriz, 
ikasleen lasaitasuna aprobetxatzeko eta abar.

Gorputza ez da eduki intelektualez betetzeko tresna hutsa, 
gorputzaren bitartez askotariko adimen motak garatzen eta 
eraikitzen dira. Izan ezazue hori kontuan!

Gorputz hezkuntza  
eta musika

“Irakasle horiek 
zuzendaritza 
taldeetan 
sartuz gero, 
ikasgai horiek 
bigarren mailatik 
hirugarren 
mailara igarotzen 
dira”

Gaur egun “vending makinak” edonon aurkitu ditzakegu: 
merkatal zentroetan, lantegietan, ospitaletan, kalean eta bai-
ta unibertsitatean ere. Ikerketek diotenez, gure herrialdean 
makina bat dago 80 biztanleko; harrigarria, ezta? Laneguna 
izan edo jaieguna, modu erraz batean janaria lortzeko au-
kera ematen digute. Baina, nolakoa da bertan aukeratzeko 
daukagun janaria? 

Ideia hori ardatz hartuta, Euskal Herriko Unibertsitate-
ko “Elikadura Jasangarria” ikerketa taldeak unibertsitateko 
“vending makina” guztiak aztertu ditu (102 Bizkaiko campu-

sean, 35 Arabako campusean eta 65 Gipuzkoako campusean), 
bertan eskaintzen diren elikagaien kalitatea nolakoa den 
zehazteko. Bertatik ondorioztatu dute makinetako elikagaien 
erdia (%48,6) kalitate nutrizional baxukoa dela eta elikagaien 
hiru laurdena  (%73,8) prozesatutako produktuak direla. Ho-
rien artean, elikagai salduenak gozoak dira (aukera guztien 
%23,4), kafea (%20,3) eta baita gosegarri gaziak ere (%11,7). 
Horretaz gain, kalitate nutrizional altuko elikagai eta edariak 
garestiagoak direla baieztatu dute eta, makinan izaten duten 
ezkutuko kokapena dela eta, ez direla behar bezala sustatzen.

Ikertzaileek diotenez, gainpisuak eta obesitateak horren-
besteko eragina duten garai hauetan, unibertsitatea bezalako 
inguruneak gune egokiak dira gaitz hauen aurrean prebentzio 
neurriak hartzen hasteko. Ikerlan honetan lortutako emaitzak, 
beraz, abiapuntu izan daitezke interbentzio eta politika be-
rriak garatzeko eta, era berean, ingurune aldaketa baten bidez 
kalitate nutrizional altuko produktuen aukeraketa ugariagoa 
eta errazagoa egiten hasteko. 

Albistean gehiago sakondu nahi duenak “International 
Journal of Environmental Research and Public Health” al-
dizkari zientifikoan eskuragarri du artikulua (DOI: 10.3390/
ijerph18136842).

B7, aukera osasuntsua?

"Gure herrialdean 
vending makina bat dago 
80 biztanleko, harrigarria, ezta?" 

Iraia Muñoa
Iraia Muñoa

Arantza Mata
Arantza Mata
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Plano Cortok, Asier Errasti 
Eibarko Film Laburren 
Jaialdia antolatzen duen 

elkarteak, ez du lan erraza izan 
azken bi urteetan, baina Kol-
do Edorta Carranza elkarte-
ko kideak esan digunez, “pilak 
kargatuta” ekin diote aurtengo 
edizioaren antolakuntzari eta 
oso pozik daude parte-hartze 
orokorrarekin eta, are gehiago, 
izena eman duten eibartar ko-
puruarekin. Horrela, lehiake-
tako ohiko sailak berreskuratu 
dituzte eta egunero egongo da 
film labur bat euskaraz ikus-
teko aukera eta baita anima-
ziozko film bat ere, gutxienez.

Antolatzaileak beldur ziren, 
azken urtean bizi izan dugun 
egoeraren harira parte-hartzea 
baxua izan zitekeelakoan, bai-
na inondik inora ere. “Hunkitu 
egin gaitu parte-hartzaile ko-
puru altuak”, aitortu digu Ca-
rranzak. Aurten 200 film labur 
inguru jaso dituzte eta aukera-
keta egitea zaila izan da anto-
latzaileentzat. “Oso lan onak 
aurkeztu dituzte. Taldeko bost 
lagun ibili gara aukeraketa egi-
ten eta, baheketa egin ondoren, 
gure artean eztabaidatu behar 
izan dugu azken aukeraketa 
egiteko”, azaldu digu. “Ikusi 
dugu muntaia aldetik oso lan 
zainduak egin dituztela. Agian, 
pandemiarekin denbora gehia-
go izan dutelako muntaia egi-
teko”, bere iritziz.

Jaialdian parte hartzen du-
ten film labur batzuek pande-
miaren gaia landu edo aipatzen 
dute, baina ez da jaialdiaren 
gai nagusia, ezta gutxiago ere. 
“Gai ezberdinak lantzen dituz-
ten filmak aukeratu ditugu. 

Pandemiaren gaia nahikoa bizi 
izan dugu dagoeneko”, diosku 
Carranzak. “Orokorrean, Asier 
Errasti jaialdian gai sozialak 
asko lantzen dira, komedia 
ere… Gai aldetik nahiko ore-
katuta dagoela uste dut”.

Antolatzaileek gogo biziz 
gonbidatzen dute jendea, egu-
nero ordu eta erdi inguruko 
saioa gozagarria izango dela-
koan. Datorren zapatuan, sa-
riak banatzeko, Lekim taldeak 
saioa animatuko du. “Ezin dut 
asko aurreratu, baina hegaz-
kinekin zerikusia izango du 
ikuskizunak”, aurreratu digu 
Carranzak. Berak aurkeztuko 
du ekitaldia eta, bertan bilduko 
direnak elkar ezagutzea eta zi-
nearen inguruan jardutea sus-
tatzeko, lunch-a egingo dute. 
“Ekitaldi berezia izango da, 
normaltasunera bueltatuko 
eta zineman elkartuko gare-
lako berriz ere”, gehitzen du.

Musikaren mundua iruditan
Eibarko parte-hartzaileei da-
gokienez, hiru aurkeztuko 
dizkizuegu datozen lerroe-
tan. Aitor Alberdik ‘Turnoka’ 
lana aurkeztuko du eguazte-
nean, hilaren 10ean. “Pelikula 
mutua da, ez dago dialogorik. 
Musikak markatzen du film 
laburraren bidea eta musika da 
pelikularen protagonista nagu-
sienetako bat”, azaldu digu Al-
berdik. “Entzun egin beharre-
ko pelikula da. Gainera, Asier 
eta Eneko Balzategi musika-
jartzaile eta produktoreek mu-
sika sortu dute lan honetarako 
espreski”, gehitzen du.

Musikaren gaia lantzea ez da 
ezustekoa Alberdiren kasuan. 
“Neure ogibidea musikaren 
munduan sartuta dago. Sasoi 
batean jendeak zera esaten zi-
gun: ze ondo zuen lana, beti 
musikarien artean, beti eszena-
tokietan... Orduan, hori islatu 
nahi izan dugu filmean. Azken 
neurrian, gurea lana delako, ez 
festa bat”, kontatu digu.

‘Nana’ eta ‘Pairhaps’
Viviane Straubek Arte Ede-
rrak ikasten dihardu eta ‘Nana’ 
(martitzenean emango dute, 
hilak 9) eta ‘Pairhaps’ (bari-
xakuan) lanetan ikusi daiteke 
bere eskua. ’Pairhaps’ Eiba-
rren dago kokatuta, gaztetxean 
hain zuzen ere, eta Lara Ka-
minsky ikaskide eta laguna-
rekin sortu du Straubek. “Ez 
da film labur arrunta, pixila-

Astelehenean hasiko 
da Asier Errasti film 
laburren jaialdia
Asier Errasti Eibarko Film Laburren Jaialdiak Coliseo antzokia hartuko du aste guztian 
zehar. Astelehenetik barixakura 52 film labur eskainiko dituzte eta, zapatuan, sari-
banaketa ekitaldia egingo da, sorpresa eta guzti. Aurten jaialdiaren XXII. edizioa 
egingo da eta, iazkoa kostata baina aurrera atera bazuten, aurtengoari gogotsu ekin 
diote antolatzaileek eta parte-hartzaileek. Animaziozko filmak, fikzioa, proposamen 
poetikoak, hausnarketak, intriga, gai sozialak… Eibartik, Euskal Herritik eta kanpotik 
etorritako proposamenak ikusteko aukera izango dugu, errealitateak fikzioa gainditu 
duen sasoia atzean lagatzen dugun bitartean.
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zioa baizik”, diosku. Baina zer 
da pixilazioa? “Pertsonekin 
egindako animazio moduko 
bat da eta mugimendua alda-
tzen duten argazkien bitartez 
egiten da”, azaldu digu. Poema 
moduan garatzen den istorio 
honetan, maitasun harreman 

baten metafora moduan era-
bili nahi izan dute gaztetxea, 
denbora pasa ondoren toki ba-
tean nola itsasten zaren era-
kusteko.

Beste film laburra, ‘Nana’, 
ikaskideekin sortu dute Ka-
minskyk eta Straubek. “Oso 

gauza interesgarria gertatu da 
proiektu honekin. Lana haste-
ko orduan argi genuen gauza 
bakarra mutazioaren gaia lan-
duko genuela zen eta, nahiz 
eta taldeko inor ez den euskal-
duna, lanarekin aurrera egin 
ahala bertako zerbait sortzen 

PROIEKZIOEN ORDUTEGIA
• Astelehenetik barixakura: 

20:00etan, Coliseo antzokian.
• Sari banaketa: zapatuan, 

19:30ean, Coliseo antzokian.

SARRERAK
Sarrera dohainik izango da.

