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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Eskutitzak

Paseoa/bidegorria, bai! Lurperatuta gelditzea, ez!

Eibar Ekialdeko bizilagun kaltetuok gure ezinegona, haserrea eta ezin-
tasuna adierazten dugu Estaziño-Azitain bitartean trenbidea estaltzeko 
hitzarmen ekonomikoa Udala eta ETSren  artean onartua izan delako.

Paseo hori trenbidearen gainetik doa, trenbidetik 6 metrotara, baina 
errepide orokorraren gainetik 6. solairuko altueran. Eibarko ekial-
dea biziberritu baino gehiago, altueran paseatzea ahalbidetuko duen 
proiektua da, baina ez Eibarko kaleetatik: ez Barrena,  ez Barakaldo, ez 
Karmen,  ez Arragueta,  ez eta Urkizu pasealekutik ere.

Gure ustez, paseo horrek Eibarko ekialdeko herritar eta denda guztiei 
eragiten die, zuzenean edo zeharka;  eta, batez ere, gure osasunari kalte 
egiten dio.

Bestalde, ez dago ulertzerik Eibarko ekialdea biziberritzea zergatik 
lotu behar den trenbide gaineko proiektu garesti -18.000.000 euro- eta 
ikaragarri horrekin; bi gauza ezberdin dira eta.

Zergatik ez dago ezer diseinatuta? Zergatik joan behar dute bi 
proiektuek lotuta? Zergatik sinetsi behar dugu?

Horregatik ozen adierazi nahi dugu: 0 kotako paseoa, hau da, dagoe-
neko existitzen diren kaleetan zehar. Erdialdea ekialdearekin lotuko 
duen paseoa. Komertzio berriak irekitzeko eta, aldi berean, lehendik 
dauden komertzioak jende gehiago joateko aukera emango duen pa-
seoa. Jolas guneak, aisialdirako guneak, parkeak, berdeguneak izango 
dituen paseoa. Laburbilduz, guztion onerako eta inori kalterik egingo ez 
dion paseo integratzailea; paseo inklusiboagoa, jasangarriagoa, eta ez 
hain oldarkorra eta bai merkeagoa.

Horregatik esaten dugu: Bai paseo honi, posible delako. Ez! Lurpe-
ratzen gaituen paseoari.

Ados bazaude: Gurekin bat egin!
Eskerrik asko! 

Kaltetuen Plataformatik

Hiru gizon "ilustre"

Iturri bidetik… Behe aldeko hiru auzotar gara eta gure harridura adie-
razi nahi dugu Barrenako hiru gizonek ekialdeko auzo osoaren izenean 
hitza hartu izanarekin. Gu ez gara inongo alderdi politikoko edota sindi-
katutako militanteak. Hiru gizon hauek bai. Badakigu auzokoak direla, 
bai, baina politikoki ere non dauden ere bai. Interesak, ja.

Guk iritzi xumea besterik ez dugu eman nahi. Eibarko ingururik 
ahaztuenean bizi gara. Orain badirudi denek nahi dutela Barrena, 
Urkizu, ekialdea zaharberritu. Baina, horretarako, 17 milioi euro porlan 
sartu nahi dituzte gure etxeen gainean. Geure ustez, 17 milioirekin gau-
za askoz hobeak egin daitezke, Arriolaren handikeriak egin beharrean.

Guk geure auzoa suspertu nahi dugu, benetan. Hori dela eta, horre-
tarako askoz alternatiba hobeak daudela argi utzi nahi diogu Eibarko 
herriari eta Udalari. Nola aktibatuko dute beheko aldea, bertatik 
pasatzen ez den bidegorri bat sortuz? Ez dugu nahi gure auzoa ghetto 
bat bilakatzea, gure herria maite dugu eta gure esku dago auzoaren eta 
herriaren etorkizuna.

Horrexegatik, hiru gizon ilustre horiei, komunikatu nahi genieke 
beheko aldearen inguruan hitz egiteko entzuten ere ikasi behar dela. 
Modu berean, ez dugu nahi auzotar batzuk besteen kontra jartzen gai-
tuen proiektu baten parte izan. Argi eta garbi. 

Are gutxiago, jendea gure kaletik pasa beharrean gure etxeen gainetik 
pasako bada. Beraz, gure eskaria politikari guztiei, bai Udaletxekoei eta 
bai gutunak bidaltzen dituzten hiru gizon "ilustre" militanteei: Entzun 
herriari! Entzun auzoari! Zein zilegitasunekin berba eitten dozue auzo-
tar guztion izenean?

Urkusuko itturrixak baleki berbetan!
Leire Troitiño, Sonia Garcia eta Leire Bercianos
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>>>  Astelehenean abiatuko da 
Eibarko 181 establezimendutan 
erosketak egiteko deskontu-bo-
nuen kanpaina berria. Intere-
satuek 35 eurotan eros ditza-
kete bonuak, gero 50 euroko 
balioa duten erosketak egiteko 
(%30eko deskontuarekin, be-
raz). NAN bakoitzeko bi bonu 
erosteko aukera emango dute. 
Ostalaritzarako bonuak, berriz, 
17,50 euro ordainduta 25 eu-
roko balioa gastatzeko aukera 
emango du eta NAN bakoitzeko 
lau bonu eros daitezke.

Kanpainak azaroaren 30era 
arteko iraupena izango du 
eta Eibar Merkataritza Gune 
Irekiak antolatu du, Udalak 
emandako 27.500 euroko di-
rulaguntzarekin. Bonuak eros-
teko EMGIaren bulegora joan 
daiteke, Isasi kaleko 26. zenba-
kira (aukera hau Eibarren bizi 
diren 60 urtetik gorakoentzat 
bakarrik da eta txartelarekin 
ordaindu beharko dute derrigo-
rrez). Gainerako guztiek Inter-
net bidez erosi beharko dituzte, 
www.nikeibarrenerostendot.
eus helbidean. Kasu honetan, 

bonua erosi eta bi egunera joan 
daiteke bila EMGIren bulegora. 

Kanpaina martxan dagoen 
bitartean, bulegoa honako or-
dutegian zabalduko dute: aste-
lehenetik eguenera, 09:00eta-
tik 11:30era eta 15:00etatik 
17:30era; eta barixakuetan, 
09:00etatik 11:30era.

Arduradunek azaldu dute-
nez, oraingoan beste batzuetan 
baino establezimendu gehiagok 
egin du bat, aurrekoetan pan-
demiaren eraginez batzuk itxita 
egon ziren eta.

>>>  Aurreko bi edizioetan lor-
tutako emaitza onak ikusita (8 
kontratazio 1. edizioan eta 6 
kontratazio 2. edizioan), Arme-
ria Eskola Elkarteak kontrata-
zio-konpromiso programaren 
hirugarren edizioa eskainiko 
du: “Gutxienez 6 hilabetez kon-
tratatzeko konpromisoa hartu 
dute 4 enpresek. Hau da, au-
rreikusitako 12 parte-hartzai-
leen erdiak kontratatuko dituz-
te, gutxienez”. Berrikuntza bat 
izango du, gainera: FMEC0110 
elektrodo bidezko soldadura eta 
TIG soldadura Profesionalta-
sun Ziurtagiri osoa eskainiko 
da. Esplikatu dutenez, “2. mai-
lako profesionaltasun-ziurta-
giria da, 640 orduko iraupena 

du eta abenduaren 13an hastea 
dago aurreikusita. Goizez izan-
go da, 08: 00etatik 14:30era”. 
Izena-ematea  abenduaren 1ean 
itxiko da. Interesatuek ikasta-
roak@armeriaeskola.eus hel-
bidera idatzi edo 615775556 
telefonora deitu dezakete.

>>>  Eibarko KZguneak prest 
dauka abendurako eskaintza. 
Ikastaroetan izena eman nahi 
dutenek KZgunera joan dai-
tezke, Portalera (une honetan, 
aldez aurretik hitzordua eska-
tuta bakarrik joan daiteke, 943 
02 36 37 telefonora deituta); 
aipatutako telefono horretara 
deituta ere eman daiteke izena, 
baina horretarako KZguneko 

erabiltzaile izatea derrigorrez-
koa da. Eta web orrian (www.
kzgunea.eus) izena emateko 
aukera ere badago (hemen ere 
erabiltzaile izatea derrigorrez-
koa da). Eibarko KZgunea aste-
lehenetik barixakura zabaltzen 
dute, 09:00etatik 13:00era eta 
16:00etatik 20:00etara. Ikas-
taroak ikusteko: www.kzgunea.
eus/eu/ikastaroak.

Astelehenean hasiko 
dira herriko 181 
establezimendutan 
erabiltzeko bonuak saltzen

Kontratazio-konpromiso programa 
antolatu du Armeriako Elkarteak

Eibarko KZguneko eskaintza

>>>  Zaporeak elkarteak oinetako bilketa antolatu du biharko, 
Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburu eta hainbat herritan, tar-
tean Eibarren. Adierazi dutenez, migrazio mugimenduak ez dira 
eten eta 2020an 82,4 milioi lagunek etxetik ihes egitera behartuta 
ikusi zuten euren burua. Negua hemen da eta errefuxiatuen es-
parruetan ez dituzte hotzari aurre egiteko azpiegitura nahikoak. 
Hori dela eta, elkarteak modu “erraz eta polit” batean lagundu 
nahi du: botak, zapatilak, zapatak eta egoera onean dauden eta 
erosoak diren oinetakoak jasoko dituzte (takoidun oinetakorik 
eta udako sandaliarik ez). Eibarren Untzagako jubilatu etxean, 
Beheko Tokian eta Amañako kioskoan bilduko dituzte zapatu 
goizean, 10:00etatik 13:00ak arte. 

Errefuxiatuentzat neguko 
oinetakoak jasoko dira bihar  
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>>>  Pandemian enplegua eu-
tsi edo handitu duten enpre-
sentzat dirulaguntza martxan 
jarriko da, EH Bilduren eki-
menez. Aditzera eman dute-
nez, 2021eko Talka Planaren 
barruan EH Bilduk egindako 
proposamenak 500.000 euro-
ko hasierako kreditua izango 
du. Dirulaguntza honek per-
tsonengan eta beraien lanpos-
tuetan eragin zuzena izatea 
nahi dutela diote eta onuradu-
nak edozein motatako enpre-
sak izango dira: industria, os-
talaritza, dendak, zerbitzuak... 
Dirulaguntza berria egun gu-

txitan martxan ipintzea espe-
ro dute eta, jaso ahal izateko, 
enpresa 2020ko urtarrilaren 
1erako sortutakoa izan behar-
ko da, gutxienez. 2021eko aza-
roaren 1ean, 2021eko urtarri-
laren 1eko plantillaren bataz 
bestekoa eusten edo handitzen 
duten pertsona juridiko, sozie-
tate zibil eta ondasun-erkide-
goek izango dute eskatzeko au-
kera. Gutxienez ere, enpresek 
2 langile izan beharko dituzte. 
Horrela, dirulaguntzak langi-
le kopuru tarteka, 3.500€ eta 
7.500 euro bitartekoak izan-
go dira.

>>>  Aste honetan Eibarko 
EAJ-PNVk jakinarazi due-
nez, Matsarian 10 urtez erabi-
li bariko 12 pabilioiak erosiko 
ditu Sprilurek, enpresen eskura 
ipintzeko. Erosiko dituen pa-
bilioiak Etxebizitza Sailaren 
esku egon dira orain arte eta 
horiek erosteko 3.763.605 euro 
ordainduko ditu Sprilurrek. 
Josu Mendicute jeltzaleen bo-
zeramaileak adierazi duenez, 
“12 pabilioiak 2011az geroztik 
erretserbatuta egon dira, Iña-
ki Arriolak Txontan egin nahi 
zuen proiekturako. Azken ur-
teotan sarritan azaldu dugu 
Udalean erabili bariko pabi-

lioi horiek askatzeko premia 
zegoela. Orain dela hamar urte 
Txontan jarduera industriala 
geratzen zen oraindik, baina 
zoritxarrez lantegi horiek de-
sagertzen joan dira eta, beraz, 
horientzat tokia gordetzen ja-
rraitzeak ez dauka zentzurik”.

Eusko Jaurlaritzak Matsa-
rian egingo duen inbertsioare-
kin pozik agertu da Mendicute: 
“Inbertsio oso garrantzitsua da 
eta, 11 pabiloirekin batera, 33 
garaje eta bulego bat ipiniko 
ditu Eibarko industriaren esku. 
Oso albiste ona da herriaren-
tzat”. 10 pabiloi urte honetan 
bertan eskuz aldatuko dira.

Enplegua eutsi edo handitu duten 
enpresentzat dirulaguntzak

Sprilur-ek Matsariako 12 pabilioi 
erosiko ditu, 3´8 milioi ordainduta
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>>>  Debabarreneko pentsio-
nisten taldeak eskualde mai-
lako manifestazioa deitu du 
biharko, 12:00etan Untzagan, 
amaitzear dagoen pentsioen le-
ge-proiektuaren lehen fasearen 
kontra protesta egiteko. Azpi-
marratu dutenez, “kalera ir-
tengo gara gure eskubideak 
defendatzera, baina bakarrik 
ez egotea espero dugu. Manifes-
taziorako deia Debabarreneko 
biztanle guztientzat da, gaur 
egun lanean ari diren behargi-
nak ere kalera irten behar dira, 
etorkizunean gutxieneko bizi-
tza-kalitatea izateko pentsioa 
bermatzeko. Eta gazteei era-

gingo dieten beste proposamen 
batzuk ere badaude, tartean 
jubilatzeko adina atzeratzea”.

Salatzen dutenez, “Gober-
nuak Europako Erkidegoan 
aurkeztutako lege-proiektuak 
helburu bakarra dauka: 2011. 
eta 2013. urteetako pentsio-
erreformen murrizketei eus-
tea. Pentsioen sistema publikoa 
bizirauteko laguntza-sistema 
bihurtu nahi da, pentsio-plan 
pribatuak sustatzeko”.  

Aipatutako horiekin batera, 
kolektiboarentzat “eskari pre-
miazkoenak” direnak oraindik 
ez dituztela kontuan hartu gai-
neratu dute.

Pentsioen lege-proiektuaren 
kontrako manifestazioa

>>>  Aurreko astean bertan 
behera geratu zen omenaldia 
gaur egingio diote Mikel Oyar-
zabal Realeko jokalari eibarta-
rrari. Alkateak gidatuko duen 
ekitaldian, eta udal ordezkariak 
eta futbolaren arloko ordezka-
riak bertan direla, “Txopitea eta 
Pakea” emango diote, 18:30ean 
udaletxeko pleno aretoan. Eki-
taldia zuzenean jarraitu ahal 
izango da, Udaleko YouTu-
be kanalaren bidez. Aurretik, 
18:00ak aldera, Eibarko Erreal-
zaleak elkartekoek Untzagan 
harrera egingo diote jokalariari.

>>>  Memoriaren Eguna ospa-
tuko zen eguaztenean Euska-
din, terrorismoaren eta indar-
keriaren biktimak oroitzeko, 
eta Eibarko Udalak bat egin 
zuen egunarekin: eguerdian, 
12:00etan, minutu bateko isi-
lunea egin zen Untzaga plazan 
eta bertan egon ziren Udaleko 
ordezkari politikoak, bat egin 
nahi izan zuten herritarrekin 
batera. Jarraian, udaletxeko 
patio nagusian, Jon Iraola al-
kateak biktimak gogoratzeko 
berba batzuk esan zituen eta, 

amaitzeko, patioan bertan bik-
timak oroitzen dituen plakaren 
azpian larrosa zuriak laga zi-
tuen, omenaldi gisa.

Terrorismoaren 
biktimak oroitzeko 
ekitaldiak

Gaur jasoko du Mikel Oyarzabalek 
“Txopitea eta Pakea”

>>>  Gipuzkoako Odol-emai-
leen elkarteak ezin izango du 
beste batzuetan bezala Gabone-
tako loteriarik saldu, ez dutela-
ko lortu beraien zenbakia sari-
tua izanez gero hori ordaintzeko 
prest dagoen erakunderik. Hala 
ere, 56.389 zenbakia erreser-
batu dute Donostiako autobus 
geltokian dagoen El Anden 28. 
Loteria Administrazioan eta 
erreserbatu den zenbakiaren 
dezimoak administrazio horre-
tan bertan edo Internet bidez, 
www.elanden28.com helbidean 

eskuratu daitezke. Ordainketak 
txartelarekin edo Bizum bitar-
tez egin daitezke. Bestalde, nahi 
izanez gero, dezimoak jasotzera 
pasa daiteke bertatik edo, bes-
tela, gordailuan utzi.

Odol-emaileen Gabonetako 
loteria aurten Internet bidez  
 saldu beharko dute

>>>  Debabarreneko udalek, 
Debegesarekin elkarlanean, 
energia berriztagarriei eta bir-
gaitze iraunkorreko obrei bu-
ruzko aholkularitza zerbitzua 
jarri dute martxan: Energiaren 
Bulego Birtuala. Herritarrei 

eta bizilagun komunitateei 
zuzenduta dago, eta kontsul-
tak gehienez ere hamar egun 
balioduneko epean erantzun-
go dira, idatziz, galdetegian 
emandako helbide elektroni-
kora. Inprimakiak betetzeko 
laguntza behar duenak hitzor-
dua eskatu dezake Debegesan, 
943 82 01 10 telefonora deitu-
ta, eta bertan lagunduko diote 
behar de bezala betetzen.

