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Jarraitu gaitzazu!

2022. urtea amaitzeko Eibarko Kirol 
Sariak banatu zituen ...eta kitto Euskara 
Elkarteak Coliseo antzokian. Ekitaldian, 
kirol-modalitate bakoitzean izendatutako 
kirolariek euren saria jaso zuten, 30 guztira, 
eta Pello Osorok jaso zuen sari nagusia.
Hemen dituzue entzungai saria jaso 
zuenean bota zituen berbak.

Errege Magoek harrera beroa jaso zuten 
eibartarren eskutik eta karameloak banatu 
zituzten jendez bete ziren kaleetan zehar. 
Gero, gainera, umeen eskakizunak jaso 
zituzten udaletxean.
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ONDARRI ➜ Ibaietako legar zehea. "Ondarrixan gaiñian ortozik ibilli zan eta ebagixa 
egin eban hankazpian". 
ONDO  ➜ Txarto ez dagoena. “Hórrek beti ondo konpondu dira”.
Oso. “Biziotxoren batzuek izan arren, ondo gizon ona zonan”.
Albo, aldamen. “Harategi zaharraren ondoan arraindegixa ipiñi dabe”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Eskutitzak Astean esanak

Amazonek sortzen dituen enpleguak txarrenetik txarre-
nak dira: komertzioaren soldata baxuak eskaintzearekin 
batera, industriaren gogortasuna gehitzen zaie, fisikoki 
erretzeraino, langileek behartuta daudelako robotekin 
konpetitzera. Horrela ulertzen da errotazioa %100ekoa 
izatea, hau da, plantilla osoa berritzea urtero. Merkatal 
txikiek, jakina, bezeroari eskainitako zerbitzuarekin egin 
diezaiokete aurre horri, ez dute besterik. Amazonek kalte 
egiten dielako negozioei eta komunitateari aldi berean, 
%15 eta %35en arteko komisioak kobratzen dituelako, 
errentagarritasun guztia ezabatuz.     

ALEC MCGILLIS, ProPublicako ikerkuntza kazetaria

Henry Louis Gates Jr. irakasleak ikasle guztiei DNA pro-
ba egin zien. Ia guztiek argi zuten zein gizatalderi lotuta 
zegoen euren itxura fisikoa eta, horren arabera, nola an-
tzemanak ziren gizartean. Batek baino gehiagok ustekabe 
handia hartu zuen emaitza jasotzerakoan: %100 beltza zela 
uste zuenak Europako etnizitate ezberdinekin lotura han-
diagoa zuela jakin zuen; %100 zuriak zirela uste zutenen 
DNAn Asiako hainbat talderen trazak zeuden. Emaitzek 
eraginik izan ote zuten galdetuta, batzuek baietz esan 
bazuten ere, ez zen halakorik gertatu beltzen kasuan: gene-
tikoki Europari lotuta egotean ez zuela bere azal beltzaren 
eguneroko errealitatea aldatzen. 

ESTIBALITZ EZKERRA", literatura kritikariia

Zapatillak dira azken 30 urteotako gauzarik garrantzitsue-
na atletismoan. Zientzia zientzia delako, horko eragina 
ikaragarria da. 100 metrokoan, 44tik 50era arteko urrats 
ematen dira. Nireak bi metro pasatxokoak ziren. Pulgada 
bat gehituz gero nire zangokadari, hiru zentimetro, ez 
dirudi ezer denik, baina horrekin 10,01 segundotik 9,95era 
pasa zaitezke. Hori egiten dute zapatilla berriek. Eta 
pozten nau, kritiko direnen aurka. Hori garapena delako, 
etorkizuna. Atletek orainaldian lehiatzen dute, ez iraga-
naren aurka. Nik ezin dut lehiatu etorkizunean, zertarako 
arduratuko nau iraganak? 

CARL LEWIS, atleta ohia

Gutunen atalerako oharra

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak 
kaleratzeko orduan gutxieneko baldintza batzuk betetzea 
ezinbestekoa da. Gutun guztiak sinatuta jaso beharko ditu-
gu, egilearen izen-abizenekin, eta hala sinatuta kaleratuko 
dira. Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia ere helarazi 
behar zaigu. Salbuespen modura, identifikagarriak diren 
elkarte, kolektibo edo taldeen kasuan, horien izenean 
sinatuta argitaratu ahal izango dira gutunak.

Idatzitako testuek ez dituzte 1.400 karaktere (20 lerro) 
baino gehiago izan behar, tarteak barne. Luzera hori gain-
ditzen duten testuak mozteko eskubidea izango dugu, hori 
beharrezkoa dela ikusiz gero.

Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu iraingarririk 
onartuko eta aldizkariak ez du bere gain hartuko bertan 
kaleratzen diren iritzien gaineko erantzunkizunik. Erre-
dakzioak gutuna ez kaleratzea erabakitzeko eskubidea bere 
egiten du.

Bestalde, kartak erredakziora heldu ahala jaso eta orden 
horretan kaleratuko ditugu. Gutunak postaz bidali daitez-
ke (Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez, erredakzioa@
etakitto.eus helbidera.

Erredakzioa
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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
Kirol Patronatoa  943 20 32 40
Epaitegia  943 03 34 00
Iberdrola 900 17 11 71
Naturgas 902 12 34 56
DYA Larrialdiak 943 46 46 22
Gurutze Gorria 943 22 22 22
Eibar Ospitalea 943 03 29 00
Mendaro ospitala 943 03 28 00
Anbulategia 943 03 25 00
Torrekua  943 03 26 50
Errepideak 902 11 20 88
Ertzaintza  943 53 17 00
Eusko Tren  944 33 33 33
Lurraldebus  900 30 03 40
Pesa 900 12 14 00
Taxiak  943 20 30 71 / 943 20 13 25  
Andretxea 943 70 08 28
Alkohol. Anon. 629 14 18 74
Al-Anon / Alateen 650 26 59 63
Grupo Egun Bat  (Jokozale 
Anonimo eta Familiak) 699 37 75 20

Telefono jakingarriak Hildakoak
• Jose Ignacio Alberdi Zubiaurre. 83 urte. 2022-12-23.
• Hipolito Martinez Martinez. 94 urte. 2022-12-26.
• Teresa Zubizarreta Atristain. 90 urte. 2022-12-27.
• Edel Rubio Velasco. 89 urte. 2022-12-28.
• Ignacio Ibarluzea Orbe. 84 urte. 2022-12-29.
• Luisa Trapaga Mazpule. 100 urte. 2022-12-29.
• Tere Santos Martin. 86 urte. 2023-01-01.
• Rufino Gutierrez Escribano. 83 urte. 2023-01-01.
• Jose Luis Diez Prieto. 2023-01-01.
• Amalia Medina Lopez. 93 urte. 2023-01-02.
• Alberto Treviño Lizarralde. 82 urte. 2023-01-04.
• Txumari Azpeitia Garate. 65 urte. 2023-01-04.
• Conchi Garcia Martin. 59 urte. 2023-01-05.
• Esther Ferreiro Miguelez. 77 urte. 2023-01-06.
• Irene Gorosabel Lamariano. 97 urte. 2023-01-06.
• Maria Teresa Lapeyra Ezeiza. 93 urte. 2023-01-08.
• Rosa Arevalo Buendia. 96 urte. 2023-01-09.
• Jose Antonio Laskurain Ugalde. 92 urte. 2023-01-09.

Farmaziak

BARIXAKUA 13
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4) 

ZAPATUA 14
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7) 

DOMEKA 15
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4) 

ASTELEHENA 16
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)   

MARTITZENA 17
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31) 

EGUAZTENA 18
EGUNEZ | Zulueta (San Agustin, 5)   

EGUENA 19
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18) 

BARIXAKUA 20
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4) 

GAUEZ BETI, 2023an,  
Castaño (J. Etxeberria, 7) 

Jaiotakoak
• Yaqob El Ayadi Ayadi. 2022-12-27.
• Chloe Prellezo Acosta. 2022-12-27.
• Asma Lemhaba Dahi. 2022-12-31.
• Nizar Rami Ennani. 2022-12-31.
• Ekai Cid Muñoz. 2023-01-03.
• Jare Alkorta Magunazelaia. 2023-01-03.
• Yannick Rosales Aldezabal. 2023-01-03.