Egitaraua >>>
ASTELEHENA 8

La chica a la que no supiste amar Marta Robles / Tamara González Fikzioa  4’49’
Re-animal                                             Rubén Garcerá Soto Animazioa  13’07’’
Valeria                                                  Alejandro San Martin  Fikzioa  15’
Dar-dar                                                 Paul Urkijo Alijon Fikzioa  9’48’’
450 euros con wifi                  Gabriel Beitia Fikzioa  15’27’’
Colada                                                    Ibon Hernando  Fikzioa  9’28’
La última partida                                                                                                   Luis Belda Fikzioa 17’09’’
Lo de aquella noche                  Inés Pintor / Pablo Santidrián  Fikzioa  10’12’’
Made in                                        Eva Marín Fikzioa  10’13’
Flight to earth                              Ignacio Rodó  Animazioa  6’
MARTITZENA 9

La luna, Tomasico y mi abuela                                         Ángel Caparrós  Fikzioa  3’25’’
La primavera siempre vuelve  Alicia Núñez Puerto  Animazioa  10’38’’
Nana                                            Lara Kaminsky  Fikzioa  8’34’’
Space Frankie                                     David Valero Simón  Fikzioa  17’26’’
Vacío                                                    Ángel Puado Veloso  Fikzioa  9’16’’
Andy y las demás                               Cintia Ballbé Moreno  Fikzioa  17’05’’
Faces                                                    Iván Sáinz Pardo  Fikzioa  9’02’’
Porappé                                           Jesús Martínez  Fikzioa  9’25’’
Mi condición                                   Coke Arijo  Fikzioa  10’33’’
Decir no                                              Sonia Reoyo García  Fikzioa  14’04’’
EGUAZTENA !0

Caníbales                                           Mikel Bustamante  Fikzioa  4’38’’ 
La increíble vacuna del doctor Dickinson      Alex Rey  Animazioa  14’51’’
Ospel                                                  Xanti Rodríguez  Fikzioa  17’19’’
Ascenso                                              Juanjo Giménez  Fikzioa  14’55’’
Stanbrook                                          Óscar Bernácer  Fikzioa  19’12’’
Límites                                                José Antonio Valera  Fikzioa  9’44’’
Devorados por la noche                    Óscar Doviso  Fikzioa  3’45’’
Punto de giro                                    Ainhoa Menéndez  Fikzioa  8’06’’
Turnoka                                              Aitor Alberdi Garralda  Fikzioa 8’01’’
Hoste                                                   Marc Plana / Guillem Atienza  Fikzioa 19’15’’
EGUENA 11

Mi primera opción                            Carlota Callén  Fikzioa  5’57’’
Vuela                                                  Carlos Gómez-Mira Sagrado  Animazioa  15’15’’
Ostendene                                          Gorka Eskibela Fikzioa  11’29’’
Amateurs                                             Ceres Machado  Fikzioa  10’27’’
El vestido de novia                                              Enrique Muñoz   Fikzioa  7’03’’
Novelera                                            Willy Suárez  Fikzioa  16’59’’
Canibalismo                                      Diego R. Aballe  Fikzioa  13’29’’
Covid Noel                                         David Alonso  Fikzioa 4’38’’
El secreto                                             Alejandro García Lozano Fikzioa 10’58’’
2La llave                                             Rafael Robles Rafatal  Fikzioa 16’46’’
BARIXAKUA 12

El Cuento                                            Andrea Buitrago Galindo  Animazioa  2’21’’
Vale ya Nora                                      Andoni Carnovich  Fikzioa  6’58’’
Sintra III                                              Aitor Echeverría / Iván Casajus  Fikzioa  11’36’’
Oddity                                               Anna Juesas / Germán Chazarra Animazioa  3’46’’
Lengua amb táperes                       David Mataró Animazioa  15’39’’
Ehiza                                                  Hauazken taldea Animazioa  4’59’’
La cinta                                             Alberto Ruiz Rojo  Fikzioa  13’47’’
Elsa                                                     Albert Carbó  Fikzioa  12’30’’
Delito de odio                                    Pablo Vara  Fikzioa  5’51’’
Miscere                                               Juanma Cano / Jairo Berbel Fikzioa  18’16’’
Fantasía                                                Sergio Revert Calayud Fikzioa 8’31’’
Pairhaps                                              Lara Kaminsky / Viviane Straub  Fikzioa 1’55’’
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ari ginela ikusi genuen. Hau 
da, pertsonaiak berba egiten 
zuenean, Euskal Herrian ber-
ba egiten den moduan egiten 
zuen; eta abesti bat sortu ge-
nuen, euskaraz”, azaldu digu 
Straubek.

Migratzaileen zorigaitza
Juanma Cano da jaialdian par-
te hartzen duen beste eibartar 

bat, Jairo Berbel elgoibarta-
rrarekin sortutako ‘Miscere’ 
lana aurkeztuko baitu bari-
xakuan. Miscere eta Alex dira 
film laburreko pertsonaia na-
gusiak eta irratiko elkarrizke-
ta batek haritzen du istorioa. 
“’Todos hablamos’ irratsaio 
ezagunean parte hartzera gon-
bidatu duten euskal neska da 
Miscere, eta Alex da irratsaioa 

gidatzen duen kazetaria. Mar-
tinen eta Eireren istorioa kon-
tatuko du Miscerek uhinetan, 
Afrikan bizimodua hobea de-
la-eta hara migratuko duten 
aita eta alaba baten istorioa”, 
aurreratu zion Berbelek Ba-
rren aldizkariari.

Migratzaileei buruzko isto-
rioa dela dio, “baina alderan-
tziz kontatua”, eta horregatik 

jarri diote Miscere izena pro-
tagonistari eta laburmetraiari 
berari (gauzei buelta ematea 
esan nahi baitu Miscerek lati-
nez). Migratzaileek bizi duten 
zorigaitzarekin eta minarekin 
enpatia sentitzea da lan honen 
helburua, bere berbetan. La-
burmetraia argitu ezin duen 
ezusteko batekin amaitzen 
dela dio Berbelek. 

Ezkerretik eskumara: Koldo Edorta Carranza, Viviane Straub eta Aitor Alberdi. EKHI BELAR
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Ekingune ekintzaileen el-
karteak On Ekin enpresa-
ideia eta proiektu-lehiake-

ta antolatzen du urtero. Aurten 
9. edizioa egin da eta pertsonen 
edo enpresen sormena piztea 
eta sustatzea, eta ekimenei la-
guntzea da helburua, itxuraz, 
merkatuan funtziona dezake-
ten negozio-kontzeptuak bil-
tzen dituzten proiektu eta ideiak 
aurkeztuz.

Ekimenak arrakasta izan du 
eta lehiaketaren bederatzi edi-
zioetan 83 proiektu aurkeztu 
dira guztira. Gainera, ez dira 
proiektu hutsalak izan, ibilbide 
sendoa hasi eta tinko jarraitzen 

duten enpresak baizik. Batzuk 
aski ezagunak egingo zaizki-
zue: Eibarrooms, Arkigreen, 
Adarabar, Kaxa edo ScrapAd, 
adibidez. Gaur egun herriko 
ekosisteman finkatuta dauden 
enpresak dira, baina hasieran 
bultzada eta onespena behar 
izan zuten, eta On Ekinek ho-
rretan lagundu zien.

Manex 4.0 irabazle
Aurtengo edizioan bost proiek-
tuk hartu dute parte On Ekinen 
eta, lehenengo fasean eragile 
ekonomiko eta sozialetako zen-
bait ordezkarik osatutako epai-
mahaiak ideiak eta proiektuak 

baloratu ondoren, joan den as-
teko eguenean egin zen bigarren 
fasean, On Ekin ekitaldian ira-
bazleak aukeratu zituzten.

On Ekin ekitaldia, berez, afari 
bat da, eta bertan, proiektue-
tako ordezkariez gain, edozei-
nek har dezake parte. Aurten, 
proiektuen aurkezpena eta 
sari banaketa Armeria Esko-
lako Gela Handian egin da eta, 
sariak eman aurretik, Xabier 
Alzaga Danobat taldeko zuzen-
dari gerenteak ‘Ekintzailetza 
aukerak krisi sasoian’ izeneko 
hitzaldia eskaini zuen.

Solasaldiaren ondoren, 
egiaren ordua iritsi zen. Epai-
mahaiak Manex 4.0 proiektuari 
eman zion sari nagusia (1.000 
euro) eta Esther Velasco eibar-
tarrak jaso zuen HRE Hidrau-

Manex 4.0 
proiektuak 
irabazi du 
On Ekin 
lehiaketaren 
 9. edizioa

Eibartarrak ekiteko gosez
Azken urteotan modan jarri da ekintzailetza berba. Ekintzaileak gora, ekintzaileak behera, toki askotan jarduten 

dute horren inguruan, gauza berria izango balitz bezala; baina Eibarren, ekintzailetza, antzinako kontua da, 
betidanik herriari lotuta joan dena. Eibartarrok berezkoa dugu ekintzailetza, guretzat ez da moda kontua, gure 

izanaren beste alde bat gehiago baizik.
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lics enpresaren izenean. Elgoi-
barko enpresak garatu duen 
Manex 4.0 proiektuak bezero 
industrialei euren prozesuak 
kontrolatzen lagundu nahi die, 
makinaren fidagarritasuna eta 
erabilgarritasuna ziurtatzeko.

Bigarren saria (500 euro) 
Maider Alonsok jaso zuen Me-
dori proiektuari esker. Medori 
Alzheimerra edo bestelako de-
mentzia duten pertsonentzako 
karta-jokoa da. Eta hirugarren 
saria (Mariella Saitz Eibarko 
AXAko agenteak ematen dituen 
300 euro) Miguel Loitxatek jaso 
zuen Eramateko proiektuare-
kin. Eibarko eta Debabarreneko 
gourmet jakiak online eskatze-
ko plataforma da Eramateko.

Ekitaldian bildu zirenek, gai-
nera, euren gustoko proiektua 

zein izan zen aukeratzeko beta 
izan zuten eta, bozka egin on-
doren, Bali Sports Centerrek 
eraman zuen publikoaren saria. 
Andoni Errasti eta Xabi Moreno 
eibartarrek Matsariako poligo-
noan zabaldu duten kirol-gunea 
da Bali.

Transformazio digitalerako 
institutua
On Ekin albo batera lagata, 
erraminta digitaletako aditu 
talde batek transformazio di-
gitalerako institutua jarriko 
du martxan hilabete honetan 
Eibarko Txikito kalean dagoen 
Eibar Coworking-en. Proze-
suen digitalizazioan eta tek-
nologia berrietan formakuntza 
eskaintzea da euren helburua. 
“Gaur egun, ezinbestekoa da 

enpresek euren prozesu digi-
talak optimizatzea”, Eibar Co-
working-ekoek diotenez, “ho-

rrela, euren zerbitzuak azkar 
eta erraz eskaini ahal izango 
dituzte, produktibitatea han-
dituz”.

