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u GURE DENDARIEN ALDE
Txalo bat Elgoibarko dendarientzat,

herriko denda txikiak galtzeko arriskuaz
herritarrak ohartarazteko egindako kan-
painagatik. Bada garaia beste balio ba-
tzuk kontuan hartuta kontsumitzen ikasteko,
nahiz hori  korrontearen kontra igeri egite-
aren parekoa izan.

Gero eta saltoki handi gehiago za-
baltzen dira. Erraztasunak ematen zaizkie
enplegua sortzeko aitzakiarekin. Baina
zer enplegu mota, zer kontratu eta zelako
soldatak eskaintzen dituzte? Askotan, oso
prekarioak. Gurdia berehala betetzeko
erosotasun hori eskaintzen digute (pentsa-
tzen genuena baino zerbait gehiago gas-
tatuta beti), eta saltokietara iristeko autoa
behar dugu. Black friday moduko kanpai-
nak, Outlet salmentak eta on-line bidezko
erosketak herritarrak gehiago kontsumi-
tzeko eta marka handiek (Inditex, Ama-
zon...) irabazi handiagoak izan ditzaten
sortutakoak dira. Hau da, sarri zergarik or-
daindu ez eta Bangladesh, Pakistan eta
beste zenbait herrialdetan eskulan merkea
lortzeko esplotazioa sustatzen duten
marka handien irabaziak handitzeko.

Kontzientzia handiagoarekin kontsumi-

tzen hasteko garaia da. Prezioari bakarrik
begiratu beharrean, gertutasunari, ekolo-
gikoari (Internet bidezko erosketak garraia-
tzeko paketeria gutxiago atzera-aurrera
furgonetetan) eta bizitza soziala duen herri
baten zintzotasunari eta giza kalitateari
erreparatzeko garaia da. 

Frantzian eta Belgikan herri asko ikusi
ditugu galtzen. Zoritxarrez haietan ez da
denda txikirik gelditzen kaleetan eta ka-
leak hutsik daude. Benetan ari gara ongi-
zate-etorkizun baten alde egiten, gure
dendak hiltzen utzita?

L.R.

u ZERGATIK AITA AGIRRE? 
Duela bi hilabete pasa zabaldu zituen

gure herriko Kulturguneak ateak eta ba-
daukat kezka bat nire buruan bueltaka da-
bilena. Zergatik jarri diogu Aita Agirre
izena Elgoibarren ireki berri dugun kultur-
guneari? Eraikina berritu dugu, bai, baina
zahar usaina hartzen diot. Zergatik per-
tsona baten izena? Zergatik apaiz baten
izena? Zergatik gizonezko baten izena?
Lehendik ere ez al dauzkagu herriko kale
eta eraikinak gizonezkoen izenekin josita?
Inoiz lagako al diogu pertsona eta santu

jakin batzuk toki izenekin hilezkor bihurtze-
ari?. Badakit eraikin horretan zegoen ikas-
tetxeak Aita Agirre izena zuela, baina,
nire ustez, izanarekin batera izena ere al-
datu behar genion eraikinari. Aita Agirre
(1863-1941) zein izan zen eta zer egin
zuen ikusten jardun dut, eta, nire ustez, ez
dago kulturgune berri honi Aita Agirre
izena jartzeko inolako arrazoirik, “orain
arte hala izan delako” ez bada behintzat.
Herriko seme kuttun izendatu zuten
1942an eta, aurretik esan dudan mo-
duan, bertan egon zen ikastetxeak ere
bere izena izan zuen. Eta, gainera, pla-
zaren izena ere Aita Agirre plaza da, ba-
tzuontzat beti Plaza Txikia izango bada
ere.

XXI. mendean gaude. Elgoibarko gi-
zartea aldatu egin da eta toki-izenak gaur-
kotzea ere badagokigula uste dut. Izan
ere, apaiz baten izena eduki behar al du
Elgoibarko kultur mugimenduaren errefe-
rentzia izan nahi duen eraikinak? Plaza
Txikian zabaldu dugun kulturguneari, ber-
tan egin nahi denari eta egungo gizarteari
lotuago egongo den izen bat jartzeko pro-
posamena jarri nahi dut mahai gainean.

Naiara Martin 
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Eusko Jaurlaritzak eta Hazi
Fundazioak euskal artzainen
lana aitortzeko ekitaldia egin

zuten abenduaren 2an Bilbon, eta
ekitaldian, World Cheese Awards
nazioarteko gazta lehiaketan sa-
ritu zituzten 22 euskal gaztagileak
omendu zituzten, tartean Elgoi-
barko Mausitxa. Gaztaren inguruan munduan egiten den lehiaketarik garrantzi-
tsuena da Cheese Awards, eta aurten, Italiako Bergamo hirian egin dute.
Guztira, 3.800 gazta marka baino gehiagok hartu zuten parte, eta Idiazabal
Jatorri Izendapeneko eta Artzai Gaztako 22 euskal gaztandegik lortu zuten sari
bat edo gehiago. Guztira, 42 sari eskuratu zituzten euskal artzainek Bergamon.
Elgoibarko Mausitxa gaztandegikoek brontzezko bi domina jaso zituen.

MOTZEAN4

Gurutze Gorriaren 
jostailu bilketa

Gipuzkoako Gurutze Gorriak 4.000 jostailu
berri behar ditu gizarte-egoera zailean dauden
umeei Eguberrietan banatzeko. Jostailu berriak izan
behar dira, gerrarekin loturarik ez dutenak, eta ez-
sexistak. Elgoibarko Gurutze Gorriak ere bat egin
du kanpaina honekin, eta hiru egun jarri ditu jostai-
luak biltzeko: abenduak 16, 17 eta 23. Astelehe-
nean 10:00etatik 12:00etara, eta asteartean,
16:00etatik 18:00etara eraman behar dira jostai-
luak Usetxe 1ean duten egoitzara. Aurtengo edi-
zioan 5 edo 10 euroko jostailu-txekeekin ere
lagundu daiteke. Pitxintxun daude salgai. 

Elgoibarko errege 
desfilerako izenemateak, 

hilaren 16an

Elgoibarko Errege desfilean parte hartu nahi du-
tenek abenduaren 16an dute izena emateko
eguna. Liburutegian hartuko dituzte izenak,
16:30etik 19:00etara. LH4tik DBH1erako ikasleei
zuzendutako oharra da. 

Piztu dituzte Eguberrietako argiak Elgoibarren, 
eta urtarrilaren 6ra arte mantenduko dituzte

Joan zen eguenean piztu zituzten
Elgoibarren Eguberrietako argiak eta
Errege Egunera arte, urtarrilaren 6ra
arte, argituko dituzte kaleak,
17:30etik 23:00ak bitartean. Elgoi-
barko Udalak 30.000 euroko aurre-
kontua du horretarako. LED
teknologiako bonbillak direla jakina-
razi dute Udaletik eta Maykolux en-
presa arduratu dela jartzeaz, bai eta
egoki mantentzeaz ere. Kasko histo-
rikoan, ohiko lekuetan jarri dituzte
eta horrez gain, hainbat eraikin pu-
blikotan eta Sigma, Altzola, San
Roke, Urazandi, Kurutzelaegi eta
Erretxindi auzoetan ere jarri dituzte.

World Cheese Awards gazta lehiaketan 
saritutakoak omendu dituzte

Mendaroko errege
desfilerako laguntzaileak 

behar dituzte

Santa Kurutzetik iritsiko dira aurten ere erregeak
Mendarora urtarrilaren 5ean, 18:00ak aldera, eta
Arno Guraso Elkartetik zabaldu dute laguntzaileak
behar dituztela erregeei bidea argitzeko. LH4, LH5
eta LH6ko neska-mutilei dei egin diete izena ema-
tera. Parte hartu nahi dutenek Arno Guraso Elkar-
teak zabaldutako izenemate orria bete beharko
dute eta desfile egunean oparitxoa jasoko dute tru-
kean. Era berean, egun horretan erregeei kanta-
tzeko abesbatza ere sortu nahi dute Lehen
Hezkuntzako umeekin eta bi entsegu egun ere ze-
haztu dituzte: abenduaren 20an eta urtarrilaren 2an
eta 3an, 15:30ean, San Agustin aretoan. Interesa-
tuek agertu besterik ez dute.

Ikastolako ikasleen errifa

Ikastolako DBH4ko ikasleek errifak saldu dituzte ikasbidairako dirua lor-
tzeko, eta dagoeneko irten dira zenbaki irabazleak: 1. saria: 91 (ordezkoa,
1314). Siu fisioterapia zentroan masaje bat eskuratuko du saridunak. Bigarren
saria 1354 zenbakia izan da (Ordezkoa, 33). Pelegrin eta Bacalaos Alcorta
enpresek emandako produktu-sorta jasoko du saridunak. Irabazleak 943 744
441 telefonora deitu beharko du hamabost eguneko epean.
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MOTZEAN 5

Domekara bitartean oinezkoei 
eman nahi zaie protagonismoa

Mahai informatiboa jarriko du 
Nualak bihar Kalegoen plazan

Desgaitasuna duten lagunen nazioarteko eguna da
bihar, abenduak 14, eta Nualak, aniztasun funtzionala
eta adimen urritasuna duten pertsonen guraso eta la-
gunen taldeak, mahai informatiboa jarriko du, Ongi-
zate Sailaren babesarekin. Kalegoen plazan jarriko
dute mahaia eta 9:00etatik 13:00etara bitartean han-
txe izango dira elkartekideak gaia gizarteratu eta es-
kura duten informazioa zabaltzeko.  