Energiaren Bulego 
Birtualaren 
zerbitzua martxan
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>>>  Ipuruako jubilatu etxearen 
36. urteurrena 1936an jaiota-
koen (85 urte dituztenen) baz-
kariarekin amaitu zuten. An-
tolatzaileek adierazi dutenez, 
“bazkari horretan, Unzaga Ho-
teleko langileek gurekin izan 
zuten arreta eta prestutasuna 
eskertu nahi dugu. Era berean, 
eskerrak eman nahi dizkiegu 
Jon eta Albertori, opariak ba-
natzera etortzeagatik. Bazkari 
atsegina, lasaia, giro onekoa eta 
bertaratutako guztien gozame-
nekoa izan zen”.

Horrez gain, astebetez jokatu 
zituzten karta txapelketetako 
sariak urteurrena ospatzeko 
meriendan banatu zituzten: 

“8 txapeldun eta 8 txapelduror-
deei sariak eman genizkien eta 
bazkideen artean banatzeko 40 
opari zozketatu ziren”.

Bestalde, ohiko jarduerak 
martxan daudela gogorarazi 
nahi diete bazkideei. Bi ikasta-
roekin batera, podologoa hileko 
lehen astelehenetan joaten da 
eta masajista eta ileapaindegi 
zerbitzua ere ematen dute. Gai-
nera, bazkideentzat txangoa 
prestatzen ari dira. 

Ipuruako jubilatu etxeko 
bazkideek astelehenean egingo 
dute ohiko batzarra, 18:00etan, 
“eta jarraian, Gaztañerre ospa-
tuko dugu txokolate eta bizko-
txoekin”.

>>>  Argazkian ikusten duzuen 
bezala, kalabaza ederra batu 
dute  Arrate Balleko Lezeta ba-
serriko ortuan. Taboada base-
rritarrak eusten duen horrek 
1,37 metro luze dauzka, 87 zen-
timetroko perimetroa, eta 90 
kiloko pisua.

90 kiloko kalabaza 
batu dute Lezeta 
baserrian

>>>  Dibertsitate funtzionala 
duten eskola-adineko haurrei 
kirola egitea errazteko progra-
ma martxan ipintzeko lanean 
dihardute Udalak, Foru Al-
dundiak eta Gipuzkoako Ki-
rol Egokituaren Federazioak. 
Eguazten goizean horren berri 
emateko egindako prentsau-
rrekoan azaldu zutenez, Eskola 
Kirol Egokitua (EKE) progra-
ma behin betiko abiatzeko as-
moz elkarlanean ari dira hiru 
erakundeak maiatzaz geroz-
tik, Udalak gurasoekin hainbat 
bilera egin eta gero horrelako 
programa baten premia zegoela 
ikusi baitzuen. Esandakoaren 
arabera, herriko familien alde-
tik eskaria egon badago, “gaur 
egungo eskola-kirolaren eredua 
ez baita dibertsitate funtzionala 
duten ikasleen premietara ego-
kitzen” eta, beraz, haur horiek 
ezin dute kirolik egin

Hortik abiatuta, bi arlotan 
eragiteko lanean hasi dira: 
“Alde batetik, eta epe ertai-
nera begira, programa honen 
funtzionamendu-eredua be-
rraztertzea planteatzen da, 
inplikatutako erakundeekin 
eta herriko guraso-elkartee-
kin koordinatuta, azken horiek 
baitira, azken batean, jarduera 
horiek diseinatu eta antolatzen 
dituztenak. Eta epe laburrean, 
eredua zehaztu bitartean, eta 
haur horiek beren beharreta-

ra egokitutako kirol-jardue-
rak egiten has daitezen, Udalak 
izena emateko epe bat jarri du 
abian, interesa duten gurasoek 
beraien seme-alabak inskriba-
tu eta taldeak osatu ditzaten, 
umeak ikasturte honetan ber-
tan kirol egokitua egiten has-
teko aukera izateko”. 

Kirol Egokituaren Federazio-
tik adierazi dutenez, “dibertsi-
tate funtzionalak oso esparru 
zabala hartzen du bere baitan, 
era guztietako desgaitasun fisi-
ko zein psikikoak tartean. Ho-
rregatik da oso garrantzitsua 
izena ematea, egon daitezkeen 
zalantzak argitu, taldeak anto-
latu eta bakoitzaren premietara 
egokitutako erantzuna eman 
ahal izateko”.

Alkatearen berbetan, “kon-
tuan hartu behar da talde ho-
riek osatzeko kasu bakoitza ba-
naka aztertu behar dela, egoera 
bakoitza desberdina eta baka-
rra delako eta, beraz, eskain-
tza-planteamendua berezitua 
izango delako. Ondoren, Gi-
puzkoako Kirol Egokituaren 
Federazioa familiekin biltzea 
aurreikusi da, urtarrilean zer-
bitzua behin betiko abiarazte-
ko”. Familiek izena emateko 
epea gaur hasi eta azaroaren 
26an amaituko da, Ipurua ki-
roldegian, bertara joanda edo, 
bestela, 943 20 32 40 telefono 
zenbakira deituta.

Eskola Kirol Egokitua 
abiatzeko izen-ematea
zabaldu dute kiroldegian

Ederto ospatu dituzte Ipuruako 
jubilatu etxearen 36 urteak
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Gurutze Rodriguez hunki-
tu egin zen Cumbre Vie-
jaren irudi ikusgarrie-

kin. Telebistaren beste aldetik 
pelikula bat ikusten ari garela 
dirudi, baina La Palmako bizi-
lagunentzat inoiz ezagutu nahi 
izango ez zuten errealitatea da. 
“Ezer barik gelditu zirela ikusi 
nuen, behar askorekin”, diosku 
Rodriguezek, eta zerbait egin 
behar zuela erabaki zuen. En-
patia eta eskuzabaltasuna.

Erakundeek egin ahal zute-
na itxaroten egon beharrean, 
eibartarra martxan jarri zen 
eta Udalari bere asmoen be-
rri eman zion. “Alkateari esan 
nion lokal bat behar nuela La 
Palmara bidaltzeko materia-
la bildu ahal izateko. Hasiera 
batean arazoak izan genituen 
atearekin eta hiru astez itxaron 
behar izan genuen arazoa kon-
pontzeko eta lokala eskuragarri 
izateko, baina azkenean loka-
la zabaldu ahal izan genuen”, 
azaldu digu.

Zezen plazako gela batean 
dago lokala eta kaxak daude 
pilatuta bertan, herriko jendea-

ren elkartasunarekin betetako 
kaxak. “La Palmako El Paso 
herriko udalak esan digunez, 
etxeko gauzen eta umeentzako 
FFP2 maskaren behar handia 
dute, eta hori da jasotzen gabil-
tzana”, esan digu Rodriguezek. 
“Zartaginak, kazolak, edalon-
tziak, platerrak, mahai-tres-
nak, kafe-makinak, tuperrak, 
izarak, mantelak, mahai-za-
piak... Hain ohikoak diren eta 
egunero hainbeste erabiltzen 
ditugun gauzak behar dituzte, 
den-dena galdu baitute”, az-
pimarratzen du. “Etxeko ar-
mairu batean gordeta dauden 
eta inoiz erabiltzen ez ditugun 
etxeko-tresna horiek esker onez 
jasotzen ditugu. Gainera, ez 
dira berriak izan behar. Egoe-
ra egokian eta garbi badaude, 
ondo”, gehitzen du.

Eibartarrek eskuzabaltasu-
na agertu dute eta hainbatek 
erantzun diete Rodriguezen 
deiari eta La Palmakoen lagun-
tza eskariari. Batzuek, gainera, 
bestelako gauzak eraman di-
tuzte zezen plazara. “Panpinak 
eta bestelako gauzak ere jaso 

ditugu. Eskertzekoa da, baina 
horrelako gauzak ezin izan-
go ditugu eraman, gure lana 
etxeko-tresnak eta umeentza-
ko maskarak jasotzea delako, 
La Palmakoek horrela eska-
tuta. Dena dela, eraman ezin 
ditugun gauza hauek herriko 
elkarteen esku lagako ditugu. 
Adibidez, Gabonetan zenbait 
kanpaina egiten dira umeentzat 
panpinak biltzeko eta horreta-
rako erabili ditzakegu hemen 
jasotakoak”, argitu digu. Era 
berean, ez dute dirurik jaso-
tzen. “Norbaitek La Palmakoei 

laguntzeko dirua eman nahi 
baldin badu, nola egin ahal 
duen azalduko diogu”, diosku.

Astebete gehiago gauzak  
jasotzeko
Zezen plazako lokala (eskaile-
ra mekanikoetatik gertu dago 
atea) astelehenetik zapatura 
egoten da zabalik, 17:00etatik 
19:00etara, eta datorren astean 
amaituko da kanpaina (barixa-
kuan printzipioz). “La Palman 
laguntza premia dute eta, ahal 
izanez gero, gaur bertan bidali-
ko nuke laguntza, baina bidal-
keta berean ahalik eta produktu 
gehien igortzea da gure asmoa”, 
kontatu digu Rodriguezek.

Jasotakoa bidali ahal izate-
ko, Rodriguezek 12 toneladako 
kamioia lortu du, Irungo enpre-
sa baten eskutik. “Eurek hartu 
dute lan hori egiteko ardura, 
musutruk”, dio eibartarrak es-
ker onez. “Gainera, Cartonajes 
Eibar enpresak kartoiak eman 
dizkigu materiala kaxetan bil-
tzeko”, gehitzen du.

Orain arte jasotakoarekin 
ez dute kamioia beteko, baina 

Etxeko-
gauzez gain, 
umeentzako 
FFP2 maskarak 
jasotzen 
dihardute

Etxeko gauzak La Palmarako
Irailaren 19ko 14:12ean Cumbre Vieja sumendiak eztanda egin zuen eta mundua La Palma uhartera begira jarri zuen. 

Harrezkero, arreta mediatikoa hozten joan bada ere, erupzio bolkanikoak ez du etenik izan eta uharteko bizilagun 
batzuek etxebizitzak eta bestelako ondasun materiala galdu dituzte. Ia zerotik hasi behar dute bizitza orain, baina, 

zorionez, elkartasun keinuak jaso dituzte handik eta hemendik.
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kanpainaren azken astean bul-
tzada eman nahi diote elkarta-
sunari. “Oraindik badago tokia 

material gehiago jasotzeko. Ea 
azken astean kamioia gehiago 
betetzea lortzen dugun. La Pal-
mako jendeak biziki eskertuko 
du”, esan du Rodriguezek. “Ka-
mioia betetzea zoragarria izan-
go litzateke, baina, gutxiago 
jasota ere, lagungarria izango 
da la Palmakoentzat”, azpima-
rratzen du. Edozein laguntza, 
txikia bada ere, eskertzekoa de-
lako, eta tantaka-tantaka, La 
Palma elkartasunez betetzen 
ari direlako.

Eibartarrek emandakoa 
uhartera iristen denean, El 
Pasoko Udaleko gizartegintza 
saila arduratuko da banaketa 
egiteaz, eurek ondo ezagutzen 
dutelako zeintzuk diren bizila-
gunen beharrak. ■

La Palmako 
bizilagunei 
laguntzeko 
kanpainak 
astebete gehiago 
iraungo du

La Palmatik egindako eskaerari erantzunez, etxeko-gauzak biltzen dihardute 
zezen plazako lokall batean. EKHI BELAR
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Nola planteatzen dituzu hila-
ren 16ko aurkezpena eta sola-
saldia, eta 26ko errezitaldia?
Hitzaldi eta tailerretan aipatzen 
dut ez dudala ulertzen gizar-
teak zer behar duen sormena 
edo artea eta alde intelektuala 
banatzeko. Filosofiatik nator, 
ikasketa horiek egin ditut, eta 
ez dut errealitatea ulertzen ez 
badira sormena eta alde inte-
lektuala konbinatzen. Errea-
litatea ezin da artistikoa baka-
rrik edo intelektuala bakarrik 
izan. Are gehiago, alde artis-
tikoa intelektuala da niretzat. 
Horregatik, Eibarrera etortzeko 
aukera nuela esan zidatenean, 
alde bi horiek azaltzea propo-
satu nuen: Danelerekin alde 
intelektuala eta Begirekin alde 
artistikoa. Danelerekin liburua 
aurkeztuko dut eta elkarrizketa 
sortuko da gaiaren inguruan; 
eta alde musikala erraietatik 
irteten den zerbait da gehiago. 
Haurtzaroko sexu abusuen ka-
suan oso garrantzitsua da alde 
artistikotik sartzea, beste toki 
batetik azaldu ez diren erremin-
tak eta komunikazio motak es-
kaintzen dituelako. Haurtzaro-
ko sexu abusuetan ematen den 
emozio ohikoena lotsa da, baina 
ziur nago poema bat irakurrita 
hartzaileak beste modu batean 
ulertu dezakeela hori.

Gipuzkoako zenbait herritan 
gaia jendaurrera eraman duzu. 
Nolako solasaldiak izaten ohi 
dira horrelakoetan?
Eszenatoki ezberdinak sortzen 

“Haurtzaroko sexu abusuak 
erasotua eta erasotzailearen 
arteko kasutik haratago doaz”

<<<  SUSANNA MINGUELL  •  ’Palabras dislocadas’ liburuaren egilea  >>>

Andretxeak zenbait ekintza antolatu ditu Indarkeria Matxistaren Nazioarteko Egunaren harira. 16an, adibidez, 
Susanna Minguellek ‘Palabras dislocadas’ liburua aurkeztuko du Portalean, 18:30ean, Danele Sarriugarte 
idazlearekin batera, eta solasaldia egingo dute gero. Eta 26an, Minguell berriz itzuliko da Portaleara, Begi 
Galarzarekin errezitaldi musikatua eskaintzeko. Elkarrizketa osoa irakurtzeko: www.etakitto.eus

EKHI BELAR
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dira, solasaldietara joaten diren 
pertsonen arabera. Batzuetan 
ez da eztabaidarik sortzen, bai-
na beste batzuetan, Ordizian 
egon nintzenean bezala, ezta-
baidan hastea kostatu zitzaigun 
arren, ordubete inguru egon 
ginen gaiaz berbetan. Kondizio 
guztietako pertsonak etortzen 
dira: haurtzaroan sexu abusuak 
jasan dituztenak, profesionalak, 
gaiaz gehiago jakin nahi dute-
nak, sexu abusuak jasan ditza-
keten haurren amak… Guztion 
ekarpenak oso interesgarriak 
izan daitezke.

Azaroaren 19a (Haurtzaroko 
Sexu Abusuen Prebentziora-
ko Nazioarteko Eguna) eta 
25a hurbil ditugu eta, horren 
harira, hedabideetan gehiago 
egiten da berba haurtzaroko 
sexu indarkeriari eta indarkeria 
matxistari buruz. Baina, oroko-
rrean, gizarteak nola tratatzen 
ditu gai hauek?
2019an ‘Palabras dislocadas’ 
argitaratu nuen eta proiektua 
forma hartzen joan da. Orain 
haurtzaroko sexu abusuei ikus-
garritasuna emateko eta poli-
tizatzeko proiektua da. Egun 
hauen inguruan gaia gehiago 
lantzea ondo iruditzen zait eta 
ondo dago agenda feministaren 
barruan sartzea, haurtzaroko 
sexu abusuen gaiaren begirada 
feminismotik eman behar dela 
uste dudalako. Hau da, gaiaren 
egiturara doan begirada egon 
behar da. Izan ere, zergatik dira 
ohikoak haurtzaroko sexu abu-
suak? Ez dira kasu isolatuak, 
erasotua eta erasotzailearen ar-
teko kasu bakartutik harata-
go doan zerbait gehiago da gai 
hau. Hala ere, hilabete honetako 
ekintzez gain, ondo legoke urte 
osoan zehar bestelako ekimenak 
martxan jartzea, arazo hau ez 
delako hilabete bateko kontua.

Gai hau lantzeko ikuspegia 
aldatu behar dela aipatu izan 
duzu. Zergatik?
Haurtzaroko sexu abusuen in-
guruan boom mediatikoa dago 
gaur egun eta horrek asko kez-
katzen nau. Mass-mediatan 
haurrek bizitako esperientzia 
erabiltzen dute artikuluei mor-

boa emateko. Analisiarekin ze-
rikusia duten artikuluak faltan 
botatzen ditut. Haurtzaroko 
sexu abusuei buruzko artiku-
lu bat irakurtzen badut, ez zait 
hainbeste interesatzen nork 
egin zuen, nola izan zen… bai-
zik eta zergatik gertatzen den 
hori egunero. Beraz, gizartearen 
isiltasuna apurtzen ari da, bai-
na arazoa ezkutatu egiten dute 
errealitatean. Adibidez, ezku-
tatzen da hau ez dela erasotua-
ren eta erasotzailearen arteko 
harreman esklusiboa, eta guzti 
hori legitimatzen duen gizarte 
bat dagoela.