Transformazio digitalerako 
institutuak doako lau hitzaldi 
eskainiko ditu azaroan (10ean, 
‘Digitalizazioarekin iritsi diren 
salmenta modu berriak. Ka-
rrera digital berriak. Transfor-
mazio Digitalerako Institutua’; 
17an, ‘Nola egin aurrera zure 
negozioan blog batekin?’; eta 
24an, ‘Nola neurtu zure ekin-
tzak eta zure konpetentziaren 
jarraipena egin?’) eta abenduan 
(2an, ‘Nola saldu arrakasta Lin-
kedin-en?’) zehar, gaian sakon-
tzeko. Aforoa mugatua izango 
denez, hola@eibarcoworking.
com helbidera idatzi behar da 
parte hartu ahal izateko. ■

“Gaur egun 
ezinbestekoa 
da enpresek 
prozesu digitalak 
optimizatzea. 
Hala, zerbitzuak 
azkar eta erraz 
eskaini ahal 
izango dituzte”

Esther Velascok jaso zuen lehen saria Manex 4.0 proiektuarengatik. EKINGUNE
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Musikaren munduan hainbes-
te urte eman eta gero, bakar-
kako lehen diskoa argitaratu 
duzu. Nola etorri da?
Kasualitatez. Pandemiak 
etxean sartu gintuenean, ha-
sierako kolpea pasa ondoren 
(ez genekien zer gertatzen ari 
zen), burua eta eskuak okupa-
tuta edukitzeko zerbait egin 
behar nuela pentsatu nuen. 
Nire lana gitarra jotzea de-
nez, gitarra asko jotzen dudan 
arren, beti dut buruan artis-
ta batekin edo bestearekin jo 
behar dudala (Igelaren Ban-
darekin, Ruper Ordorikare-
kin...). Une horretan, zer ger-
tatuko zen jakin barik, zera 
esan nion nire buruari: “Bi-
xente, egoera hau izanik, ea gai 
zaren ganorazko zerbait egite-
ko zuk bakarrik gitarrarekin”. 
Hori izan zen hasierako ideia 
eta horrela hasi nintzen abes-
tiak lantzen.

Noiz pentsatu zenuen abes-
ti horrekin diskoa egin zene-
zakeela?
Denborapasa izan zen, bai-
na ez hori bakarrik. Musikari 
profesionala izanda, pentsatu 
nuen proiektu honek helburu 
zehatz bat edukitzea merezi 
zuela, zentzurik gabe jotzen 
ez ibiltzeko. Hemengo mu-
sika jotzen ibiltzen naiz beti 
(musika tradizionala, abesti 
zaharrak, modernoak...) eta 
autore ezberdinen kantue-
kin jolastu ohi dut. Orduan, 

“Musika sortzean beti dago 
arriskua, baina arriskutik  
datoz gauza berriak”

<<<  BIXENTE MARTINEZ  •  Musikaria  >>>

Oskorri eta Igelaren Banda taldeekin, Ruper Ordorikarekin… Bixente Martinezek ibilbide luzea egin du musikaren 
munduan. Orain, ostera, bakarkako bidea hartu du. Gitarra eta bera. Hain zuzen ere, hain kuttunak dituen Oskorriren 
kantuak izan ditu oinarri bide hori hasteko eta ‘Txoria buruan eta ibili munduan’ diskoan biziberritu egin ditu.
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iruditu zitzaidan polita izan 
zitekeela Oskorriren erre-
pertorioa hartu eta begirada 
berria ematea gitarrarekin. 
Oskorriren errepertorioa oso 
zabala da eta, gainera, niretzat 
oso kuttuna da, barrenean da-
ramat. Horrela, abestiak oso 
modu naturalean hasi ziren 
etortzen nire eskuetara.

Nola egin zenuen abestien 
aukeraketa?
Abesti asko probatu ditut, bai-
na gitarrarekin moldaketa egi-
teko orduan ikusi nuen kantu 
guztiak ez zirela egokiak. Or-
duan, probak egin ondoren, 
egoki ikusi ditudanak auke-
ratu ditut.

Zuretzat Oskorriren abestiak 
kuttunak izanik eta, era be-
rean, euskal kulturan hain 
errotuta egonik, ardura sen-
titu duzu kantuak moldatze-
ko orduan?
Musika sortzen den momen-
tuan beti dago arrisku puntu 
bat (eta hortik etorri daiteke 
diskoaren izenburua, ‘Txoria 
buruan eta ibili munduan’), 
baina arriskutik etortzen dira 
gauza berriak. Zeresanik ez, 
abesti hauen maketa eta pro-
ba batzuk egin ondoren, ingu-
ruko jendeari eta Oskorriko 
kideei erakutsi nizkien. Oso 
ondo iruditu zitzaien eta as-
katasun osoz ibili naiz lanean. 
Gero, intuizioa erabili dut alde 
batetik edo bestetik joateko. 
Ez da oso gauza zientifikoa, 
baina beno, orain esaten den 
bezala, prozesu organikoa 
izan da.

Nola moldatu zara gitarra 
bakarrik erabiliz diskoa gra-
batzeko?
Diskoa gitarrarekin bakarrik 
grabatzea pentsatutako era-
bakia izan da. Gaur egun po-
sible da pista batean gitarra 
bat grabatzea, beste pista ba-
tean beste gitarra bat, hiruga-
rren baten beste bat... Horrela, 
abestia gehiago jantzi daiteke, 
orkestra txiki bat sortuz, baina 
horrek laborategi kutsua eman 
diezaioke abestiari. Azken neu-
rrian, ez zaude beste musikari 

batzuekin jotzen, makina ba-
tekin baizik. Hori ez zait larre-
gi gustatzen eta, gainera, gero 
zuzenean hori errepikatzea 
zaila da. Beraz, disko honeta-
ko kantu guztiak gitarrarekin 
eginda daude, baina diskoan ez 
dago gitarra bat bakarrik, gita-
rra akustikoa, gitarra elektriko 
ezberdinak, pedal efektuak... 

erabili ditudalako. Gitarra bat 
dago beti, baina beti ez du ko-
lore bera.

Dagoeneko zenbait kontzertu 
eskaini dituzu disko berriko 
abestiak aurkezteko. Asko 
aldatzen da proposamena 
edo diskoaren estiloari eus-
ten diozu?

Kontzertuetako alde musika-
lari bere horretan eusten diot, 
diskoan entzuten den bezala 
joz. Oholtza gainean ni ba-
karrik nago, baina bi dantza-
ri gazte etortzen dira nirekin 
ikuskizuna osatzeko. Leire Ro-
mero eta Aimar Odriozola oso 
dantzari finak dira eta, oro 
har, musikarekin eta dantza-
rekin uste dut oso ikuskizun 
goxoa eskaintzen dugula. Jen-
dea, behintzat, pozik irteten 
da. Dagoeneko bi kontzertu 
eskaini ditut eta baditut bes-
te pare bat hitz emanda. Zer 
esanik ez, Eibarren gustora 
joko nuke.

Pandemiaren ondorioz gel-
dirik egon ondoren, nola bizi 
izan duzu itzulera eszenato-
ki gainera?
Itzulera oso polita izan da. 
Pandemia hasi zenetik oso 
gutxi egon naiz oholtza gai-
nean, gauza puntualak egiten 
bakarrik, eta jendearekin be-
rriz topatzea oso polita izan 
da. Azkenean, artistok egiten 
duguna ez da guretzako iza-
ten, jendearentzako baizik. 
Orduan, jendearekin konpar-
titzea zoragarria da; gainera, 
jendeari gustatu egiten zaiola 
ikusten baduzu, are gehiago.

Eibarren gustora joko zenu-
keela aipatu duzu. Nolako 
agenda duzu hemendik au-
rrera? Non joko duzu?
Azaroaren 14an, domeka, Le-
gazpin joko dut, eta 2022ko 
martxoan Donostian egongo 
naiz. Hala ere, badaude bes-
te data batzuk bueltan, bai-
na oraindik ez daude konfir-
matuta eta ezin da ezer esan. 
Bestetik, Eibar aipatu duzu-
la aprobetxatuta, esan behar 
dut diskoaren azalaren arte-
lana egiteko eibartar baten 
laguntza izan dudala, aspal-
diko laguna eta artista fina 
den Esther Galarzarena, hain 
zuzen ere.

Ezin eibartarragoa da diskoa 
orduan!
Hori da! Jendeari asko gusta-
tu zaio Estherren lana eta ni 
oso pozik nago.

“Diskoan gitarra bat dago beti,  
baina beti ez du kolore bera”

“Oskorriren errepertorioa oso 
zabala da eta, gainera, niretzat oso 
kuttuna da, barrenean daramat”
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Breaking Eibar, kaleko 
dantzekin herria erritmo 
biziekin girotzen 
Urtebete baino gehiago zain egon eta gero, zapatuan ospatu 
zen Breaking Eibar izeneko dantza-jaialdiaren seigarren edi-
zioa. Tradizioz Sanjuanen bueltan egin ohi den ekitaldiak data 
ez ezik eszenatokia ere aldatu du azken edizio honetan: orain 
arte Txaltxa Zelaiko auditorioan egiten zen dantza-erakustal-
dia Errebal Plazan egin zuten zapatuan eta, asteburu luzea izan 
arren, jende asko, batez ere gazteak erakarri zituzten koreogra-
fia ikusgarriak eskaini zituzten dantzariek. 

Jaialdiaren baitan, goizez “masterclass” bat egin zuten Porta-
lean eta arratsaldean, berriz, modalitate ezberdinetako lehiaketak 
(“2vs2”, “all style battle”) eta hip-hop estiloko dantza-erakustal-
diak tartekatu ziren.

Dantza urbanoak oraindik ere nahiko arrotzak egiten zaizkigun 
arren, gazteen artean geroz eta jarraitzaile gehiago dauzkan gene-
roa da eta lehen ediziotik hona nabarmen egin du gora zaletuen 
kopuruak. Hain zuzen ere, horrelako jaialdiekin dantza hauen 
inguruko kultura ezagutzera ematea bilatzen dute antolatzaileek 
eta badirudi poliki-poliki helburu horretara gerturatzen ari direla.
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Escape Room-ak edo ihes-gelak 
gustoko badituzue, ez galdu In-
dianokua gaztelekuak antolatu 
duen ihes-gelan parte hartzeko 
aukera. Azaroko bi asteburutan 
garatuko da eta lagunekin bate-
ra izena eman daiteke, elkarre-
kin parte hartzeko. Azaroaren 
7ra arte eman daiteke izena, 
taldeka (3-5 lagun), eta izena 
ematen dutenek noiz egin nahi 
duten aukeratu dezakete: aza-
roaren 12an, 13an, 14an, 19an, 
20an eta 21ean izango da eta 
hainbat ordutegi daude auke-

ran. Hala ere, interesatuei argi 
ibiltzea komeni zaie, ordutegi 
eta txanda batzuk betetzen hasi 
dira eta. Informazio gehiago 
nahi izanez gero, Indianokua 
gaztelekuan galdetu dezakezue.