Euskal Zezenzale Elkartera 
batzeko deia egin dute

Azaroaren 30ean sortu zuten Euskal Zezenzale El-
kartea Lasturren egin zuten bilkuran. Bilerara ehun bat
lagun azaldu ziren eta ostean, Marques de Saka ize-
neko bertako ganaduzaleak dozena erdi bigantxa
atera zituen plazara errekortari eta ikusleen gozame-
nerako.  Festa herrikoiak babestu eta sustatzeko sortu
dute elkartea. Horretarako, ekintza ezberdinak antolatu
nahi dituzte: ganadutegi nahiz errekortari txapelketak,
umeentzako bigantxak, hitzaldiak, argazki lehiake-
tak... Era berean, jakinarazi dute udalerri zein zezen-
zale guztien zerbitzura daudela eta elkartera batzeko
dei egin diete Euskal Herriko zezenzale guztiei. 

Ingurumenarekin kezkatuta, Basarteko hainbat gune
garbituko dituzte Herri Eskolako ikasleek

Elgoibarko Udalak Mugikortasun Iraunkorraren astea izendatu du hau,
abenduaren 9tik 15era artekoa, eta hainbat ekimen antolatu dituzte
kaleak oinezkoentzat berreskuratu eta erdigunean auto pribatuen pre-

sentzia gutxitzeko asmoz. Horretarako, alde zaharreko kaleak itxi egin di-
tuzte motordun ibilgailuentzat. Aurreko urteetan bigarren eskuko merkatua
ere antolatu izan dute eta Udaletik jakinarazi dute aurten ere egiteko asmoa
zutela, baina azkenean, arazo tekniko batzuk tarteko, ezin izango dutela.

EH Bilduren kritika
Bildutik ontzat eman dute ibilgailuak erdigunetik ateratzea, baina horren

ondorioak kontuan ez hartzea egotzi diote Udalari. “Udalak modu alde
bakarrean hartutako erabaki horrek kalteak eragin dizkie herriko merkata-
riei, haserreak eta ezinegonak eraginez”. Horren harira esan dute merkatari
txikiek “nahikoa zailtasun” dituztela beraien egunerokoan, Gabon sasoian,
irabaziak izan ditzaketen sasoian, zailtasun handiagoak ipintzeko. Arazo-
ari “adarretatik heldu eta konponbide integrala” aztertzeko eskatu diote
Udalari. “Urteko zazpi egunetarako hartzen diren neurriek itxura egiteko
balio dezakete eta herritarrak kontzientziatzeko, baina ez dira benetako
soluzioak”. Mahai bat sortzea proposatu diote Udalari eta mahai horretan
arlo guztietako eragileek parte hartzea. Bi neurri ere proposatu dituzte:
herri autobusa martxan jartzea eta industrialdeetara langileak eramateko
autobus publikoak jartzea.

Ozeano Barean pilatutako plastikoekin sortu den uhartearen harira,
proiektu bat lantzen dihardute Herri Eskolako LH5eko ikasleek, eta inguru-
menarekin kezkatuta, Basarteko hainbat gune garbitzeko baimena eta gar-
biketarako oinarrizko materiala eskatu diote Iosu Arraiz Hirigintza
zinegotziari. Makina Erremintaren Museoa, IMHko tenis pista eta Skate-
parka dauden inguruan pilatutako plastikoak jasoko dituzte, baina ez dute
oraindik eguna zehaztu. 23 ikasle ari dira egitasmo honetan parte hartzen. 

Euskarazko produktuen
katalogoa banatu du Udalak

Elgoibarko Udalaren Euskara Sailak euskarazko
produktuen katalogoaren edizio berria banatu du Ikas-
tolako eta Herri Eskolako ikasleen artean. Gurasoentzat
eta 16 urte bitarteko haur eta gazteentzat ehunka erre-
ferentzia biltzen ditu katalogoak: musika, DVD filmak,
informatika, aldizkariak, liburuak, jostailu eta jokoak,
gurasoentzako produktuak… Gainera, produktu bakoi-
tzaren gutxi gorabeherako prezioa ematen da, eta
zenbait ataletan adinaren araberako banaketa ere egi-
ten da. Katalogoa sarean kontsultatzeko bi aukera
daude: katalogoa.eus webgunean edota Elgoibarko
Udalaren webgunean, hain zuzen, Euskara Sailaren
atalean. 
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Gaur hasi eta domekara bitartean Blues Hotsak jaialdia ospa-
tuko dute Soraluzen. Errabal kultur elkarteak antolatu du jaialdia,
Udalaren laguntzarekin, eta bailarako blueszale guztiak gonbi-
datu dituzte. Hiru blues taldek joko dute bertan: Shirley David &
The Silvercacks-ek, The Allnighters-ek eta Jon Gurrutxagak eta Urbil
Artola bikoak. Lehenengo emanaldia gaur izango da. Shirley
Davis kantari ingelesa ariko da Herriko Antzokian, 22:00etan ha-
sita. Davisen taldeak musika beltz “gordina” egiten du, “soul hutsa,
afrobeat ukitu batekin”.  Kontzerturako sarrerak emanaldia hasi
baino orduerdi lehenago jarriko dituzte salgai antzokiko sarreran,
10 euroan. Bigarren emanaldia bihar izango da. The Allnighters
taldeak joko du, Zentroan, 20:00etan. Gasteiztarrak dira eta
rhythm and blues doinuak lantzen dituzte. Sarrerak emanaldia
baino ordu erdi aurretik jarriko dituzte salgai, sarreran, 5 euroan.
Domekan, Jon Gurrutxaga eta Urbil Artola bikoaren txanda izango

da. Zubian emango dute kontzertua, 13:00etan hasita (eguraldi
txarra bada, Zentroan). Euskal kantagintza akustikoaren lagin bat
eskainiko dute, bluesaren bidetik interpretatuta. Kontzertu honeta-
rako ez da sarrerarik behar.

Plazara egitasmoa aurkeztu eta herrirako kultur eskaintzak no-
lakoa izan beharko lukeen lantzeko lan saioa egin zuen EH-
Bilduk azaroaren 28an herriko eragileekin, eta orain, batzar

hark emandakoarekin osatutako txostena aurkeztu du. Bileran hain-
bat gabezi identifikatu zituzten, besteak beste honako hauek: era-
gileen artean zubiak falta direla, agindutakoa ez betetzeak
sortzen duen frustrazioa, Udalaren “autoritarismoa”,  burokraziaren
astuna edo motela, eragile ezberdinak zertan ari diren ez jakitzea,
Udalaren eta herriko kultur talde ezberdinen artean dagoen dis-
tantzia, komunikazio faltagatik batzuek besteen ekintzak zapal-
tzeko arriskua, herriko eragileek egite duten lanaren
errekonozimendu falta, gazte mugimendurik ez egotea eta kultu-
raren inguruan beti pertsona berdinak mugitzea, daukagun kultur
eskaintza saretu gabe egotea eta kultur talde bakoitzak bere pu-
blikoa izatea eta ondorioz “garrantzi handiagoa izatea nork an-
tolatzen duen zer antolatzen duen baino”. 

Eskaintzari dagokionean, sormena falta dela jaso zuten. Lan
saiora bildutakoen ustez, dagoen eskaintza “oso kontserbadorea”
da, eta urtero antzekoa. Jubilatuentzako kultur eskaintza zabal-
tzeko beharra ikusi zuten, bai eta eskolaz kanpoko jardueretan
sormena gehiago lantzekoa ere, gaur egungo eskaintza lar arau-
tua eta “enkortsetatua” delakoan. Era berean, kultur eragile batzuk
“ikusezinak” direla salatu zuten eta “elitista ez den kultura” alda-
rrikatu. Baliabideetan, berriz, sarri errepikatzen diren gabeziak
jaso zituzten: aurrekontu mugatuegiekin lan egin beharra, sorme-
nerako lekuen falta, difusiorako gabeziak, espazio kolaboratiboen
falta (ez derrigorrez fisikoak) eta gaur dauden espazioen erabile-
raren inguruko gogoeta eza.

Gaurko gabezietatik abiatuta 2023an ikusi nahiko luketen argaz-
kia ere irudikatu zuten. Batetik, beharrezko ikusi zuten eragile guz-
tiak biltzeko mahaia sortzea eta lagun bat jartzea hori
koordinatzen. Eragileak ikusten dituzte kultura dinamizatzen eta
Udala laguntzaile-figuran, eta parte-hartzea eta elkarlana sustatuta,
aukera ikusten dute “denentzako irekiak diren guneak” sortzeko
eta herria kulturari begira jartzeko. Garbi dute elkarlana sustatu
behar dela, bai eta pertsona eta perfil ezberdinak kontuan hartuko
dituzten guneak sortu behar direla ere. Euskara eta euskaldunta-
suna ardatz duen Kultur eskaintza sustatzearen alde egin zuten,
pertsona erdigunean jarri, berdintasuna bermatu eta eraldatzailea
izango den eskaintza.  Eta guzti horretarako oso beharrezko ikus-
ten dute erreleboak ziurtatzea.

MOTZEAN6

Herriko kultur eragile ezberdinekin egindako lan-saioan jasotako 
ahulgune eta aukerak txosten batean bildu ditu EH Bilduk

Soraluzeko Blues Hotsak jaialdian joko dute Jon Gurrutxagak eta Urbil Artolak domekan

Arg.: Jairo Berbel
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ASTEKO GAIA 7

w Nolako eragina izan du erakus-
leihoak belzteko kanpainak?

Jendearengan eragina izan duela
uste dut, eta erosteko ohiturei buruzko
erreflexio bat bultzatu dugula esango
nuke. Zerbaitetarako balio izan duen
edo ez, denborak esango digu. Segu-
ruenik ez du askorako balio izango,
baina guretzako garrantzitsua izan da
herritarrei pentsaraztea zer gertatuko li-
tzatekeen dendak itxiko balira. Arreta
deitzea behintzat lortu dugu, eta hori po-
sitiboa da.  
w Txankakuako merkatariez gain,
beste dendari batzuek ere hartu dute
parte kanpainan. Nolako harrera izan
du kanpainak dendarien artean?