Nola legitimatzen du gizarteak 
arazo hau?
Batetik, legitimazioa epaite-
gietan hasten da. Izan ere, hau 
eguneroko arazoa da, behar den 
bezala epaitzen ez delako. Biga-
rrenik, denboran irauten duen 
isiltasunak ez du erasotuarekin 
zerikusia, baizik eta isiltasun 
horri tokia egiten dion gizartea-
rekin, eta hori kontu politikoa 
da, ez morala bakarrik. Beraz, 
gaiaren ikuspegia aldatzeko, 

ikuspegi feminista zabaldu 
beharko litzateke eta haurtza-
roko sexu abusuak praktika ma-
txistatzat jo. Batetik, erasotzaile 
gehienak gizonezkoak direlako; 
eta bestetik, botere-eta gorpuz-
tasun-jokoak ematen direlako, 
non erasotzaileak erasotuak bai-
no indar gehiago duen. Hortik 
abiatuta, esperientzia politiza-
tu egin beharko litzateke. Hau 
da, horrelako gauzak gertatzea-
gatik beldurtzeari laga. Gauza 
ikaragarria da; baina horretaz 
bakarrik ohartzen bagara, ez 
ditugu beste gauza batzuk iku-
siko. Ikaragarria dena ezin dugu 
barneratu. Beraz, gizartean ger-
tatu beharko liratekeen alda-
keten inguruan eztabaidatzen 
hasi beharko genuke, gutxienez 
sexu abusuak jasaten dituzten 
haurrei eta abusuak jasan ditu-
gun pertsona helduei estaldura 
emateko.

Zein pauso eman beharko ge-
nituzke aldaketak gertatzeko?
Adibidez, ikuspegi aldaketa 
egon beharko litzateke haurren 
gorputzei dagokionez, helduak 

haurren gorputzen jabe egiten 
ari garelako. Oso ohikoa da 
haurrak besteei musukatzera 
behartzea, nolako erropa jantzi 
behar duten esatea, zer eta nola 
desiratu behar duten, eta abar. 
Haurrak horrela hazten dira. 
Ikuspegi hau aldatuz eta bere 
gorputzen jabe izaten lagatzen 
ez diegun haurrak hazten ditu-
gula onartuz, gauza gehiago egi-
teko erremintak izango ditugu.

Haurtzaroko sexu abusuen gaia 
tabua da. Gaia lantzeko orduan 
nola eragiten du horrek?
Gaia ez bada modu jakin baten 
ikusarazten, ezin da landu. Adi-
bidez, nik ez dut nahi biktima 
bezala ikusi nazaten. Biktima 
bazara, aurrean duzun pertso-
nak biktima moduan bakarrik 
juzgatuko zaitu eta zuk inoiz 
ez duzu hori aukeratu. Horrela 
epaitua izanik, zuregandik de-
sira, jarrera eta bestelako gauza 
jakin batzuk espero dira, bikti-
ma izatearekin zerikusia dute-
nak. Nik batzuetan ez ditut izan 
biktima izatearekin lotutako 
jarrerak. Iruñeako talde bor-
txaketarekin horrelako zerbait 
gertatu zen baita ere. Esan zuten 
neskak bere burua grabatzen 
laga zuela eta abar. Ez, ez zuen 
hori egin, egoera horretatik bi-
zirik ateratzeko modua aurkitu 
zuen. Eta handik egun batzue-
tara festan ibili zela irten zen 
gero eta sare sozialetan bere ja-
rrera epaitu zuten. “Nola liteke 
bortxatua izan ondoren festan 
ibiltzea?”, zioten. Ba bai, posible 
da eta oso normala. Bestetik, 
Tenerifen bortxatzeaz akusa-
tua zegoen gizon bat libre laga 
zuten, biktimaren kontakizuna 
oso hotza zelako. Hain zuzen 
ere, horrelako gauzak modu ho-
tzean kontatzea baliabide psi-
kologikoa da. Nik neuk ere ho-
rrela jokatu nuen eta horrek ez 
du esan nahi haurtzaroan sexu 
abusurik jasan ez nuenik. Be-
raz, biktima izatearen patroian 
sartzen ez bazara (zuk inoiz au-
keratu ez duzuna), zure berbak 
sinestuak ez izatea posible da. 
Horrela, besteek ematen dute 
fede zuk sexu abusuak jasan di-
tuzun edo ez. Hori da epaikete-
tan gertatzen dena.

“Gizartearen 
isiltasuna 
apurtzen ari da, 
baina arazoa 
ezkutatu 
egiten dute 
errealitatean”

“Biktima bazara, 
aurrean duzun 
pertsonak 
biktima moduan 
bakarrik 
juzgatuko zaitu”
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>>> Kalejira musikatuarekin ospatuko 
dugu aurten Eibarren Euskararen Egu-
na. Aldats elektrotxarangarekin batera 
herria zeharkatuko duen kalejira egingo 
da, “Azitainen hasi eta Untzagan amai-
tuko dugu". 

"Ibilbidean zehar bost geldiune egingo 
dira eta horietako bakoitzean pare bat 
euskal kantu abestuko ditugu”, dioskue 
antolatzaileek. Gune bakoitzean zein kantu 
abestuko diren aurrerago zehaztuko dutela 
adierazi dute euskalgintzakoek.

Kalejira arratsaldeko 19:00etan abiatu-
ko da Gure Kaiola tabernatik, eta Urkizun, 
Ibarkurutzen, anbulategian eta Toribio 
Etxebarrian gelditu eta gero, Untzagan 
amaituko da 21:00ak aldera, elektrotxa-
rangaren doinuekin. Eibarko euskalgintza 
osatzen duten taldeek dei egiten die eibar-
tar guztiei, heldu zein ume: “kalera irten 
daitezela, Euskararen Eguna gogoz ospa 
dezatela, jai giroan. Eibarko kaleak bete 
egingo ditugu, ozen oihukatzeko eibarta-
rrok euskaraz bizi nahi dugula”.

>>> Sara Etxebeste (1986, Orereta) Kon-
Mari Aholkulari Agiridunaren eskutik 
murgilduko gara metodo horren oinarrie-
tan. KonMari, labur esanda, etxeko espa-
zioak antolatzeko edo ordenatzeko meto-
doa da, baina Sararen berbetan hori baino 
askoz gehiago da: “Iraultza izan daiteke. 
Norberak bere etxea ordenatzen duenean, 
altzariak, liburuak, arropa… kokatzen ari 
garenean, neurri batean gure barrena ere 
ordenatzen ari gara. Oharkabean bada ere, 
baina hala da”. 

Marie Kondo japoniarraren antolaketa-
metodologia Euskal Herriratu du Sarak. 
“Guk, ohituraz, gelaka ordenatzen dugu 
etxea. Mariek, ordea, kategoriak proposa-
tzen ditu. Batetik arropa, bestetik liburuak 

eta, azkenik, dokumentuak. Hiru talde ho-
rietan sartzen ez denari “komono” deitzen 
dio. Hor sar ditzakegu sukaldeko tresne-
ria, komuneko produktuak, mugikorrak… 
Azken kategoria objektu sentimentalena 
da”, diosku Sarak.

Tailerra azaroaren 24an, eguaztena, 
izango da …eta kitto! Euskara Elkartean 
arratsaldeko 18:00etatik 20:00etara. 
Izena emateko telefonoz deitu behar da 
(943200918) edo mezua bidali (elkartea@
etakitto.eus). Ikastaroak 3 euro balio du.

>>> Aurreko barixakuan Txaltxa Zelain 
izan ondoren, gaurkoan Torrekuako 
parkeak hartuko ditu Barixakuak Jola-
sianeko jolasak. Arratsaldeko 17:00eta-
tik 18:00etara 2 eta 8 urteko arteko 
umeentzat antolatuko dira jolasak, 
doan, Astixako begiraleek lagunduta.

>>> Coliseo antzokiak hartuko du aur-
ten ere San Andres Bertso Jaialdia. 
Azaroaren 25ean, eguena, izango da 
arratsaldeko 18:30etik aurrera. Taula 
gainera igoko diren bertsolariak Agin 
Laburu, Nerea Elustondo, Amets Arza-
llus eta Sustrai Colina izango dira, eta 
gai-jartzaile Jon Mikel Mujikak jar-
dungo du. Jaialdia hasi aurretik aur-
tengo Bertso Paper lehiaketako sariak 
banatuko dira (hurrengo alean jakina-
raziko dizkizuegu irabazleak). Helduen 
mailan zortzi lan ailegatu dira Euskal 
Herri osotik, eta gazteen mailan, berriz, 
berrehundik gora.

Jaialdirako sarrerak egunean bertan 
salduko dira Coliseoko leihatilan jaial-
dia hasi baino ordubete lehenagotik, 
hau da, 17:30etik aurrera. Sarrerak 6 
euro balio du.

Euskararen Eguna musikaz blai 
ospatuko da aurten

KonMari tailerra 
antolatu du  
…eta kitto!-k 
hilaren 24rako

Barixakuak Jolasian 
Torrekuan gaur

San Andres Bertso 
Jaialdia azaroaren 
25ean izango da
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Urtebete pasa da Irri Sarri  
proiektua Donostian martxan 
jarri zenutenetik. Zer gertatu 
da urte honetan?
Donostian hasi ginen eta oso 
harrera ona izan genuen. Ahoz 
ahozkoak oso ondo funtziona-
tu zuen. Azken bi urte hauetan 
eramateko gauza asko presta-
tzen dira tabernetan, bai jate-
koak bai edatekoak, eta horrek  
hondakin asko sortzen ditu. 
Hori guzia zakarrontzira joaten 
da, baina gure gizartea ez dago 
ohituta hori ikustera.Hemengo 
tabernariei tripako mina ema-
ten die euren taberna ondoko 
zakarrontzia euren edalontziz 
beteta ikustea. Ondoren, pix-
kanaka beste herri batzuetara 
zabaltzen joan da proiektua: 
Lasarte, Durango, Bilbo... Gi-
puzkoa eta Bizkaia artean 150 
taberna baino gehiago daude 
sarean. Guztiak gure webgune-
ko mapan ikus daitezke.

Eibarrera ere iritsi zarete. Non  
eskura daiteke edalontzia?
Momentuz zortzi lekutan dau-
de: Adarabar espazioa, Bara-
tze Gourmet, Birjiñape Berria, 

Gastroteka Astelena, Guridi 
Rugby, Kontent, Koskor eta 
Kultu.

Orain dela bi aste Foru Al-
dundiarekin martxan jarri du-
zuen kanpainak balio izan du 
proiektuari bultzada handia-
goa emateko?
Oso lagundarria izan da.Be-
raiek ere oihartzun handia 
eman diote proiektuari. Jen-
de askok beste begi batzuekin 
ikusten ditu proiektuak era-
kundeen izenarekin etortzen 
direnean. Hainbeste hondakin 
ez sortzeko araudi berriak sor-
tzen ari dira Europatik; mol-
daketa bat egongo da datorren urtean, eta Aldundiak gure 

proiektua alternatiba ona dela 
ikusi du araudira moldatze-
ko eta hainbeste zabor ez sor-
tzeko. Kanpaina zabalik dago 
eta edozein apuntatu daiteke. 
Diputazioak edalontzi batzuk 
erosi ditu eta taberna bakoi-
tzean 15 lagatzen ditu, doan, 
tabernariek zerbitzua proba-
tzeko. Bestalde, Gipuzkoako 
Ostalarien Elkartetik bazki-
deen artean mezuak zabaldu 
dituzte proiektua aurkezteko.

Zelako abantailak ditu  
Irri Sarri edalontziak?
Behin bakarrik erabiltzeko 
edalontzi gehiegi daude gure 
artean eta, proiektuari esker, 
zabor kopurua txikitu egin 
da: kartoizko 13.000 edalon-
tzi baino gehiago aurreztu dira 
urtebetean.  Edalontzien bizi-
tza erabilgarria luzatzeko kon-
promisoa hartu dugu. Berre-
rabiltzea da, zalantzarik gabe,  
hondakinak murrizteko bide 
onena. Irri Sarri edalontzi ba-
koitzak erabilera bakarreko 
400 edalontzi ordezka ditza-
ke. Material bakar batez egi-
na  dagoenez, guztiz birzikla-
garria da eta, lehen esan dudan 
bezala, erabili eta botatzeko 
ontziei buruzko Europar Ba-
tasuneko eta Estatu mailako 
legeari aurre hartzen diogu. 
Jendea gero eta kontzientea-
goa da erabilera bakarreko 
ereduarekin sortzen ditugun 
hondakin guztiekin. Zerbait 
erostea, erabiltzea eta hogeita 
hamar segundoan botatzeak 
gero eta kirrinka handiagoa 
egiten digun zerbait da, eta 
hori oso seinale ona da.

“Irri Sarri 
edalontzi 
berrerabilgarriak 
Eibarrera iritsi 
dira”
IRRI SARRI edalontzi berrerabilgarriak erabilera 
bakarreko edalontziek sortzen dituzten hondakinei 
aurre egiteko alternatiba da. 2€ko deposito baten 
truke edalontzia taberna batean eskatu daiteke eta, 
kafea hartu ondoren, sareko edozein tabernatan itzuliz 
2€ak berreskuratzen dira. Eibarren zortzi lekutan 
daude eskuragarri. Gipuzkoako sarean 30 herriko 100 
tabernatik gora daude. IRRI SARRIren sustatzailea den 
Ander Alvarez elgoibartarrak ekimenaren berri eman 
digu.

"Irri Sarri 
edalontzi 
bakoitzak 
erabilera 
bakarreko 
400 edalontzi 
ordezka ditzake"

<<< ANDER ALVAREZ
IRRI SARRI  >>>

Ander Alvarez IRRI SARRI 
proiektuaren bultzatzailea.
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Betiko Sanandresetako 
giroaz gozatzeko gogoz 
gaude guztiok, azkenal-

diko sasoiak baztertzeko irri-
kaz. Bakailaoak ere protago-
nista bihurtzeko aukera izan 
dezan. Hilaren 19an hasiko 
da arrain hori (jakinda arrai-
na baino askoz gehiago dela 
eibartarrontzat) San Andres 
egitarauan bere tokia hartzen 
Hotel Unzagan egingo duten 
Txapeldunen Pintxoren Das-
tatze Afariarekin. Barixaku 
horretan 21:00etan egingo da 
afari hori eta gehienez 60 la-
gun hartuko ditu. Prezioa 45 
eurokoa da, BEZ barne. Eki-
taldi horretan zortzi txapel-
dun izango dira euren one-
na ematen, bakoitza aurretik 
hainbat meritu pilatu eta sail-
katzeko txartela eskuratu on-
doren. Zazpi pintxo eta postrea 
izango ditugu bertako ardatz, 
hori guztia Conde Valdemar 
Bodegakoen laguntzarekin.

Prestatuko dituzten pin-
txoak honakoak izango dira: 
aurretik Arabako txapeldun 
izandako Mitxel Suarez Gas-
teizeko Borda Berri jatetxe-
koak “Aperitivo & guindas” 
egingo du; Nafarroako Pin-
txoaren Astea irabazitako 
Iruñazarra jatetxeko Gorka 
Aginagak “Iruñanguilazahar” 
prestatuko du; Bacalaos Al-
kortako txapela janzteaz gain, 
Euskadi 2019an originalena 

eta Valladolid 2020an fina-
lista izandako Irungo Danako 
jatetxeko David Rodriguezek 
“Beltza” pintxoa aurkeztuko 
du; aurtengo Bizkaiko txapel-
dun izandako Sorginzulo jate-
txeko Iñaki Lazkano sukalda-
riak “Fish Kala” eskainiko du; 
Eibarren egindako Bacalaos 
Alkortako Txapeldunen ar-
teko Txapeldun lehia irabazi 
zuen Gasteizeko Waska jate-
txeko Carlos Davalosek “Baca-
lao Club Ranero” aterako du; 
gure herriko Baratze jatetxeko 
Unai Altunak “Bakailaoa eta 
odolostea” pintxoa ekarriko 
digu; eta Bacalaos Alkorta pin-
txoetako Txapeldunen arteko 
lehenengo txapelduna izanda-
koa eta aurtengo Espainiako 
txapelketarako sailkatutako 
Durangoko Kobika jatetxeko 
Iñigo Kortabitartek “Txerriflo-
wer” lana aurkeztuko du. Pos-
treaz Ermuko Kiska jatetxeko 
Andoni eta Julen Perez anaiak 
arduratuko dira eta, horreta-
rako, “Truco final” prestatuko 
dute, Circus euren esperientzia 
gastronomikotik ateratakoa.

Musikaren mundua iruditan
Hurrengo egunean (hilak 20), 
zapatua, goiz osoa hartuko duen 
egitaraua prestatu dute bakai-
laoaren bueltan. Hasteko, Es-
kolarteko Bakailao Lehiaketak 
bere 17. edizioa biziko du Erre-
bal Plazan, 10:00etan hasita. 
Eibarko Udalak antolatutako 
ekitaldiak Bacalaos Alkorta, 
Aceites Urzante eta Inoxibar 
izango ditu laguntzaile. 