Gogoratu Muzategi kaleko 
3an dagoen Gaztelekua mar-
titzenetik domekara bitartean 
zabaltzen dutela (astelehe-
netan itxita dago): martitze-
netik eguenera, 18:00etatik 
20:00etara; barixakuetan, 
16:30etik 21:00etara; zapa-
tuetan, 17:00etatik 21:00eta-

ra; eta domeka eta jai egunetan, 
17:00etik 20:30era. Ordute-
gi horren barruan deitzeko 
telefono zenbakiak, bestalde, 
688682372 eta 943201557 dira 
eta posta elektronikoa, berriz, 
eibarkogaztelekua@gmail.
com da.

Jolasak, eskulanak eta gehiago
Bestela ere,  Indianokua gaz-
telekuan beste jarduera asko 
antolatzen dituzte, bertara doa-
zen gazteek lagunekin batera 
primeran pasatzeko: aurreko 

asteburuan, besteak beste, 
mahai-jolasak, globo lehiake-
ta, boleibola eta eskulanak izan 
dira protagonista eta, gainera, 
ping-pongean aritzeko mahai 
berria muntatu zuten. Jarduera 
guztien berri izateko begiratu 
eibarkogaztelekua.wordpress.
com blogean.

Indianokua ihes-gela antolatu dute 
gaztelekuan azarorako

Aurreko asteburuan ailegatu zen gaztelekura ping-pongean aritzeko beste mahai berri bat.

Sanandresak gerturatzen ari 
direla eta, San Andres XVII. 
Eskolarteko Bakailao Lehia-
keta antolatu du Udalak, Al-
korta Anaiak enpresaren la-
guntzarekin. Azaroaren 20an 
(zapatua) egingo da, 10:00eta-
tik 11:00etara eta aurten lehen 
aldiz Errebal Plazan izango da. 
Txapelketan Derrigorezko Bi-
garren Hezkuntzako Eibarko 
eskoletako ikasleek, hau da, Ei-

bar BHI, Aldatze eta La Salle 
Azitain ikastetxeetako neska-
mutilek har dezakete parte. 

Talde bakoitza bi lagunek 
osatuko dute eta bi adin-tarte 
ezberdineko txapelketa egon-
go da: batean DBH-ko 1. eta 2. 
mailako ikasleak arituko dira 
eta bestean, berriz, 3. eta 4. mai-
lako ikasleak. Izena emateko 
epea azaroaren 8an, 14:30ean 
amaituko da eta lehiaketan par-

te hartzeko bikote bakoitzak 
formularioa bete beharko du, 
elektronikoki, Udalaren web-

gunean (https://formularioak.
eibar.eus/eu/eskolaartekoba-
kailaolehiaketa/).

Gehienez 32 bikote onartuko 
dituzte eta lehiaketa egunean 
taldeak 09:45erako egon behar-
ko dira Errebal Plazan, postuak 
banatzeko. Antolakuntzak jarri-
tako osagaiak (bakailao kilo bat, 
5 zatitan, eta olio birjina estra) 
egunean bertan banatuko dira. 
Berakatzak parte-hartzaileek 
eraman beharko dituzte eta pi-
permina eta gatza erabili nahi 
izanez gero, horiek ere norberak 
eraman beharko ditu.

DBHko ikasleentzat bakailao 
txapelketa egingo da Sanandresetan
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>>> Eurentzat maila berria izan 
arren, Andoni Perezen ema-
kumezkoen taldeak berehala 
hartu dio neurria Euskadiko 
Ligari eta, orain arteko parti-
du guztiak irabazita, bakarrik 
dago sailkapeneko lidergoan. 
Beste edozeren gainetik bi tal-
deen defentsa-lana nagusitu zen 
Errenteriako norgehiagokan, 
eibartarrek 12-18 irabazi zioten 
Ereintza Aguaplasti, “golik jaso 
gabe 18 minututan izan garen 
partiduan”. Hain gol gutxi jaso-
ta, Maialen Insausti atezaina-
ren lana azpimarratu behar da; 

aurkarien atea zulatzeko ahale-
ginean, bestalde, Irune Castro 
izan zen golatzailerik onena, 
zazpi golekin. Ligan atseden 
hartuko duten hurrengo aste-
buruan, Open Cup txapelketa-
ren finalerdia izango dute zain 
Zarautzen aurka.

1. Maila Nazionaleko gizo-
nezkoen taldeak, bestalde, sari 
bikoitza jaso zuen azken garai-
penarekin, lidergoa eskuratzeaz 
gain bakarrik geratu delako go-
ren-gorenean, Helvetia Anai-
tasuna eta Trapagaran aurka-
ri zuzenen porrotez baliatuta. 

Fernando Fernandezen muti-
lek erraz irabazi zioten Jacar 
San Antoniori Ipurua kirolde-
gian jokatutako neurkean (29-
19). “Entrenatzaileoi gustatzen 
zaigun partiduetakoa izan zen, 
atzean gol gutxi jaso eta au-
rrean aukerak aprobetxatuz”, 

dio prestatzaileak. Azken aldi-
ko martxari jarraituz, golak ere 
ondo banatu zituzten jokalari 
guztien artean, Lander Casado 
eta Asier Urain nagusitu bazi-
ren ere arlo horretan, bakoitza 
bost golekin. Domeka goizean 
Romori egingo diote bisita.

Arrate Eibar Eskubaloiaren 
lehen taldeak lidergoan                
eta partidurik galdu gabe

Asier Cuevas Herri Lasterketa 
azaroaren 20an jokatuko da

>>> Kalamua Korrikalari Tal-
deak antolatutako Udazken-
traila, pandemiaren ondorengo 
lehena, ate joka dugu dagoene-
ko. Toribio Etxebarria kalean 
abiatuko da etzi, Deporren au-
rretik, goizeko 08:30ean, eta 
14 kilometroko ibilbidea osatu 
ondoren, bertan amaituko da 
“handik hiru bat ordura gutxi 
gorabehera”, 800 metrotako 
goranzko metatua gainditu-
ta. Ibilbidean Urkizura jaitsi-

ko dira, Txontarantz hartu eta 
San Salvador ermitara igotzeko. 
Gero, Azitainera doan bidea 
jarraituta, Ilordo igoko dute, 
Topinburura joan aurretik. 
Azurtzako baserrietara jaitsita, 
Arraotzeko lepora egingo dute 
zementuzko pistatik Galdara-
miñora iritsi aurretik, behin 
bertatik, Laupagoko lepoa har-
tu eta Unbera jaisteko. Hortik 
zuzenean Deporren amaitzeko 
bidea hartuko dute. 

14 kilometroko Udazkentraila 
jokatuko da domeka goizean 
Deporretik abiatuta 

>>> Hilabete honetako hiru-
garren zapatuan, azaroaren 
20an, jokatuko da Asier Cue-
vas Herri Lasterketaren 8. edi-
zioa. Klub Deportiboko atle-
tismo batzordeak antolatzen 
duen herri mailako proba iaz 
ezin izan zen egin pandemia-
ren eraginez, baina oraingoan 
berriro heltzen dio urteroko hi-
tzorduari. Zazpi kilometro eta 
erdiko antxintxiketaldia Eibar-
ko erdiko kaleetatik egingo da, 
arratsaldeko 17:00etan hasita. 
Klub Deportiboko Atletismo 

Batzordetik guztioi animatzen 
digute “egun hori atletismoko 
jai bat bihurtzeko eta norbe-
ra bere erritmora dortsala ipi-
ni eta karreraz disfrutatzeko”. 
Inskripzioak Depor Tabernan 
egiteko aukera egongo da mar-
titzenetik zapatura arratsaldez 
(17:30etik 19:30era) eta www.
sailkapenak.com web orrian. 
Izen-emateak 12 euro balio du. 
“Egin zure korrikaldia eta eman 
aukera irrifarrari” erabili dute 
antolatzaileek aurtengo edi-
zioaren lelo gisa.  14 kilometro izango ditu etzi goizerako prestatutako ibilaldiak.
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Eibar Rugbyk 17na berdindu zuen azken ligako txapeldunarekin
>>> Ez zen partidu erraza, bai-
na Cristina Guntinek presta-
tzen dituen jokalariek maila 
bikaina eman zuten aurreko 
domekan Madrilen, Complu-
tense Cisneros gaur egungo 
txapeldunarekin berdintze-
ko azkenean. Espero zenez, 
tentsio handiko norgehiagoka 
izan zen, markagailuak alde 
batera eta bestera egiteko: ho-
rrela, lehenengo zatian Maika 
Brust eibartarren jokalari be-
rriak entsegu markara heltzea 
lortu ondoren, zati hori amai-
tzeko segundo gutxiren faltan 
madrildarrek aurrea hartu 
zuten entsegu eta transforma-

zio batekin; bigarren zatian, 
alderantziz, Cisnerosek bes-
te entsegu bat lortu ondoren, 
Joana Murrayk beste entsegu 

bat eskuratu zuen eta Aleu 
Cid-ek ere puntuak lortu zi-
tuen talderako. Asteburu ho-
netan atseden hartuko dute.

Ohorezko B Mailan joka-
tzen duen gizonezkoen tal-
deak, bestalde, aurrekoan 
atsedena izan bazuen ere, 
oraingokoan partidua dute, 
garrantzi handikoa gainera 
sailkapenean gora egiteko. 
Eibartarrek baino puntu bat 
gehiago duen Palencia hartuko 
dute bihar Unben, 16:00etatik 
aurrera, eta biei komeni zaie 
lehenbailehen aurrera egitea. 
Bestalde, Eibar Rugby-k taldea 
indartzen jarraitzen du: Nico-
las Braim eta Luciano Gomez 
izan dira azken bi inkorpora-
zioak, biak ere Buenos Airese-
tik datozenak.