Oso-oso ona. Kanpaina aurkeztu zi-
tzaien momentuan bertan esan zuten
gehienek baietz, eta guztira 98 merka-
tarik hartu genuen parte. Hori Elgoibar
bezalako herri batentzat pila bat da.
Txankakua barruan 40 bat gaude, eta
hortik 98rako aldea handia da. Horrek
erakusten du denda txikien egoera be-

netan larria dela. Batzuei Internetek egin
die kalte, beste batzuei saltoki han-
diek... Denda bakoitzak berea dauka,
baina denok gabiltza antzera, eta ez El-
goibarren bakarrik. Mundu mailako ara-
zoa da hau. 
w Kanpainaren helburua lortu duzuela
esango zenuke?

Jendearen kontzientzian eragin du-
gula esango nuke, eta uste dut jende
asko konturatu dela benetan zein den
gure egoera. Azkenean denon artean
egin behar dugu honi buelta emateko
zerbait, dendariek eta bezeroek elkarla-
nean. Kontu honetan denok bat gara,
eta ez badugu denon artean egiten, ez
dugu ezer lortuko. Jendeak behintzat ez
dezala sorpresarik hartu negozio bat
ixten denean, guk abisatu dugu zein den
egoera, azaldu dugu nola gauden eta
uste dut orain jende gehienak bada-
kiela. Gero erosteko ohiturak aldatuko
dituzten edo ez beste kontu bat da,
baina gure errealitatea zein den erakutsi
dugu. Askok esan ziguten herria oso

triste ikusten zela erakusleihoak beltzez
estalita, eta hori zen hain zuzen ere era-
kutsi nahi genuena. Eta hau kate bat da.
Dendetan jenderik ez badabil eta ixten
badira, gero kafetegietan ere jende gu-
txiago ibiliko da, ile-apaindegietan...
Ekipo berean jokatzen dugu denok, eta
baten egoerak eragina dauka bestea-
rengan. 
w Kanpainaren bigarren zatiari ekin
diozue orain: ‘Elkarrekin argitzen
dugu’.  

Bai, lema horrekin adierazi nahi
dugu erakusleihoek kaleak argitzen di-
tuztela, bizia ematen diotela herriari, eta
hein batean segurtasuna ere bai. Elgoi-
barko kaleak triste daude, oso grisa da
dena, eta dendetako erakusleihoek ko-
lorea jartzen dute. Bizitasun horrek jen-
deari kalera irteteko eta dendak ikustera
joateko animoa ematen dio. Lehen ohi-
tura handia zegoen dendak ikustera ir-
teteko, baina orain, hori guztia galdu
egin da. Denon artean saiatu behar
gara hori berreskuratzen. 

“Jendearen kontzientzietan 
eragin dugula esango nuke”

u SONIA GOMEZ TXANKAKUAKO PRESIDENTEA

- AINHOA ANDONEGI - 

Black Friday egunaren harira, herriko den-
detako erakusleihoak belztu zituzten herriko
merkatariek, denda txikiek bizi duten ego-
era beltza azaleratzeko. Denda txikiak
itxiko balira herriaren egoera zein izango li-
tzatekeen azaldu nahi izan zuten Txankakua
merkatari elkarteko arduradunek kanpaina
honekin, eta uste dute jendearengan eragina
izan zuela. Oraingoan, gainera, Txanka-
kuako merkatariek ez ezik, herriko beste
hainbat komertziok ere bat egin zuten kan-
painarekin. Guztira 98 bat dendarik hartu
zuten parte. Sonia Gomez elkarteko presi-
denteak egin du kanpainaren balorazioa. 
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Artaziak hartu eta oihalak moztea zen umetan Alba Esnalen (El-
goibar, 1990) jolas gustukuena.  Edozein oihal hartzen zuen, eta
behin baino gehiagotan hondatu izan zizkion amari arropak. Nagu-
situ ahala, liburu artean ezkutatzen zituen oihalak, eta eskolarako
ikasten ari zen bitartean ere, eskuartean erabiltzen zituen artaziak.
Batxilergoa bukatu zuenean Arte Ederrak ikasten hasi zen Leioan,
baina, aldi berean frantsesa eta jostungintza eskolak jasotzen hasi
zen. Bere buruan Parisera joatea zegoen, goi mailako jostungintza
ikastera. Eta halaxe egin zuen. Channel edo Loius Vuitton bezalako
etxeetan jardun zuen lanean, eta han erabaki zuen egunen batean
bere negozio propioa jarriko zuela. Miquele mertzeria da amets
horren emaitza. 

w Nolatan erabaki zenuen joskintza munduan bidea urratzea?
Ez nuen nire burua beste inon imaginatzen. 10 bat urte nituela

amari hartzen nizkion oihalak eta arropak, eta moztu egiten ni-
tuen. Amak bere arropen armairua giltzapetu behar izan zuen,
denak hondatzen nizkiolako. Beti nenbilen oihal eta artaziekin jo-
lasean. Argi neukan sormenarekin zerikusia zeukan zerbait ikasi
nahi nuela, eta Arte Ederrak ikasten hasi nintzen Leioako Uniber-
tsitatean, eskultura alorrean. Oso gustura egin nituen ikasketak eta
pila bat ikasi nuen, baina lan mundurako aukera handirik ez nion
ikusten hari, eta beste zerbait bilatu behar nuela erabaki nuen.
Ebaketa eta prestaketa ikasten hasi nintzen, eta frantses eskoletan
eman nuen izena. Parisera joatea zen nire nahia, Goi Mailako
Joskintza ikastera. 
w Paris da Goi Mailako Joskintzaren hiriburua. Zer ikasi ze-
nuen han?

Goi Mailako Joskintza irakasten zuten eskola batean egon nin-
tzen, teoria eta praktika uztartuz. Lau egunetan lan egiten genuen,
eta egun baten formazioa jasotzen genuen eskolan. Maila han-
diko jendeak ikasten du han, eta nolabait esateko, profesionali-
zaziorako azken pausoa da, lan mundurako sarbidea. Ez da
erraza izaten han sartzea. Ezinbestekoa izaten da praktikak egi-
teko enpresa bat aurkitzea, eta eskolak zerbait laguntzen duen
arren, praktiketako enpresa norberak aurkitu behar du. Nik ehun

bat enpresatara bidali nuen eskaera, eta batetik bakarrik erantzun
zidaten. Channel etxea zen, eta oso pozik hartu nuen.   
w Zelakoa da Channel bezalako etxe batean lan egitea?

Oso interesgarria. Nik pila bat ikasi nuen. Ofizioa oinarri-oi-
narritik ikasteko aukera ematen dute, eta joskintzako postu guztiak
probatzen dira. Postu bakoitzean bi-hiru aste egin nituen, nire mai-
lari zegokion postura iritsi arte. Garrantzi handia ematen diote jos-
kintzako katean parte hartzen duten postu guztietako lana
ezagutzeari. Espainian ere badaude joskintza eskola onak, baina
gehiago daude diseinura bideratuta. Hau da, arropak diseinatzen
dituzte, baina gero, kanpoan josten dira. Baina nik ez nuen disei-
nua landu nahi. Goi Mailako Joskintza ikasi nahi nuen, eta hori,
gaur gaurkoz, Parisen bakarrik dago. Parisko industria nagusia
moda da. 
w Zenbat denbora egin zenuen Parisen?

Ia lau urte! Mundu gogorra iruditu zitzaidan modarena. Kon-
pententzia handia dago, etxe handiak bata bestearen beldur dira,
eta jendea ez da asko fidatzen. Lehenengo, Channelen egon nin-
tzen, eta gero, Loius Vuittonen. Bizitzaz ere asko ikasi nuen Pari-
sen, pertsona moduan garatzeko balio izan zidan, eta umea ere
han izan nuen. Ez nekien noiz itzuliko nintzen, baina han nengo-
ela erabaki nuen egunen batean nire negozio propioa izango
nuela, eta une hori iristen zenean  itzuliko nintzela. 

- AINHOA ANDONEGI - 

u ALBA ESNAL JOSTUNA

“Jantzi bat irudikatu
eta forma hartzen
ikustea gustatzen
zait gehien”

1141 alea:Maquetación 1  12/12/19  13:21  Página 8



9ELKARRIZKETA

w Itzuli zinen, eta Miquele zabaldu zenuen. Zein da dendaren
oinarria?

Miquele nire bigarren abizena da, amaren abizena. Aittitta
zen Miquele, eta bera izan zen gauza hauetan hastera gehien
animatu ninduena. Umea nintzela artilea erostera eramaten nin-
duen, eta iruditzen zitzaion bere bilobak ezin hobeto josten zuela.
Horrelakoak dira aittitta guztiak! Parisera joan aurretxoan hil zen.
Berak ez zuen nahi ni kanpora joatea, pena ematen ziola esaten
zidan, eta bere omenez jarri nion dendari izen hau. Mertzeria
bat da, eta horrez gain, umeentzako arropak saltzen ditugu, ba-
tzuk guk eskuz eginikoak. Opariak egiteko produktu egokiak direla
iruditzen zait. Puntua egiten eta josten ikasteko klaseak ere ematen
ditut, eta esan behar dut klase horiei esker eusten diodala nego-
zioari. Gaur egun Internetek eta saltoki handiek min handia egin
diote merkataritza txikiari eta horiekin lehiatzea oso zaila da. Lan
bikoitza egin behar dugu, gutxieneko etekina lortzeko. Dendaz
gain, eskolak eman behar ditut, sare sozialetan argazkiak jarri
eta produktuak erakutsi, Internetez saldu... Merkataritza txikia ego-
era oso larrian dago. 
w Nolako lan baldintzak daude joskintzan?