TUTULUMENDI

Idurre Iriondo
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Edukiontzi marroietan hondakin 
desegoki ugari dagoela antzeman 
eta gero, Debabarreneko Manko-
munitateak herritarren birzikla-
pen ohituren inguruko azterketa 
egiten dihardu. Gauzak horrela, 
eta hondakinen birziklapena area-
gotzea eta ez oztopatzea helburu, 
hondakinak era desegokian edu-
kiontzietara botatzen dituzten he-
rritarrak identifikatuz gero, zigor 
espedientea irekiko zaiela eman 
dute aditzera eta, ohartarazi dute-
nez, arau hauste horrek 600 eurora 
arteko isuna izan dezake. Urriaren 

amaieran hasi ziren mankomuni-
tateko langile bi edukiontzi ma-
rroitik organikoak ez diren hon-
dakinak ateratzen. Horretarako, 
hainbat puntu kritiko identifikatu 
zituzten herri bakoitzean, 62 es-
kualde osoan eta horietako 21 Ei-
barren. Mankomunitatetik eman 
dituzten datuen arabera, astebe-
teko tartean, Debabarrena osoan 
3.295 poltsa desegoki antzeman 
dituzte soilik hondakin organikoak 
biltzekoak diren edukiontzietan. 
Horietako 1.319 Eibarren aurki-
tu dituzte.

Eibarko odol-emaileentzat urte 
osorako egutegia prestatu dute 
eta lehen saioa atzo izan zen. Iaz 
bezala, Untzagako jubilatu etxean 
izango dira erausketak, eguenetan, 
16:30etik 20:30era. Datozen hila-
beteetarako saioak jarraian aipa-
tzen diren egunetan egingo dituzte: 

otsailaren 9an eta 23an, martxoa-
ren 9an eta 23an, apirilaren 27an, 
maiatzaren 11n eta 25ean, ekaina-
ren 8an eta 22an, uztailaren 6an eta 
20an, abuztuaren 17an eta 30ean, 
irailaren 14an eta 28an, urriaren 
26an, azaroaren 9an eta 23an, eta 
abenduaren 21ean.

Hondakinak edukiontzi okerrera botatzen 
dituztenei zigor espedientea zabalduko zaie

Odol-emaileen elkarteak atzo egin zuen 
urteko lehen odol-emate saioa

Ibilaldia eta hitzaldia 
antolatu ditu Ikasten-ek 
datorren asterako

Hiru hautagai daude 
Mekolako igogailurako

Oporrak amaitu dira Ikasten 
elkartekoentzat ere eta, ohiko 
martxan, hainbat jarduera pres-
tatu dituzte datozen egunotara-
ko. Eguaztenean Landa-Ulibarri 
Ganboara egun osorako irteera 
egingo dute, 09:15ean Ego-Gai-
neko autobus geltokitik abiatuta. 
Eta eguenean, 10:00etatik aurrera 
“Eman eta jaso konpainia eta la-
guntza: adinekoen elkarte batetik 
komunitatea eraikitzea” izenburu-
ko hitzaldia emango du Fernan-
do Fontova gizarte-hezitzaileak, 
Armeria Eskolan. Psikologian li-
zentziatua eta Gizarte Gaietako 
sailburuordea ere bada.

Hiru enpresa aurkeztu dira, Me-
kolatik igaroz, Eibarko erdigunea 
Arratebiderekin lotzeko lehenen-
go igogailua egiteko. Eskaintzak 
aurkezteko epea amaituta, hiru en-
presa eraikitzaileren proposame-
nak onartu dira eta orain eskaintza 
horiek kontratazio-mahaiak azter-
tuko ditu. Urtarrilean bertan ad-
judikatuko zaizkio lanak enpresa 
horietako bati. Obrak 1.825.000 
eurotan atera ziren lizitaziora eta 
44 asteko epean burutuko dira.
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Gaur amaituko dituzte 
San Andres elizako 
erretaula berritzeko lanak

San Andres parrokiako erretau-
la nagusia zaharberritzeko lanak 
egiteko epea luzatu eta gero, gaur 
bertan amaituko dituzte. Zahar-
berritze-lanetan espezializatuta-
ko taldeek egindako azterkete-
tan ikusi zenez, erretaulan hauts 
eta depositu asko pilatzen ziren, 
eta horrek, erretaularen ikusme-
na desitxuratzeaz gain, kalte egi-
ten dio kontserbazioari. Halaber, 
erortzeko arriskua zuten elemen-
tu solteak agertu ziren. Hori dela 
eta, Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Ondare zuzendaritzak premiaz-
ko esku-hartze bat egitea erabaki 
zuen. Horregatik, 2022. urtearen 
amaierara arte egin diren zahar-
berritze lanetan zehar, erretaula 
garbitu da, elementuak egonkortu 
eta erretaulako piezei eusten die-
ten lokailuak berrikusi dira, bes-
teak beste. Erretaula nagusiaren 
esku-hartzearen kostua 60.000 
eurokoa zen hasieran, eta Gipuz-
koako Foru Aldundiko Kultura 
Departamentuak eta parrokiak 
finantzatu dute. Horri, aurreikusi 
bariko lanen kostua (13.600 euro) 
gehitu behar zaizkio.

Presoen aldeko 
mugimenduak Kalamua 
gainean hasi zuen urtea
“Etxera bidea gertu” euskal pre-
soen aldeko dinamikaren baitan, 
Urteberri egunean talde argazkia 
atera zuten Kalamuan eta, handik 
egun batzuetara, Miren Azkara-
teren “Ikusezinak. Erbesteratuen 
haurrak” liburua aurkeztu zuten 
Topalekuan.

Domekan, urtarrilaren 15ean bost 
urte beteko dituzte Euskal Herriko 
pentsiodunen mugimenduak eta 
Estatuko plataforma askok mo-
bilizazioetan, pentsio publikoak 
eta kalitatezkoak aldarrikatzeko 
borrokan. Urteotako mobilizazioei 
esker, hobekuntza nabarmenak 
lortu direla azpimarratu dute pen-
tsiodunek, 2023rako beste hain-
bat aldarrikapen badituztela albo 
batera laga barik: alarguntza-pen-
tsioetan %100 kobratzea, genero-
arrakala ezabatzea eta, jakina, gu-
txieneko pentsioa 1.080 eurokoa 
izatea, besteak beste. 

Eibarko Pentsiodunen Talde-
tik adierazi dutenez, “astelehe-
nean, hilak 16, Euskal Herriko 
lau hiriburutan eta 70 herri baino 
gehiagotan, azken bost urteotan 
izan garen plazetan, gure mobili-
zazioak oroitzeko eta indartzeko 
eguna ospatuko dugu. 

Eibarren 12:00etan ohiko elka-
rretaratzea egingo dugu Untzaga 
plazan eta, jarraian, pintxoak jan-
go ditugu. Eibarko pentsiodunak 
eta bereziki bost urte hauetan gure 
herrian egindako mobilizazioetan 
parte hartu dutenak gurekin bat 
egitera gonbidatu nahi ditugu”.

Pentsiodunek bost urteko borroka ospatuko 
dute asteleheneko elkarretaratzean
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Astelehenean hasiko dira Pagaegi 
inguru osoa eta kale horrek Jar-
diñeta, Ibargain eta Muzategi ka-
leekin dituen elkarguneak berriz 
urbanizatzeko lanak. El Cascoko 
etxebizitza-sustapen berriaren ar-
dura duen ACR enpresak egingo 
ditu. Adierazi dutenez, lanei esker 
irisgarritasuna hobetuko da oinez-
koen erabilerarako urbanizazio 
egokituago batekin eta hornidura-
sare guztiak berrituko dira (tele-
komunikazioa, saneamendua, ura, 
elektrizitatea, gasa eta argiteria). 
Etxebizitza-urbanizazio berriaren 
inguru osoaren irisgarritasuna ho-

betu nahi da, oinezkoentzat ego-
kitutako ibilbideak sortuz. Obrak 
zatika egingo dira eta bederatzi 
hilabeteko iraupena izango dute, 
“hormigoizko hormak jaso behar-
ko baitira". 

Bestalde, "oinezkoen joan-eto-
rria uneoro bermatu behar denez, 
lanak lau fasetan egingo dira”, azal-
du dute Udaletik. Proiektuari es-
ker, Ibargain eta Muzategi kaleen 
arteko konexioa hobetuko da eta, 
gainera, ibilbide irisgarria egokitu-
ko da, Ibargain kalea Pagaegirekin 
lotzen den lekutik hasita Jardiñeta  
kaleraino.

Astelehenean hasiko dituzte Pagaegi kalea 
eta inguruak urbanizatzeko lanak

Iragazketa arazoak direla eta, azken 
hilabeteotan itxita egon da Orbea 
kiroldegiko spa zerbitzua. Baina 
Udalak jakinarazi duenez, laster 
egongo da erabiltzeko moduan. 
Izan ere, abuztuan hasi zituzten 
konponketa lanak amaitutzat eman 
dituzte. Hala ere, legionella beza-
lako bakteriorik ez dagoela ziurta-
tzeko azterketak egiten dihardute 

orain eta, beraz, instalazioak aste 
batzuen buruan irekiko dituzte. 
Bestalde, sparen urteko bonua kon-
tratatuta zutenek instalazioa itxita 
egon den hilabeteei dagozkien zen-
batekoa jasoko dute. Horretarako, 
itzulketa horiek izapidetzeko jarrai-
tu beharreko prozedura zehaztu 
ondoren, erabiltzaileei helaraziko 
zaie informazio guztia.