Sei partiduko jaialdi betea antolatu dute gaurko Astelenan

Eibar Igerixaneko 13 igerilarik 
hartu zuten parte Ipuruako 
Neguko Ligaren 1. jardunaldian
>>> Gure herriko kiroldegian 
jokatutako Neguko Probin-
tziarteko Ligaren 1. jardu-
naldian Eibar Igerixaneko 
bederatzi neska (euretako bi 
erreleboetan) eta lau mutil izan 
ziren parte hartzen. Euren ar-
tean ez ziren gutxi izan nabar-
mendu zirenak: horrela, Iker 
Calvok 200 estiloetako proba 

irabazi zuen eta bigarren izan 
zen 100 metrotako tximele-
ta eta libre estilotan, Maddi 
Maguregi (100 tximeletan) eta 
Asier Gomez (50 bularrean) bi-
garren sailkatu ziren, eta Igor 
Ruiz hirugarrena izan zen 50 
bizkarrean. Erreleboei dago-
kienez, bestalde, 4x200 estilo 
librean Asier Gomez, Ekaitz 

Lago, Igor Ruiz eta Iker Cal-
vok osatutako mutilen lauko-
tea bigarren izan zen. Nesken 
erreleboetan, berriz, Paula Cal-

vo onena izan zen 200 bizkar 
eta 100 libreko probetan, 100 
tximeletakoan hirugarrena iza-
teaz gain.  

>>> Luze joko du gaurko pilota 
jaialdiak Katedralean, herri-
ko hainbat pilotariren parte-
hartzearekin. Beste batzuetan 
baino azkarrago hasiko da, Es-
kolarteko Txapelketan infan-
til mailako gure herriko ordez-
karien eta Bergara-Oñatikoen 
arteko norgehiagokarekin. Ja-
rraian, Errendimenduko Gipuz-
koako Txapelketaren barruan, 
hiru partidu izango dira bata 
bestearen atzetik: Amillategi 
eibartarrak Lazkaoko Ariz-
mendiri egingo dio aurre, Gi-
lek Alegiako Ormaetxea izango 
du aurrez-aurre eta, azkenik, 

Urkiagak Azpeitiko Artetxere-
kin lehiatuko du, nor baino nor.

Bosgarren partidua helduen 
mailakoa izango da, Binaka-

ko Gipuzkoako Txapelketa-
koa, hain zuzen ere: Narbaiza 
eta Aguirresarobe eibartarrek 
Otxoa eta Olano lazkaotarrak 

izango dituzte aurkari. Eta, 
jaialdiarekin amaitzeko, Erren-
dimenduko Gipuzkoako Txa-
pelketako beste partida bat 
izango da, Azpilikueta eibar-
tarra eta Aranguren azpeitiarra 
elkarren aurka jarriko dituena.

Etxetik kanpo ere izango di-
tuzte partiduak Klub Depor-
tiboko ordezkariek, domekan 
Lizarran, lau eta erdiko txa-
pelketaren barruan, lehenen-
go Felix Condek eta jarraian 
Azkargortak garaipenaren bila 
jardungo dutelako. Ikusten de-
nez, lan eskerga dihardu egiten 
pilota eskolak gurean.

Emakumezkoen taldeak zeozer handia egiteko itxaropena du ligan.
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Lau taldek egin dute aurrera foball-zaletuko txapelketan
>>> Horietako bi, gainera, ber-
dinduta daude 12 punturekin. 
Hori bai, badago aldea bien ar-
tean: Bar Txokok jokatutako 
lau partiduak irabazi dituen 
bitartean, Feredu Bar EzDok 
taldeak bost jokatu ditu eta eu-
retako bat galdu. Bikote horren 
atzetik doaz Garajes Garcia, 10 
punturekin bost partidutan, 
eta Ipur Sagardotegia, 9rekin 
lautan. Durangok jarraitzen 
dio laukoteari, zazpirekin, pun-
tu bat gutxiago dute Ameri-

ca Sport, Bar Banaka L. Rue-
da eta Adahi Eraieder taldeek, 
hirurekin JMR Tankemans eta 
Bali Sports Center daude eta 
estreinatu barik, jokatutako lau 

partiduak galduta, Chic dugu. 
Feredu da orain arteko talderik 
goleatzaileena, 19 golekin, eta 
Bar Txokok jaso ditu gutxien, 
bakararrekin.

Azken jardunaldian Fere-
duk 5-1 gainditu zuen America 
Sport eta Bar Txokok 3-0 Bali 
Center; asteburuko beste hiru 
neurketak nahiko parekatuak 
irten ziren eta gol bateko aldeaz 
amaitu ziren azkenean: Bana-
ka-Chic (3-2), G.Garcia-JMR 
(2-1) eta Adahi-Durango (1-0). 
Asteburu honetan Feredu Bar 
EzDok-ek atseden hartu behar-
ko duenez, Bar Txoko lider ba-
karra izan daiteke Adahiri bihar 
irabazten badio.

Pello Osoro triatloi kros modalitateko Espainiako txapeldun

Aitor Hernandez ermuarrak 
ziklo-kros denboraldiko lehen 
garaipena lortu zuen Legazpin
>>> Specialized-Ermua Inn-
pulsoko txirrindularia nazio-
nal mailako Legazpiko X. Ziklo 
Krosean nagusitu zen aurreko 
asteburu luzean, bi egun au-
rretik Trapagan eskuratutako 
bigarren postua hobetuz. Ibil-
bidea lokatzez beteta zegoen eta 
Hernandez ondo baliatu zen ho-
rretaz, lasterketaren erdialdetik 

burua hartu eta amaieraraino 
lehenengo postu horri heltze-
ko. Gonzalo Inguanzok jo zuen 
aurrerantz irten eta berehala, 
baina behin Aitorrek agindua 
hartuta, ermuarrak ez zuen 
lasterketaren kontrola inongo 
momentutan galdu, azkenean 
tartea zabaltzeko Iñigo Gomez 
bigarrenarekiko eta baita In-

guanzo hirugarrenarekiko ere. 
“Garaipenak konfiantza eman-
go dit hurrengo lasterketetara-

ko”, zioen Hernandezek proba 
amaieran, “probak izandako 
gogortasunari” eskertuta. 

>>> Aurreko domekan Ibiza 
Half Triathloian lortutako po-
diumak indar berezia eman dio 
eibartarrari eta orduan eskura-
tutako hirugarren postua hobe-
tu du oraingoan Extremadurako 
lurretan, El Anillon jokatutako 
Espainiako txapelketan lehe-
nengo postua lortu baitu. Me-
niskotik operatu ondoren, hain-
bat hilabetetan geldirik egon eta 
gero, bizikletan eta roller skyan 
zentratzea onuragarri egin zaio 
eibartarrari eta, probaren biga-
rren zati bikaina burutuz, Espai-
niako txapela jantzi du. Orbeako 
triatloilariak ordubete eta erdi 
pasatxo behar izan zuen proba 
amaitzeko, Guillermo Cuchillo 
bigarrenari 13 segundoko aldea 
kenduz eta Ander Ganzabal hi-

rugarrenari 27koa. Elite maila-
ko proba horrek honako hiru 
zati izan zituen: 1.000 metro 
igerian, 21 kilometro bizikle-
tan eta azken seirak antxintxi-
ketan. Igerian Victor Benages 
izan zen onena eta Pello Osorok 

berak baino bi minutu gehiago 
behar izan zituen. BTT-n egin 
beharreko zatiak eman zion, 
batez ere, garaipena Osorori, 
bideko lokatzak teknikoki ondo 
moldatzea eskatzen zuelako. 
Lokatz hori izan zuten “lagun” 

antxintxiketan egin beharreko 
tartean ere.

Igeri-zatiaren ondorengo 
atzerapenari (modalitate ho-
rretan moldatzen da kaxkarren 
eibartarra), bizikletaren tarte-
ko jaitsiera batean izandako 
arazoa –katea irten zitzaion– 
gehitu behar zaio hor ere beste 
minutu eta erdi galdu zuelako. 
Zortzi postu galdu bazituen ere, 
hirugarren zatiari heldu baino 
kilometro bat lehenago buruan 
zihoan taldearekin bat egitea 
lortu zuen. Irabazleak proba 
hasi aurretik gorputzak nola 
erantzungo zion zalantzak izan-
go bazituen ere (entrenamendu 
gutxi izan ditu), azkenean sa-
soian dagoela erakutsi du bes-
te behin.
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>>> Klub Deportiboko men-
di-batzordekoek antolatutako 
hurrengo ekitaldia zapatu ho-
rretakoa izango da eta, bertatik 
dioten bezala, irteera horretako 
parte-hartzaileen artean “nahi 
dutenek koba batera sartzeko 
aukera izango dute". Akeita 
mendirako irteerarako interesa-
tuek, beti bezala, martitzen eta 
eguenetan eman dezakete izena 
Deporren bertan (19:30/20:30) 
eta baita informazioa eskatu ere. 

Domusantu Egunaren ingu-
ruko asteburu luzean, bestalde, 
bidaia horretarako osatutako 
taldea hasierako planak alda-

tzeko beharrean izan zen “oso 
eguraldi txarra izan genuelako”. 
Hala eta guztiz, izan zen auke-
rarik Huescan dagoen Guara 
mendilerroaz gozatzeko: lehe-
nengo egunean Alquezar-Co-
lungo ibilaldia egin zuten, Vero 
errekaren pasarelatik ibiltzeko; 
bigarrenean Garganta Guatiza-
lema zeharkatu zuten; eta hiru-
garrenean, “eguraldia hobetu 
zela aprobetxatuz”, Gabardiella 
mendilerrora igo zuten.

Azkenik, 37 lagun bildu zi-
ren aurreko asteburuan Ar-
tzaintzaren Naturbidearen 
15. etapa egiteko. Barazarretik 

Murgiako Sarriaraino eginda-
ko etapa horretan aukera pa-
regabea izan zuten txangoan 
bildutakoek “Gorbeia basoe-
tan neguberriko koloreez go-
zatzeko, pottoka, zaldi, behi, 
ardi eta saien pressentzian”. 
Arrabe zelai handiak gurutza-
tu, Ipergorta tontorrera igo, 

Salvado mendilerroa aurrean 
zutela... Mendizaleentzako une 
bereziak izan ziren. Arretaz 
ibiltzeko tartean ere izan zi-
ren, “lokatzarengatik ibilbide 
labankorra aurkitzerakoan”. 
22 kilometro egin eta bazkaldu 
ondoren, autobusa zuten zain 
etxera bueltatzeko.

Koba batera sartzeko aukera 
hilaren 13rako Akeita mendira 
antolatutako irteeran

>>> Jaz Triatloi Taldearekin 
parte hartzen duen Elgoibarko 
triatloilaria 2022an Floridan 
jokatuko den distantzia ertai-
neko munduko txapelketan 
parte hartzeko sailkatu zen au-
rrekoan Portugal Cascaisen 
egindako proban. Tamayok 
lasterketa bikaina egin zuen, 
azkenean bere adin-taldeko 
4. mailan sailkatzea lortzeko: 
meritu handiko lasterketa egi-
teaz gain, azken proba (oinezko 
lasterketa) 9. postuan hasi ba-
zuen ere, amaieran podiumera 
igotzeko gauza izan zen.