Joskintzak ordu asko eskatzen ditu, eta hori ez dago ordain-
duta. Lanbide honetan ezin da produktu baten prezioa orduka ko-
bratu. Niri hau da munduan gehien gustatzen zaidana, nire
pasioa jostea da, eta produktu bat kobratzen dudanean ez dut
pentsatzen zenbat ordu pasatu ditudan lanean. Azken batean,
nire zaletasun bat lanbide bilakatu dut eta nire ametsa betetzen
ari naiz. Gaur egun arropa oso merke erosteko aukera ere ba-
dago, eta ni ez naiz inor esateko ez dela arropa hori erosi behar,
baina nik ez dut erosten. Uste dut jende askok erosten duela mer-
keak direlako, eta ez behar duelako, eta luzera arropa horiek ez
gaituztela asetzen. Modarena munduan gehien kutsatzen duen
bigarren industria da. Gainera, jendea oso baldintza txarretan ari
da lanean, eta ekoizten den arroparen zati handi batek zakarron-
tzian bukatzen du bi urteko epean, edo askotan, saldu aurretik.
Arduraz erostearen aldekoa naiz, benetan behar duguna bakarrik
erostearen aldekoa. Ulertzen dut, hala ere, gaur egungo soldate-
kin jendeak gauza merkeak erostea, baina batzuetan hobe da
zapata pare on bat erostea, lau merke baino. Erosteko ohiturak
asko aldatu dira: gure aiton-amonen garaian ez zegoen Internet,
eta autorik ere ez zeukaten, orduan dena herrian erosten zuten.
Ez ziren oporretan joaten, ez zeukaten gimnasioko kuota ordaindu
beharrik... Gaur egun dena nahi dugu, eta soldatak ez du dene-
rako ematen. Horregatik, merke erostera jotzen dugu, horren
atzean dagoen guztia kontuan hartu gabe. 
w Joskintza emakumeekin lotzen da askotan. Zein ezaugarri-
tako jendea daukazu josteko klaseetan?

Gizonezko bakarra etortzen da, 14 urteko mutiko bat.  Uste
nuen adineko jendea etorriko zela batez ere, baina 40 urteren
bueltakoak dira gehienak. Askok ume txikiak dituzte, eta ilusioa
egiten die umearentzako arroparen bat egitea. Egia da jostungin-
tza emakumeei lotzen zaiela batez ere, baina gizonezko sastre

onak ere badaude. Channelen egon nintzenean emakumezkoak
ziren gehiago, baina Louis Vuittonen, adibidez, gizonezko
gehiago zegoen. Nik argi utzi nahi dut edonor dela josteko gai.
Egia da batzuek esku zakarragoak dituztela, baina lehen ema-
kume eta gizonezko guztiek konpontzen zituzten euren arropak,
beraz, josteko ahalmena jende guztiak dauka. Gaur egun, ez
dago arropak konpontzeko behar hori, eta gehiago da zaletasun
kontua. 
w Joskintza emakumeen ahalduntzerako tresna baliagarria
dela diote feminismotik. 

Ba bai, gure taldeetan ere giro oso polita sortzen da, eta ema-
kumeek esaten dute beraien momentua izaten dela tarte hori. Be-
raien gauzetaz hitz egiten dute josten ari diren bitartean, eta
gustura egoten dira.
w Zein abantaila ditu norbere arropak egiteko gai izateak?

Nik ez dut moda jarraitzen, eta josten jakiteak nire gustuko
arropak egiteko aukera ematen dit. Gaur egun uste dut ez dugula
kontuan hartzen zer geratzen zaigun ondo ere. Dendara joaten
gara eta dagoena erosten dugu. Lehen askoz gehiago egiten zen
arropa neurrira, eta jendeak bazekien zer geratzen zitzaion ondo,
zer gustatzen zitzaion eta zer nahi zuen, edo jostunak berak go-
mendatzen zion. Niri patronajea gustatzen zait gehien. Arropa
bat buruan irudikatu eta forma hartzen ikustea gustatzen zait
gehien. Patroia egin, eta zein forma hartzen duen ikustea da emo-
zionanteena. Joskintzaren artisau alde hori eta bakoitzak bere gus-
tura josi ahal izatea asko gustatzen zait. 
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Eguraldi ona lagun, jendetza handia batu zen zapatuan Men-
daroko Kontzezio azokara. Sasoiko jenero onena eta doze-
naka etxabere jaitsi zituzten kalera baserritarrek eta haren

bueltan osatu zuen jai-egitaraua Udalak. Herriko dantzarien dan-
tza saioa, Rockalean taldearen emanaldia eta sagardo lehiaketa
izan ziren goizeko ekintza nagusiak, eta herri-kirol saioa arratsal-
dekoa. Sagardo lehiaketa Aburuzak (Aduna) irabazi zuen, eta
arratsaldean, Urrezko aizkolari kopako lehen finalerdia jokatu
zuten Eneko Otaño eta Julen Alberdi Txikia IV.ak, eta 12 kana er-
diko enbor 28:31ko denboran ebagita, bigarrena sailkatu zen fi-
nalerako. Mikel Lopetegi eta Imanol Albizu Goikoetxe lehiatu ziren
harri jasotzen. 100 kiloko harri zilindroarekin, kubikoarekin eta
bolarekin hiru minutuan zeinek altxaldi gehiago egin jokatu zuten,
eta Lopetegi gailendu zen, 82 jasoaldirekin. Gabonetako  Ema-
kumezkoen Ingude Txapelketako hirugarren jardunaldia ere jokatu
zuten. Maite Ariztegi eta Garazi Arruti aritu ziren 10 kiloko ingu-
dearekin minutu eta erdiz lanean, eta Ariztegi nagusitu zen, Arrutik
baino zazpi altxaldi gehiago eginda: 92. Herri kirol saioaren on-
dorena Rockalean taldeak eta Esther eta Pius DJ-ek girotu zuten
eta Arno Guraso Elkartekoek txahal erre pintxoak banatu zituzten. 

Kontzezio, 
Eguberrien atariko jaia

K ilibarren
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Santanetako bideoa izan zuen estreinakoa, eta geroztik, herrian egin diren egun berezi guztietan kamera hartuta ibili da Paul Lopez (Men-
daro, 2007). Zazpi bideo igo ditu Youtubeko  ‘Mendaro Online’ kanalera eta ikus-entzunezkoetarako duen afizioa ikusita, ziur gehiago
etorriko direla. 

w Kamera hartuta ikusten zaitugu aspaldian. Noiz eta zerk
bultzatuta hasi zinen?

Santanetan grabatu nuen lehenengoa. Betidanik gustatu
izan zait antzerkia eta ikus-entzunezkoen mundua eta ikasturte
bukaeran, Lehen Hezkuntza bukatu berritan, bideo-kamera bat
oparitu zidaten. Kamera jaso nuenean, santanak grabatuko ni-
tuela esan nien gurasoei, eta hala egin nuen. 
w Eta igo zenuen bideoa Internetera eta zabaldu zen ikara-
garri.

Bai. Egia esan nik ez neukan Youtubera igotzeko asmorik.
Jaiak grabatu nahi nituen, besterik ez, baina grabatzen ari nin-
tzela kalean batek baino gehiagok galdetu zidan ea Youtubera
igotzeko asmorik neukan. Nik ezetz erantzun nien denei, baina
gero, xaxatu ninduten gazte batzuek eta hitz egin nuen amare-
kin horri buruz ere. Editatu nuen bideoa eta Youtubera ez igo-
tzeko esan zidaten gurasoek, baina abuztuan, nire
urtebetetzeetan, bideoa sarera igotzeko baimena oparitu zida-
ten gurasoek. Eta igo nuen eta zoriondu ninduen jendeak. Ho-
rrek ilusio handia egin zidan, eta beste bat grabatzeko gogoa
ere bai. Youtuben kanala sortu nuen  Mendaro Online izenare-
kin eta geroztik beste sei bideo igo ditut. Grabatu ditut Gara-
rock jaialdia iragartzeko bideoa eta jaialdia bera, Aire Libreko
Margo Lehiaketa, Gazte Eguna, Emakumeen Indarkeriaren Kon-
trako Eguna eta Kontzezio azoka.

w Mendarora mugatu dira zure orain arteko lanak. Ingurura
zabaltzeko asmorik baduzu?

Ez. Mendaron egiten dena jaso nahi dut, erakusteko Mendaro
herri bizia dela eta gauza interesgarri asko egiten direla. Egube-
rrietako oporraldian, Olentzero eta Mari Domingiren kalejira,
Haur Krosa eta Erregeen desfilea grabatzeko asmoa daukat.
w Garbi duzu hortaz etorkizunean zein bide hartu nahiko

zenukeen, ala?
Bai, Ikus-entzunezko Komunikazioa ikasi nahiko nuke eta an-

tzerkian jarraitu. 12 urte ditut,  eta duela bost bat hasi nintzen an-
tzerkian eta oso-oso gustura nabil. La Higuera de los bastardos
filmean ere parte hartu nuen aitxitxa Maurorekin. 
w 40 harpidedun ditu zure kanalak eta zure bideorik ikusienak
620 bat ikustaldi ditu. Gustura?

Bai. Hala ere, ez diot horri erreparatzen. Gustatzen zaidalako
ari naiz honetan, ez beste ezergatik. Jendeak eskertzen dit eta
gustatzen zait, jakina, baina ez dut horregatik egiten. 
w Azkarra bazara behintzat. Kontzezio azokan kamerarekin
zenbiltzan eta biharamunerako bideoa sarean zenuen.

Bai. Gustatzen zait grabazioa amaitu eta berehala hastea edi-
tatzen. Goiztiarra ere banaiz, dena den, eta grabazio egunean
ezin bada, biharamunean jaiki berritan heltzen diot editatzeari.
Ikasi ere egin dut, eta orain, azkarrago editatzen dut, eta dardara
gutxiagorekin grabatu ere bai, nik uste. Ikasten ari naiz.