Hor izena ematen duten 
DBHko herriko ikastetxeeta-
ko bikoteen arteko “borroka” 
izango da, zeinek plater go-
xoena prestatu; sariak bi mai-
latan banatuko dira, 1. eta 2. 
mailakoentzat bat. eta 3. eta 
4. mailakoentzat bestea. Eibar 
BHI-k zortzi bikoterekin parte 
hartu ahal izango du adin-tarte 
bakoitzean eta Aldatzek eta La 
Sallek, berriz, lau bikoterekin. 
Betiko lez, “bakarrik kazuela, 
gatza, berakatza eta pipermi-
na” eramateko aukera izango 
dute, bestelako osagaiak an-
tolakuntzak jarriko dituelako, 
hau da, “bakailao kilo bat, bost 

Bakailaoa eta Eibar: 
aspalditik lotzen 
gaituen harremana
Eta kontuan izanik gurea ez dela kostaldeko herri bat. Hala ere, ohikoa dugu sukalde 
eta txoko askotan. “Merkadillo egunetan” ere, eguaztenetan, ba al dago jende gehiago 
biltzen duen salmenta posturik? Emakume zein gizonezko gainera, denetarik ikusten 
da ilara egiten. Desiratutako produktua erosteko gogoz. Orain dela bi urtetik hona 
lozorroan dagoen Bakillauaren Kofradixia ere zeozergatik sortu zuten. Herriko elkarte 
gastronomiko askotan afarietako protagonista ere badugu arrain hori. Eta, horrez gain, 
asko dira pil-pilean prestatzera animatutakoak, gazte zirenetik ikasten joandakoak. 
Sanandresak gauza izan dira zaletasun hori ohitura bihurtu eta egitarauan sartzeko.

Bakailaoa hainbat lehiaketetako osagai nagusia bihurtuko da jaietan.
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piezatan banatuta, olioa eta 
Inoxibarrek emandako aman-
tala”. Saltsa egiteko tresnak ere 
erabili ahalko dira, “hagaxkak 
edo barillak izan, iragazkiak...”. 
Hori bai, bakailaoa pil-pilean 
eginda entregatuko da.

Show Cooking Finala
Jarraian, eta toki berean, 
Bacalaos Alkorta IV. Pintxo 
Lehiaketaren Show Cooking 
Finala jokatuko da, Gipuz-
koa, Bizkaia, Araba eta Na-
farroako Pintxo Lehiaketen 
aurtengo irabazleekin. Eki-
taldian lagunduko dute, Ba-
calaos Alkorta, Aceites Urzan-
te eta Inoxibar-ekin batera, 
Igartza, Ederto, Meka-Hotel, 
Solera Eibarresa, Esther As-
tarloa, Lumagorri eta Eibarko 
Oinarrizko LH Institutuak. 
Ekitaldia jende guztiari za-
balduko zaio, “pintxoak ze-
lan lantzen dituzten ikusteko 
aukera eskainiz”. Bezperan 
Hotel Unzagan San Andres 
afarian parte hartuko duten 
sukaldari guztiak izango dira 
Errebalen, “Eibarren afaldu, 
lo egin eta eguerdirako euren 
onena emateko gogoz”, Mireia 
Alonso ekitaldiaren bihotz eta 
arimak dioen bezala. Azken 
edizioan, 2019an jokatuta-
koan -iaz ezin izan zen egin-, 
Gasteizeko “Waska” jatetxeak 
irabazi zuen eta oraingoan ere 
hor egongo da. Alonsok argi 
dio “gazteenentzako masterc-
lass bezalakoa” izango dela, 
sukaldariekin batera helduen 
lehiketan izango diren epai-
mahaikoek ere bertan izango 

direlako. Epaimahai ofiziala 
Ramon Roteta ospetsua, Jo-
sema Azpeitia (Ondo Jan), 

Tiburcio Eskisabel (Tiburzio 
jatetxekoa), Iñigo Kortabitarte 
eta Arzak-en laborategiko Xa-

bier Gutierrezek osatuko dute, 
Mireiarekin berarekin batera. 
Dinamizatzaile lanetan Nerea 
Ariznabarreta eibartarrak jar-
dungo du eta “showcooking” 
berezi hori 14:30ean amai-
tuko da.

Mireia Alonsok parte-hart-
zaileen prestutasuna nabar-
mendu nahi du, “hasiera-ha-
sieratik baietz esan zigutelako. 
Egia da dirua dagoela sarietan, 
apostu serioa egin dugulako 
Eibarren alde. Azken sasoi ilun 
hau atzean lagatzeko gogoa ere 
bada tartean, eta jendea pasa-
tu da ezer ez egitetik, bandera 
altxatu den unetik bertatik, 
euren onena eskaintzera be-
rriro. Txapelketak ere orain 
daude gori-gorian; hor dugu 
Valladolidekoa egun hauetan”. 
Horrelako lehiaketak ostala-
riei ikasteko eta eguneratzeko 
aukera eskaintzen diela dio be-
rak eta sariak gogobetetzeko 
aukera eskainiko diela sinis-
tuta dago: “Km0 saria izango 
da, bakailaoa hobeto tratatzen 

Maila handiko zortzi sukaldarik 
piintxorik aberatsenak prestatzeko 
gauza direla erakutsiko dute

Gazteenek adituen laguntza izango dute prestaketetan.Untzagatik Errebal Plazara aldatuko da lehiaketa oraingoan.

“Lehiaketek 
ostalariei 
ikasteko eta 
eguneratzeko 
aukera 
eskaintzen  
diete”
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duenarentzat ere bai... Kalita-
tea eta lana ondo egitea har-
tuko dira kontuan”.

Zaletuentzako aukera
Hurrengo asteburuan, dome-
kan, helduentzako Bakailao 
Lehiaketaren 28. edizioa jo-
katuko da, lanean 11:00etan 
hasi eta eguerdiko 12:30ean 
amaitzeko. Hilaren 28ko hori 
ere Errebal Plazan egingo da 
eta bertan herriko elkarteek, 
beste batzuetakoek eta lagun-
taldeek hartu dezakete par-
te, bikoteka. Zaletuendako 
proba da, ez profesionalen-
dako, eta hilaren 16rako, da-
torren martitzenerako, eman 
beharko dute izena interesa-
tuek. Gehien jota 50 bikotek 

hartu dezakete parte, eta hor 
antolakuntzak jarritako osa-
gaien arloan bi kilo bakailao 
“zortzi piezetan banatuta” eta 
olio birjina estra daude. Hori 
bai, parte-hartzaileek 30 euro 
ordaindu beharko dute. Bes-
telako betebeharrak Eskola 
Artekoan izandako oso antze-
rakoak dira. Sariak, bestalde, 
honakoak: irabazleentzat ga-
raikurra, txapelak, 300 euro 
eta hainbat produktu; biga-
rren sailkatutakoentzat ga-
raikurra, 200 euro eta hainbat 

produktu; eta hirugarrenen-
tzat 100 euro eta produktuak. 
Horko epai-mahaiaren lanak 
Angelita Alfaro, Aitor Buen-
dia, Josu Mugerza, Xabier Osa 
eta Mireia Alonsok osatutako 
boskoteak egingo ditu. Azken 
urteotan, elkarte gastronomi-
koetatik kanpo, hainbat ko-
lektiboetako ordezkariak ere 
izan dira parte hartzen eta, 
aldi berean, emakumezkoen 
partaidetza ere asko handitu 
da. Egun handien bezperan 
gaude, beraz. 

Aurreko urteetako edizioetan ere ospe handiko sukaldariak bildu dira jai hauen inguruan.

Eskolarteko 
Bakailao 
Lehiaketa 20an 
egingo da; 
30ean, berriz, 
helduek izango 
dute hitzordua

Txapeldunen 
Pintxoen 
Dastatze Afaria 
eta Show 
Cooking Finala 
maila goreneko 
aukerak
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Sortzen ditugun hondakinen 
kopurua nola murriztu daite-
keen ikasteko hainbat tailer 
antolatu dituzue Eibarren 
datozen egunotarako. Nola 
sortu da ekimena? 
Prestatu ditugun zortzi tai-
lerren bidez, etxean edo in-
guruan ditugun objektu eta 
materialei beste erabilera bat 
ematen ikasiko dugu. Bartze-
lonan badago herritarrentza-
ko horrelako tailerrak antola-
tzen dituen plataforma bat eta 
beti izan dut ideia hori buruan. 
Egoaiziako Lierni Fernande-
zekin batera, gai honen ingu-
ruko ideiak mahai gainean jar-
tzen eta aztertzen hasi ginen; 
dakizuenez, kontsumo ardu-
ratsuaren inguruan lan egiten 
dute Egoaizian. Eibarko hain-
bat establezimendutan horre-
lako ikastaroak ematen dituz-
tela bagenekien eta Egoaiziak 
lagundu digu eurekin harre-
manetan jartzen eta zer nahi 
dugun adosten. Birziklapena 
sustatzeaz gain, uste dugu oso 
garrantzitsua dela hondakinak 
prebenitzea  eta, azken batean, 
hori da hondakinak berrera-
biltzearen ondorio bat.

Materialen bizitza luzatzen 
erakutsiko da tailer horietan. 
Gutako bakoitzak zertan la-
gundu dezake etxean ditu-
gun objektuak konpontzen 
eta berrerabiltzen baditugu?
Aspaldi genituen ohituretara 
bueltatzea inportantea da: ob-
jektuen bizitza gehiago luzatu 

daiteke konpontzen edo trans-
formatzen baditugu. Kontsu-
moaren gizartean bizi gara eta 
gure txipa aldatzea ezinbeste-
koa da. Guztiok egiten badu-
gu saiakera hori, hau da, be-
rrerabilpena eta konponketa 
bezalako kontzeptuak benetan 
barneratzen baditugu, lortuko 
dugu indibidualki gure honda-
kinak murriztea.

Era askotako objektu eta 
materialekin lan egingo da 
tailerrotan: altzariak, deko-
razio-objektuak, arropak, 
elikadura-hondakinak... Nola 
espero duzu herritarrek eran-
tzutea?
Ekimen berria da, eta jendeak 
nola erantzuten duen ikuste-
ko irrikitan gaude. Uste dugu 
ekimen polita eta erakargarria 
dela eta, herritarren interese-
koa baldin bada, programazio 
luzeagoa egiteko aukera azter-
tuko dugu. Antolatutako tai-
lerretatik hiru Hondakinak 
Prebenitzeko Astean finkatuta 
daude, baina gero abenduaren 
16ra arte jarraituko dute. Eta 
abenduaren 18an egingo du-
gun bigarren eskuko azokare-
kin amaituko dugu.

Eibarko hainbat lekutan 
emango dira tailerrak…
Lehenengoa azaroaren 20an 
izango da, El Taller de Ma-
nualidades-en, eta bertan al-
tzariak, lanparak eta horrelako 
objektuak zaharberritzen ika-
siko dugu. Ondoren, Eskusu-

txon egingo den beste tailer 
batean, material birziklatue-
kin dekorazio-objektuak, osa-
garriak eta bestelako jantziak 

egingo ditugu. Bestalde, elika-
dura-hondakinetatik sortuta-
ko tindu naturalen bidez gure 
arropa berritzen ikasiko dugu 

“Zortzi tailer antolatu ditugu, 
hondakinak murrizten ikasteko”
Eibarko Udaleko Ingurumen Sailak, Egoaiziarekin eta herriko hainbat establezimendurekin batera, berrerabilpena 
eta birziklapena sustatzeko tailerrak antolatu ditu Hondakinak Prebenitzeko Europako Astearen barruan. Plazak 
mugatuak dira eta ezinbestekoa da izena ematea azaroaren 14a baino lehen udal webgunean dagoen formularioaren 
bidez. “Berrerabili eta berrasmatu” izenburupean, materialen eta objektuen bizitza luzatzen ikasteko aukera izango 
dugu herritarrok. Ekimen berria da Eibarren, eta helburua hodakinak prebenitzea da. Izan ere, zaborrik onena sortzen 
ez dena delako.

<<<  VANESA LARRABIDE  •  Eibarko Udaleko Ingurumen teknikaria  >>>
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Portalean. Ondorengo saioe-
tan, alde batetik aulkiak edo 
altzari txikiak tapizatzen jar-
dungo dugu El Taller de Ma-
nualidades-en eta, bestalde, 
erabiltzen ez dugun arropari 
beste erabilpen bat nola eman 
ikasteko aukera izango dugu 
Harixan-en. Tailer gehienak 
18 urtetik gorakoentzat badi-
ra ere, umeei zuzendutako bat 
antolatu dugu Zorionak ludo-
tekan, garrantzitsua iruditzen 
baitzaigu gai hauek haurrekin 
ere lantzea. Material birzkila-
tua erabiliz, txerritxoak egingo 

ditugu plastikozko botilekin, 
kortxoekin, oihalekin…

Elikadura ez duzue ahaztu, 
eta sukaldaritzarekin lotu-
tako tailerra ere egongo da 
Farmacook nutrizio eskolan…
Askotan barazki-hondarrak 
soberan izaten ditugu eta ez 
dugu jakiten horiekin zer egin. 
Errezeta berriak, osasunga-
rriak eta oso gozoak sortuko 
ditugu, aprobetxatzen ez da-
kigun horrekin.

Amaitzeko, gure bizikleten 
bizitza luzatzen ikasteko au-
kera izango  dugu abendua-
ren 16rako antolatutako tai-
lerrean.
Debabarreneko Txirrindulari 
Elkarteak lagundu digu tailer 
hori antolatzen; eurei esker 
bizikletaren oinarrizko man-
tentze-lanak eta  konponketa 
arruntak egiten ikasiko dugu, 
besteak beste. Mugikortasun 
Astean eurak  izaten dira jen-
deak eramaten dituen bizikle-
tak eta materialak konpontzen 
dituztenak. Oraingoan, aldiz, 
tailerrean jendeari erakutsi 
egingo diote konponketak 
egiten.

Ingurumen sailetik antola-
tu dituzuen beste ekimene-

tan, bigarren eskuko bizi-
kleten azokan, esaterako, 
nolakoa izan da herritarren 
erantzuna? 
Bigarren eskuko bizikleten 
merkatua antolatzen hasi gi-
nenean, ez genekien nolako 
harrera izango zuen, eta esan 
beharra dago hasieratik oso 
arrakastatsua izan dela. Az-
ken edizioan %50 saldu da eta 
hori asko da. Oso pozik gaude, 
Eibarren potentziala dagoela 
ikusten delako. 2019an, Ga-
bonak inguruan, bigarren es-
kuko azoka antolatu genuen, 
eta oso ondo joan zen hura ere. 
Iaz, COVID-19a zela eta,  ezin 
izan genuen antolatu, baina 
aurten abenduaren 18an be-
rriro antolatuko dugu.

Birziklatu bai, baina honda-
kinak murriztu ere bai. Hori 
litzateke leloa?
Debabarreneko Mankomuni-
tateko ordezkariekin eta talde 
politikoekin batera honda-
kinak kudeatzeko sortutako 
mahaian argi ikusten dugu 
gero eta gehiago birziklatzen 
dela, tendentzia positibo bat 
dagoela. Astiro-astiro hobe-
tzen doa, nahiz eta oraindik 
hobetzeko gauza asko egon 
gaikako sailkapenari dago-
kionean. Aldi berean, sortzen 

ditugun hondakinen kantita-
tea gero eta handiagoa da, eta 
horri aurre egin behar zaio. 
Orain dela lau urte egiten du-
gun Hondakinak Prebenitze-
ko Europako Astean horien 
birziklapenean eta gaikako 
sailkapenean zerikusia dauka-
ten jardueretan zentratu gara. 
Tailer horien bidez, ez dugu 
soilik birziklatzera jo nahi: 
argi daukagu birziklatu egin 
behar dugula, baina, horrez 
gain, gure helburu nagusia 
ahalik eta hondakin gutxien 
sortzea izan behar da. 

“BERRERABILI ETA BERRASMATU” tailerrak
TAILERRAK

Ikasi zure altzariak, lanparak eta beste objektu batzuk zaharberritzen.  
Lekua: Bidebarrieta 44, Eibar (El Taller de Manualidades). Eguna eta ordua: Azaroak 20 eta 27, 11:00-14:00. Hizkuntza: Gaztelania. Ekarri beharreko mate-
riala: Zaharberritu/berreskuratu nahi den altzaria edo objektua.
Material birziklatuekin dekorazio-objektuak, osagarriak eta bestelako jantziak sortu.  
Lekua: Estaziño 16 - beha 2, Eibar (Eskusutxo) Eguna eta ordua: Azaroak 24, 18:00-20:00. Hizkuntza: Elebietan. Ekarri beharreko materiala: Bi arropa, bat 
botoiduna eta bestea zaharra birziklatzeko, plastikozko botila bat eta metalezko kontserba-pote handi bat.
Berritu zure arropa elikadura-hondakinetatik sortutako tindu naturalaren bidez.  
Lekua: Portalea (A Tailerra) – Bista-Eder 10, Eibar (Ardilanak). Eguna eta ordua: Azaroak 25, 18:00-20:00. Hizkuntza: Euskara. Ekarri beharreko materiala: 
Kotoizko kamiseta zaharra.
Ikasi tapizatzen: zaharretik berrira.  
Lekua: Bidebarrieta 44, Eibar (El Taller de Manualidades). Eguna eta ordua: Abenduak 1, 18:00-20:00. Hizkuntza: Gaztelania. Ekarri beharreko materiala: 
Aulkia, altzari txikia edo tapizatu nahi den kutxa.
Birziklatu zure jantziak osagarriak egiteko.  
Lekua: San Agustin 2, Behea, Eibar (Harixan). Eguna eta ordua: Abenduak 4, bi txanda: 16:00-18:00 eta 18:00-20:00. Hizkuntza: Elebietan. Ekarri beharreko 
materiala: Arropa zaharra, hondatua.. Hizkuntza: Gaztelania.
Txerritxo birziklatuak, sortu zure jostailuak!  
Lekua: Urkizu pasealekua 3, Eibar (Zorionak Ludoteka). Eguna eta ordua: Abenduak 11, bi txanda:  11:00 – 12.00 eta 12:15 – 13:15. Adina: 4 -10 urte. Hi-
zkuntza: Euskara.
Zure elikagaiak hobeto aprobetxatzeko barazki-errezetak. Lekua: Ego-Gain 16, Eibar (Farmacook Nutrizio Eskola). Eguna eta ordua: Abenduak 15, 18:00-
20:00. Hizkuntza: Euskara.
Zure bizikleta konpontzen ikasteko oinarrizko mekanika. Lekua: Errebal Plazia, Eibar. Eguna eta ordua: Abenduak 16, 17:30-19:30. Hizkuntza: Elebietan
Ekarri beharreko materiala: Bizikleta.