Orbea kiroldegiko spa instalazioak 
aste batzuen buruan zabalduko dituzte

Gabonetako izei 
naturalak bilduko ditu 
Mankomunitateak gaur
Beste batzuetan bezala, Manko-
munitateak Gabonetako zuhaitz 
naturalak bilduko ditu eskualdeko 
udalerri guztietan. Gaur izango da 
bigarren bilketa-eguna eta intere-
sa duenak edukiontzien ondoan 
laga beharko du arbola, 20:00eta-
tik 21:00etara bitartean. Azpima-
rratu dutenez, aurrez 943 700 799 
telefonora deitu beharko du, “abi-
sua eman eta Mankomunitateak 
bilketaren plangintza osatu ahal 
izateko”.  Izei naturalak bakarrik 
jasoko dira, hau da, plastikozkoak 
edo beste material batzuetakoak ez 
dira bilduko.
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BEHERAPENAK
E I B A R R E N
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Oraindik ez du hotz larregirik egin, baina zeinen gustora hartzen 
dudan eguzkia neguan. Sentsazio atsegina da beroa sentitzea hotza 
eduki beharko zenukeen momentuan. Atsegina da, udako euri 
epelarekin busti-busti eginda inolako ardurarik gabe ortozik ibiltzea 
bezala. Edo itsasoan bainua biluzik hartzea. Eta gero eguzkia. Buelta 
eman. Lo hartu. Eta bainua berriz ere. Birra bat? Bai, mesedez.

Plazer txikiak. Gauean zaratarik egiten ez duen bizilaguna edukitzea 
moduan. Kaixo Txetxu. Edo bixamonik gabeko gau zoroa bezala. Are 
hobeago, ahaldurarik gabeko gau zoroa. Bizitzan zehar ordaindu 
beharreko bidesariak dira. Egin beharreko bekatuak. Nola egin aurre, 
bestela, eguneroko nagitasunari? Edo ez zinateke txokolatez lepo 
jarriko plater triste bat bazkaldu ostean? Zenbat aldiz gorrotatu duzu 
Instagramen bere bizitza zoragarria erakusten duen mozolo hori? Eta 
ez al duzu lizunkeriatan pentsatzen behar ez den momentuan? Elizan? 
Jaungoikoa! Ez dut Jainkoan sinesten, baina ez dut infernura joan 
nahi.

Honek abesti kutre baten letra dirudi, baina egin ditut gauza 
narrasagoak. Eta egingo ditut gehiago oraindik. Burura datorkizkidan 
lehen gauzak besterik ez dira. Filtrorik gabeko gogoetak. Aurrera 
begiratzen jarraitzeko bota beharreko hormak. Nola ikusiko dugu, 
bestela, zerumuga? Nola ikusi zilar printzak? (begi-keinua) Behar 
dut hortzmuga ikusi. Eta hara heltzeko bidea. Bidea aurkitzeko mapa. 
Mapa margotzeko tinta. Tinta txinatarra. Bidea egiteko indarra. Eta, 
indarra hartzeko, neguko eguzkia.

Neguko eguzkia

“Nola egin aurre, 
bestela, eguneroko 
nagitasunari? Edo ez 
zinateke txokolatez 
lepo jarriko plater 
triste bat bazkaldu 
ostean?”

EKHI BELAR
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ELKARTEAREN TXOKOA 11

Urtarrilean eta otsailean berriro 
hartuko dituzte Eibarko auzoek 
Barixakuak Jolasian ekimeneko 
jolasak. Urtarrilean hiru saio izan-
go dira: 13an Txaltxa Zelaiko har-
mailetan, 20an Torrekuako par-
kean eta 27an Urkizuko parkean. 
Otsailean, berriz, hau izango da 

egutegia: otsailak 3 Txaltxa Zelain, 
otsailak 10 Torrekuan eta otsailak 
24 Urkizun.

Arratsaldeko 17:00etat ik 
18:00etara 2 eta 8 urte bitarteko 
haurrentzat jolasak antolatzen dira 
…eta kitto! Euskara Elkartearen 
ekimen honen barruan. Haurren 

adina kontuan hartuta hainbat jo-
las eskaintzen dira begiraleen la-
guntzarekin eta parte-hartzea doan 
izaten da, bertan azaldu besterik ez 
da egin behar.

Umeek zein gurasoek ondo pasa-
tzeaz gain, “euren arteko berbetia 
euskaraz izatea da nahi duguna eta 
guraso desberdinen arteko harre-
man berriak egitea”, diote elkar-
tetik. Ekimen honen helburua da, 
“familiak …eta kitto!-k antolatzen 
duen Gurasoak Berbetan egitasmo-
ra hurbiltzea. Familia-giroa eus-
kalduntzea du helburu egitasmoak 
eta, euskara maila hobetu eta era-
biltzeko ohitura hartzeko baliaga-
rria iztaeaz gain, euskal harreman 
sarea sendotzeko ere lagungarria 
da”. Ekintza ugari antolatzen dira 
urtean zehar eta izena, bakarka 
ez eze, “taldeka edo kuadrillaka 
ere eman daiteke. Ekintza osagarri 
asko egiten ditugu eta, euskal gi-
roan, primeran pasatzeko aukera 
dute umeek zein gurasoek”. Infor-
mazio gehiagorako 943200918 / 
elkartea@etakitto.eus.

Bueltan da Barixakuak 
Jolasian ekimena

2004an aldatu zen lekuz azkenekoz 
…eta kitto! Euskara Elkartea; ordu-
ko merkatu plazako azkeneko pisuko 
lokala laga eta Urkizu 11 solairuarte-
ra etorri zen. Orduz geroztik ia ez da 
konponketa eta atonketa lanik egin 
egoitzan eta gaur egungo lokalak 
ez zituen behar bezala lan egiteko 
baldintzak betetzen. Elektrizitatea 
ez zegoen gaur egungo beharretara 
egokituta, urteetako hezetasun-or-
banak zeuden, orain dela 20 urteko 
distribuzioa zuen eta sasoi hartako 
altzariek euren onena aspaldi zu-
ten emana.

Udalaren laguntzarekin eta el-
karteak berak egindako aportazioa-
rekin (herritarren laguntzari esker 
eta gure zerbitzuen salmentari es-
ker) ekin diegu bulegoa gaur egungo 
beharretara egokitzeko lanei. 

Hori dela eta, datozen asteetan         
…eta kitto!-ko hainbat langilek etxe-
tik jardungo dute, baina administra-
zioaren, aldizkariaren banaketaren 
eta maketazioaren arduradunek bu-
legotik bertatik jarraituko dute la-
nean. Hala ere, lokalera hurbilduz 
gero gerta daiteke ohiko sarreratik 
sartu ahal ez izatea, eta horregatik 

eskertuko genizueke guregana etorri 
aurretik 943200918 edo 943206776 
telefonoetara deitzea, bulegora sar-
tzeko jarraibideak jaso ditzazuen. 
Otsailean normaltasunez jarduteko 
moduan egongo garela espero dugu. 

Aldaketak …eta kitto!ren bulegoan
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“Entrenatu eta 
txapelketetan 
entrenatutakoa erakutsi 
besterik ez dugu egiten”
PELLO OSORO  •  2022ko Eibarko Kirol Sari Berezia 

Eibarko kirolari askok merezi dute aitortza eta horrela egin genuen abenduaren 31n, 27. Eibarko Kirol 
Sarietan. Baina, norbaitek nabarmentzea merezi badu, urtea amaitzeko hiru San Silbestre probatan parte 
hartu zuen Pello Osoro da hori. Hori kirola egiteko pasioa! Kirola egin, eta nola gainera, eibartarrak emaitza 
bikainak lortu baititu azken urteotan.

Neguko triatloian, udakoan, duatloian... 
Proba askotan ikusi izan dugu Pello Oso-
ro eta, horregatik, sasoi betean egon ohi 
da urte osoan zehar. Beraz, prestakuntza 

egokia eduki asmoz, Lanzarotera joan da urteko lehen 
astean denbora baterako, triatloilariek entrenatzeko 
maite duten uhartera, eta hegazkina hartu aurretik 
egin ahal izan dugu berba berarekin.

Zer esan nahi du zuretzat Eibarko Kirol Sarietan sari 
berezia jasotzeak?
Inoiz espero ez duzun zerbait da eta demaseko ilu-
sioa egiten du. Izan ere, beti gabiltza kanpoko sariak 
jasotzen eta herriko sari batek beti egiten du ilusio 
berezia. Kasu honetan, gainera, sari berezia eman 
didate eta pozgarria da.
Gauzak ondo egin dituzun erakusgarri, ez duzu uste?
Ondo ez dakit, azkenean gure kirolak ez du misterio 
askorik. Entrenatu eta txapelketetan entrenatutakoa 
erakutsi besterik ez dugu egiten triatloilariek. Ondo 
edo txarto, saiatu egiten gara gutxienez.
Hori bai, sari-banaketa amaitu eta berehala ikusi zin-
tugun praka motzetan Eibarko San Silbestrea korri-
tzeko prest. Aurten, gainera, formatu berriarekin egin 
da saioa. Zer iruditu zitzaizun?