Paul Lopez YOUTUBEKO ‘MENDARO ONLINE’ KANALAREN SORTZAILEA

- AINARA ARGOITIA - 

“Mendaron egiten dena grabatu nahi dut
herri bizia dela erakusteko”
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“Etxeko lan txiki batzurekin 
irtengo dira ikusleak antzokitik”

‘Lur’ antzezlana taularatuko du Xake
produkzioak domekan, Herriko Antzo-
kian, 16:30ean. Ane izeneko mutiko
bat da obrako protagonista, bulba duen
mutikoa, alegia. Haren aitak izugarri
maite du semea, baina ez du bere iden-
titatea onartzen. Transexualitatearen
gaia du oinarrian obrak, eta gaiari bu-
ruzko hausnarketa egiteko aukera
emango dio ikusleari. Kepa Errasti
obraren egileak azaldu ditu antzezla-
nari buruzko xehetasunak. 

w Zein da ‘Lur’ antzezlanaren mamia?
Julian jostailu denda baten jabea da. Egun gutxi barru Ane

bere bilobak 8 urte beteko ditu, eta Julianek, propio egindako
panpin bat oparituko dio. Julianek bidaia bat egitea proposatuko
dio Aneri. Bidaia honek gauza asko ulertzen lagunduko die, bai
Aneri eta bai Joni, umearen aitari. Izan ere, Jonek onarpen arazo
bat dauka Ane pototadun mutila delako.
w Zein helbururekin sortu zenuen ‘Lur’ antzezlana?

Mami Lebrun gure aurreko lanaren ondoren, zerbait ezberdina
probatu nahi genuen, eta txotxongilo edo objektuekin lan egiteko
antzezlanen bat sortzea bururatu zitzaigun. Hortik abiatuta buru-
ratu zitzaigun alter ego bat moduko panpin bat zeukan ume baten
istorioa. Protagonista transexuala izatearena beranduago iritsi zen,
eta behin hori finkatuta, gaia ahalik eta errespetu eta maitasun
handienarekin tratatzea izan da helburu nagusia. Jendeak gure
protagonista ulertu eta haren lekuan jartzea. 
w Protagonista Ane izeneko ume bat da, bulba duen mutikoa.
Obran ikusten da Aneren aitak ez duela onartzen bere seme-
aren identitatea. Nola hartu du, oro har, publikoak gai hau?  

Ondo, esango genuke; batez ere, txikienek. Helduok baino
filtro eta arazo gutxiago dauzkate gauzak ulertzeko. Oraindik egi-
teko lan handia badago ere, zorionez, transexualitatea gero eta
ikusgarritasun handiagoa hartzen ari da gizartean. Ikusgarritasun
hori duela urte batzuk baino handiagoa bada ere, horrek ez du
esan nahi oraindik onarpen arazorik ez dagoenik. Besteei gerta-
tzen zaizkien kasuak erraz asko ulertzen ditugu, baina zer gerta-

tuko litzateke etxean tokatuko balitzaigu?.  
w Zu zeu zara Aneren aita obran. Zer moduz moldatu zara
paper horretan?

Egia esan, bigarren mailako pertsonaia da Aneren aita, eta
ez da bereziki zaila izan. Entsegu prozesuan helburu bat jarri ge-
nuen: aitaren pertsonaia istorioko “gaiztoa” edo antagonista
izanda, pixka bat biguntzea, eta onarpen arazo bat izan arren,
bere semea zenbat maite duen uneoro erakustea. 
w Nori zuzendutako obra da?

Familia guztiarentzat sortutako obra da. Garbi geneukan heldu
zein haurrei zuzendutako antzezlana egin nahi genuela, eta  7
urtetik aurrerako  denentzat dela esaten dugu. Horixe da politena
gainera; helduak haurrekin antzezlanaz gozatzen ikustea, batzuek
besteengandik ikasten dutelako. Ikusleari ordubete atsegin bat pa-
satzeko aukera eskaintzen diogu. Buruari buelta batzuk emango
dizkiote ikusleek, eta “etxeko lan” txiki batzurekin irtengo dira an-
tzokitik.  
w Nolako harrera izan du obrak eta nolako kritikak jaso ditu-
zue? 

Oso onak. Pasa den urteko Azpeitiko Antzerki Topaketetan Pu-
blikoaren Saria eman ziguten, adibidez. Egia esan, bai haurrek
eta bai helduek oso ondo jaso dute. Gaian adituagoa den jen-
deak ere zorionak eman dizkigu gaiaren trataeragatik eta oso
pozik gaude horrekin. Azken batean, maitatuak eta onartuak iza-
tearen garrantziaz hitz egiten du obrak eta indarra ideia horretan
jartzeak lagundu digu obra sortzen.

u KEPA ERRASTI ‘LUR’ ANTZEZLANAREN EGILEA

- AINHOA ANDONEGI - 
Kepa Errasti erdian, Aneren aitaren paperean. 

12
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Euskaraldia ekimenaren
lehen edizioan norba-
nakoak izan ziren pro-

tagonista, eta bigarren
edizio honetan, entitateek
ere era aktiboan parte har-
tzeko aukera izango dute.
Ariketan parte hartu nahi du-
tela erabakitzen duten entita-
teek euskaraz lasai jarduteko
aukera duten guneak edo
hiztun taldeak identifikatu beharko dituzte. Ariguneak deituko diete gune edo talde horiei. Euskaraz lasai aritzeko gune edo talde
babestuak izango dira ariguneak, eta entitateetako hizkuntza-ohiturak euskararen mesedetan aldatzea izango da helburua. Era as-
kotariko entitateak izango dira. Erakunde publikoak eta haien ardurapekoak, kultur eta kirol elkarteak, gizarte mugimenduak, denda-
taberna eta jatetxeak, ikastetxeak, enpresak... Dozenaka entitate daude, baina, Elgoibarren, eta Euskaraldia Taldeak jendea behar
du entitate horiei aurrez aurre Euskaraldia ariketa zer den aurkezteko. Eragile bakoitzak aukeratuko du zein entitateri aurkeztuko
dion: lan egiten duen enpresako zuzendariari, kafea hartzen duen tabernako nagusiari... Eragile-sarean izena ematen dutenek
behar duten laguntza eta formazioa jasoko dute aurkezpenak egiteko. Eragile-sare horretan izena eman nahi duenari bi bide eman
dizkiote horretarako: Telefonoz 943 741 626 / 643 499 169 edota on-line: elgoibar@euskaraldia.eus.

Elgoibarko Euskaraldia Taldeak jendea behar du Euskaraldiaren
bigarren edizioa herriko entitateei aurkezteko
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‘La paz y otras lunas’ antzezlana 
emango du gaur Ezezagunak konpainiak 

Herriko Antzokian

Danobatgroupek zehaztu  ditu
Euskararen Eguneko 
lehiaketako irabazleak

Batzen gaituen esentziak izan dezala pre-
sentzia lemapean bi lehiaketa antolatu zituen
Danobatgroup kooperatiba taldeak Euskara-
ren Eguna ospatzeko, bata langileei zuzendu-
takoa eta bestea Danobatgroup-ek
kooperatibak dituen herrietako bizilagunei za-
baldutakoa. Langileek ariketa batzuk egin
behar izan dituzte taldeka eta Garazi Ler-
txundi eta Nerea Galarzak osatutako bikoa
suertatu da irabazle. Bigarren lehiaketan, Da-
nobatgroup-ek eguneroko lanean gehien era-
biltzen dituen hitz teknikoz osatutako hiztegian
hainbat kontsulta egin behar zituzten lehiaki-
deek eta hiztegian sartzeko hitz berriren bat
proposatu. Parte hartzaile guztien artean, eta
Basque Culinary Centerren eskutik, 360ºko es-
perientzia gastronomikoa izateko aukera zoz-
katu zuten, eta Maddi Mendibilek irabazi du.

Orri markagailu lehiaketa
egingo du Udal Liburutegiak

Hirugarren aldia da lehiaketa egiten du-
tena, eta aurtengorako gaia Elgoibar eta ki-
rola izango da. Lehiaketan, Elgoibarren
erroldatuta dauden edo Elgoibarren ikasten
duten haur eta gazteek parte hartu ahal
izango dute, bi mailatan banatuta: 12 urtera
artekoak eta 12 urtez gorakoak. Orri mar-
kagailuak 210 milimetroko luzera eta 50 mi-
limetroko zabalera izan beharko ditu eta
paperean nahiz pdf formatuan aurkeztuko
ahal izango dira liburutegian bertan edota
liburutegia@elgoibar.eus helbidean,
2020ko urtarrilaren 31 baino lehen. Egur
tailerreko irakasle Paula Herasek eta
Gemma Monreal margolari elgoibartarrak
osatuko dute epaimahaia.

Atzo, hilak 12, zabaldu zuten
Aita Agirreko kulturguneko ta-
berna, eta gaur zortzi izango da
estreinako kontzertua bertan.  So-
tano 21 talde elgoibartarrak
emango du hain zuzen ere saio
hori. Maria Azpeletak (gitarra eta
pianoa), Jon Ander Pascualek (gi-
tarra eta ahotsa), Vicente Santo-
sek (baxua) , Alberto Verdascok
(ahotsa) eta David Rodriguezek
(soinu teknikaria) osatzen dute tal-
dea. Duela hiru bat urte eratu
zuten taldea,  eta estreinako kon-
tzertua Malape tabernan eman
zuten, uztailean. Talde ezagunen
abestiekin batera, beraienak ere
jotzen dituzte kontzertuetan. 

Irabazi asmorik gabeko Ezezagunak konpainiak Aristotelesen obran oinarritu-
tako lana taularatuko du gaur, 20:30ean, Herriko Antzokian: La paz y otras lunas.
Ezezagunak konpainia 2008. urtean sortu zuten, aniztasun funtzionala duten per-
tsonei antzerki formazioa eman eta haiekin antzerki obrak sortzeko. Obra hone-
tan, gerraz eta sufrimenduaz nazkatuta bake bila Olinpora arteko bidea egingo
duen Trigeo izeneko nekazari atenastarren ibilerak antzeztuko dituzte.