"Birziklatzeaz 
gain, gure 
helburu 
nagusia ahalik 
eta hondakin 
gutxien sortzea 
izan behar da"

"Berrerabilpena 
eta konponketa 
bezalako 
kontzeptuak 
barneratzen 
baditugu, 
lortuko dugu 
indibidualki 
gure hondakinak 
murriztea"
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Irudia horren garrantzitsua 
den kontsumoaren gure gi-
zarte honetan etenbarik ja-

sotzen ditugu era guztietako 
produktuak erostera bultza-
tu nahi gaituzten estimuluak. 
Sasoi berrietara egokitzen joa-
teko, publizitatea egiteko mo-
duak izugarri aldatzen joan 
dira azken hamarkadetan eta, 
diseinuaren arloan eman den 
garapena tartean, publizista 
batzuen iragarkiak benetako 
maisu-lanak izatera ailegatzen 
dira batzuetan.

Baina informatika, argazki-
gintza komertziala eta beste 
gauza asko gure artean heda-
tzen hasi baino askoz lehena-

go, produkturen bat saltzeko 
iragarkiak egiten zituzteneta-
ko askok ere benetako artela-
nak sortzen zituzten. Hori bai, 
gaur egun erabiltzen direnak 
baino askoz tresna  xumea-
goak erabilita. Izan ere, Ei-
barko industriak bere sasoirik 
onena bizi izan zuen urteetan 
publizitatea egiteko orduan 
marrazkigintza zen oinarria. 
Marrazkiak egiten artistak zi-
renak arduratzen ziren fabri-
ken errotulazioa egiteaz, mar-
karen irudia sortzeaz… Baita 
saldu beharreko hori irudika-
tzeaz ere. Hori guztia ederto 
ikus daiteke eguaztenetik do-
mekara bitartean Portaleko 

5. pisuan bisitatu daitekeen 
erakusketan.

Garaian garaiko gizartearen 
moda eta gustu estetikoak ja-
rraituta, horiek industriarako 
moldatu baino askoz gehiago 
egin behar zuten Eibarren fa-
brikatutako armak, bizikle-
tak, etxetresna elektrikoak… 
Eibarko industriak ekoizten 
zituen era guztietako produk-
tuak iragartzeko lanetan ibili 
zirenek. Txiki, Anibal Tejada, 
Luis Marcano, Hermes, Val-
verde eta beste hainbat sasoi 
bateko sormen-ahalmenaren 
adibideak dira. Hain zuzen 
ere, erakusketaren inaugura-
zioan Marcano bera egon zen 

Saltzeko komunikazioa artea 
bilakatzen denean

Azaroaren 28ra arte “Komunikatu saltzeko: imajinatu, komunikatu eta saldu” izeneko erakusketa bisitatu 
daiteke Eibarko Armagintzaren Museoan. Eibarko produktu eta industrietan orain dela urte batzuk egiten zen 

publizitatea nolakoa zen ezagutzera emateko asmoz antolatu duten erakusketa honetan gure herriko industriari 
lotutako kartelak, katalogoak eta bestelako publizitatearen adibideak bildu dituzte. Horiek guztiak gure ondare 

industrialaren, beste sasoi bateko lekukotasun grafikoak dira. 

Azaroaren 28ra 
arte joan daiteke 
“Komunikatu 
saltzeko” 
erakusketa 
ikustera 
Museora, 
eguaztenetik 
domekara

Aldi baterako Museoan zabaldutako erakusketaren harira, lehengo publizitatea nolakoa zen bertatik bertara ezagutu nahi 
zutenekin tailerra egin zuten aurreko zapatuan.
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eta bere lanetako batzuk ber-
tan ikusteko aukera izan zen.

Bere marrazkiak bezala, in-
guruko guztiak gure herriko 
tailerretatik irteten ziren eta 
guztietako produktuak saltze-
ko erabili ziren: Star, Victor 
Sarasqueta, Beistegui Herma-
nos, El Casco, Alfa, Cadenas 
Iris, Jata, Orbea, Lambretta... 
XX. mendearen erdialdean 
herriko kale eta auzoak bete-
tzen zituzten hamaika lantegi-
tan egindako pistola, eskopeta, 
bizikleta, motor, damaskinatu, 
berogailu, sukalde eta josteko 
makina. Horiek guztiak mun-
du osoan ezagutzera emateko 
iragarkiak eta kartelak ma-
rrazkilari trebeek egindakoak 
ziren orduan.

Erakusketaren bisita krono-
logikoa eginez gero, hasierako 
diseinuak  (1930eko hamarka-
da ingurukoak) sinpleagoak, 
kolore bakarrarekin marraztu-
tako irudi linealak zirela kon-
turatuko gara. Izan ere, kolo-
rea erabiltzen hasi arte urte 
batzuk pasatu behar izan ziren. 
Eta, saldu beharreko produk-
tuaren irudiarekin batera, ho-
rri buruzko informazioa ema-
teko letra asko: produktuaren 
kalitateari, ezaugarriei, fun-
tzioei... buruzko datu ugari, 
baita hori egiten zuten tokiari 

buruzkoa ere. Begiratu batean, 
“Eibar” berba agertzeak zuen 
garrantzia ikus daiteke, ira-
garki guztietan letra larriz eta 
tipografia nahiko handiarekin 
idatzita dago eta.Eta iragar-
kietan idatzitako esaldiak ai-

patuta, produktu hori konpe-
tentziatik bereizteko, bakarra 
zela esateko idazten zirenak 
nahiko bitxiak egiten zaizkigu 
batzuetan, gaur egungo gure 
begiradarekin aztertuz gero. 
Baina iragarki horiek egin zi-

ren sasoian bere funtzioa bete-
ko zutela, horretan zalantzarik 
ez dago.

Iraganeko publizistak
Horrelako kuriositate eta kontu 
interesgarri asko ikasteko au-
kera izan zuten zapatuan egin 
zen tailerrean parte hartzera 
animatu zirenek. Erakusketan 
dauden ereduak ondo begiratu 
eta Museoko arduradunak 
emandako azalpen guztiak 
adi-adi entzun eta gero, iraga-
nera joateko bidaia birtualean 
murgildu ziren, sasoi harta-
ko iragarkien egileen azalean 
sartzeko. Eta lan bikaina egin 
zuten, gainera: publizitateak 
duen helburua lortzeko beraien 
marrazkiak ikusi besterik ez 
dago. 

Bisita gidatuak
Aldi baterako erakusketaz 
gain, urte osoan ikus daitekeen 
erakusketa ikustera joan nahi 
dutenentzat bi bisita gidatu 
antolatu dituzte azaroaren 
20rako: euskarazko taldearen-
tzat bisita 17:00etan hasiko da 
eta gaztelerazko taldearentzat, 
18:30ean. Doan izango dira, 
baina aurretik izena eman 
behar da, 943 708446 zenba-
kira deituta edo museoa@ei-
bar.eus helbidera idatzita. ■

Erakusketaren 
inaugurazio 
egunean 
grabatutako bideoa 
ikusteko, eskaneatu 
QR kodea.

2022ko gida  
prestatzen dihardugu

publizitatea@etakitto.eus
etakitto.eus/mediateka/gida-komertziala
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Nolako lana da ‘Zuhaitzak 
landatzen zituen gizona’?
1953. urtean Jean Giono auto-
re frantziarrak idatzitako tes-
tuan oinarritutako antzezlana 
da. Lana argitaletxeen tirade-
ran gordeta egon zen denbora 
luzez eta orain dela urte batzuk 
protagonismoa hartu du. Eu-
ropan behintzat asko zabaldu 
den testua da. Sasoiak aldatu 
egin dira, ingurugiroarekiko 
sentsibilitateak aldatu egin 
dira, eta gaur egungo gizartean 
bere tokia aurkitu du testuak. 
Izan ere, bere sasoiari aurrea 
hartu zion testua izan zen. Go-
rakadak testua egokitu zuen 
eta Sandra Fernandez Agirre 
artista handia eta ni neu gau-
de eszenatoki gainean. Nire 
kasuan biolinarekin, arrabi-
tarekin eta ahotsarekin.

Orduan, zuk ere antzezten 
duzu?
Bai. 1970. hamarkadaren 
amaieran hasi nintzen eszena-
musikan. Orduan, konposatu 
eta grabatu egiten nuen gehia-
go. 2004. urtearen inguruan 
Tantaka antzerki-taldearekin 
lanean hasi nintzen musikari 
eta aktorearenak egiten (akto-
rearena egiten diot, musikaria 
naizelako). Orain, 2015etik 
aurrera eszenatokietan nabil. 
Gorakada antzerki-taldeare-
kin ‘Moby Dick’ antzezlana 
egiten hasi nintzen; gero, ‘Uli-
ses’; eta orain, ‘Zuhaitzak lan-
datzen zituen gizona’.

“Antzerkiaren edo zinearen 
munduan musika egiteko 
prozesua kolektiboagoa da”

<<<  FRAN LASUEN  •  Musikaria  >>>

Musika non, Fran Lasuen han. Musikari eibartarrak ia mende erdia darama musikaren munduan murgilduta. Euskal 
folkaren talde esanguratsuenetan ibili izan da (Izukaitz eta Oskorri), baina bere musikak ez du mugarik. Orain 
eszenatoki gainean ikusi dezakegu ‘Zuhaitzak landatzen zituen gizona’ antzezlanarekin eta musika jarri dio hilaren 
20an estreinatuko den ‘Tarzan tratamenduan’ lanari.
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Gustura zabiltza aktoreare-
na egiten?
Antzerkiarekin urte askota-
ko harremana dut. Hainbat 
antzerki-taldetan egin dut 
lan, antzerki munduan gus-
tora sentitzen naiz eta nahita 
nahiez zerbait ikasten duzu. 
Oso gustora nabil.

Nolako harrera izan du an-
tzezlanak?
Oso ona! Estreinaldia gaztela-
niaz egin genuen Gaztela Leon-
go Ciudad Rodrigoko azokan, 
abuztuan. Gero, Durangon 
egin genuen euskarazko ber-
tsioaren aurkezpena, eta ha-
rrezkero Mallorcan eta Euskal 
Herriko hainbat herritan egon 
gara, gero berriz estatuko bes-
te herri batzuetan antzezteko.

Eibartik pasako zarete?
Urtarrilaren 15ean eskainiko 
dugu antzezlana Eibarren. Ni-
retzat beti da berezia Eibarren 
aritzea, beti ematen dio beste 
puntu bat ikuskizunari.

Antzerkiarekin lotuta, ‘Tar-
zan tratamenduan’ antzez-
lana prestatzen diharduzu. 
Nolako lana da eta nolako 
lana egiten diharduzu bertan?
Kasu honetan antzezlanaren 
musika konposatzen ibili naiz. 
Gorakadatik sortutako lan-
talde batekin gabiltza egiten 
‘Tarzan tratamenduan’ eta 
antzezlan bien zuzendaria 
bera da, Jose Carlos Garcia 
portugaldarra, Lisboako Com-
panhia do Chapito talde eza-
guneko kidea. Momentu hone-
tan antzezlanari azken ukituak 
ematen ari gara, 20eko estrei-
naldiaren aurretik. Antzez-
lan honetan ez dut zuzenean 
joko, konposatzen eta soinua 
lantzen dihardut. Oso ekoiz-
pen interesgarria da eta, gai-
nera, eibartar bat dago akto-
reen artean: Irene Hernando. 
Pianoa jo eta abestu egingo du 
ikuskizunean. Esan, bestetik, 
abenduaren 4an Eibarren es-
kainiko dugula ikuskizuna.

Alde handia dago musika an-
tzezlan baterako edo disko 
baterako lantzeko orduan?

Gauza ezberdinak dira, ez dute 
zerikusirik. Norberaren lanean 
ibiltzea askoz ere prozesu ba-
kartiagoa da. Ostera, antzer-
kiaren edo zinearen munduan 
musika egiteko prozesua ko-
lektiboagoa da. Gauzak behar 
den bezala egiteko, taldearekin 
batera egon behar zara lehe-
nengo momentutik. Testua, 
zuzendaria eta aktoreak eza-
gutu behar dituzu, eta entse-
guetan hasieratik egon behar 
zara. Entseguak aztertu egin 
behar dituzu eta guztiz mur-
gildu behar zara bertan. Nahiz 
eta taula gainean ez egon, ordu 
asko sartu behar dira. Eztabai-

da asko egon behar da eta, gai-
nera, hartzen diren erabakiak 
ez dira norberarenak. Musika 
eszenikoek suziri lana egiten 
dute. Izan ere, musikari beza-
la lanean bazabiltza ere, ez da 
zuretako zerbait, beste pro-
duktu baterako egiten duzu 
lan. Azken produktua antzerki 
pieza da, ez zure abestia edo 
konposaketa. Baloreak ezber-
dinak dira eta zu horretarako 
zaude. Gainera, konposaketak 
denbora-, espazio- eta ekintza-
eszenikoetara moldatu behar 
dira. Antzezlanetan musika-
rien lana argiztapenekoen edo 
jantzitegikoen lana bezain ga-

rrantzitsua da, beste elementu 
bat gehiago da.

Antzerkiko lanez aparte, ba-
duzu beste proiektu musika-
lik esku artean?
Nazioarteko banda batekin 
biran nabil. ‘Duintasunezko 
bira’ du izena eta Kurdistan, 
Armenia, Argelia, Flandria 
eta Euskal Herriko musika-
riak gabiltza. Irakeko eta Si-
riako errefuxiatuei laguntzeko 
proiektua da.

‘Mugarik gabeko musikariak’ 
elkartearekin zerikusia du 
proiektuak?
‘Mugarik gabeko musikariak’ 
elkartearekin kanpaina bat 
egin genuen, instrumentuen 
bankuaren kanpaina, baina 
‘Duintasunezko bira’ inde-
pendentea da. Abenduaren 
9an Zamoran egongo gara eta, 
gero, Espainiako beste toki ba-
tzuetatik ibiliko gara.

Euskal Herrira ekarriko du-
zue?
Momentuz ez dugu ezer zehaz-
tu, baina badaude konfirma-
tu bariko data batzuk. Izango 
duzue horren berri.

Jatorri ezberdinetako mu-
sikariak batu zarete proiek-
tuan. Musikak mugak gain-
ditzen ditu?
Bai. Topikoa da, baina egia 
da era berean. Urtebete baino 
gehiago daramagu elkarrekin 
eta oso gustora gabiltza. El-
karlanak bere fruituak eman 
ditu eta Daeshek suntsitutako 
eskola batzuk berriztu ditugu 
egindako lanari esker, besteak 
beste.

Arlo musikalari begira, jato-
rri ezberdinetakoak izanda, 
ikusi duzue zuen arteko an-
tzekotasunik?
Azken neurrian, munduko 
musiketan, hurbildu ezkero, 
galaxia asko daude, eta galaxia 
horretan antzeko ikuspuntuak 
aurkitzen dira. Nahiz eta ja-
torri ezberdinak eduki, ondo 
moldatzen gara. Esperimen-
tuak egiten ditugu eta momen-
tuz ondo atera dira.

“‘Duintasunezko bira’-ri esker 
Daesh-ek suntsitutako eskola  
batzuk berritu ahal izan ditugu”

“Antzerkiarekin urte askotako 
harremana dut eta oso gustura  
nabil aktorearena egiten”
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Txikitan esan ziguten Armeria Eskolatik San Andres eskolara 
kilometro bateko distantzia zegoela, eta bizitza guztian zehar 
eskala hori aplikatu dut distantziak kalkulatzeko orduan. Ha-
mar kilometroko ibilaldia egitera goazela? Ba neure buruan 
hamar aldiz egiten nuen Armeriatik San Andresera.

Azalera bat neurtzeko, ostera, ez dago foball zelaiekin aldera-
tzea bezalako tresnarik. Hedabideetan asko hedatu da formula 

hau, zerbaitetarako balio 
izango balu bezala. Foball 
zelai batek 0,7 hektarea 
ditu. Beraz, kalkulua egi-
tea ez da berehalako gauza, 
niretzat behintzat. Baina 
horren harira, galdera bat 
etortzen zait burura. In-
dian, adibidez, nola egingo 
dute alderaketa hori? Hek-
tareak cricket zelaietan kal-
kulatzen dituzte? Zenbat 
neurtzen du cricket zelai 
batek? Hori bai, okerragoa 
izango litzateke AEB-koak 
izango bagina eta yarda eta 
akreetan neurtzen ibili izan 
beharko bagina. Ingelesa 
eta euren kultura mundu-

ra hedatzen arrakasta izan dute estatubatuarrek, baina neu-
rriekin ez dute arrakastarik izan. Zerbaitengatik izango da.