Aurreko urteetan Aixolako urtegiaren inguruan egin 
eta gero, uste dut hobeto dela herrian egitea. Horrela, 
herritarrek lasterketa ikusi eta korrikalariak anima-
tu ahal dituztenez, herrian gauzak antolatzen direla 
ikusi dezakete. Bestetik, ordutegi aldaketa ere apro-
posa dela uste dut. Lehen 16:00etan izaten zen eta 
bazkaldu eta berehala joan behar izaten ginen korrika 
egitera. Aurtengo esperientzia oso ona izan zen. Egia 
da eguraldia ere asko lagundu zuela. Ikusi beharko da 
hotzarekin eta euriarekin zer gertatzen den.
Lasterketa herrikoia zen eta lasai hartu zenuen...
Eibarko Kirol Sarien ekitaldiaren aurretik Eibar 
Igerixanek antolatutako Igeriketako San Silbestren 
hartu nuen parte eta igerilekuan bueltaka ibili nin-
tzen. Gero, arratsaldean, Durangora joan nintzen, 
han San Silbestre lehiakorragoa antolatzen dutelako, 
eta gogoa nuelako han pixka bat sakatzeko. Beraz, 
horregatik ibili nintzen lasai Eibarren.
Orain, Lanzaroten egingo duzu egonaldia. Zein as-
morekin?
Iaz Sara Perez triatloilari profesionalarekin elkarla-
nean hasi nintzen, bideoak grabatzen eta argazkiak 
egiten. Berak Miamin (AEB) lehiatu behar du mar-
txoan, eta urtarrilean eta otsailean zehar Lanzaroten 
egongo da entrenatzen. Orduan, hilabete hauetan hara 
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eta hona ibiliko naiz. Lanzaroten pasako dut denbora 
gehiena, baina lasterketak korritu behar ditudanean 
irten egingo naiz. Gero, martxoan Miamira joango 
naiz Sararekin. Berarekin nagoenean plana da berak 
entrenatzea eta nik grabatzea, eta gero entrenatzeko 
aprobetxatuko dut.
Triatloilari asko joaten da Lanzarotera. Zergatik?
Turismoa egitera bazatoz, bi egunetan ia uharte guztia 
ikusi dezakezu, baina oso toki aproposa da entrena-
tzeko. Gu apartamentu moduko toki batean gaude, 
alboan igerilekua dugu, bizikletan ibiltzeko oso ondo 
dago, itsasoa bertan dugu...
Zein helburu dituzu 2023rako?
Momentu honetan neguko triatloiak prestatzen dihar-
dut, nahiz eta Lanzaroten egon, elur barik (barreak). 
Urtarriletik martxora arte egongo naiz horrekin bu-
ru-belarri, eta Espainiako, Europako eta Munduko 
txapelketak lehiatzeko asmoa dut. Hortik aurrera 
triatloian murgilduko naiz, distantzia erdian eta lu-
zean zentratuz.
Mota ezberdinetako probatan parte hartu ahal izate-
ko, urte guztian zehar egon behar zara sasoi betean. 
Nola moldatzen zara?
Inoiz ez dut jakin lasterketa bat aukeratu eta horren 
bila joaten. Urte guztian entrenatzen eta lehiatzen 

ibiltzeko ohitura dut, beste barik. Agian ez dut sa-
soi puntu oso-oso alturik lortzen, baina urte guztian 
zehar sasoi betean egotea lortzen dut.
Horretarako, asko entrenatu beharra dago.
Triatloian, asko entrenatzen baduzu, hobetu egiten 
duzu. Fondoko kirola da eta entrenatzea da gakoa. 
Beraz, asko entrenatu behar da. Egia ere bada entre-
natzaile gabe ibiltzen naizela, neure kasa, eta gusta-
tzen zaidalako entrenatzen dudala hainbeste. Agian 
triatloian ibiltzeko ez da nik egiten dudan entrena-
mendu kopurura iritsi behar. Hau da, gutxiago en-
trenatuz neure maila lortu daiteke. Tira, momentuz 
denbora dut eta horrela egitea gustatzen zait, baina 
ez da beharrezkoa hainbeste entrenatzea. Azkenengo 
urteetan belauneko arazoekin ibili naiz eta, horre-
gatik, bizikleta gehiago eta korrika gutxiago egiten 
dut orain. Beraz, bizikletan berez denbora gehiago 
ematen denez, entrenamenduei eskaintzen diedan 
denbora ere hazi egin da.
Aldaketa hori gero lehiatzerako orduan igarri duzu?
Bai. Azkenean, arlo guztiak gero eta hobeto erregula-
tu, hobe da. Orekari eustea da egokiena kirol horre-
tan. Dena dela, argi dut korrika askorik ezin dudala 
egin, belaunean desgaste asko dudalako, eta ahal den 
neurrian hortik kentzen saiatzen naiz.

“Agian ez dut sasoi puntu  
oso-oso alturik lortzen,  
baina urte guztian zehar sasoi 
betean egotea lortzen dut”

“Kirol taldeei dagokienez, 
demaseko zortea dugu Eibarren”
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Beti esan izan duzu igeriketan aurkitzen dituzula zail-
tasun gehienak. Zergatik?
Ordu asko sartzen ditut igeri egiten eta oso gutxi 
hobetzen dut. Seguruenik, igeri egiten ez duen bati 
galdetzen badiozu, maila ona dudala esango dizu, eta 
igerilariak ez garenon artean maila ona dut, baina 
igerilekura edozein arratsaldetan joan eta han dabil-
tzan umeak ikusten ditudanean, askoz ere azkarrago 
egiten dute igeri. Ez da indar kontua, teknika da eta, 
txikitatik ez baduzu egin, zaila da. Uretako probatik 
ez naiz hain gaizki irteten, baina igerilari batekin al-
deratuz, desastre bat (barreak). Korrika egiten edo 
bizikletan orduak sartuz gero, hobetzen dozu, baina 
igerian txarto egiten baduzu, agian heltzen zara pun-
tu batera ez duzuna hobetzen, orduak sartu arren.
Hainbeste entrenatzeko, denbora behar da; eta den-
bora edukitzeko, babesleen laguntza (besteak beste). 
Horrek ere lana eskatzen du. Nola kudeatzen duzu 
hori guztia?
Batetik, momentuz gurasoekin bizi naiz eta horri 
esker entrenatzeko denbora asko dut. Nire bizitza 
entrenatzea, lan egitea, jatea eta lo egitea da, ez dut 
besterik egiten. Nik entrenatzen dudan guztia edo-
zeinek ezin du egin, ez duelako denborarik. Bestetik, 
orain dela hainbat urte ikus-entzunezkoak egiten hasi 

nintzen eta, horren bitartez, Orbea eta Orcakoekin 
bideoak eta argazkiak egiten hasi nintzen. Triatloian 
ibiltzen nintzela ikusi zuten eta hortik hasi nintzen 
euren aldetik materiala eta laguntza jasotzen. Ho-
rrela, arlo biak elkartzea lortu nuen eta horrek asko 
laguntzen du. Adibidez, orain Sararekin Lanzaroten 
egongo naiz, eta ez da gauza bera enpresa batentzat 
lan batzuk egitea edo zure antzeko zerbait egiten ari 
den norbaitentzat lan egitea.
Eibarko sari-banaketan zure kirol ibilbidean lagun 
izan dituzun herriko taldeak aipatu zenituen. Nolakoa 
izan da bidea? Hasieratik eduki zenuen argi triatloia 
egin nahi zenuela?
Iaztik Bizkaiko talde batean dihardut, baina bestela 
ibilbide guztia Eibarren egin dut. Atletismoko taldean 
hasi nintzen. Arratsaldero Unbera joaten nintzen eta 
hori zen nire bizitza, inoiz ez nuke pentsatuko hori 
aldatuko nukeenik, baina lesioen ondorioz triatloian 
hasi nintzen eta triatloi taldera batu nintzen pixka 
bat kasualitatez. Gero, bizikletan nahiko ondo ibil-
tzen nintzenez, Eibarko Txirrindularitza Taldekoek 
tokia egin zidaten. Eta igeriketara berandu iritsi nin-
tzelako, bestela tokia egingo zidaten han ere, seguru 
nago. Arlo horretan demaseko zortea dugu Eibarren, 
edozein tokitan ezin delako berdina esan.