Sotano 21 taldeak emango du Aita Agirreko

tabernako estreinako kontzertua, hilaren 20an

Maddi Mendibil
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KULTURA 15

Elgoibarren izan dira Erasmus+ programako gazteak

Europako hizkuntza aniztasunaz ohartaraztea helburu duen Erasmus+ programan parte hartu duten Galway hiriko zortzi gazteek
astebeteko egonaldia egin dute Euskal Herrian, eta tartean, Elgoibarren ere izan ziren joan zen astean. Elgoibar, Zizurkil eta
Donibane Garaziko ikasleekin batera ibili dira hara-hona. Abenduaren 3an, harrera egin zieten Gipuzkoako Foru Aldundian,

eta ondoren, Tabakaleran bideo-tailerrak egin eta Euskarabentura ekimena ezagutzeko aukera izan zuten. Arratsaldean, Realaren
hizkuntza-politika ezagutu zuten, Zubietara egindako bisitan. Hurrengo egunean Hondarribia ezagutu zuten, eta abenduaren 5ean,
Durangoko azoka bisitatu ostean, Elgoibarrera etorri ziren. Kiroldegian bazkaldu zuten, eta arratsaldean Gaztelekuan izan ziren.
Han, Soziolinguistika eta hizkuntzen biziberritzean aditua den Beñat Garaioren eskutik hezkuntza eta hizkuntza gutxituen gaia landu
zuten, ikus-entzunezkoen eta jolasen bidez. Ostiralean, hilak 6, Iparraldea ezagutu zuten eta larunbatean, Zizurkil. Abenduaren
8an bukatu zuten Euskal Herriko egonaldia. 

50 Txiki Elkarrekin
argazki erakusketa za-
balduko du gaur Mauxi-
txa txarangak
Elgoibarko Kultur Etxeko
erakusketa gelan. Aurre-
tik, 17:30ean, kalejira
egingo dute. Azkeneko
50 urteotako Txiki Egu-
nen errepasoa egin dute argazkitan eta hilaren 22ra arteko epea
egongo da ikusgai. Erakusketaz gain, dokumental bat ere grabatu dute,
eta abenduaren 19an emango dute, Herriko Antzokian. 21:00etarako
programatu dute emanaldia eta debalde sartu ahal izango da antzokira.

Birakako dantzariek kale 
emanaldia iragarri dute 

hilaren 20rako
Gabonen atarian, abenduaren 20an, kalera ir-

tengo dira dantzara Biraka konpainiako dantza-
riak. Maalako plazan hasi eta Kalegoen plazara
arteko kalejira egingo dute, San Frantzisko eta San
Bartolome kaleetan barrena. Plazan, Gabon abes-
tiz osatutako dantza emanaldia egingo dute. Ekin-
tza 19:00etan hasiko da, eta gutxi gorabehera 40
bat minutu iraungo du. Elgoibarko dantzariez gain,
Mendaroko, Soraluzeko eta Eibarko dantzariek ere
parte hartuko dute, 300 bat lagunek guztira.

Argazki erakusketa zabalduko du gaur 
Mauxitxa txarangak

Azpeitiko Zelai Luzeko azokan jarri ditu ikusgai Aitor Etxeberriak azken urteotako lan batzuk
Asteburuan zabaldu zuten erakusketa, Foru Pasealekuko 14. zenbakian, Zelai Luzeko bulegoak zeuden eraikinean. Guztira,

hamar artistaren lanak daude ikusgai, tartean Aitor Etxeberria margolari eta eskulturagile mendaroarrarenak. Artea herritarrengana
gerturatzeko ahalegina egin dute antolatzaileek, eta artisten lanak ere arte-galeriatan baino merkeago eskuratu ahal izango dira.
Erakusketa datozen bi asteburuetan ere bisitatu ahal izango da, 12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 20:00etara. Etxeberriaz
gain, beste honako artista hauek ere parte hartu dute erakusketan: Barbara Stammel, Keixeta, Olatz Aguado, Urssy Baterna Art
Grupa, Gorka Larrañaga, Iban Izagirre Uranga, Udane Juaristi, Jon Andoni Martin eta Cesar Ragel.
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Nazioarteko Xake 
Txapelketa martxan da

Elgoibarko XXIX. Nazioarteko Xake
Txapelketa atzo hasi zen eta goi mailako
hamar xakelari abenduaren 18ra arte
arituko dira lehian, udaletxeko pleno are-
toan. Honakoak dira parte hartzaileak:
Adrian Martinez (Euskal Herria), Javier
Moreno, Diego del Rey eta Juan Pla-
zuelo (Espainia), Karen Grigoryan (Ar-
menia), Tomas Sosa (Argentina), Paul
Velten (Frantzia), Shardut Gagare eta
Shalmali Gagare (Indonesia) eta Mi-
chael Oratovsky (Israel).

Aspanogirentzako dirua batuko dute Elgoibarko Kirol Solidarioa 
elkartasun ekimenean

Sabrina Vega Espainiako txapelduna gailendu da 
emakumeen estreinako xake txapelketan

Zubi-Ondo xake taldeak antolatuta, eta Udaleko Berdintasun Sailaren babesare-
kin, Createch Medical Emakumeen I. Xake Txapelketa jokatu zuten abenduaren 8an,
Aita Agirren. Hogei xakelari aritu ziren lehian, eta egungo Espainiako txapelduna
den Sabrina Vega (Kanaria Uharteak, 1987) gailendu zen. Bera zen txapelketa ira-
bazteko faborito argia, eta halaxe berretsi zuen. Vegak Xakeko Maisu Handi titulua
edukitzeaz gainera, bost alditan irabazi du Espainiako txapelketa, eta duela gutxi
eskuratu zuen azken titulua, azaroaren amaieran, Marbellan jokatutako txapelketan.
Las Palmasko xakelariak Elgoibarko Naziarteko Xake Txapelketan ere parte hartu
izan du. Emakumeen arteko lehian bera izan zen nagusi. Jokatutako zazpi partidatan
zazpi puntu lortu zituen. Maria Goñi sailkatu zen bigarren postuan eta Cecilia Pere-
zek egin zuen hirugarren. Xakelari elgoibartarrek ere hartu zuten parte, eta Mercedes
Aja izan zen Elgoibarko Xake Taldekoen artean emaitzarik onena lortu zuena.

Fibrosi kistikoa gaixotasuna dutenei laguntzeko elkartasun ekitaldia egin zuten iaz Olai-
zaga kiroldegiko igerilekuan, eta aurtengorako ere antolatu dute Elgoibarren elkar-
tasun ekimen bat. Elgoibarko Kirol Solidarioa deitu diote ekimenari eta iaz baino

kirol talde gehiago batu dira ekimenera. Aurten igeriketako, futboleko, eskubaloiko, xa-
keko eta pilotako kirol taldeek hartuko dute parte ekimenean, abenduaren 14tik 20ra bi-
tartean, eta batzen duten dirua Gipuzkoako Haur Minbizidunen Elkarteari –Aspanogi–
emango diote, abenduaren 23an egingo duten ekitaldi batean. Abenduaren 14an, za-
patua, Aspanogiren aldeko igeriketa saioa egingo dute Olaizaga kiroldegian, 16:00eta-
tik 20:00etara. Bi kaletan 100 metroko serieak egingo dituzte ekimenera batzen diren
lagunek. Parte hartzaile bakoitzak nahi adina serie egin ahal izango ditu, eta guztien ar-
tean ehun serie osatu nahi dituzte antolatzaileek. Aspanogirentzat dirua batzeko itsulapiko
bat jarriko dute sarreran. Egun berean, zapatuan, partidua jokatuko du Alcorta Forging
Group eskubaloi taldeak Olaizaga kiroldegian (19:30), eta Sanlokoek errifak salduz lor-
tzen duten dirua Aspanogirentzako izango da. Eta gauza bera egingo dute C.D. Elgoi-
barrek eta Lagunak Pilota Eskolak ere. Lehenak, Haundik abenduaren 21ean Mintxetan
jokatuko duen partidan salduko ditu errifak eta bigarrenak, pilota taldekoek, abenduaren
13an eta 20an jokatuko dituzten partidetan salduko dituzte. Zubi-Ondo xake taldeak ere
bat egin du ekimenarekin, eta Nazioarteko Xake Txapelketa eta Danobat xake txapelketa
jokoan dauden bitartean itsulapikoak egongo dira xakelarien ondoan. 
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KIROLA 17

Iaz moduan txapeldunorde izatea lortu du Leire Egaña ehiztari
elgoibartarrak Espainiako Ehiza Xehe Txapelketan. Abenduaren
7an jokatu zuten txapelketa Andaluziako Osuna herrian. Hemen
inguruan jokatzen dituen txapelketetan aurkari gutxi izaten du, ez
baitira horrenbeste ehiza lehiaketetan aritzen diren emakumeak.
Aldiz, Espainiakoan 20 emakume lehiatu ziren. Anabel Romero
ehiztari andaluziarra gailendu zen, 1.050 puntu batuta. Bi untxi
eta eper bat ehizatu zituen. Leire Egañak 550 puntu batu zituen,
eper bat ehizatuta. Egaña duela hiru urte hasi zen ehiza txapel-
ketetan lehiatzen, eta Euskadiko hiru txapelketa irabazi ditu orain
arte, jokatu dituen denak; eta, Espainiakoan lehiatu den hiru al-
dietan bi aldiz izan da txapeldunorde.