Jaz taldeko Ioseba Tamayo 
distantzia ertaineko munduko 
txapelketarako sailkatu da >>> Eibar FT-ko emakumez-

koen taldeak denboraldiko par-
tidu zailenari egin beharko dio 
aurre bihar eguerdian Unben, 
12:00etatik aurrera Bartze-
lona Iberdrola Ligako nagu-
si ahalguztiduna izango baitu 
aurkari. Kataluniarrek orain 
arte jokatutako partidu guztiak 
irabazi dituzte, azkena aurre-
ko asteburuan Realari 8-1 (eta 
donostiarrak bigarrenak dira 
sailkapenean). Ana Junient-
en taldeak, dela dela, mailari 
eusteko borrokan jarraitzen du 
eta, azken asteburuan, garaipen 
handia eskuratu zuen Madrid 
taldearen aurrean (1-3).

2. Mailan jokatzen duen Gai-
zka Garitanoren taldeak, bes-
talde, Fuenlabradan jardungo 
du puntuen bila bihar gaueko 
21:00etatik aurrera.

Eibar FT-k Bartzelona liderra 
hartuko du bihar Unben

Kuki sasoian dago golari begira.
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Mirengu Plazaolak orain 
dela hiru urte ingu-
ru hartu zuen Sostoa 

Abesbatzaren gidaritza. Koruak 
aldaketa prozesua bizi zuen, 
ibilbide luzeko kide batzuek tal-
dea laga zutelako, besteak bes-
te, eta Plazaolaren eskutik aro 
berria hasi zuen Sostoak. Orain, 
oztopoak oztopo (pandemiak 
ez du lagundu), taldeak inoiz 
baino indar eta ilusio gehia-
gorekin egiten du aurrera eta 
entseguetan buru-belarri dabil-
tza, laster zuzenean entzuteko 
aukera izango dugu-eta.

Santa Zezilian, musikari go-
razarre egiteko, Sostoa Eibarko 
Musika Bandarekin batera ari-
tuko da herriko kaleetan. “Ei-
barko beste eragile kulturalekin 
hartu-emanean egotea garran-
tzitsua dela deritzogu”, esan 
digute taldekoek. Abendua-
ren 18an, ostera, eurak izango 
dira protagonista nagusiak, San 
Andres parrokian Gabonetako 
kontzertua eskainiko dutelako. 
“Gainera, Gabonetakoa presta-
tzen dugun bitartean, propo-
samen gehiago iritsi zaizkigu 

eta, ahal dela, denei helduko 
diegu, denborak uzten badigu 
behintzat”, Mirengu Plazaola 
zuzendariaren berbetan.

Gabonetako kontzertuak tra-
dizio handia du Sostoan eta, 
pandemiaren ondoren geldirik 
egon ondoren, berezia izango 
da aurtengoa. “Abesti batzuk 
Sostoaren artxibotik berres-
kuratuko ditugu, baina beste 
batzuk berriak izango dira. 
Sostoa berriz herrian dagoela 
eta jarraitzen dugula esateko 
momentu egokia da”, diosku 
zuzendariak.

Abesteko grina
Pandemia sasoian, Sostoaren-
tzat ez da erraza izan bere jar-
dunarekin jarraitzea. 2020ko 
azarotik aurtengo irailera arte 
ezin izan dute ekintzarik egin 
eta, oraindik ere, mugak dituzte 
euren ohiko jarduerak egite-
ko. “Aurreko ikasturte amaie-
ran protokoloa idatzi behar 
izan genuen eta nahitaez bete 
behar dugu. Gaur egun, gure-
tzat ez dira neurriak zabaldu. 
Metro eta erdiko distantzia 

egon behar da pertsona batetik 
bestera, maskarekin entseatu 
behar dugu, hidrogela eman… 
Baina beno, nahiz eta itzulera 
nahiko gogorra izan, bagabil-
tza lanean”, dio zuzendariak 
itxaropentsu.

Etenaldiak ez ditu abesbatza-
ko kideen animoak urritu eta 
irailean indarberrituta itzuli zi-
ren entseguetara. “Berriro has-
ten gaude, baina espero nuena 
baino jende gehiago dago tal-
dean eta horrek erakusten du 
jendeak lana egiteko gogoa eta 

abesteko grina duela”, aitortzen 
du Plazaolak. Izan ere, zuzen-
dariaren ustez, pandemia iritsi 
aurretik abesbatza “oso bide 
onetik” zihoan eta joera horri 
heldu nahi diote berriz ere.

Pandemiaren ondoren tal-
deko ia kide guztiek jarraitzen 
dute eta, gaur egun, 20 lagun 
inguruk osatzen dute Sostoa. 
Dena dela, jende berria erakar-
tzeko gogoz, orain dela pare bat 
aste entsegu irekia eskaini zu-
ten Errebal Plazan, ‘Korua bizi’ 
goiburuarekin. Korua barru-
tik ezagutzera emateko aukera 
eman nahi izan zieten herrita-
rrei eta ekimen interesgarria 
izan zen. “Gainera, pare bat la-
gunek gurera etortzeko interesa 
erakutsi dute eta astelehenean 
beste neska bat etorriko da pro-
batzera”, dio Plazaolak. Nola ez, 
abesbatzan kantatu nahi du-
tenei probak egiten dizkiete, 
nolako ahotsa eta nola abesten 
duten jakiteko, eta abar. Dena 
dela, abesbatzakoek atsegin 
handiz hartzen dute jendea-
ren interesa. “Gero eta jende 
gehiago izan, askoz hobe, gau-

Sostoak 
Gabonetako 
kontzertua 
eskainiko du 
abenduaren 
18an, San Andres 
elizan

Herri baten abesbatza
Musika Eskolako Leon Laspiur gelan Sostoa Abesbatzaren artxiboa aurkitu dezakegu. Partiturak, argazkiak, 

garaikurrak… Herriko abesbatzak ia lau hamarkadatan batu dituen esperientzien zertzeladak daude jasota gela 
horretan, baina bizipenak askoz gehiago dira. Azken urteotan bide berria hasi du abesbatzak eta indartsu begiratzen 

dio etorkizunari, gauza berriak egiteko gogoz, abeslariek korua bizi egiten dutelako.



ERREPORTAJEA 29…eta kitto!
1204. zenbakia

za gehiago egiteko gai izango 
garelako”, zuzendariaren ustez.

Errepertorio anitza
Sostoa abesbatza, momentu 
honetan, hiru ahotseko taldea 
da: bi emakumeena eta bestea 
gizonezkoena. “Nahiz eta abes-
ti batzuk lau ahotsetara egiten 
ari garen”, Plazaolak dioenez. 
Lau ahotsetako abesbatza iza-
tea gustatuko litzaieke edo, ahal 
dela, orfeoi bat, baina horreta-
rako 100 lagun inguru behar 
dira eta zaila da gaur egun ho-
rrelako zerbait sortzea. “Are zai-

lagoa da gizonezkoengan, ez 
dakit zergatik”, aitortzen du zu-
zendariak. “Abesbatzetan, oro 
har, gizonak gero eta gehiago 
falta dira. Gizonezkoen abesba-
tza batzuk sortzen dira, baina ez 
dira herri batekoak, Gipuzkoa 
eta Euskadi mailakoak baizik. 
Sasoi batean otsoteek eta gi-
zonezkoek abesbatzetan zuten 
indarra galdu egiten ari da, eta 
pena da”, bere iritziz.

Sostoak ez du estilo jakin bat 
eta, hiru ahotseko abesbatza 
izanik, horretara egokitzeko 
errepertorioa bilatu behar iza-

ten du zuzendariak. Gauza ez-
berdinak egiten saiatzen dira. 
“Adibidez, hiru ahotsetara da-
goen XV. mendeko abesti bat 
aurkitzen badugu, hori egiten 
dugu; eta gaur egungoa bada, 
ere bai. Errepertorio zabala 
dugu”, diosku.

Errebal Plazako ekintzan 
egin bezala, Sostoaren ateak 
zabalik daude eta atsegin han-
diz jasoko dute jende berria. 
Astean birritan entseatu ohi 
dute, astelehenetan eta eguaz-
tenetan, 20:30etik 22:00eta-
ra, Musika Eskolan, Eibarko 

Orfeoia gelan. “Ordu eta erdi 
horretan, ahotsa eta gorputza 
berotzen ditugu (egun osoa-
ren ondorengo saio bat egite-
ko, gorputza berriz aktibatu 
behar da), eta gero abestu egi-
ten dugu. Batzuk zerotik hasten 
ditugu, besteak ezagunak dira 
eta errepasatu egiten ditugu… 
Lantzen dihardugunaren ara-
bera”, azaldu digu Plazaolak.

Eurekin harremanetan jarri 
nahi izanez gero, abesbatzaren 
Facebookeko edo Twitterreko 
orrietan, coral.sostoa.abesba-
tza@gmail.com helbidean, 
680 62 95 69 telefonoan edo 
Portalean egiten dituzten en-
tseguetan aurkitu ditzakezue. 
“Taldearen berri emango diegu, 
entsegua ikusi dezakete, proba-
tu… Ateak edonorentzat daude 
zabalik”, diosku zuzendariak. ■

Pandemia 
aurretik hasitako 
bide onari 
eutsi nahi dio 
berriz Sostoa 
abesbatzak

Sostoak ’Korua bizi’ ekimena egin zuen urriaren 24an, Errebal Plazan, 
abesbatza barrutik ezagutzeko aukera emanez.

Abesbatzan gizonezko gehiago izatea gustatuko litzaioke Mirengu Plazaola zuzendariari. EKHI BELAR

BIDEOA
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Osasun-egoeraren eboluzioak 
baldintzatuta bada ere, oraingo 
egoerak okerrera ez badu egiten 
behintzat, aurten Sanandresak 
ospatzeko moduan izango gara. 
Hala iragarri dute aste hone-
tan Jon Iraola alkateak eta Jose 
Luis Gonzalez “Poxpolo” kultur-
teknikariak, Sanandresak ospa-
tzeko prestatu duten egitaraua 
aurkezteko prentsaurrekoan. 