Igerian, bizikleta gainean, antxintxiketan, eskiekin... Edozein kirol-diziplinatan bikain moldatzen da Pello Osoro. JORGE MORALES
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XXVII. Eibarko 
Kirol Sariak
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Sailkapenean gora egiteko aukera 
bikaina izango du domekan Zila-
rrezko Mailan jokatzen duen ema-
kumezkoen Mecalbe Eibar taldeak, 
eguerdiko 12:00etan hasiko den 
partiduan. Orain arte jokatuta-
ko partidu guztiak galdu dituen 
Gaurve Asesores Elgoibar izan-
go du aurkari, eta puntu horien 

beharra ere badu Andoni Perezen 
taldeak azken aurreko postutik ir-
ten eta aurretik dituen taldeen bila 
joateko: Lagunak du puntu bira, 
BM Loyola InDeam BM La Jota 
hirura eta Kukullaga laura.

1. Nazional Mailan jokatzen duen 
gizonezkoen Mecalbe Eibar Esku-
baloia askoz erosoago dago sailka-
penean eta, aurreko denboraldiko 
mailan ez bada ere, taldean zenbat 
gazte sartu duen kontuan izanda 
ikaragarri ondo dabil. Une hone-
tan laugarren dira sailkapenean, 
Casademont Zaragozak baino hiru 
puntu gutxiagorekin eta Romo eta 
Helvetia Anaitasuna seira dituela. 
Fernando Fernandezek gidatzen 
duen taldeak atzetik bi puntura 
duen Trapagarani egingo dio bisita 
jardunaldi honetan.

Euskadiko selekzioarekin
Benidormen jokatutako Autono-
mien arteko Espainiako Txapelke-
tan parte hartzeko Euskadiko se-
lekzioen deialdian gure herriko lau 
jokalari izan ziren. Irati San Martin 
jubeniletan, Unai Valenciano eta 
Unax Garcia kadeteetan eta Mara 
Zubizarreta infantiletan izan ziren 
aipatutako harrobiko laurak. Gar-
ciak azkenean ezin izan zuen parte 
hartu lesioa izan zuelako.

Mecalbe Eibar Eskubaloiak derbia 
du zain etzi eguerdian Ipuruan

Datorren asteko eguenean, hilak 19, 
Iker Agirrezabala arrantzale deba-
rrak hitzaldia eskainiko du Arrate 
Kultur Elkartean 19:00etan berak 
egindako muturreko urpeko arran-
tza-bidaien inguruan. Ekitaldian 
Kantauri itsasotik egindako lehen 
irteeretik hasi eta Amerikako kon-
tinentearen beste aldera iristeraino 

egindako ibilaldiak kontatuko ditu, 
“Nikaragua eta Costa Rica bezalako 
herrialdeetatik igaro eta Mexikoko 
uretatik egindako azken bidaiare-
kin amaitzeko”. Hitzaldian zehar 
bideoak eta irudiak txandakatu-
ko ditu, bertaratutakoek “paradisu 
haietan izandako arrantza-bidaiez 
eta bizipenez” gozatu dezaten. 

Muturreko urpeko arrantzari buruzko 
hitzaldia eskainiko du Iker Agirrezabalak

2. Maila Probintzialean jokatzen 
duen Artesanos Juantxo - Eibar 
Saskibaloia taldeak Ama Guadalu-
pekoa Ikasbasket hartuko du zapa-
tuan, ohiko ordutegian (18:30ean), 
Ipurua kiroldegian. Norgehiagoka 
zaila sailkapeneko erdialdean dau-
den eibartarrentzat. Orain arte bost 
partidu irabazi dituzte eta sei galdu.

Eibar Saskibaloiak 
liderra hartuko du
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Gizonezkoen senior mailako bi tal-
deek eta haur mistoko taldeak joka-
tu zuten azken asteburuan. Senio-
rretan, gainera, bigarren taldeak bi 
neurketei egin behar izan zien aurre 
eta, euretako bat galduta, denboral-
diko lehen porrota jaso zuen. Por-
tugaleten galdu zuen partidu hori 
zapatuan, bertako Nauticaren au-
rrean 9-5 amore emanez; hori bai, 
domekan Gasteizen Lautadari 7-8 
irabazita, garaipenen bidera itzuli 

ziren eibartarrak, beste hiru pun-
tu bereganatuta. Senior mailako 
talde nagusiak, bestalde, garaipen 
garrantzitsua lortu zuen Orbea ki-
roldegiko norgehiagokan: erritmo 
altuan jokatutako partiduan 11-8 

irabazi zion W9802 talde nafarra-
ri. Azkenik, haur mistoen mailako 
Urbat Urkotronik 8-2 gailendu zi-
tzaion Iruña Larrainari. Harrobiko 
talde hori orain arte jokatutako 37 
partidutik 28tan izan da garaile.

Urbat waterpoloko 
taldeek garaipen 
bidetik jarraitzen 
dute sailkapenetako 
goiko postuetan

Gaurko jaialdia arratsaldeko 
19:00etan hasiko da eta domeka-
koa, bestalde, goizeko 10:00etan; 
lehenengoa eskuz binakakoa izango 
da eta bigarrena paleta gomazko 
banakakoa. Asteburu honetan hiru 
txapelketa hasiko baitira: Udabe-
rri eskuz binakako federatuena eta 
Errendimenduko eskuz binakako 
Gipuzkoakoarenarekin batera, pa-
leta gomazko banakako Gipuzkoa-
ko txapelketa jokoan izango delako 
hemendik aurrera.

Gaur arratsaldean Udaberri txa-
pelketako bi neurketa izango dira 
Katedralean: kadete mailan, Gisa-
sola-Azpilikueta Eibarko bikoteak 
Zestoako Abantzu taldekoari egin-
go dio aurre eta, jarraian, jubenil 
mailakoan, Deporreko Ibarra-Ca-
ramanzana eta Amezketako Zazpi 
Itturriko bikotea izango dira aurrez 
aurre. Etzi, paleta gomazko banaka-
koan eta 7aren barruan, Lombraña 
eibartarrak Zumarragako Viana 
izango du aurkari. 

Klub Deportiboko pilotariak Astelenan: 
gaur pilotan binaka eta etzi palaz banaka

Mikel Azkargorta eta Felix Conde seniorrak.
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1. Federazio Mailan jokatzen duen 
emakumezkoen taldeak puntu ba-
karreko aldea ateratzen die Depor-
tivo Abanca eta Cacereñori, hiru 
kentzen dio Bartzelona B-ri eta lau 

puntura ditu Osasuna eta Dux Lo-
groñori. Orain arte jokatutako 14 
jardunalditan zortzi partidu iraba-
zi ditu, bost berdindu eta bakarra 

galdu du. Domeka arratsaldean, 
16:00etan hasiko den norgehigo-
kan, sailkapeneko erdialdean da-
goen Fundacion Albaceteri egingo 
dio bisita.

2. Mailako SmartBank Ligan jo-
katzen duen gizonezkoen taldeak, 
bestalde, puntu bakarrera du Las 
Palmas, hirura jarraitzen diote Le-
vantek eta Alavesek, eta bostera 
ditu Granada eta Burgos. Orain 
arte jokatutako 22 partidutik erdiak 
irabazi ditu, hau da, 11 garaipen er-
dietsi ditu, zazpiretan berdinketa 
lortu du eta lautan burua makurtu 
behar izan du. Domeka eguerdian, 
14:00etan hasiko den neurketan, 
jaitsiera postuetan dagoen Malaga 
hartuko du Ipuruan.

Momentuz fitxaketa bana
Zaira Flores fitxatu du Yerai Marti-
nen taldeak 2024ko ekainera arte. 
Erdilaria bada ere, atzelari gisa ere 
joka dezake. Bartzelonako harro-

bian hezia, orain arte Iberdrola 
Ligako sailkapenean azkena den 
Alhama taldetik dator. Gaizka Ga-
ritanoren taldeak, bestalde, Juan 
Carlos Arana aurrelaria fitxatu du 
2025eko ekainera arte. Villarreal 
B-tik datorren 22 urteko aurre-
lariak 16 gol egin zituen aurreko 
denboraldian eta oraingoan beste 
bi lortu ditu.

Urte Zaharra 
agurtu eta berriari 
ongietorria egiteko 
ekimenek izan zuten 
oihartzuna

Eibar FT-ko ordezkari nagusi biak euren multzoetako lidergoan 
heldu dira denboraldiaren lehenengo itzuliaren amaierara

Juan Carlos Arana goleatzailea da.

Zaira Flores Alhamatik dator.

Abenduaren 31tik urtarrilaren 1era-
ko tarte horretan ohikoak diren San 
Silbestre lasterketak eta Urkora igoe-
rak jarraipena izan zuten oraingoan 
ere, kasu bietan eguraldia lagun. San 
Silbestre, gainera, eguerdian egin zen 
eta herriko kaleetan zehar.
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“‘Lautada’ diskoak 
duen giro anitza 
ekartzen saiatzen gara 
zuzenekoetan”

Miren Narbaiza musikari eibartarrak MICE proiektua abiatu zuen 2017an eta hirugarren diskoa kaleratu 
zuen iazko urrian, ‘Lautada’. Narbaizak Eibarko mendiak Arabako lautadarengatik aldatu zituen orain dela 
hainbat urte, han bizi baita, eta paisaia horretatik abiatuta sortu du publikoaren eta kritikaren berba politak 
jaso dituen diskoa.