Denbora neurtzeko ere alternatibak daude. Adibidez, Ei-
bartik Bilbora doan autobusak Metallicaren 10 abesti inguru 
irauten ditu. The Beatles edo punk taldeen eskalan, ostera, 
bikoitza. Bakoitzaren gustuen arabera doa hori. Musika albo 
batera lagata, lagun batek, adibidez, erretako zigarroetan kal-
kulatzen zuen denbora. “-Zenbat denbora egon zara zain?”, 
“-Bi zigarro eta erdi”.

Orain, eskumuturrean daramatzagun gailu berriekin, gero 
eta gauza gehiago neurtzea lortzen dugu. Badu bere alde ona, 
baina den-dena neurtzea ere... Denbora librea neurtzen dugu 
orain, ahalik eta zuku gehiena ateratzeko. Ordu erdiz telesail 
bat ikusiko dut, hurrengo orduan irakurri, hurrengoan ki-
rola... Denbora librea ardura bihurtu dugu eta, aisialdirako 
gauzak egiteko orduan ere, beti neurtzen. Adibidez, paseo bat 
ematera goaz eta pausuak, bihotzaren taupadak, denbora... 
neurtzen ditugu. Ez dakidana da nola neurtu daitekeen gaur 
egungo gizartearen tentelkeria.

Neurtzen

"Denbora 
librea ardura 
bihurtu dugu 
eta, aisialdirako 
gauzak egiteko 
orduan ere, beti 
neurtzen" 

Zinean palomitak jatearen kontu honekin eta gaur bertan, 
testua idazten dudan bitartean, janari eta edarien kontsumoa 
debekatzeari dagokionean Justizia Auzitegiak gure lehenda-
kari errukitsuari arrazoia eman ondoren, Coliseo antzokian 
pentsatzen jarri naiz eta pentsatu dut horrek guztiak ez duela 
arazo erantsirik ekarriko Eibarko publikoarentzat, arau hau 
indarrean dagoelako 2007an antzokia berriz zabaldu zenetik.

Hau esanda, zinera joatea zaildu egiten didaten beste arrazoi 
batzuk ditut. Pelikula euskaldunen bat edo denbora-pasarako 
tradizioa izatearekin apurtzen duen blockbusterren bat ken-
duta, orokorrean oso eskaintza gutxi dago zine independen-
tea ikusteko. Baina badago bereziki haserrea sortzen didan 
beste zerbait: Euskal Herrian oso alternatiba gutxi dagoela 
pelikulak bertsio originalean ikusteko. Beste autonomia erki-
degoekin alderatuz, emanaldiak nuluak dira edo ezorduetan, 
eta orokorrean Bilbo edo Donostia bezalako hirietan, horrek 
dakarren gastu estrarekin.

Badaude salbuespenak, Ermuako Antzokiaren kasuan bezala, 
non eguenero, 20:30ean, zine-kluba dagoen. Gogoratzen dut 
2007. urtearen inguruan Unira joaten ginela pelikula batzuk 
ikustera edo, denboran hurbilago, urtero hainbat herritatik 
pasatzen den Mendifilm jaialdira joatea, eta Asier Errasti Film 

Laburren jaialdira ere. Badaezpada eta informazio faltagatik 
hanka sartzeko beldurrez, Google lagunari galdetu diot eta 
Eibarren egindako azken zine-kluben erreferentziak 2011. edo 
2012. urteetakoak dira. Pentsatzen dut gehiago programatu 
ez badira, funtzionatu ez dutelako izango dela.

Beti geratuko zaigu zinea etxean ikusteko aukera, gaur 
egun dauden aukera guztiekin eta inork palomitak jatea de-
bekatu gabe.

Palomitak

“Oso alternatiba gutxi dago 
pelikulak bertsio originalean 
ikusteko. Beste autonomia 
erkidegoekin alderatuz, 
emanaldiak nuluak dira edo 
ezorduetan”

David Karba
David Karba

Ekhi Belar
Ekhi Belar
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>>> Oraingoan Maika Brust 
internazionalaren fitxaketa 
izan da azken berria: Baiona-
ko jokalari-ohia denboraldi 
amaierara arte izango da ei-
bartarrekin. Ohorezko eta Goi 
Mailako lehietan eskarmentu 
handiko jokalaria izateaz gain, 
Espainiako selekzioarekin ere 
jokatu du behin baino gehiago-
tan. Bere indarra eta esperien-
tzia oso baliagarriak egingo 
zaizkio Eibarko taldeari eta, 
bigarren lerrokoa izan arren, 
lehen lerroan eta 8 bezala ere 
jokatu dezake.

Ohorezko Mailan jokatzen 
duen Eibarko lehen talde ho-
rrek puntu bakarrera duen 
Olimpico de Pozuelo hartuko 
du asteburu honetan Unben 
inolako erraztasunik izango 
ez duen norgehiagokan. Puntu 

garrantzitsuak izango dira goi 
postuei begira, une honetan 
Complutense Cisneros delako 
liderra, 15 punturekin, hirura 
Majadahonda eta Eibar Rugby 
daudelako eta laura Pozuelo 
oraingo aurkari bera.

Gizonezkoen taldeak, bes-
talde, Palenciari irabazi zion 
azken jardunaldian, Unben 
39-12 nagusituta. Orain eibar-
tarrek bost puntu dituzte eta 
Valtecsarekin daude berdindu-
ta, Uribealdeak eta Bera Berak 
baino puntu bat gehiagorekin; 
atzean geratu dira Palencia eta 
Vithas Gaztedi, puntu baka-
rrarekin. Asteburu honetan 
Uribealdeari egingo diote bi-
sita: parekatutako partidua 
aurreikusten da, garrantzi han-
dikoa beraz sailkapenean au-
rrera egiteko.

Eibar Rugbykoek euren talde nagusiak indartzen jarraitzen dute

Gazteen mailetako foball 
derbiak Urkirentzat izan ziren

>>> Bar Txokok ez zuen jakin 
izan atsedenaldi hori guztiz 
aprobetxatzea, Adahi Eraie-
der-ekin binako berdinketa-
rekin konformatu behar izan 
zuelako. Ez zen gauza bera ger-
tatu Garajes Garciarekin, azken 
horrek Chic azken sailkatuari 
oso erraz irabazi ziolako (7-0), 
tartean Aparicioren hiru gole-
kin. Azken jardunaldiko beste 

partiduetan America Sports eta 
JMR Tankemans Ipur Sagar-
dotegia eta Bar Banaka baino 
gehiago izan ziren (3-2 eta 2-0, 
hurrenez hurren) eta Durangok 
eta Balik bana berdindu zuten. 
Sailkapen orokorrean, orain 
Txoko eta Garajes doaz aurre-
tik (13 punturekin) eta Feredu 
Bar EzDok taldeak jarraitzen 
die puntu bat gutxiagorekin.

Garajes Garcia eta Txoko 
foball-zaletuaren lidergoan, 
Fereduren atsedenaldia lagun>>> Gure herriko klub horrek 

ez zuen azkena asteburu one-
na izan, baina gazteen arteko 
lehietan bietan nagusitu zen 
Eibartarrak taldearen aurrean. 
Horrela, jubeniletako 1. Mai-
lan Urki B-k 3-2 irabazi zuen 
eta, maila bat beherago, kade-
teetako 1. Mailan 1-3 nagusitu 
zitzaion Eibartarrak taldea-
ri. Derbiez aparte, aipatutako 
partiduez gain, infantiletan 1. 
mailan urkitarrek 14-2 irabazi 

zioten Aretxabaleta C-ri, baina 
infantil txikietan urkitarrek 
10-0 galdu zutenAretxabale-
tan bertan.

Bestalde, Urki FT klubetik 
jasotako ohar batean diote-
nez, aurtengo Gabonetako lo-
teria-boletoak (30.376 zenba-
kia) jasotzeko interesa dutenek 
Coliseo ondoko Errebalgo ad-
ministrazioan erosi ditzakete, 
dezimo zein partizipazio mo-
dalitateetan.

>>> Gure herriko Inda Team 
taldeko borrokalaria puntue-
tara nagusitu zen indar pareka-
tua erakutsi zuen kick boxing 
top fighters lehian. Errente-
riako Orereta frontoian joka-
tutako borrokaldian Jose Pi-

nela debarrak lan bikaina egin 
behar izan zuen kaiola barruan 
jokatutako hiru asaltoetan; eu-
retako bakoitzak bi munutuko 
iraupena izan zuen eta, borroka 
lehiatua izateaz gain, ikusleek 
ere asko gozatu zuten.

Inda Team taldeko Jose Pinela 
borrokalaria garaile izan zen 
Errenteriako jaialdian

Fitxaketak emakumezkoen zein gizonezkoen taldeetan egin dira.
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>>> Asola Berriko ordezkariak 
zortzi txirlo bota zituen Euskal 
Herriko 31. hiru txirlo txapel-
ketaren hirugarren jardunal-
dian; berarekin berdindu zu-
ten Santos Muñoz Azkoitiko 
Floreagako eta Xabier Loiola 
Elgoibarko San Migueleko or-
dezkariek, baina Astigarraga-
rentzat izan zen garaipena. Sei 
txirlo bota zituen Olaitz Rodri-
guez eibartarrak.

Lauzirika Herri Bolatokixen 
jokatutakoaren ondoren, sail-
kapen nagusian Jose Gabriel 
Nuñez soraluzetarra da lider. 
San Andres bolatokiko ordezka-
riaren atzetik daude Ion Aran-
solo markinarra (hiru txirlora) 

eta boskote bat laura, tartean 
Asola Berriko Bittor Rodriguez 
eta Bittor Ugarteburu. Azken 
bi horiek nagusi dira betera-
noetan, Mateo Guenaga mar-
kinarrarekin batera, eta ema-
kumezkoetan Olaitz Rodriguez 
eibartarra dago gorenean, Aitzi-
ber Olaizola elgoibartarrarekin 
berdinduta (txirlo bakarrera ja-
rraitzen die Asola Berriko Enara 
Montielek). Eta bikoteka Aran-
solo eta Jose Angel Fernandez 
markinarrak nagusitzen diren 
bezala, taldeka eibartarrak dira 
jaun eta jabe: Asola Berri A da 
lider eta Asola Berri B bigarren, 
bi txirlora, San Migel A bostera 
dagoen bitartean.

Txapelketako laugarren eta 
azken jaurtialdia bihar jokatu-
ko da Azpeitiko Garmendipe 
bolatokian, 17:00etatik aurre-
ra, eta horrek paso emango dio 
hurrengo zapatuan, hilak 20, 
Ziortza-Bolibarko Iruzubie-
tan jokatuko den ondorengo-
ko Lehendakari Txapelketari. 
Ohikoa denez, sailkapen oroko-
rreko 64 onenek hartuko dute 
parte hor, kanporaketa bidez 

erabakiko den torneoan. Ira-
bazleak txapela, 300 euro eta 
Asola Berriko Oier Ugarteburu 
bolariaren margolana jasoko 
du, bigarrenak 200 euro eta 
hirugarrenak beste 100 iraba-
ziko duten bitartean. Gu ere 
bai! ekimeneko kideak izango 
dira bertan, Euskal Herritik 
mundura! lelopean euskal se-
lekzioaren ofizialtasuna eska-
tzeko jardunean.

Asola Berriko B. Astigarraga 
nagusi Markina-Xemeingo 
tiraldian 71 bolariren artean

Senior mailako gizonezkoen 
talde biak garaile waterpolo 
ligako azken jardunaldian

>>> Urte eta erdiren ondoren, 
Kalamua Korrikalari Talde-
koek hain gogoko duten trail 
topaketa egiteko aukera izan 
zuten aurreko domekan. Go-
gotsu ekin zioten, gainera, sa-
soi berriari, ikusita eguraldiak 
ere beretik ipini zuela. Aurreko 
egunetako euriak atseden har-
tu zuen goiz horretan eta, ateri 
zegoela aprobetxatuz, ibilbi-

dea ere nahiko garbi izan zuten 
bide guztian. 14 kilometro eta 
760 metroko desnibela gaindi-
tu zuen San Salbador, Illordo, 
Topinburu eta Galdaramiño 
ingurutik ibili zen korrikalari 
taldeak eta “hurrengokoaren 
zain” geratu ziren parte-har-
tzaileek: gauzak ondo bidean 
abenduaren 24an izango dute 
hitzordua, Gabontrailean.

Udazkentrailean parte 
hartu zutenek dagoeneko 
Gabontraila dute ikuspuntuan

>>> Euskal Herriko Ligako 1. 
mailako partiduan Urbat Ur-
kotronik-eko talde nagusiak 
8-4 irabazi zion Sestaori eta, 
horrela, aurreneko bi jardu-
naldietan izandako berdinke-
ten ondoren, aurrerapausua 
eman du oraingoan, “partidu 
txukun eta, batez ere defen-
tsa lanean, solidaritate handi-
koan”. Sestao aurkaria ere talde 
antolatu eta iraunkor bezala 

azaldu bazen ere, eibartarrek 
jakin izan zuten euren burua 
sakrifikatzen. Bigarren taldeak, 
bestalde, 6-14 irabazi zion Club 
Deportivo Bilbaori Bizkaiko 
hiriburuan, azkar bideratu eta 
kontrolatzeko arazorik gabeko 
neurketan. Iaz erakutsi ez zuen 
egonkortasunaren jabe dela 
erakutsi zuen Euskal Herriko 
2. mailako ligan jokatzen duen 
Urbat B taldeak. Parte-hartzaileak abiapuntu eta helmuga izan zuten Depor aurrean.
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Eibar Igerixan-eko ordezkariak 
maila onean Probintziarteko 
Ligako bigarren jardunaldian
>>> Zazpi neska eta lau mu-
til: horiek osatu zuten Eibar 
Igerixan-eko ordezkaritza 
Azkoitiko Zubiaurre kirol-
degian jokatutako Neguko 
Ligaren bigarren jardunal-
dian. Eurekin batera jardun 
zuten baita Nora Guineak eta 
Paula Calvok ere, bi horiek 
eskolen arteko taldean; ez 
hori bakarrik, Calvok 50 eta 
200 libreak eta 100 bizkar 
erakoa irabazi baitzituen. 
Federatutako igerilariei da-

gokienez, azpimarratzekoa 
da beste behin erreleboetan 
erakutsitako maila: nesken 
4x100 libreen erreleboetan 
lehenengoak izan ziren (Mi-
ren Galdos, Maddi Maguregi, 
Malen Beobide eta Maialen 
Gomez), mutilena hirugarren 
sailkatzen zen bitartean. Ba-
nakako probetan, bestalde, 
Galdos eta Beobide bigarren 
izan ziren 200 bizkarrean eta 
100 bularrean, hurrenez hu-
rren; eta Roke Etxeberriak 

postu bera eskuratu zuen 100 
bular eta 200 librean, eta Iker 
Calvok 200 bularreko proba 
bereganatu zuen. 

Azken horrek, gainera, Gi-
puzkoako selekzioarekin har-
tu zuen parte Iruñan jokatu-
tako Selekzioarteko Euskal 
Herriko Txapelketan. Gipuz-
koarrek irabazitako txapel ho-

rretan, Calvok 200 librean 
hartu zuen parte (2.03.55 
denbora egin zuen). 

Bihar, bestalde, alebin 
mailako igeriketa ligaren 
bigarren jardunaldia joka-
tuko da Ipuruan; hori dela-
eta, igerilekua itxita egongo 
da arratsaldeko 16:00etatik 
18:00etara.

Afizionatuen mailako bi pilota 
partidu gaur Astelenan

Kalamuako 12 ordezkari 
Euskadiko selekzioarekin
>>> Eibar Hiria Jiu-Jitsu Tor-
neoan eskuratutako emaitza 
bikainen ondoren, osatu den 
Euskadiko selekzioan Eibarko 
klubaren 12 ordezkari izango 
dira hurrengo lehiaketetara-
ko. Eibarko torneoaren sei-
garren edizioan eibartarren 
lorpenak paregabeak izan zi-
ren eta, horrela, 18 dominen 
jabe egin ziren Kalamuakoak: 
bost urrezkoak izan ziren, sei 

zilarrezkoak eta beste zazpiak 
brontzezkoak. Datorren as-
teburuan Kalamuakoek Ma-
drilen izango dute hurren-
go erronka, Kiroletako Goi 
Kontseiluko kiroldegian hain 
zuzen. Finalak zapatu arra-
tsaldean eta domeka goizean 
jokatu beharko dituzte: zapa-
tuan Ne Waza modalitatekoak 
eta hurrengo egunean borroka 
modalitatekoak.

>>> Arratsaldeko 18:30ean 
hasiko den jaialdian Gipuz-
koako txapelketari dagozkion 
neurketak jokatuko dira: has-
teko, errendimendu mailako 
eskuz banakakoan, Eibarko 
Klub Deportiboko Varona pi-
lotariak Aretxabaletako Otazu 
izango du aurrez-aurre; eta, 
jarraian, kadeteen mailako bi-
nakakoan, Soraluzeko Ibarrak 
eta Caramanzanak osatutako 
bikoteak Errenteriako Aiesta-
ran-Lizarazu bikotea izango 
du aurkari.