San Andres egunean, beti-
ko martxan, 09:30etik aurre-
ra zabalduko den XLIII. San 
Andres Nekazal Azoka izango 
da protagonista nagusia, baina 
aurten aldaketa batzuk egingo 
dituzte, “ egoera berrira molda-
tzeko eta osasuna zainduko dela 
bermatzeko”. Toki bakarrean 
ipini beharrean, hiru gunetan 
(Txaltxa Zelaian, Untzagan eta 
Toribio Etxebarrian) banatuta 
egongo dira azokako postuak, 
“ahal den neurrian jende-pi-
laketak saihesteko”. Gainera, 
maskararekin ibili beharko da 
eta eskuak garbitzeko hidroge-
la ere eskuragarri ipiniko dute, 
jendeak erabiltzeko. Bestela, 
ohiko produktu guztiak eskaini-
ko dituzte azokan parte hartze-
ra animatzen diren ekoizleek. 
Izen-ematea ixteko egun gu-
txi falta arren, betiko moduan 
65-80 postu bitartean egongo 
direla aurreikusten dute anto-
latzaileek.

Abereak erakutsiko diren ala 
ez oraindik ez dakitela aurre-
ratu zuten, “beste gaixotasun 
bat tartean, Foru Aldundiak 
horretarako baimena ematen 

duen ala ez, horren zain gaude 
oraindik. Aste honetan bertan 
bildu gara hemengo baserrita-
rrekin, baina azken hitza Dipu-
tazioak dauka”.

Eguna girotzeko egingo di-
ren beste jarduerak ohikoak 
izango dira: Usartza txistulari 
taldearen eta trikitilarien ka-
lejirak, aizkolarien txapelketa, 
bertsolariak, Plazara Dantzara 
erromeria eta San Andres Azo-
ka, Pintxo Txapelketa eta Kartel 
lehikaetako sariak banatzea.

Gastronomia eta bertsoak
Egun horren aurretik, baina, 
beste jarduera osagarri batzuk 
egingo dira eta horietan gas-
tronomia izango da jaun eta 
jabe: azaroaren 19an Unzaga 
hotelean afari-dastaketa egingo 
da; 20an, berriz, Eibarko Hiria 
“Alkorta Bakailaoak” IV. Pintxo 
Txapelketa jendearentzat zaba-
lik egingo da, Errebal Plazan, 
“txapeldunen txapeldunekin”. 
Arabako txapelduna, Bizkai-
koa, Gipuzkoakoa, Nafarrokoa, 
Iparraldekoa, Euskal Herrikoa, 
Elgoibarkoa, Ermukoa eta Ei-
barkoa bertan egotea espero 
dute. Horrez gain Eskolarte-
ko Bakailao Txapelketa (20an) 
eta XVIII. Bakailao Txapelketa 
(28an) Errebalen izango dira. 
Eta ...eta kitto!-ren bertso jaial-
dia, berriz, azaroaren 25ean 
izango da, Coliseoan,

San Andres bezperarako mu-
sika, berriz, Ustekabe fanfa-
rrearen eta Parrapas erromeria 
taldearen eskutik izango da.

Sanandresetako jai egitarau 
zabala aurkeztu dute

Eibarko Armagintzaren Mu-
seoan azaroaren 21era arte ikus 
daitekeen “Komunikatu sal-
tzeko: imajinatu, komunikatu 
eta saldu” erakusketaren hari-
ra, bihar goizean publizitate-
diseinuaren inguruko tailerra 
egingo da Museoan bertan, au-
rretik izena eman dutenekin 
(943708446 telefonora deituta 

edo museoa@eibar.eus helbi-
dera idatzita). Horrez gain, aza-
roaren 20an doako bisita gida-
tuak egingo dituzte, Museoan 
urte osoan dagoen erakusketa 
ezagutzeko. Euskerazko bisita 
17:00etan izango da eta gaztele-
razkoa 18:30ean. Interesatuek 
aurretik izena eman beharko 
dute derrigorrez.

Museoa ezagutzeko bisita 
gidatuak antolatu dituzte

Andres de Egiguren Orkestrak 
Manuel de Falla musikariaren 
‘”El amor brujo, 1915eko jato-
rrizko bertsioa” ikuskizuna es-
kainiko du bihar, 20:00etan 
Coliseo antzokian. Pedro Pala-
cinek zuzentzen duen orkestrak 
Cristina del Barrio abeslaria 
eta Karmele Etxeberria, Maite 
Lorenzo eta Juanma Cano ak-
toreak izango ditu lagun taula 
gainean. Lana Pastora Impe-
rio kantari eta flamenko-dan-
tzariak bi espezialitateetan es-
presatzeko egin zuen eskaerari 
erantzuteko sortu zen. Testua 

Maria Lejarraga dramaturgoak 
idatzi zuela uste dute. Izan ere, 
aurreko mendearen hasieran 
feminista aktiboa izandakoak 
Gregorio Martinez Sierra bere 
senarraren izenarekin sinatzen 
zituen bere lanak, sasoi hartan 
emakumeek horrelakoak argi-
taratzeko zituzten oztopoak zi-
rela eta. Sarrerak 10 euro balio 
du, 7 euro Coliseoaren Lagunak 
txartelarekin, eta aldez aurre-
tik erosteko aukera dago, gaur 
17:30etik 19:30era edo Ku-
txabank-en bidez edo, bestela, 
bihar, ikuskizunaren aurretik.

“El amor brujo” bere jatorrizko 
bertsioan eskainiko du bihar 
Andres de Egiguren Orkestrak
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Herritar askoren eskaerari erantzunez, Eibarko Kultura berriz 
hasi da eKultura Eibarko kultur gida paperean kaleratzen. 
Horrela, azaroko kultur jarduerak biltzen duen 189. Zenbakia 
herriko kiosko eta bestelako banaketa-puntuetan eskuratu 
daiteke, orain arte moduan dohainik. Bertan hilabete honetan 
herrian egingo diren jarduera kulturalak, Sanandresetarako 
antolatu dituztenak barne kontsultatu daitezke, baita Coli-
seoan emango dituzten filmen inguruko informazioa eta sa-
rreren salmentari buruzkoa ere. Pandemiaren eraginez laga 
zioten aldizkaria kaleratzeari, baina aurrerantzean lehengo 
moduan emango dute argitara, hilero. Bestalde, urriaz geroztik 
diseinu berria dauka argitalpenak eta bere bertsio digitalean, 
gainera, interaktiboa da: Udalaren webgunetik jaitsi daiteke 
PDF-an ikuskizunen inguruko informazio osagarrirako, bi-
deoetarako… sarbide zuzena eskaintzen dute.

“Sua”, Su Ta Garren letretan oinarri-
tutako komikia azaroaren 15ean kale-
ratuko dute. Alex Tello gidoilariaren 
eta Julen Ribas marrazkilariaren lan 
bikainaren emaitza 80 orrialdeko tapa 
gogordun kolorezko komikia da: “Alex 
Tellok, Su Ta Garren kanten pasarte 
batzuk bata bestearen atzetik lotuz, 
sorturiko fikziozko istorio bat da. Ju-
len Ribasek bere marrazkien bitartez, 
bai istorioari berari eta bereziki Suari 
bizitza ematen die. Eta Mikel Sotok 
bere ezagutza eta esperientzia pertsonaletik idatzitako hi-
tzaurrea dauka”.

Aragoiko Fuendetodos herritik 
etorritako Los Goyescos talde-
koek Arratera etorri ziren aurreko 
astean Ignacio Zuloaga pintore 
eibartarrak euren udalerriari egin-
dako donazioak eskertzeko. Fran-
cisco de Goya pintorearen herriki-
deak Arrateko santutegia bisitatu 
zuten bertan dauden Zuloagak 
egindako lau koadroak ezagutzera, 
bazekiten-eta oraindik-orain be-
rriztatu dituztela.

Eibarko kultur gida berria kalean

Su Ta Garren letrak komikian

Fuendetodosetik Arratera 
Zuloagaren donazioak eskertzeko

Aurreko barixakuan zabal-
du zuten Portalean Indalecio 
Ojanguren XXXIV. Argazki 
Lehiaketako lanen erakusketa 
eta ekitaldian banatu zituzten 
aurtengo sariak, bertaratu ziren 
irabazleen artean. Azaroaren 
21era arte zabalik egongo den 
erakusketan edizio honetako 
argazki guztiak ikusteko aukera 
egongo da, sarituak izan ala ez. 

Erakusketa-aretoko ateak ohi-
ko ordutegian, martitzenetik 
domekara zabalduko dituzte, 
18:30etik 20:30era. Argazkie-
kin batera, bigarren erakusketa 
bat ikus daiteke: aurreko asteaz 
geroztik zabalik dagoen Euskal 
Akuarelarien Elkarteko kideen 
lanak biltzen dituena. Hau ere 
hilaren 21era arte egongo da 
ikusteko moduan.

Debabarreneko ESIk (Erakun-
de Sanitario Integratua) Ama-
gandiko edoskitzeari buruzko 
VI. argazki lehiaketa antolatu 
du, aurreko urteotan harrera 
oso ona izan duela ikusita, ama-
gandiko edoskitzea bultzatzeko 
asmoz. Nahi duenak azaroaren 
14ra arte dauka bere argazkiak 
lehiaketara aurkezteko aukera, 

koloretan nahiz zuri-beltzean, 
BPSO.OSIDEBABARRENA@
osakidetza.eus helbidera bida-
lita. Lehiaketari buruzko argi-
bide guztiak Interneten, www.
osakidetza.euskadi.eus/deba-
barreneko-esi helbidean aur-
kituko dituzue, lehiaketari es-
kainitako atalean, baita sare 
sozialetan ere.

Banatu dituzte Indalecio 
Ojanguren argazki-lehiaketako 
sariak, erakusketa zabaltzean

Amagandiko edoskitzeari 
buruzko VI. argazki-lehiaketa 
antolatu du ESI Debabarrenak
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EIBAR KLISK BATEAN

Zenbat leiho? RAMON BEITIA
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ERREPORTAJEA

Eibarko As Burgas Galizia-
ko Etxeak bihar ospatu-
ko du “Festa do Magos-

to”, Urkizuko parkean. Beste 
batzuetan asteburu osorako 
egitaraua prestatu izan arren, 
pandemiak derrigortutako 
etena eta gero, aurten zapatu 
arratsaldean baino ez da os-
patuko gaztaina erreak prota-
gonista dituen jaia. Hala ere, 
pozarren daude aurten berriz 
ere ospatzeko moduan izango 
direlako, eta arratsalde osorako 
plana prestatu dute: 18:30etik 
22:00ak bitartean egongo dira 
parkean, gaztaina erreak, txori-
zo pintxoak, enpanadak, salda, 
ribeiro ardoa eta garagardoa 
saltzen, Os Galaicos Galiziako 
Etxeko gaita taldeak girotuta.