Urte amaieran zenbait kontzertu eskaini 
ondoren, MICEk Eibarren emango du 
2023ko lehena. Narbaizak etxean joko 
du, Coliseo antzokian, hilaren 20an, 

19:00etan, eta euskal eszena musikalean izen ga-
rrantzitsua izatera eraman dioten doinuak eskainiko 
ditu herrikideen aurrean.

Mendi artean jaio eta hazi den pertsona baten lilura-
tik sortu duzu diskoa?
Bistan denez, orain bizileku dudan paisaiak kontraste 
handia du Eibarrekin eta seguruenik kontraste horri 
esker baloratzen dut horrenbeste zerumuga eta lautada 
ikustea. Inguruak beti eragiten digu pertsona guztioi. 
Diskoaren prozesuaren baitan paisaiak asko lagundu 
dit berriz idazten eta sormen prozesuari berriz ekiten, 
eta horri aitortza egin nahi nionez, diskoaren izenbu-
rura ekarri dut lautada.
Diskoa sortzen hasi zinenean argi zenuen zerumu-
gan zer aurkituko zenuen edo nora iritsi nahi zenuen?
Diskoak fase asko eduki ditu. Pila bat. 2020an hasi 
nintzen idazten, gero berriz abiarazi behar izan nuen, 
eta hainbat arrazoirengatik atzeratu egin behar izan da 
argitalpena. Hasiera baten pentsatzen nuen abestiak 

modu baten joango zirela eta gero ez da horrela izan. 
Beraz, nire aldetik lan asko egiten ibili naiz (idazten, 
konposatzen, musika egiten...) eta lan asko aldi be-
rean joan gara egiten. Adibidez, maketak asko landu 
ditugu eta, horretarako, produkzio lan handia egin 
dugu Ibai Gogortzak, Joseba Baleztenak eta hirurok. 
Buelta asko eman genien kantuei. Era berean, esku 
artean nituen letrei bueltak eta bueltak eman nizkien. 
Orduan, dena joan da tempo ezberdinetan, baina aldi 
berean eta nahiko bizirik momentu guztietan, grabatu 
genuen momentura arte, hau da, 2022ko urtarrilera 
arte. Boladaka lan egin arren, pixkanaka-pixkanaka 
puzzlea osatzen joan da eta grabatu arte ez nuen ezer 
itxita eduki.
Urte batzuetako lana egin ondoren, zer sentitu zenuen 
emaitza esku artean eduki zenuenean?
Demaseko sentsazioa da! Uste nuen urte batean ate-
rako nuela eta ez, hurrengoan izan behar zela, eta ezta 
ere... Frustrazio pixka bat bizi izan dugu, ez genuelako 
amaierarik ikusten, baina grabatzen hasi ginenean 
ikusi genuen baietz, kitto, errealitate bihurtuko zela. 
Diskoa fabrikara bidali genuenean pisu ederra kendu 
genuen gainetik, eta poza ere sentitu genuen. Gero, 
biniloa eskuetan hartu genuenean momentu ederra 

MIREN NARBAIZA ‘MICE’  •  Musikaria
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izan zen. Bestetik, guk lana amaitu eta jendaurrean 
aurkeztu arte hilabeteak pasa ziren, eta demaseko 
gogoa genuen jendeari erakusteko. Tira, azkenean 
irten zen eta badirudi harrera polita ari dela eduki-
tzen. Beraz, pozik.
Gainera, modu bitxian aurkeztu zenuten, lagun tal-
de bat toki baten bilduz eta diskoa jarriz entzunaldia 
egiteko, beste barik. Nolako esperientzia izan zen?
Bitxia da, dagoeneko ez dugulako horrelako ohitura-
rik, baina pentsa lehen irrati baten bueltan sortzen zen 
giro horretan, denak isilik zerbait entzuten. Elkartu 
eta momentu hori partekatu, beste barik. Gure kasuan, 
diskoa irten baino astebete lehenago, gela txiki baten 
zine-proiekzioak egiten dituen Gasteizko elkarte ba-
tean, diskoaren entzunaldia egiteko 50 lagun inguru 
elkartu ginen. Biniloa ipini eta entzun egin genuen. 
Esan genien nahi zuten moduan har zezatela espe-
rientzia: begiak itxita entzun, albokoarekin komen-
tatu... Ez gaude batere ohituta ezer egin barik egotera 
eta kuriosoa izan zen, polita. 40 minutuko pausa egin 
genuen geldirik egon barik egoten ez dakigun bizitza 
honetan. Zentzumen guztiak musika entzutera jarrita. 

Neurri batean, hori du musikak eta biniloak. Taldeki-
deoi eskuetan edukitzeko moduko zerbait ematea gus-
tatzen zaigu. Pantailetatik zenbat eta urrunago, hobe. 
Izan ere, pantailarekin dugun jarduna ez da pantaila 
bakarrean geratzen, batetik bestera egiten dugu salto 
etengabe eta nahi dituzun gauza batzuk burura sartzen 
dira, baina baita nahi ez dituzun beste asko ere. Beraz, 
momentuan bertan presente egotearekin lotuta egon 
zen ariketa hori.
Orain zuzenekoekin zabiltzate. Diskoarekin aldera-
tuz, beste modu batean planteatzen dituzue ala dis-
koarekiko fidelak izaten saiatzen zarete?

Herrikideen aurrean jotzeagatik pixka bat urduri dagoela aitortu digu Miren Narbaizak.  ITZIAR BASTARRIKA

“Gitarra jo gabe, gorputzarekin 
adierazi beste aukerarik ez 
dut, eta askatzen eta abestian 
kontzentratzen lagundu dit”
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Diskoak eta zuzenekoak ez dute zertan gauza bera izan. 
Dena dela, ez dugu bilatzen gauza berberak egitea, ezi-
nezkoa delako, baina badago hari bat beste bertsio ba-
tean aurkezten dena. Zuzenekoak direnez, beste eragile 
batzuk sartzen dira tartean. Hori bai, diskoa ezagutzen 
duenak zuzenekoan erraz identifikatuko ditu abestiak. 
Bestetik, ‘Lautada’ diskoak duen giro anitza ekartzen 
saiatzen gara. Diskoak espazio eta eszenatoki ezberdin 
asko ditu, batzuk zuzenagoak, beste batzuk atmosferi-
koagoak... Eta kantuak eta bidaia horiek errespetatzen 
saiatzen gara. Eibarren, gainera, Itziar Garaluze artis-
ta bisuala izango dugu lagun eta ‘Lautada’ irudikatzen 
saiatuko gara.
Nobedade bezala, gitarra barik arituko zara zuzene-
koetan. Nola sentitu zara lehen kontzertuetan?
Azken disko honetan, ez bada joteko gogoa dudan kantu 
bat, orokorrean gitarra jo barik nabil. Taldean sei gara 
eta ez dago hiru gitarra-jole edukitzeko beharrik. Bes-
talde, ikusi nuen besoak libre edukitzeko eta eszenato-
kia beste modu batean bizitzeko gogoa nuela. Horrela, 
gorputzarekin adierazi beste aukerarik ez dut, eta aska-
tzen eta abestian kontzentratzen lagundu dit. Gozatzen 
nago. Eszenatokian egoteko modu asko daude eta modu 
bakoitzak gauza ezberdinak ematen dizkizu. Gitarrak 
indarra ematen du, baina era berean arreta eskatzen du.
Jaioterrian jotzea zer da zuretzat?
Pixka bat urduri nago, egia esan. Coliseon egonda nago, 
gauza batean edo bestean. Adibidez, Napoka Iriarekin 
han jo genuen azken kontzertua, ...eta kitto!-ren 25. ur-
teurrenean Zaloarekin eta Anekerekin jo nuen... Baina 
urduritasun puntu bat ematen du, beti dagoelako gauzak 
ondo egiteko nahi hori. Giro polita sortzea espero dut, 
lagunekin eta familiarekin elkartzea eta, beste barik, 
musikak gure bizitzan ematen duen pausaz gozatzea 
besteekin konpartituz.
Hilaren 6an Hertzainaken kontzertuan jo zenuen. No-
lako esperientzia izan zen?
Ona! Milaka pertsona batu ziren bertan. Iraganera 
joan ginen orainetik eta sasoiarekin konektatzeko bide 
eman zigun.