Klub Deportiboko ordez-
kariek ez zuten emaitza onik 
izan azken jardunaldian. Orain 
arte lan erdiak eginda, helduen 
mailan Azkargorta, Conde eta 
Txurrukak osatzen duten tal-
dea bosgarren da Gipuzkoako 
txapelketan, eta Narbaiza eta 
Agirresarobe seigarrenak dira, 
bakoitza bere taldean. Erren-
dimenduko sailkapenei begi-
ra, alebinetan Gil bere taldeko 
bigarrena da eta infantiletan 
Varona bere taldeko hiruga-
rrena da.

Nekane Muguruza podiumaren gorenean Eibar Hiria Torneoan.

Alaves eta Alcorcon aurkari 
Eibar FT-ren bi taldeentzat
>>> Gizonezkoen taldeak Ma-
drilgo hamaikakoa hartuko du 
bihar arratsaldez, 18:15ean 
hasiko den partiduan, Ipu-
ruan. Garitanoren mutilak ira-
bazteko faborito dira, sailka-
penean bigarren direlako 28 
punturekin Alcorconek, az-
kena izateaz gain, orain arte 
zortzi besterik ez dituelako 
eskuratu.

Iberdrola 1. Mailan jokatzen 
duen emakumezkoen taldeak, 
bestalde, etxetik kanpo jokatu-
ko du, oso urruti joan behar ez 

badu ere: Alaves bisitatuko du 
domeka arratsaldez, 16:00etan 
hasiko den neurketa. Hiriburu-
koen talde igoberria aurretik 
dute eibartarrek, bost puntura, 
denboraldiari hasiera bikaina 
eman ondoren.
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Komikia astelehenean argi-
taratuko duzu, baina GARA 
eta NAIZeko harpidedunek 
izan dute eskuratzeko au-
kera. Jaso duzu lehenengo 
feedbacka?
Komikiak Su Ta Garreko ki-
deen esku daude oraindik (ba-
rreak). Aurreko barixakuan 
Xabik (Bastida) inprimategitik 
jaso zituen eta oraindik ez dut 
komikia eskuen artean eduki. 
Gogotsu nago.

Su Ta Garrekoek prozesu guz-
tia gertutik jarraitu dute?
Bai! 2017an elkartu ginen mo-
mentutik, ardurarekin eta go-
goarekin jarraitu dute proze-
sua. Euren proiektua izango 
balitz bezala bizi izan dute, 
proiektua bere egin dute.

Nola jaso zuten zure propo-
samena?
2010. eta 2017. urteen artean 
Pirritx eta Porrotxekin egin 

nuen lan, eta zenbait saiotan 
Aitorrekin (Gorosabel) koin-
tziditu nuen. 2017ko ekainean, 
Diman pailazoekin saioa es-
kaini behar genuen eta, dena 
montatu ondoren, kafea har-
tzera joan ginen. Kasualitatez, 
taberna pareko frontoian Xabi 
ikusi nuen, bertan kontzertua 
eskaintzeko tokia aztertzen. 
Berba egitera joan ginen eta, 
berba egin eta agurtu ondoren, 
berriz itzuli nintzen eta Su Ta 

Garri buruzko komiki baten 
zirriborroa nuela esan nion. 
“Bale, bale”, erantzun zidan. 
Abuztuan, Dani Fano komi-
kigilearekin bat egin nuen eta, 
komikiaren berri eman nio-
nean, aurrera egiteko esan zi-
dan. Bera erantzuna ikusita, 
Su Ta Garrekoekin berba ondo 
egin behar nuela ikusi nuen.

Nolakoa izan zen eurekin izan 
zenuen lehen bilera?

Su Ta Gar musika taldearen abestiak komiki bihurtu dituzte Alex Tellok eta Julen Ribasek. Ideia Telloren burutik eta 
talde eibartarrarekiko duen mirespenetik irten da, eta marrazkiak Ribasen esku magikotik atera dira. Tellok oraindik 
ezin du sinetsi bere idoloekin elkarlanean ibili denik, baina ametsak egia bihurtzen dira eta ‘Sua’ komikiak azaroaren 
15ean ikusiko du argia.

“Fikzio istorioa da, baina Suak 
bizitzen duenaren esentzia
Su Ta Garren diskoetan dago”

<<<  ALEX TELLO  •  ’Sua’ komikiaren egilea  >>>

Jolas moduan hasi zuena errealitate bihurtu du Alex Tellok.
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Azitaingo Vinagre tabernan 
bildu ginen. Hor hasi zen ‘Sua’ 
egosten. Zirriborroa Su Ta Ga-
rren abesti guztiekin egin nuen. 
Beraz, pentsa nolako totxoa 
eraman nien. Aitorrek eta 
Xabik isilik entzun zizkidaten 
azalpenak eta, amaitu ondoren, 
isilik jarraitu zuten. Emozio-
natuta zeudela esan zidaten.

Hasieratik izan zenuen bu-
ruan komikia egitea?
Lehendabiziko ideia antzerki-
musikala egitea zen, Broadway 
estiloan. Euskal gazte baten 
historia hiru ekitalditan. Bai-
na ikusi nuen ez zela bideraga-
rria eta, denborarekin, komiki 
bat egin nezakeela ikusi nuen. 
Zorionez, Su Ta Garrekoei ko-
mikiaren ideia ondo iruditu 
zitzaien. Gainera, normalean 
ez dira animatzen kanpotik 
datozen proposamenak egite-
ra, salbuespenak salbuespen, 
zerbait sentitu behar dutela-
ko, eta komikiarekin zerbait 
sentitu zuten.

Taldearen onespena izanda, 
zeintzuk izan ziren hurrengo 
pausoak?
Bigarren bilera bat egin ge-
nuen, Vinagren bertan, eta 
Dani Fano etorri zen. Danik 
komikia gauzatzeko eman 
beharreko pausoak azaldu ziz-
kigun: marrazkilaria bilatu, 
kostu ekonomikoa kalkulatu… 
eta harrezkero Xabi eta Aitor 
hor egon dira momentu oro.

Nola lortu duzu Su Ta Garren 
abestiak komiki bihurtzea?
Gidoia egiteko orduan abestie-
tako zatiak aukeratuak nituen 
eta oso ondo josita zeuden. Is-
torioa oso argi nuen lehenengo 
momentutik. Bi urte pasa ni-
tuen zirriborroa egiten, denbo-
ra librea nuen momentuetan. 
Niretzat jolasa zen, komikia 
ez nuen egin Su Ta Garrekoei 
erakustea pentsatuz. Ez nuen 
gidoi literariorik, baina zirri-
borroa ondo antolatuta zegoen 
eta bisuala zen. Orduan, Jule-
nek (Ribas) zirriborroa hartu 
zuenenean, bazuen nondik jo 
bere iruditegi propioa eratzen 
hasteko. Nik Sua protagonista 

nor den eta bere istorioa zein 
den zehaztu nuen, baina Jule-
nek sortu du bere inguruko iru-
ditegia eta bete-betean asmatu 
du. Bera ere Su Ta Garren zale 
amorratua da eta asko igartzen 
da egin duen lanean. Lan izu-
garria egin du.

Zein istorio kontatzen du ko-
mikiak?
Sua izeneko gazteak ez du esti-
mulu berezirik bizitzaren au-
rrean. Egunean bizi da, aurrera 
begirako itxaropen handirik 
gabe, 20 urteko jubilatua beza-
la. Orduan, bere motorrarekin 

bueltaka ibiltzen da, tabernara 
doa kafea hartzera, batzuetan 
lagunekin eta beste batzuetan 
bakarrik, eta munduan gerta-
tzen diren zoritxarrek eta in-
justiziek sumindu egiten dute. 
Lanik gabe, gurasoekin gora-
beherak, mundua ustelduta… 
“Zer da hau?”, pentsatzen du. 
Parrandan aurkitzen du ihes-
bidea, baina baita maitasuna 
ere eta, horrekin batera, mai-
temina. Horrek beste ihesbi-
de batzuk bilatzera eramando 
du, baina ez diote ongizatea 
ematen eta okertzen joaten da. 
Zuloan erortzen da, baina mu-

sikari helduta handik irtengo 
da eta bere gogoa askatzeko 
modua aurkituko du. Horrela, 
beste arazo batzuekin egingo 
du topo: arazo sozialak, poli-
tikoak… Bere bidea aurkitzen 
du, baina ez da bide samurra 
izango.

Su Ta Garrek urte asko darama-
tza martxan eta bere diskoe-
tan bilakaera bat atzematen 
da. Komikiak hori islatzen du?
Ez dakit. Suaren kasuan ebo-
luzio bat dago, ibilbide bat. Ju-
lenek ondo landu du kolorea-
ren kontua eta horren bitartez 
ondo islatzen da bilakaera 
hori. Baina, bestetik, komikian 
ez dugu abestien ordena kro-
nologikoa errespetatu, letrei 
begiratu diegu gehiago. Urte 
ezberdinetako abestiak bata 
besteari josita aurkitu ditza-
kegu. Fikzio istorioa da, baina 
Suak bizitzen duenaren esen-
tzia Su Ta Garren diskoetan 
dago. Ez da nahita egindako 
zerbait izan, horrela gertatu 
da. Hemen euskal gazte baten 
istorioa kontatzen da eta oso 
fidela da Su Ta Garrek eman-
dako transmisioarekin.

Azken neurrian, musikaren bi-
tartez errealitate bat kontatu 
du Su Ta Garrek.
Bai, eta hor sartzen da iden-
tifikazioaren kontua. Denok, 
eta euskaldunok are gehia-
go, komikian kontatzen di-
ren gauzekin identifikatzeko 
momentuak aurkituko ditugu. 
Bestetik, komikia irakurtzen 
dudanean musika etortzen 
zait burura. Kantuak ezagu-
tzen ditudanez, marrazkiak 
ikusteko eta testua irakurtze-
rako momentuan abestiak ba-
rrenean entzuten ditut. Oso 
efektu bitxia da. Komikiak soi-
nu banda duela esan daiteke. 
Hala ere, posible da abestiak 
idatzi zituzten momentuan 
letrek zentzu bat izatea eta 
komikian, berbak testuin-
gurutik atera ondoren, letrei 
beste zentzu bat eman izana, 
baina zentzu berri horrek ez 
du kaltetzen abestiaren jato-
rrizko zentzua, beste bizitza 
bat ematen dio.

“Proiektua aurkeztu nienean, 
Aitorrek eta Xabik isilik entzun 
zizkidaten azalpenak eta, amaitu 
ondoren, isilik jarraitu zuten. 
Emozionatuta zeudela esan zidaten”
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Blues Hotsak jaialdiak doinu 
beltzez jantziko du Soraluze 
hilaren 19tik 28ra, pandemia-
ren aurretik abiatutako Blues 
Hotsak jaialdiaren hirugarren 
edizioan. Bertan musika eta iru-
diak tartekatuko dira, antola-
tutako programazioan ema-
kumeen papera nagusitzeaz 
gain. Kontzertuak Soraluzeko 
Herriko Antzokian izango dira, 
beti ere arratsaldeko 20:00etan 
hasita.

Blues Hotsak jaialdia hartuko du 
Soraluzek datorren barixakutik 
hasi eta hilaren 28ra bitartean

Euskaltzaleen Topaguneak 
‘Haurren aurrean helduok 
heldu’ ekimena jarri du abian. 
Ariketa praktikoa izango da, 
azaroaren 22an hasi eta aben-
duaren 5ean amaituko dena. 
Aste honetan bertan Donostia-
ko Koldo Mitxelena kulturgu-
nean egindako aurkezpenean 
azaldutakoari jarraituz, helbu-
rua “guraso, hezitzaile, lagun 
heldu, zaintzaile eta umeekin 
egoten diren bestelako seni-
deek euren arteko hizkuntza-
praktikak aldatzea eta euskara 
gehiago erabiltzea” da.

Euskaltzaleen Topaguneak 
koordinatutako ekimena bada 
ere, Euskal Herri osoko 80 he-
rrik baino gehiagok antolatu-
ko dute ariketa praktikoa eu-

ren eremuetan (Eibar barne): 
herriko plazetan, parkeetan, 
eskola irteeretan, etxeetan eta 
helduak haurrekin biltzen diren 
inguruetan.

Euskaraldian sustatzen diren 
portaerak sozializatzen jarrai-
tu nahi dute ekimen horrekin.  
Oraingo honetan helduen ere-
dugarritasunari ere errepara-
tu nahi diote antolatzaileek. 
Arrate Gisasolak dioen mo-
duan, “erabilera sozialaren ere-
durik ez badago, haurrek hiz-
kuntza ikasi bai, baina ez dute 
jardungo. Euskara egoera eta 
testuinguru guztietan ohikoa 
dela sumatu behar dute haur 
eta gaztetxoek, etorkizunean 
beraiek ere hala jokatzea nahi 
badugu”. 

“Haurren aurrean helduok 
heldu” ekimena abiatuko da 
azaroaren 22an

Titirijai Nazioarteko Txotxon-
gilo Jaialdiko “Kukuryku” 
umeendako ikuskizuna eskai-
niko du Poloniako Ola Muchin 
taldeak azaroaren 20an, zapa-
tuan, 17:00etan Coliseo antzo-
kian, Udalak Tolosako Ekin-
bide Etxearen laguntzarekin 

antolatutako saioan. Osvaldo 
Drevno azti ezagunak berriro 
harritu ditu ikusleak bere ilusio 
bitxi eta sinestezinekin, 4 urte-
tik gorako umeentzat pentsatu-
tako ikuskizun mutuan. Sarre-
rak 5 euro balio ditu eta ohiko 
bideei jarraituz erosi daiteke.

“Kukuryku” berba bariko 
txotxongilo saioa umeentzat

Eguenean, 20:00etan, “Ko-
paz kopa” antzezlan estreinatu 
berria eskainiko du Ados Tea-
troak, euskeraz, Coliseoan. Gar-
bi Losadak zuzendutako lana 
Rex Pickett-en ‘Entre copas/
Sideways’ eleberriaren euska-
razko bertsioa da, Losadak be-
rak eta Jose Antonio Vitoriak 
moldatu eta Ane Labakak itzu-
litako antzezlana. Asier Sota, 
Iñigo Aranbarri, Ainhoa Aierbe 
eta Ainara Ortega dira  prota-
gonistak eta, diotenez, “hasie-
ran komedia hutsala badirudi 
ere, antzezlana garatzen doan 
neurrian, karga sakonagoa be-
reganatzen doa. Detailez jo-
sitako istorio txikiak konta-
tzen dira antzezlan honetan” 

Ados Teatroa-k eta Bidebitarte 
Kooperatiba-k produzitutako 
antzezlana xumetasunez kon-
tatutako istorioa da: “Entrete-
nitzeari utzi gabe, bakardadea, 
indibidualismoa, laguntasuna 
eta malenkonia bezalako gaie-
tan murgiltzen da. ‘Kopaz kopa’ 
lanak gozatzera gonbidatzen 
gaitu, existentziaren momentu 
grisak alde batera uzten”.

Sarrerak 10 euro balio du (7 
euro Coliseoaren Lagunak txar-
telarekin) eta aurretik eros dai-
teke,  leihatilan (gaur eta aste-
lehenean, 17:30etik 19:30era) 
edo Kutxabank zerbitzuaren 
bitartez. Bestela,  ikuskizunaren 
aurretik salgai ipiniko dituzte, 
txarteldegian.

Ados Teatroak “Kopaz kopa” 
euskerazko komedia berria 
aurkeztuko du eguenean
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Bihar banatuko dituzte Eibarko 
Film Laburren jaialdiko sariak
Astelehenaz geroztik, egunero eskaini dituzte Asier Errasti 
Eibarko Film Laburren Jaialdira aurkeztutako film labu-
rrak, 52 lan guztira, eta gaur izango da azken proiekzio 
eguna, Coliseoan. 20:00etatik 21:30era ikusi ahal izango 
dira laburmetraiak, tartean Juanma Cano eibartarrak Jairo 
Berbel elgoibartarrarekin batera sortutako “Miscere” izen-
burukoa. Plano Corto elkarteak Udalaren laguntzarekin 
antolatutako jaialdia bihar arratsaldean, 19:30ean hasita 
agurtuko dute, irabazleei sariak banatuta

Ermuko Euskal Birusa Elkartea-
ren eskutik, aurten San Mar-
tin Azoka bueltan dugu berri-
ro, oraingoan bere 31. edizioan. 
Goizeko 11:00etan hasita, zazpi 
espaziotan banatutako progra-
mazioa eskainiko dute. Horrela, 
postuak, dantzak, saiheski-pintxoak eta taloak izango dira 
Plaza handian, artisauak Santiago plazan, herri-kirolak 
Martxoak 8 plazan, Itsasi taldeko joaldunak herriko kalee-
tan barrena ibiliko dira, Probalekun idi-pareak ibiliko dira 
lanean, San Martin plazan Kulki umeentzako jolasetarako 
tartea izango da eta Komentukuan ikastetxeetako postuak 
ipiniko dituzte. Sari-banaketa 13:30ean egingo da. Eta 
arratsaldean Luhartz taldearen erromeria (18:00etan), Biz-
kaiko gaiteroekin kalejira (19:00etan), errifaren zozketa, 
larraindantza saioa eta argazki-lehiaketaren sari banaketa 
egingo dira.

Erabat arrakastatsua izan zen “El amor brujo”. Pedro Pa-
lacinek zuzendutako Andres de Egiguren orkestra bikain 
aritu zen, Cristina del Barrioren ahotsak eta Maite Lorenzo, 
Juanma Cano eta Karmele Etxeberria antzezleek lagundu-
ta. Entseguko bideoa ikusteko QR kodea eskaneatu.