Gure Gaztañerreren pare-
koa den Magosto izeneko jaiak 
lotura estua dauka jatorri zel-
ta duen beste jai batekin, “Sa-
main” izenekoarekin. Europan, 
jatorri zelta duten jaien artean 
garrantzitsuena da. Antzina, 
urriaren 31ko gauean uztaroa-

ren amaiera ospatzeko ohitura 
zegoen eta sasoi hartan “Urte 
Berri Zelta” modura ulertzen 
zuten herritarrek. Jatorrizko 
izena gaelikoan “Samhain” 
idazten zen eta “udaren amaie-
ra” esan nahi zuen.

Eta magostoak, hain zuzen 
ere, suaren eta gaztaina erreen 
inguruko festa batean du jato-
rria, uztekiko ondra edo ohore-
keinu gisa. Udazkeneko egun 
haietako hotzak eta nekazal 
lanen erritmoak behera egiteak 
jendea animatu egiten zuen 
suaren inguruan bildu eta es-
kura zuten janaririk onenak el-
karrekin dastatzera. Eta jateko 
gauza onenen artean zeuden 
gaztainak eta txorizoa, besteak 
beste.

Magostoen ospakizuna Ga-
lizia osoan hedatuta badago 
ere, bereziki Ourensen ospa-
tzen dute, San Martiño hiri-
ko zaindariaren ospakizuna 
ere badelako. Azaroaren 11n 
izaten da hiriko zaindariaren 
ome nezko jai-eguna eta egun 

horretan Ourense gaztaina 
usainez betetzen da. Hain da 
garrantzitsua, 2008az geroztik 
Ourenseko magostoa Galiziako 
interes turistikoko festa dela.

Bestela, Galizian zehar, Ma-
gosto jaia azaroaren lehen ha-
mabostaldian ospatzen da, 
Domu Santu egunanaren (aza-
roak 1) eta San Martiño eguna-
ren (azaroaren 11) artean. 

Gaztañerre, azaroaren 15ean
Animen egunaren bigarren 
astelehenean ospatzen dugu 
Gaztañerre Eibarren eta aurten 
“Ondra janak tabernaz taber-
na” izeneko jaia bueltan izango 
dugu, AEK euskaltegiaren es-
kutik. Arratsaldeko 19:00eta-
tik aurrera irtengo dira kaleji-
ran, trikitilari eta guzti, Ipurua 
aldeko tabernetan afari-me-
rienda egin eta kantatzera. Tal-
dea non batuko den zehazte-
ke dago, baina betiko moduan 
“euskal giroan ongi pasatzeko 
gogoa duen edonor” gonbida-
tuta dago. ■

Galiziako Etxeko 
gaita taldeak 
girotuko du 
Magosto jaia, 
bihar 18:30etik 
22:00etara 
Urkizun

Gaztaina erreak ondratzeko sasoia
Azaroarekin batera ailegatu zaizkigu euria eta hotza, baita gaztaina saltzaileak ere. Haien paretik pasatzean nekez 

eusten diogu paperean batutako gaztaina erreak jateko tentazioari. Baina guretzat kapritxoa den horrek gosea asetu 
die askori orain dela ez horrenbeste urte. Horregatik ez da harritzekoa gaztainaren omenezko jaiak ospatzea, Euskal 

Herrian bertan, baita hemendik kanpora ere. Gurean Gaztañerre, Galizian “Festa do Magosto”... Izen ezberdinak, 
baina protagonista beti da berbera: sasoi batean gure basoetan horren ugariak izan ziren gaztainondoen fruitua.
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DENBORAPASAK
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AGENDA

BARIXAKUA 5

ZINE-FORUMA
18:30 “La directora de 
orquesta” (Maria Peters) 
zine-forum saioa, Pagatxaren 
eskutik. Portalean (areto 
nagusian).

ZAPATUA 6

FESTA DO MAGOSTO
18:30/22:00 Galiziako 
As Burgas kultur etxeak 
gaztainak, txorizoa, enpanada, 
Ribeiro ardoa… salgai ipiniko 
ditu, Os Galaicos taldeak 
girotuta. Urkizun

MUSIKA
20:00  “El amor brujo”, Andres 
Egiguren Orkestra. 10 euro 
(7 euro Coliseoaren Lagunak 
txartelarekin). Coliseoan.

DOMEKA 7

UDAZKENTRAIL
08:30 Deporren hasi eta 
amaitzeko 14 kilometroko 
ibilbidea. Kalamua Korrikalari 
Taldeak antolatuta.

ASTELEHENA 8

ZINEMA
20:00 / 21:30 Eibarko XXII. 
Film Laburren Jaialdia. 
Laburmetraien proiekzioa. 
Doan. Coliseoan.

MARTITZENA 9

GURASOAK MARTXAN
18:00 / 19:30 Identificación y 
manejo de las emociones en la 
adolescencia”. Portalean.

ZINEMA
20:00 / 21:30 Eibarko XXII. 
Film Laburren Jaialdia. 
Laburmetraien proiekzioa. 
Doan. Coliseoan.

EGUAZTENA 10

IKASTAROA
10:00 / 12:00 “Elkarrizketa 
filosofikoak”, Marisa Iglesiasen 
eskutik. Portalean.

ZINEMA
17:30 / 20:00 Musika zikloa: 
“Moulin rouge” filma, Juan 
Aldaik dinamizatuta. Portalean 
(areto nagusian).

HITZALDIA
18:00 ”Actitud positiva de 
los mayores después de la 
pandemia”, Idoia Sarasketaren 
eskutik. Untzagako jubilatu 
etxean.

ZINEMA
20:00 / 21:30 Eibarko XXII. 
Film Laburren Jaialdia. 
Laburmetraien proiekzioa. 
Doan. Coliseoan.

EGUENA 11

HITZALDIA
10:00 / 12:00 “Pentsatzeko 
artea. Zailtasunak gaur 
egun eta beharra”. Hizlaria: 
Jesus Maria Mujika, Filosofia 
eta Etika irakaslea Sto. 
Tomas lizeoan eta Deustuko 
Unibertsitatean. Armeria 
Eskolan.

ZINEMA
20:00 / 21:30 Eibarko XXII. 
Film Laburren Jaialdia. 
Laburmetraien proiekzioa. 
Doan. Coliseoan.

Azaroak 4 / 10

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

ESKUALDEKO 
agenda

ERMUAN

KONTZERTUA
5ean (barixakua) / 20:30  
Ermua Antzokia
Olatz Salvador abeslaria 
Sarrera: 10 euro

MENDARON

ERIZ MAGOA
6an (zapatua) / 17:00                 
San Agustin Kulturgunea
“Auskalo” ikuskizuna
Sarrera: 2 euro, Udaletxean 
eta Puxikan salgai

DEBAN

ANTZERKIA
6an (zapatua) / 19:30 
Zumardiko karpa
“Hiru kortse, azukre asko eta 
brandy gehiegi”. Kamikaz 
Kolektiboa eta TTAK Teatroa.
Fokupean Emakume Aktoreen 
Festibalaren barruan
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ZERBITZUAK

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

• Charo Guillermo Oses. 91 urte. 2021-10-26.
• Manuel Dominguez Senero. 79 urte. 2021-10-26.
• Purita Ruiz Ramirez. 93 urte. 2021-10-28.
• Rufina Madrigal Sanz. 87 urte. 2021-10-30.
• Herminia Pascual Martinez. 96 urte. 2021-10-30.
• Maria Asuncion Osa Zubia. 90 urte. 2021-10-30.
• Pedro Cruzado Vidal. 84 urte. 2021-10-31.

Hildakoak

• Fatima Sufyan Abid. 2021-10-15.
• Danel Berrizbeitia Romarate. 2021-10-27.

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 54 39 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 5
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

ZAPATUA 6
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

DOMEKA 7
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

ASTELEHENA 8
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

MARTITZENA 9
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUAZTENA 10
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

EGUENA 11
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

BARIXAKUA 12
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

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

Farmaziak
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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, BEÑAT, gure 
txapelduna! Gaur 7 
urte potolo egitten 
dozuz-eta. Besarkada 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, MIREN, 
astelehenian 9 urte 
beteko dozuz-eta. 
Oso ondo ospatu 
eguna. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak!!!!! MARKEL, 
bixar zure lehelengo 
urtetxua beteko 
dozulako. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, Julen eta Danelen 
partez.

Urriaren 27xan 
jaixo zan DANEL 
Berrizbeitiari: 
ongi etorri gure 
famelixara, potxolo! 
Patxo haundi bat 
zure anaixa Jon eta 
lehengusu Unairen 
aldetik.

Zorionak, KOLDO!!! 
Musu haundi bat 
etxekuen partez!!

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 6an: 17:00 (2 Aretoa)

• 7an: 17:00

1 ARETOA
• 6an: 17:00, 19,45, 22:30
• 7an: 17:00, 20:00 (Antzokia)

• 8an: 20:30

1 ARETOA
• 7an: 20:00

2 ARETOA
• 6an: 19,45, 22:30
• 7an: 17:00, 20:00
• 8an: 20:30

“El buen patrón”
Zuzendaria: Fdo. León de Aranoa

“El espía inglés”
Zuzendaria: Dominic Cooke

“Erase una vez en Euskadi”
Zuzendaria: Manu Gómez

“Ron da error”
Zuzendaria: Jean-Philippe Vine
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MERKEKITTOMERKEKITTO

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da edozein 
lan egiteko. Orduka. Tel. 654210024.

 • Emakumea eskaintzen da asteburue-
tan nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 
643584198.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko: etxebizitzetan, tabernetan... 
Tel. 631395471.

 • Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko. Tel. 679946934.

 • Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko. Tel. 688627689.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (baita ospitalean ere) eta 
garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 
667060292. 

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko (habilitazio baimenarekin) eta 
etxeak garbitzeko. Baita asteburuetan 
ere. 15 urteko esperientzia eta errefe-
rentziak. Tel. 604120104.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
643292076.

 • Haur-Hezkuntzako 4. maila ikasten 
diharduen neska eskaintzen da goi-
zez 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 garbike-
tak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 
Tel. 603347268.

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

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Esperientziarekin. Tel. 
641322939. 

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 
669243901. 

 • 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. 

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

 • Kamarera euskalduna behar da Ei-
bar erdialdeko taberna batean. Tel. 
686937385.

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

 • Estetizista behar da amatasun baja bat 
betetzeko. Tel. 605770226.

 5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • DBH eta Batxilergo laguntza kla-
seak 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 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
 • Logelarako zuri koloreko bi armai-
ru salgai. Ia berriak. Tel. 671258740. 

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

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