Hertzainak erreferentea da, baina zuk ere urte asko 
daramatzazu jada musikaren munduan. Zure burua 
erreferente moduan ikusten duzu? Edo, behintzat, 
beste batzuentzat erreferente zarela jabetzen zara?
40 urte betetzera hurbiltzen ari naizela jabetzen naiz 
(barreak), eta ikusten dut orain irteten ari diren tal-
deetako musikariek 18-20 urte dituztela. Emakumea 
izanik, hainbeste ez dagoen tokian, bat agertzean beti 
da erreferente. Beraz, pentsatzen dut batzuentzat ba-
naizela. Batzuek esan didate ni hor ikusteak lagundu 
diela. Baina tira, oraindik jarraitzeko asmoa dut, ez 
dut neure burua beste leku batean ikusten.

“Diskoaren prozesuaren baitan 
paisaiak asko lagundu dit  
berriz idazten eta sormen 
prozesuari berriz ekiten”

“Mirenen musikaz 
gozatzeko”

ITZIAR BASTARRIKA
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Eibarko Musika Eskolak “Musika eta Mugimendua” 
talde berria sortu nahi du, 4 urteko (2018an jaiotakoak) 
haurrekin. Urtarrilaren 19an hasita, klaseak eguen 
arratsaldez izango dira, 18:15etik 19:15era bitartean. 
Musika Eskolatik azaldu dutenez, “klase hauetan, 
haurraren garapenaren baitan, jolasaren bitartez mu-
sika eta gorputz adierazpena lantzen da. Haurraren 
gaitasun espresiboa, musikala, motriza eta kreatibi-
tatea garatzea da helburua, musika, irudiak, soinuak, 
gorputza instrumentu gisa, instrumentu musikalak, 
ahotsa eta mugimendu ezberdinen erabileraren bitar-
tez”. Bestalde, irakasle ezin hobeak daudela gogoratu 
nahi dute, “soberan ezagunak diren Nerea Arizna-
barreta eta Maite Arroitajauregi musikari eta artista 
bikainak”. Sortu nahi duten talde berrian izena eman 
nahi dutenek matrikula inprimakia eskatu dezakete 
musikaeskola@musikaeskola.eibar.eus  helbidera ida-
tziz edo 943702725 telefonora deituz. Bestalde, bost 
urteko taldeetan (2017an jaiotakoak) oraindik plaza 
libre batzuk daudela ohartarazi dute.

Lau urtekoentzat talde berria 
osatu nahi du Musika Eskolak

Bilboko La Taller grabatu eskolako ikasle batzuen la-
nak biltzen dituen “Beardan bezala (gehienetan)” ize-
neko erakusketa zabalduko dute Portalean datorren 
eguenean. Otsailaren 19ra arte egongo da erakusketa 
ikustera joateko aukera, martitzenetik domekara, 
18:30etik 20:30era.

Jendetza batu zen martitzenean Esteban Oroz mar-
golariak Portalean eskainitako saioan, 60 lagun bai-
no gehiagoren parte-hartzearekin. Eibarko Artisten 
Elkarteak antolatuta, erakustaldi praktikoa egin zuen 
bertako kide den artistak. Aire zabaleko pintura-lehia-
ketetan eta erretratuak margotzen maisua den margo-
lariak koadro bat egiterako orduan eman beharreko 
pausoak zeintzuk diren erakutsi zien saiora joanda-
koei, koadro bat margotzen zuen bitartean azalpenak 
emanez. Saioaren aurkezpena, bestalde, Patxi Lejardi 
Kultura zinegotziak, Jose Agustin Larrañaga Eibarko 
Artisten Elkarteko presidenteak eta bertako kidea den 
Santi Entrena akuarelistak egin zuten. Lehen saioak 
izandako arrakasta eta gero, atzo bigarren bat egin 
zuen Orozek.

La Taller grabatu eskolakoen 
erakusketa berria Portalean

Esteban Orozen pintura 
tailer arrakastatsua

Nahi duenak 2023rako 
Coliseoaren Laguna 
txartela eskatzeko au-
kera dauka, Pegoran. 
Txartel horren bitar-
tez Udalak antolatzen 
dituen ikuskizun eta 
kontzertuetan %30eko beherapena lortu daiteke. Gai-
nera, aurten hobari berriak gehitu dizkiote txartelari, 
zinema komertziala ikustera doazenentzat. Udalaren 
webgunean dago eskuragarri txartelari buruzko in-
formazio gehiago. 

Coliseoaren Laguna txartela
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Azterketa sasoian gaudela eta, Juan San Martin libu-
rutegiak bere ordutegia luzatu egin du, hilaren 20ra 
arte. Horrela, astelehenetik barixakura 09:00etatik 
20:30era egongo da zabalik, eta asteburuetan 10:00eta-
tik 13:00etara eta 16:00etatik 20:00etara. Horrez 
gain, orain arte itxita egon den ikasgela ere zabalik 
egongo da hemendik aurrera. Bakarka ikasteko eta 
taldean lan egiteko gela hori ez dute eguerdian itxiko 
eta erabiltzaileek hainbat baldintza bete beharko di-
tuzte. Ohartarazi dutenez, gela hori bideo-zaintzako 
sistema batek kontrolatzen du.

Urte berriarekin batera, bueltan da Musika Kluba, Ei-
barko Kulturaren eskutik. Formatu txikiko eta estilo 
desberdinetako kontzertuak izaten dira, Portalean egin 
ohi direnak, baina oraingoan, arazo teknikoak direla 
eta, Coliseo antzokian izango da saioa. Bertan arituko 
dira Kamikaze Helmets taldekoak urtarrilaren 22an, 
19:00etan. Hurrengo kontzertuak Portalean izango 
dira: otsailaren 26an Carmen Xía cadiztarrak joko 
du eta martxoaren 19an, berriz, Will Jacobs & Marcos 
Coll 4et blues taldearen txanda izango da.

Udaleko Kultura Batzordeak aurtengo Aratosteeta-
rako kartela aukeratzeko lehiaketa deitu du eta lanak 
aurkezteko epea urtarrilaren 20ra artekoa da. Edozei-
nek dauka lanak aurkezteko aukera, beti ere eskatzen 
diren baldintzak beteta. Lehiaketan izena emateko eta 
lanak aurkezteko bideak bi dira: elektronikoki, Uda-
laren webgunean dagoen izena emateko formularioa 
beteta edo, nahiago izanez gero, presentzialki, Pegora 
herritarren Zerbitzurako Bulegoan.

Azterketak prestatzeko 
aukera zabalagoa liburutegian

Urtarrileko Musika Kluba 
Coliseon izango da

Aratosteak iragartzeko kartel 
lehiaketa deitu du Udalak

Edurne Zenarruzabeitiak 
San Blas opilak egiteko ikas-
taroa emango du hilaren 
28an, 11:00etatik 13:00eta-
ra, Arrate Kultur Elkartean. 
Kultuko bazkideentzat ikas-

taroa doan izango da eta bazkide ez direnek 5 euro 
ordaindu beharko dute. Izena emateko, 638 284 912 
telefonora deitu edo arratekultu@gmail.com helbi-
dera idatzi daiteke.

Sanblasak egiten ikasteko saioa

Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoen 50. urteurrena-
ren harira, domekan emanaldi berezia eskaini zuten 
Usartza Txistulari taldeak, Juan Bautista Gisasola 
Musika Eskolako txistu ikasleek, Ustekabe txarangak 
eta Kezka Dantza Taldeak Coliseo antzokian. Horrela, 
Joxe Mari Oiartzabali esker ona azaldu nahi izan zioten, 
pailazoen musikarekin egindako lan handiarengatik. 
Pailazo ezagunek sortu eta Joxe Mari Oiartzabalek 
moldatutako hainbat abestik osatu zuten kontzertua.

Pailazoen musika ardatz  
izan zuen kontzertu biribila
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28 EIBAR KLISK BATEAN

Indioarena egiteko aukera "indioarena" egin barik. FERNANDO RETOLAZA
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Urtarrilak 13/19
BARIXAKUA 13

BARIXAKUAK JOLASIAN
17:00/18:00 2-8 urte 
bitarteko haurrentzat.
Txaltxa Zelaiko harmailak.

ZINE-FORUMA
18:30  “Julie y Julia” (Nora 
Ephron). Dinamizatzailea: 
Izaskun Rodriguez Elkoro. 
Doan. Portalea (areto 
nagusia). 

ZAPATUA 14

GABONETAKO 
HAUR PARKEA
11:00/14:00 eta 16:30/20:30 
2 -12 urte bitarteko umeei 
zuzendutako Gabonetako 
Haur Parkea. Astelena.

BATZARRA
11:00 Eibarko Txirrindulari 
Elkartearen urteko 
batzarra (11:30ean
 bigarren deialdia). 
Portalea (areto nagusia).

MUSIKA
17:00 eta 19:00 “Go!azen 
9.0” kontzertua. 10 euro            
(7 euro Coliseoaren Laguna 
txartelarekin). Coliseo.

DOMEKA 15

TXAKURKROSA
08:00/13:00 Eibarko 
III. Txakurkrosa. Arraten.