San Martin Azoka bihar Ermuan

Orkestraren emanaldi biribila

Eibarko AEK euskaltegikoek 
Gaztañerre eguneko ospaki-
zuna berreskuratu nahi dute 
aurten, iaz pandemiak eragin-
dako etena eta gero. Hori dela 
eta, eibartar guztiak gonbidatu 
nahi dituzte azaroaren 15ean, 

astelehena, 19:00etan Paloma 
tabernan elkartu eta eurekin 
batera ospatzera. Handik Ipu-
rua auzora abiatuko dira, triki-
tilariek lagundutako kalejiran, 
eta Terraza tabernan mokadu-
txoa egingo dute.

Hamaika Berbaldi egitasmoa-
ren baitan “Ez da kasualitatea” 
musikaz lagundutako berbal-
dia egingo da datorren asteko 
barixakuan, 19:30ean Portale-
ko aretoan. Eibarren Akebaik 
eta Matraka! neska* gazte tal-
deak lankidetzan bertso saio 
musikatua antolatu dute eta, 
esandakoaren arabera, “Lan-
ku Kultur Zerbitzuak kudea-

tutako saio honetan umorea, 
jolasa, gogoeta, emakumeon 
arteko konplizitatea, musika 
eta bertsoa uztartzen dira”. Mi-
ren Artetxe, Alaia Martin, Eli 
Pagola eta Nerea Ibarzabal ber-
tsolariek jardungo dute errima 
kontuetan, Amaia Agirre gai-
jartzaile dutela. Musikariak, 
berriz, Gari Otamendi eta Ixak 
Arruti izango dira.

Astelehenean Gaztañerre 
ospatzeko gonbidapen irekia  
egin dute AEK euskaltegikoek

“Ez da kasualitatea” bertso saio 
musikatua antolatu dute Akebaik 
eta Matrakak lankidetzan
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EIBAR KLISK BATEAN

Hip... hipikoa, hipnotizatuta. MALEN ILLARRAMENDI
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ERREPORTAJEA

Elkartasunetik elkarlanera. 
Sintoniatik sinkroniara. 
ANC, Omnium Cultural, 

FEEC, Artistes de la República 
eta Gure Eskuk indarrak batu 
dituzte 2022ko uztailaren 2an 
Pirinioetako Bidea egiteko. Eki-
menaren aurkezpena uztailean 
egin zuten eta, orduan esan 
zutena gogora ekarrita, “Piri-
nioetako Bidea 2022 ekimena 
mobilizazio berezia izango da, 
arrazoi askorengatik. Lehenik, 
Euskal Herriko eta Katalunia-
ko entitate sozialek elkarlanean 
antolatutako lehen mobilizazio 
herritarra delako. Mobilizazio 
ikusgarria izango da, aldarri-
kapena eta natura uztartuko 
dituena, baita zailtasuna eta 
edertasuna ere. Gure propo-
samena ezberdina eta bakarra 
da: mobilizazioa izateaz gain, 
dimentsio handiko ekintza ar-
tistiko bat izango da ere, pai-
saia, argiaren magia eta kultura 
bateratuz. Erronka kolektibo 
handi bat izango da mobilizazio 
hau, jakinik antolakuntza eta 

sinkronizazio ahalegin handia 
eskatuko duela. Zein da gure 
erronka? Pirinioetako ehunka 
gailur argiztatzea, aldi berean. 
Gure helburua 400 gailur baino 
gehiago argiztatzea da, Piri-
nio osoan, Higer lurmuturretik 
Creuseraino”.

400 gailur argiztatzea
Aurkezpen egunean Aiako Ha-
rria eta Pedraforca argiztatu 
zuten bezala, datorren urtean, 
2022ko uztailaren 2an, 400dik 
gora gailur argiztatuko dituz-
te, Pirinioetako luzerako 430 
kilometroetan, mutur batetik 
bestera zeharkatuko duen argi 
lerro bat sortuz, Mediterraneoa 
eta Atlantikoa elkar lotuz. Dio-
tenez, “giza kate argitsua sor-
tuko dugu, askatasun nahiak 
eta burujabetza osoko asmoak 
dituzten herritarrak elkartuz 
eta batuz. Parte hartzea ardatz 
duen mobilizazioa da, baina 
mendien zailtasun teknikoen 
arabera neurriratuta izango da. 
Maila ezberdinetako erronkak 

izango dira: batzuk, mendiza-
le talde eskarmentatuentzat 
soilik, eta beste batzuk, ordea, 
mendizale mota guztientzat. 
Ingurumenarekiko begirunea 
funtsezkoa izango da proiektu 
honetan. Horregatik, parte har-
tzeko orduan, izena emateko 
sistema bat egongo da, masi-
fikazioa saiheste aldera. Mila-
ka une magiko izango dituen 
mobilizazioa osatuko dugu, 
esperientzia ahaztezina, gure 
oroimenean luze iraungo duen 
mugarria”.

Mobilizazio eusko-katalan 
bateratu honen bidez, “buru-
jabetzako bidean elkarlanean 
aritu eta indarrak batzeko kon-
promiso herritarra” nabarmen-
du nahi dituzte. Eta, horrekin 
batera, nazioarteko komunita-
tearen arreta piztu nahi dute, 
“herrien autodeterminazio es-
kubidearen aldeko kausa jus-
tuari begira, harresiak bota eta 
irtenbide demokratikoak ireki-
tzen lagundu gaitzan Pirinioe-
tatik mundu osora”. ■

Datorren urteko 
uztailaren 2an 
Pirinioetako 
luzerako 430 
kilometroetako 
gailurrak 
argiztatuko dira

“Gailurra zain dugu” aurkeztuko du 
Gure Eskuk eguaztenean

Gure Eskuk batzar irekiak antolatu ditu Euskal Herriko hainbat eskualdetan eta Debabarrenekoa Eibarren izango da, 
eguaztenean, 19:00etan Arrate Kultur Elkartean. Bertan egongo dira Anartz Goia eta Jexux Olaziregi zuzendaritzako 
kideak, esku artean daukaten “Gailurra zain dugu” ekimenaren berri emateko prest. Adierazi dutenez, “izotza urtzen 

hasi da. Har dezagun bidea. Gure bidea. Orain arte ibilitakoa. Eta goazen toki berrietara. Orain arte iritsi ez garen 
tokietara. Bidea ibiliz egiten da. Gure esku dago!”.
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DENBORAPASAK
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AGENDA

BARIXAKUA 12

OMENALDIA
18:00 Mikel Oyarzabal 
foballariari harrera eta 
omenaldia, Eibarko 
Errealzaleak-en eskutik. 
Untzagan. 18:30 Udalak 
“Txopitea eta Pakea” emateko 
ekitaldia. Udaletxean (pleno 
aretoan).

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

ZAPATUA 13

JANTZI NEGUA
10:00/13:00 Greziako 
errefuxiatuentzat oinetakoak 
biltzea, Zaporeak elkartearen 
eskutik. Untzagako 
Jubiletxean, Beheko Tokian eta 
Amañako Kioskoan.

MANIFESTAZIOA
12:00  Debabarreneko 
pentsionisten taldeak 
deituta, eskualde mailako 
manifestazioa. Untzagan.

TXAPELKETA
12:00 II. Richard Memoriala” 
zurrukutuna txapelketa, 
bikoteka, Untzagako jubilatu 
etxearen gaineko terrazan.

KIROLA FAMILIAN
17:30 / 19:30 2-5 urteko haur 
eta familientzat. Ipurua 
kioldegian.

ZINEMA
19:30 Eibarko XXII. Film 
Laburren Jaialdiaren sari-
banaketa eta itxiera ekitaldia, 
Lekim Animazioen eskutik. 
Coliseoan.

ASTELEHENA 15

GAZTAÑERRE
18:00 Gaztaina erreak bazkide 
eta lagunentzat. Untzagako 
jubilatu etxean.

BATZARRA
18:00 Ipurua jubilatu etxean. 
Ondoren, txokolatea eta 
bizkotxoak Gaztañerre 
ospatzeko.

GAZTAÑERRE
19:00 “Ondra janak 
tabernaz taberna”, AEK 
euskaltegikoekin. Palomatik 
abiatuta, Ipuruara kalejira, 
trikitilariekin.

MARTITZENA 16

LIBURU AURKEZPENA
18:30 “Palabras dislocadas” 
liburuaren aurkezpena. 
Portalean.

BATZARRA
18:30 / 20:30 Sortu. “Herrigaia” 
ponentziaren eta “Lurrari 
Lotuz” osoko zuzenketaren 
eztabaida saioa. Kultun.

AUZOKO BILERA
19:00 Erdigune-beheko 
auzotarrekin bilera. Coliseoan.

EGUAZTENA 17

MENDI IBILALDIA
09:30 Eibar- Ermua- Mallabia 
San Pedrotik- Ermua. Irteera 
Untzagatik (udaletxe aurretik).

AUZOKO BILERA
19:00 Amañako auzotarrekin 
bilera. Amañako elizan.

GURE ESKU
18:00 “Gailurra zain dugu” 
batzar irekia, Anartz Goia eta 
Jexux Olaziregi Gure Esku-
ko zuzendaritzako kideekin. 
Arrate Kultur Elkartean.

EGUENA 18

HITZALDIA
10:00 / 12:00 Feldenkrais, 
mugimendu kontziente 
baterako eredua”. Hizlaria: 
Teresa Vila, Kiromasajista, 
Dietetikako eta Nutrizioko 
goi-mailako teknikaria 
eta Feldenkrais metodoari 
buruzko prestakuntza. Armeria 
Eskolan.

AUZOKO BILERA
19:00 Erdiguneko auzotarrekin 
bilera. Untzagako jubilatu 
etxean.

ANTZERKIA
19:00 “Kopaz kopa” (Ados 
Teatroa). 10 euro (7 euro 
Coliseoaren Lagunak 
txartelarekin). Coliseoan.

Azaroak 12 / 18

ERAKUSKETAK
Azaroaren 21era arte:
– EUSKAL AKUARELARIEN 
ELKARTEA (Portalea)
– INDALECIO OJANGUREN 
XXXIV. ARGAZKI LEHIAKETA  
(Portalea)
– “KOMUNIKATU SALTZEKO”  
(Armagintzaren Museoa)
Azaroaren 30era arte:
– DEPORREKO ARGAZKI 
TALDEA (Klub Deportiboa)

ESKUALDEKO 
agenda

ELGOIBARREN

MENDI TOUR FESTIBALA
12an (barixakua) / 21:00  
Herriko Antzokia
Sarrerak Pitxintxu dendan 
salgai aurrez, 4 euroan eta 
egunean bertan Herriko 
Antzokian bertan.

ERMUAN

SAN MARTIN AZOKA
13an (zapatua) / 11:00etatik 
aurrera 
Azokaz gain, kultur eta kirol 
jarduera asko biltzen dituen 
egitaraua.

DEBAN

KOLORE ANITZ EGUNA
13an (zapatua) / 11:00-14:00 
Herrian zehar
Zuhatza Euskara Elkarteko 
Kolore Anitz Aisialdi Taldeak 
antolatutako ekimena da, HH 
eta LHko haur eta nerabeei 
zuzendua.
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ZERBITZUAK

• Ignacia Goikoetxea Urdinzaga. 95 urte. 2021-11-2.
• Pedro Askasibar San Miguel. 85 urte. 2021-11-3.
• Maria Luisa Eizmendi Garmendia. 69 urte. 2021-11-4.
• Manuel Otero Sanchez. 87 urte. 2021-11-5.
• Luis Murillo Fernandez. 82 urte. 2021-11-5.
• Milagros Bildosola Arrizabalaga. 87 urte. 2021-11-6.
• Anastasio Marquinez Fernandez. 75 urte. 2021-11-8.
• Manuel Castro Casado. 84 urte. 2021-11-9.
• Puri Larrinaga Intxausti. 88 urte. 2021-11-9.

Hildakoak

• Danel Berrizbeitia Irastorza. 2021-10-27.
• Paul Cid Vicente. 2021-10-31.
• Peru Oteiza Diez. 2021-10-31.
• Rawan El Azzar El Falusi. 2021-11-1.
• Jon Gutierrez Carrasco. 2021-11-5.
• Oier Cañaveras Gonzalez. 2021-11-6.
• Ander Exposito Vivar. 2021-11-8.

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

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 13an: 17:00 (2 Aretoa)

• 14an: 17:00

1 ARETOA
• 13an: 22:30
• 14an: 17:00
• 15ean: 20:30

2 ARETOA
• 13an: 19:15, 22:30
• 14an: 20:00
• 15ean: 20:30

ANTZOKIA
• 13an: 17:00, 19:45 (1 Aretoa)

• 14an: 20:00
• 15ean: 20:30

“La crónica francesa”
Zuzendaria: Wes Anderson

“Eternals”
Zuzendaria: Chloé Zhao

“Way down”
Zuzendaria: Jaume Balagueró

“Una familia feliz 2”
Zuzendaria: Hoger Tappa

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

ZAPATUA 13
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 14
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

ASTELEHENA 15
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

EGUAZTENA 17
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

EGUENA 18
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

BARIXAKUA 19
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

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

Farmaziak

1 ARETOA
• 14an: 20:00

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

2 ARETOA
• 14an: 17:00

“Erase una vez en Euskadi”
Zuzendaria: Manu Gómez
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ZORION AGURRAK

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

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, EKHI! 
Gaur 11 urte 
betetzen dozuz-eta!! 
Besarkada haundixa 
famelixa guztiaren 
eta, bereziki, 
Maddiren partez!!

LOREA! Heldu 
dira zure zorion 
haundixak! 4 urte 
haundi! Jarraittu beti 
bezain jator eta alai! 
Musu haundi bat 
etxeko guztion partez.

Zorionak, MARTIN, 
atzo 4 urte bete 
zenduazen-eta. 
Famelixa guztiaren 
eta, batez be, Marina 
eta Telmoren partez.

Zorionak, ETXAHUN! 
Eguaztenian 4 urte 
bete zenduazen-eta. 
Patxo haundi bat 
etxeko guztion eta, 
bereziki, Xabaten 
partez.

Zorionak, YARA, gure 
printzesa, gaur 9 urte 
betetzen dozuz-eta! 
Asko maite zaittugu 
famelixa osuak!

Zorionak, NORA 
Arakistain Ormaetxea, 
zure 11. urtebetetzian. 
Famelixaren partez!!!

Zorionak, MAIALEN. 
Astelehenian 9 urte 
egingo dozuz-eta! 
Egun politta pasatzia 
opa detsu asko 
maite zaittuen zure 
famelixa guztiak.

Ongi etorri, JON, 
hillaren 5etik gure 
artian zagoz-eta. 
Famelixa guztiaren 
eta, batez be, Maider 
zure arrebaren 
partez.

Zorionak, JOSU!! Gaur 
8 urte egitten dozuz-
eta. Famelixaren eta, 
batez be, Xabierren 
partez.

Zorionak, AIMAR! 
Domekan urtetxua 
beteko dozu-eta. 
Besarkada bat 
famelixa guztiaren 
partez. Musu potolua, 
gure terremoto! Asko 
maite zaittugu!

Zorionak, MAIALEN, 
bixar urtetxua 
egitten dozu-eta! 
Musu haundi bat 
famelixaren eta, 
batez be, Manexen 
partez!

Zorionak, 
IRATI!!, bixar 
10 urte egingo 
dozuz-
eta. Patxo 
haundi bat 
famelixaren 
eta, batez be, 
OIER-en partez.

Zorionak, MARKEL!!, Hillaren 7xan
5 urte potolo bete dozuzelako. 
Eta ongietorrixa urriaren 29xan
jaixo zan JUNE 
arrebatxuari. 
Musuak guztion 
partez eta 
zorionak 
gurasueri!!

Zorionak, IZARO, 
atzo 13 urte bete 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat etxekuen 
partez. Jarraittu 
halakua izaten.
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Iragarki laburrak 943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

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

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

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

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Or-
duka. Esperientzia eta erreferentziak. 
Tel. 640760403. 

 • Emakumea eskaintzen da etxe eta 
bulegoetan garbiketak egiteko eta 
nagusiak zaintzeko (tituluarekin). 10 
urteko esperientzia. Tel. 603514085.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia handia eta erreferentziak. Tel. 
722630678.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak edo umeak zain-
tzeko. Baita asteburuetan ere. Ordute-
gi zabala. Autoarekin. Erreferentziak. 
Tel. 689571882.

 • Emakumea eskaintzen da goizez na-
gusiak zaintzeko (ziurtagiri sozio-
sanitarioarekin). Esperientzia. Tel. 
642855788.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko, eta umeak edo nagusiak (ziur-
tagiriarekin) zaintzeko. Autoarekin. 
Tel. 612223075. 

 • Emakumea eskaintzen da edozein 
lan egiteko. Orduka. Tel. 654210024.

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

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

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

 • 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. 

6.2. Langile bila
 • Ilepaindegirako ofiziala behar da El-
goibarko ileapaindegi batean. Jor-
nada osorako. Berehala hasteko. Tel. 
943246225. 

 • Langilea behar da Eibarko harategi 
batean. Curriculuma bidali: eibarha-
rategia@gmail.com 

 • 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.

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.