Europako Kirolaren Herri Onenaren Urrezko Bandera jaso du 
Elgoibarrek Bruselan

2019ko Europako Kirolaren Herri Onena izendatu zuten El-
goibar urrian, eta izendapenari dagokion Urrezko Bandera
jaso zuen Ane Beitiak martitzenean, Bruselan, Europako

Parlamentuan egin zuten ekitaldian. ACES Europe (Federation for
the Associations of the European Capitals and Cities of Sport) era-
kundeko lehendakaria den Gian Francesco Lupatteliren eskutik
jaso zuen bandera Elgoibarko alkateak. Udaleko agintariek adi-
tzera eman dute sariak “erreputazio”eta “bultzada” handia ematen
diola Elgoibarri, “Elgoibar mundu mailako kirol-sektoreko foko so-
zial, politiko eta instituzionalean kokatuz”. Alkatearekin batera,
Blanca Larrañaga eta Iñigo Loiola zinegotziak, Ramon Mugica
Udal Kirol Patronatuko zuzendaria eta Elgoibarko hautagaitza
ebaluatu duen Kosice-ko Unibertsitateko (Eslovakia) ordezkaria ere
igo ziren saria jasotzera. Elgoibarko Udalak herriko kirol talde eta
elkarteek egindako lana aitortu eta eskerrak eman dizkie. Elgoibar
kirolaren Europako herri izan den urtean mota askotariko jarduerak
antolatu direla nabarmendu dute, “maila nazional eta nazioarteko
mailan garrantzi handia duten lehiaketa federatu eta herri mailako

lehiaketa ugari egin dira. Esan daiteke, beraz, elgoibartarrek eu-
rena sentitu dutela sari hau, eta kirolak udalerrian duen garrantzia
azpimarratu dutela”.

Mintxetako atleta gazteak podiumera igo dira Txindoki krosean 

Gipuzkoako kros denboraldiko hirugarren proba jokatu zuten, abendua-
ren 1ean, Ordizian: Txindoki Krosa. Ia 400 saltakarik parte hartu zuten
Txindoki atletismo taldeak antolatutatako proban, Oianguko zirkuituan. 16
kategoriatan lehiatu ziren, eta 11 lasterketa jokatu zituzten guztira. Mintxeta
atletismo taldeko hamabost atleta lehiatu ziren eta gustura itzuli ziren lortutako
emaitzekin. Alebin eta infantil nesken taldeek lortu zituzten hirugarren postuak
nabarmendu behar dira. Era berean, senior mailako hiru saltakarik (Mikel
Agirrebeña, Joseba Tamayo eta Igor Torres) ere hartu zuten parte Ordizian,
denboraldi honetan estreinakoz. Elgoibartarren emaitzak barren.eus-en.

Leire Egaña txapeldunorde Espainiako Ehiza Xehe Txapelketan, bigarren urtez jarraian
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MERKATU TXIKIA18

Etxaldeen Administraziorako-Gradu ikasketen ardu-

raduna Alcala de Henareseko Unibertsitatean, eta Gi-

puzkoa, Bizkai eta Arabako, Errioxako eta

Kantabriako ikastetxeetan. Zuzenbidean lizentzia-

tua. Kolegiatu zenbakia: 749

660 969 679 
rosapf@telefonica.net

Jakin nahi nuke Komunitateko lehendakariak bere kabuz erabaki
dezakeen igogailuak mantentzeko enpresa bati kontratua ez berri-
tzea. 

Egia esan, etxejabeen batzarrak erabaki beharreko gaia da. Egoera ho-
rretan, kontratua ez berritzea edo kontratua suntsiaraztea batzarraren esku
jarriko balitz, presidenteak aldez aurretik jakinarazi beharko luke erabaki
hori. Izan ere, igogailuak mantentzeko kontratuak bertan behera utzi ba-
daitezke ere, Komunitateak hartu beharko lituzke bere gain kalte-ordainak,
betiere, enpresa mantentzaileak sinatutako kontratua aldez aurretik eteteak
eragiten dizkion kalteei buruzko aditu-txostenaren bidez egiaztatuta.

Kasu horretan, beharrezkoa da lehendakariak komunitateari aurrez ja-
kinaraztea,  eta gero, erabakia gehiengo-erregimenaren bidez hartuko du
batzarrak. 

Gomendioa: Kontratuak eteteko aukera hori zuzenean aplikatze-
koa dela ulertu behar da igogailuak mantentzeko kontratuetan,
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorra in-
darrean sartu zenetik. Izan ere, espresuki debekatzen dira iraupen-
epe handiegiak ezartzen dituzten klausulak edo kontsumitzaileek
kontratua eteteko duten eskubidea oztopatzen duten mugak. Kon-
tratu mota horretan ezin da ezarri aldez aurretik ordaindutako ko-
puruak galtzea edo eman ez diren zerbitzuengatiko zenbatekoak
ordaintzea ahalbidetuko lukeen kostu bidezko kargarik. 

ROSA Mª 
PINTADO

LANA......................................
Eskaerak
Adinekoak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko prest nago.  
( 612 422 256  
--------------------------------------------------------------------------------------
Josteko eskolak ematen dira Elgoiba-
rren. ( 676 517 188
--------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zaintzen egingo nuke lan.
Etxeko langile moduan.  
( 665 528 409  
--------------------------------------------------------------------------------------
Garbiketak egiteko prest nago. Or-
duka edo etxeko langile moduan.
Gauez lan egiteko prest. 
( 641 426 543  
--------------------------------------------------------------------------------------
Garbiketak egiteko prest nago. Or-
duka. ( 637 102 725  
--------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zaintzeko edo garbiketa
lanak egiteko prest nago.
( 631 530 562  
--------------------------------------------------------------------------------------
Lan bila nabil. Esperientzia daukat adi-
nekoak zaintzen eta garbiketa lanetan.
( 632 640 801  
--------------------------------------------------------------------------------------
Goizez edo iluntzetan lan egiteko
prest. Adinekoak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko prest. Erreferentzia onak
ditut.( 677 155 611  
--------------------------------------------------------------------------------------

Lanerako prest nago. Adinekoak zain-
tzen esperientzia daukat. Etxeko lan-
gile moduan edo orduka lan egiteko
prest. 
( 602 490 595  
--------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak edo gaixoak zaintzeko
prest nago. Euskalduna naiz, eta espe-
rientzia daukat. 
( 617 571 210 
--------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak edo umeak zaintzeko prest
nago. Garbiketak ere egingo nituzke.
Esperientzia daukat. 
( 688 724 060 
--------------------------------------------------------------------------------------
Orduka edo asteburuetan lan egiteko
prest nago. 
( 632 893 515  
--------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko prest nago. Orduka ere
bai. 
( 631 931 030  
--------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zainduko nituzke. Titulua
daukat. 
( 685 724 861/943 748 899  
--------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko prest nago. Euskalduna
naiz. Titulua daukat. 
( 626 490 986  
--------------------------------------------------------------------------------------

Adinekoak edo umeak zaintzeko eta
garbiketa lanak egiteko prest nago.
Berehala hasteko prest.
( 615 526 482  
--------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak edo umeak zaintzeko eta
garbiketa lanak egiteko prest nago. Es-
perientzia daukat. ( 658 273 486  
---------------------------------------------------------------------------------------
Lan bila nabil. Esperientzia daukat adi-
nekoak zaintzen eta garbiketa lanetan.
( 631 795 790  

Eskaintzak
Elgoibarko enpresa batean egun erdiz
txofer eta biltegi lanak egiteko pertsona
behar da. Curriculuma bidali: gmi-
renb@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------
Neska euskalduna behar da urtarriletik
aurrera bi ume zaintzeko.
( 699 217 721
--------------------------------------------------------------------------------------
Odontologoa behar da Ermuko hortz
klinika baterako. Bidali curriculuma: cli-
nicadentalbajodeba@hotmail.com
( 652 768 569
--------------------------------------------------------------------------------------

ETXEBIZITZAK.........................
Bi logelako etxea alokatzen dut Elgoi-
barren, egongela, komuna eta sukal-
dearekin.    ( 605 083 955
--------------------------------------------------------------------------------------

Pisua hartuko nuke alokairuan Elgoiba-
rren edo Eibarren.   
( 631 931 030
--------------------------------------------------------------------------------------
Pisua hartuko nuke alokairuan Elgoiba-
rren. ( 632 452 026

BESTELAKOAK.........................
Giltzak aurkitu ditut San Frantzisko ka-
lean, giltzatako gorri batean. Udal-
tzaingoan laga ditut. 

AHOLKULARI KOLABORATZAILEA
San Bartolome, 2

Merkatu txikiko iragarkiak hiru astez argitaratzen ditugu. 
Salmenta eta alokairu iragarkiak ordaindu egin behar dira.

Etxebizitzak, garajeak eta lokalak: 18€ (alokairua) - 
22€ (salmenta). Autoak saltzea: 18€ . Bestelakoak: 10€. 

Iragarkiari erretratua jarriz gero, 6€ gehiago ordaindu behar dira. 

BAZKIDEENTZAKO PREZIOAK:

Etxebizitzak, garajeak eta lokalak: 15€ (alokairua) - 
20€ (salmenta). Autoak saltzea: 15€. Bestelakoak: 8€. 

Iragarkiari erretratua jarriz gero, 5€ gehiago ordaindu behar dira. 
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ZORIONAK

Argazkiak eguazten eguerdia 12:00ak baino lehen ekarri behar dira 
BARRENeko bulegora, edo barren@elgoibarkoizarra.eus e-postara bidali.

19

Zorionak, po-
txola, astear-
tean 9 urte bete
zenituelako. Muxu
handi bat Agur-
tzaneren partez.

Z o r i o n a k ,
Maddi, zure
10. urtebete-
tzean. Asko maite
zaitugu. Aitatxo,
amatxo eta Irati.

Z o r i o n a k ,
Nahia! Gure
printzesak gaur 7
urte! Gozatu!
Muxu handi bat
etxekoen, eta be-
reziki, Hodeiren
partez.

Z o r i o n a k ,
Marko, igan-
dean 3 urte be-
teko dituzulako.
Muxu bat etxe-
koen partez.

Z o r i o n a k ,
Paula, hurrengo
asteartean 4 urte
beteko dituzulako.
Muxuak etxekoen
partez. 

Zorionak, June,
gaur 2 urte bete
dituzulako. Prime-
ran ospatuko
dugu. Patxo handi
bat etxeko guztion
partez.