MARRAZKI LEHIAKETA
16:30 Umeendako (2-12 
urte) marrazki lehiaketa. 
Gaia: Gabonak. Txokolate-
jana parte-hartzaile 
guztientzat. As Burgas 
Galiziako Etxea.

ASTELEHENA 16

ELKARRETARATZEA
12:00 Eibarko Pentsiodunen 
Plataformak deituta. 
Pintxoak, mobilizazioen 
5. Urteurrena dela-eta. 
Untzaga.

BIDEO-FORUMA
18:30 Emakumeen 
istorioak: “Errespetatutako 
erditzea”. Dinamizatzailea: 
Patricia Perex Coto. Doan. 
Portalea (areto nagusia). 

MARTITZENA 17

LITERATURA
19:00 Idazlearekin 
Harixa Emoten: 
Antxiñe Mendizabalen 
“Odolekoak”. 
Dinamizatzailea: 
Ainhoa Aldazabal. 
Portalea (1 Batzartokia). 

EGUAZTENA 18

IBILALDIA
09:15 Ikasten elkartearen 
eskutik: Landa-Ulibarri 
Ganboa. Bazkaria eraman. 
Autobusa Ego-Gainetik 
irtengo  da.

EGUENA 19

HITZALDIA
10:00/12:00 “Eman eta jaso 
konpainia eta laguntza: 
adinekoen elkarte batetik 
komunitatea eraikitzea”, 
Fernando Fontovaren 
eskutik. Armeria Eskola.

HITZALDIA
19:00 "Urpeko muturreko 
arrantza”, Iker Agirrezabala 
arrantzale debarraren 
eskutik. Arrate Kultur 
Elkartea (1. pisua).

ERAKUSKETAK

Urtarrilaren 15era arte:
- "KEINU, OBJEKTU, TRAZU" 
Jenni Alvaradoren 
margoak.  (Portalea).

Otsailaren 19ra arte:
- "ARTEA ETA ARKITEKTURA 
EIBARREN II" Manuel 
Zabalaren maketak. 
(Armagintzaren Museoa).
Hilaren 20tik hasita:
- "BEARDAN BEZELA 
(GEHIENETAN)" La Taller 
grabatu-eskola (Portalea).

Martxoaren 19ra arte:
- "FILMETAKO ARMAK. 
MUSEOAREN BILDUMA 
ZINEMAN. (Armagintzaren 
Museoa).

Eskualdeko Agenda

ELGOIBAR 
13an (BARIXAKUA) 
ANTZERKIA  
19:00 / Herriko Antzokia
"Sexberdinak" (Tanttaka) 
KONTZERTUA  
23:00 / Kultur Etxeko sotoa
Odei
14an (ZAPATUA) 
KONTZERTUA  
20:00 / Kultur Kafea
Amildegi taldea

ERMUA 
14an (ZAPATUA) 
KONTZERTUA  
20:00 / Lobiano 
Kultur Gunea
La Rural Blues Band 
(Rhythm and Blues)

SORALUZE 
15ean (DOMEKA) 
DANTZA  
10:00/12:30 /                                 
Arane Kiroldegia
"Biodantza saio irekia", 
Ainhitze Elizbururekin
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1 ARETOA
• 14an: 22:30
• 15ean: 20:00
• 16an: 20:30

2 ARETOA
• 14an: 22:30
• 15ean: 20:00
• 16an: 20:30

ANTZOKIA
• 14an: 22:30
• 15ean: 17:00 (1 Aret.), 20:00
• 16an: 20:30

ZINEA COLISEO 

“Todos lo hacen”
Zuzendaria:  Martin Cuervo

“El despertar de María”
Zuzendaria:  Lauriane Escafre

“El río de la ira”
Zuzendaria:  Randall Emmet

KOMEDIA BELTZA.  Thrillerra. 
Lau bikote bilduko dira 
ezkondu ziren hotelean. Jabeak 
txantajeatu nahiko ditu, baina 
hilda azalduko da.

KOMEDIA ERROMANTIKOA.  
Garbitzaile baten eta atezain 
baten arteko harremana; 
emozioz betetako bizitzara 
jauzia egiten ahalbidetuko die. 

THRILLERRA.  Drogak eta 
mendekuaren artean. 
Emakume bat hiltzean, bere 
bikotekidea mendekua hartzen 
ahaleginduko da.

ANTZOKIA
• 15ean: 17:00

“El gato con botas”
Zuzendaria:  Joel Crawford

ANIMAZIOZKOA.  Abenturak. 
2011koaren sekuela. Botadun 
Katua konturatuko da zituen 
bederatzi bizietatik dagoeneko 
zortzi agortu dituela.
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688 621 535
publizitatea@etakitto.eus

Zure publizitatea
herriko aldizkarian

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen 
dizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki 
bikoitzarena, 8 euro (bazkideentzat %20ko 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, LIER!!! 
Hillaren 2xan 
3 urtetxo bete 
zenduazen-eta. 
Patxo potolo bat 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, ALICIA, 
abenduaren 31n 
urtiak bete 
zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
etxeko guztion 
partez.

Zorionak, AINHOA, 
astelehenian urtiak 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
etxeko guztion 
partez.

Zorionak, AINHOA, 
9 urte bete dozuz-
eta. Jarraittu 
beti bezain alai. 
Besarkada haundi 
bat famelixaren 
eta, batez be, 
amatxoren partez.

Zorionak, XIKER!!! 
Gure mutil 
haundixak gaur 
8 urte! Musu asko 
eta besarkada 
erraldoia etxekuen 
partez. Asko maite 
zaittugu.

Zorionak, MAIALEN. 
Hillaren 3an 11 urte 
egin zenduazen-
eta! Musu haundi 
bat famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, Jonen partez.

Zorionak, ANDER. Ondo ospatu 
astelehenian zure urtebetetze 
eguna, bai famelixan eta baitta 
lagunekin be

Zorionak, HODEI!!! 
10 urte!!! Musuak 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, 
Amets eta Bihotzen 
partez.

Zorionak, IZASKUN, 
hillaren 6xan urtiak 
bete zenduazen-
eta. Laztan haundi 
bat lagun guztien 
partez.

Zorionak, ENEKO, 
gure etxeko 
morroskuori!! 
Patxo haundi bat 
danon partez.
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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.

Iragarki laburrak

1. ETXEBIZITZA

1.2. Errentan
 • Etxea hartuko nuke alokai-
ruan. Gutxi gorabehera 600 
euroren bueltan. 695752281. 

 • Pisua alokagai Amañan. 2 lo-
gela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Kanpora begira eta 
oso argitsua. Guztiz berriztuta. 
Igogailuarekin. Bikote baten-
dako aproposa. 637587823. 

4. LANA

4.1. Lan bila
 • Neska eskaintzen da umeak 
edo nagusiak zaintzeko eta 
garbiketa-lanak egiteko. 
617383494.

 • Emakumea eskaintzen da 
nagusiak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Orduka. 
613819233.

 • Emakumea eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko, garbiketak 
egiteko eta hotelean lan egite-
ko. 624660035.

 • Emakumea eskaintzen da 
arratsaldez nagusiak zaintze-
ko. 617571210.

 • Emakumea eskaintzen da 
garbiketak egiteko eta emaku-
meak zaintzeko (titulu sozio-
sanitarioarekin). Autoarekin. 
612223075.

 • Emakumea eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko. 632642320.

 • Neska eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak zain-
tzeko. 602012075.

 • Emakumea eskaintzen da na-
gusiak edo umeak zaintzeko 
eta etxeko lanak edo garbike-
tak egiteko. 641739472.

 • Neska eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta 
etxeko lanak edo garbiketak 
egiteko. 612294738. 

 • Neska eskaintzen da arra-
tsaldez umeak zaintzeko. 
649025614.

 • Emakumea eskaintzen da 
garbiketak egiteko eta nagu-
siak edo umeak zaintzeko. 
642604285..    

4.2. Langile bila 
 • Euskaraz dakien neska behar 
da umeak zaindu eta etxeko 
lanak egiteko. 699024156.

 • Gizon nagusia zaintzeko per-

tsona behar dugu, etxean bizi-
ko dena. Zertifikatua egotea 
derrigorrezkoa da. 620888320. 

 • Kamarera/o behar da Eibarko 
taberna batean. 661955980.

5. IRAKASKUNTZA

5.2. Eskaintzak 
 • Gitarra klase partikularrak 
ematen dizkiet etxean bertan 
5-12 urte bitarteko haurrei. 
688695814. 

 • DBH, Batxilergo eta Uniber-
tsitateko Matematikak, Fisika, 
Kimika...  klaseak ematen dira. 
Banakako edo 2-3 ikasleko 
klaseak. Goizez ikasteko auke-
ra. 677592509. Alberto.  

6. DENETARIK

6.1. Salgai
 • LED lanpara, bonbilla eta apli-
keak saltzen ditut, denda itxi 
dudalako. 612223075. 

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