Z o r i o n a k ,
Angel, aben-
duaren 11n urte-
txo bat egin
zenuelako. Den-
bora honetan zen-
bat momentu
polit! Muxu handi
bat etxeko denon
partez. 

Zorionak Oihan,
zure 8.urtebete-
tzean. Muxu bat
familikoen eta be-
reziki Jare, Danel
eta Izaroren par-
tez

Zorionak, Izei eta Uhaitz, gaur urte-
bete egin duzuelako. Muxu handi bat
aittittaren eta izebaren partetik.  

Erretratu bakarreko agurra: 4’50€. Argazki bikoitza: 7€. Hirukoitza: 9€. 
Hiru lagunetik gorako taldeak:15€

ELGOIBARKO IZARRAKO BAZKIDEENTZAKO PREZIOAK  
Erretratu bakarreko agurra: 3’50€. Argazki bikoitza: 6€. Hirukoitza: 8€. 

Hiru lagunetik gorako taldeak: 12€
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AGENDA20

13 BARIKUA
17:30 Mauxitxa txarangaren kalejira. 
18:30 Erakusketa: ‘50 Txiki elkarre-
kin’. Mauxitxa Txarangaren argazki
erakusketa. Kultur Etxean.      
20:30 Antzerkia: ‘La paz y otras
lunas’. Ezezagunok antzerki taldeak
taularatuko du. Herriko Antzokian. 

14 ZAPATUA
9:00 Desgaitasuna duten pertsonen
nazioarteko egunaren harira, informa-
zio mahaia. Kalegoen plazan. Nuala
elkarteak eta Ongizate Sailak antola-
tuta. 

15 DOMEKA
10:15 Danobat Xake Azkar txapel-
keta. Kultur Etxeko sotoan. Antolatzai-
leak: Kirol Patronatua, Danobat,
Gipuzkoako Xake Federazioa eta Zubi
Ondo Elkartea. 
10:30 Jaiotza lehiaketa. Lanak parro-
kiako arkupeetara eraman behar dira.
Sari banaketa, meza ostean. 
10:45 Uztargi umeen xake txapel-
keta, Mendaron. Kilimon xake taldeak
antolatuta, Uztargi tabernaren babesa-
rekin. 
16:00 Eskola kiroleko xake txapel-
keta. Kultur Etxeko sotoan.
16:30 Antzerkia: ‘Lur’. Xake Produk-
zioak taularatuko du, Herriko Antzo-
kian. 

16 ASTELEHENA
16:30 Erregeen desfilean parte har-
tzeko izenematea. Gotzon Garate
Udal Liburutegian.

17 MARTITZENA
17:30 Gabonetako emanaldia, San
Lazaro egoitzan. Musika Eskolak anto-
latuta. 
15:00 eta 19:00 Ikastolako DBHko
ikasleen jaialdia. Lehen saioa ikasleen-
tzat eta bigarrena, gurasoentzat. He-
rriko Antzokian. 

18 EGUAZTENA
13:30 Nazioarteko Xake Txapelke-
tako eta Eskola Kiroleko Xake Txapel-
ketako sari banaketa. Antolatzaileak:
Kirol Patronatua, Euskadiko Xake Fede-
razioa, Zubi Ondo elkartea, Eskola Ki-
rola elkartea.  

19 EGUENA
19:00 Isiltasun Eskolaren meditazio to-
paketa. Kultur Etxeko sotoan.  
19:00 Ameikutz musika eskolako ikas-
leen jaialdia. San Agustin kulturgu-
nean. Tailerreko umeek, trikitilariek,
txistulariek, akordeoi-joleek, biolin-jo-
leek, konboak,  gitarra taldea eta abes-
batzak hartuko dute parte. 
19:30 Kirol Federatuaren urteko sa-
riak. Kirol Patronatuak antolatuta, Mu-
sika Eskolako auditoriumean.  
21:00 Dokumentala: ‘50 Txiki Elkarre-
kin’. Mauxita Txarangari buruzko doku-
mentala. Herriko Antzokian, doan. 

20 BARIKUA
19:00 ‘Girabirakalejira’. Biraka dan-
tza taldearen kalejira. Maalako parke-
tik Kalegoen plazara.  
20:00 Kontzertua: Sotano 21. Aita
Agirre kulturguneko kafetegian. Antola-
tzailea: Kultur Kafea.  
20:00 Musika Eskolakoen Gabone-
tako kontzertua. San Bartolome parro-
kian. 
21:30 Zine foruma: ‘Rastros de Sán-
dalo’. Loredi Salegik gidatuko du
saioa. Haizeak antolatuta, Kultur
Etxeko hitzaldi gelan.  

I. URTEURRENA

Arantxa Alberdi Gabilondo
“Amuskategi baserrikoa”

2018ko abenduaren 12an hil zen, 81 urte zituela.
Haren oroimenez I. urteurreneko meza izango da, zapatuan, abenduaren 14an,

19:00etan Elgoibarko Bartolome Deunaren eliz-parrokian.
Joango zaretenoi aldez aurretik eskerrak.
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AGENDA 21

Botika ordutegiak 09:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00

13 BARIKUA 14 ZAPATUA 15 DOMEKA 16 ASTELEHENA 17 MARTITZENA 18 EGUAZTENA 19 EGUENA 20 BARIKUA

Egunez 
Yudego

Egunez

*Oruesagasti
*Arriola 

(Lehen, Etxeberria)

Egunez 

*Oruesagasti
Egunez

Barrenetxea

Egunez

*Ibañez
Egunez 

Garitaonandia

Egunez

Arriola
(Lehen, Etxeberria)

Egunez 

*Fernandez

Iluntzean 
Yudego

Iluntzean

*Oruesagasti
Iluntzean

*Oruesagasti
Iluntzean 

Barrenetxea
Iluntzean
Arriola

(Lehen, Etxeberria)

Iluntzean
Garitaonandia

Iluntzean 
Arriola

(Lehen, Etxeberria)

Iluntzean
Barrenetxea

* Fernandez: 
Herriko enparantza, 4
Garagartza (Mendaro) 

943 756 142

* Ibañez:
Rekalde, 1 (Soraluze) 

943 751 638

* Oruesagasti: 
Kalebarren, 9 (Soraluze) 

943 751 384

Urte guztian, gauez: 22:00-09:00
Zulueta. San Agustin kalea, 5 (Eibar)

943 820 498 

GUARDIAK Egunez: 09:00-20:00          Iluntzean: 20:00-22:00          Larunbatak: 9:00-14:00 (*)

Zinea (Herriko Antzokian) 

‘El hoyo’

14 zapatua: 19:00 / 22:15 (VOS)
15 domeka: 19:00
16 astelehena: 21:30
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22 HITZ ETA KLIK

“Koloretako argiz betetzen ditugu kaleak, benetakoak ez diren argiz. 
Iluna itzaltzeko sortutako argiz.”

Izaro Etxegibel

Manu Sanchez

Argia da gauzak ikusgai bihurtzen
dituen eta begiak hautematen
duen erradiazio oro. Argia da es-

perantza, argia da indarra, argia da
poza, argia da gogoa, argia da epelta-
suna, argia da berotasuna.

Maite dut eguzkiaren argia egunez.
Izarren argiaren azpian, gora begira, sentitzen dudan bakea
gauez. Ilargiaren isla itsasoko olatuen gainean. Tximistek argitua
udako gauetako zerua. Ekaitzaren argia. Lerro bihurdikatu eta
adarkatu bat eratzen duen argialdi bizi eta laburra, elektrizitate
deskarga batek eragina; hodei biren artean edo hodei baten eta
lurraren artean gertatzen den elektrizitate deskarga.

Itsasargiari so, uretan urrutian galduta, dabiltzan itsasontzien
argiek liluratzen naute. Itsasaldean, nabigatzaileen lagungarri eta
gidari, eraikitzen den dorre argidunak maitemintzen nau. Ilun-

tzean, mendian ikusten ditudan baserrietako sukaldeetako bonbi-
llen argi xumeak. Suaren argiak. Benetakoa edo beharrezkoa den
argiak. 

Gezurretako argiak asmatu behar izaten ditugu, ordea, ne-
guan; eta ohiko farolen argiei Gabonetako argiak gehitzen diz-
kiegu. Koloretako argiz betetzen ditugu kaleak, benetakoak ez
diren argiz. Iluna itzaltzeko sortutako argiz. Dirutza xahutzen dugu
premia gutxien dagoen tokian. 

Julen Pagazaurtunduari irakurri nion moduan, “Nahiago dugu
begiak buru gainean ditugun argi dirdiratsuetan iltzatu. Azpian
ditugunei destainaz begiratzen diegu, itzaltzear dauden argi soi-
lak baino ez dira-eta”. 

Piztu ditzagun Gabonetako argiak, baina piztu ditzagun baita
gu bezain zorioneko ez direnen esperantza, indarra, poza,
gogoa, epeltasuna eta berotasuna ere. Bihar ere guztiontzat argitu
dezan eguna.
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Harremanetarako:  barren@elgoibarkoizarra.eus edo 943 744 112

Abenduak 24, 11:00etatik 14:00etara, Kalegoen plazan

1.000 erregalu

baino gehiago... ... eta opari 

gehiago!

Elgoibarko Izarraren 

TONBOLA

Elgoibarko Izarraren aldeko 

Mikel Gurrutxagaren

futboleko botak

“Iritsi gara! Go!azen”

liburuak

Goxoki

otarrak

Bozgorailuak Su ta Gar-en

kamisetak

Umeentzako

hortz garbigailuak

Abanikoak Baloiak Cava botilak

Etxeko zapatilak Mausitxa gazta Poltsak Koloniak

TONBOLA

Aurreko urteetan TONBOLAK izan duen estimazioak 

bultzatuta, aurten ere abenduaren 24an, 11:00etatik aurrera, 

Elgoibarko Izarraren tonbola jarriko dugu Kalegoen plazan. 

Hasi gara opariak jasotzen! Eskerrik asko!
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