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GURETIK MUNDURA

Vilna,
x Lituania

Xabier Ruiz
Xabier Ruizek, 19 urteko ermuarrak,
Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren
Programazioko goi mailako heziketa
zikloa ikasten du Elgoibarren. Erasmus
programaren bidez Lituaniara joan zen
praktikak egitera martxoan. Ia 3 hilabete
eman ditu jada Vilnako pisu txiki batean.
- Zerk bultzatu zaitu
Lituaniara joaten?
Ez naiz herrialde askotara joan,
Frantzian egon naiz urrutien.
Beste herrialde batera bidaiatzeko esperientzia bizi nahi
nuen, eta gainera nire lehen
lan-esperientzia aprobetxatu
ahal izatea.
- Zer eman dizu Lituaniak
beste herrialdeekin alderatuta?
Esan beharra dut, lehentasuna
eman niela Alemaniari eta Italiari. Lituania ez zen nire lehen
aukera izan, baina hala ere pozik hartu nuen joateko aukera.
Nire ikuspuntutik, Espainiako
eta Euskal Herriko inguruko
herrialdeekin alderatuta, herri
guztiz desberdina da, eta lehen
momentutik argi izan nuen beste inon ikusi ezin izango nituen
gauzetaz gozatuko nuela.
- Bazenuen Lituaniako kulturari buruzko ezagutzarik?

Nola imajinatzen zenuen
herrialde hura?
Ez nuen herrialdea ezagutzen.
Uste nuen Eskandinaviako herrialdeen antza handia zuen
herrialde batera nentorrela;
jendea hotza izango zela pentsatu nuen. Baina haiekin hitz
egiten duzunean, konturatzen
zara uste baino irekiagoak
direla. Argi dago oso kultura
desberdina dela.
- Zerk harritu zaitu gehien?
Asko harritu nau elizetako arkitekturak, hemengoak kristauak eta ortodoxoak baitira. Gainera, zazpi edo zortzi
daude hirian, eta haien arteko
distantzia ez da handia. Gastronomiari dagokionez, ez naiz
ezer probatzera ausartu. Esan
zidaten bi plater tipiko zeudela, eta gainerako guztia Indiako
sukaldaritza zela.
- Nolakoa da zure eguneroko
bizitza?

Astelehenetik ostiralera lan
egiten dut: 9:00etan lanera
sartu eta 16:00etan irteten
naiz. Jaikitzen naizenean, nire pisu-kidearekin gosaltzen
dut, eta lanera joateko autobusa hartzen dugu. Lanaldia
amaitzen dugunean, etxeko
lanak egiten ditugu, erosketak,
garbiketa edo dagokiona. Bukatutakoan, bizi naizen lekutik
gertu dagoen gimnasio batera
joaten naiz.
- Zer egiten duzu zure aisialdian?
Hogei laguneko taldea daukagu hemen, Erasmusa egiten
ari direnak. Hiritik alde egiten dugu zerbait hartzeko,
eta eguraldi txarra badago,
norbaiten etxean elkartzen
gara. Bestalde, Aste Santuan,
inguruko museo eta elizak bi-

sitatzera joan nintzen lagun
pare batekin, Lituania, Letonia
eta Estoniatik hurbil zeuden
herrialdeak bisitatzeaz gain.
- Zeren edo noren falta sentitzen duzu gehien?
Familiarena eta lagunena. Jendeak esan ohi duena da, baina
egia da haietaz gogoratzen zarela beti. Gogorra egiten da bizitza osoa inguru berean egon,
eta bat-batean ezagutzen ez
duzun herrialde batera joatea.
- Uste duzu Lituaniara noizbait itzuliko zarela?
Etorri aurretik, uste nuen ez
zitzaidala gustatuko itzultzeko
adina. Hala ere, egunen batean
bueltatzeko aukera ematen
badidate, baietza emango nukeelakoan nago.
Eneko López

OKINDEGIA AMAIA
GOZOTEGIA HARATEGIA
AIZ

Garraioak, S.L.
☎ 636 95 83 39 (Julen)
Bertoko Okelak

Izelaieta, 40

Tel. 17 00 63
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euskalduntzen

elkarrizketa
Mari Jose Castillo

Paula Prol

Antzerkiak liluratuta
Paula Prol eta Mari Jose Castillo ermuarrek antzerkigintzan dihardute aspaldidanik.
Umetatik izan dute biek antzerkia gustuko, eta gaur egun esparru berean aritu arren,
ezberdinak dira bi emakume hauen motibazioak, formakuntza eta eszenatokian erabiltzen
duten hizkuntza bera ere. Paula Prolek telekomandoa zuen jostailurik gustukoena, eta
harekin eskuan eta amaren gona bat jantzita, kantuan pasatu zuen haurtzaroa. Euskadiko
Arte Dramatiko eta Dantza Goi Mailako Eskolan burutu zituen ikasketak gero, eta antzerki
konpainia sortu du duela gutxi Albar Cirarda aktorearekin batera: La Brecha. Maiatzaren
27an Ermua Antzokian izango dira, T odo en nosotros lanarekin. Bestalde, Mari Jose
Castillok Estudio 1 programarekin gozatzen zuen txikitan, eta gaztetan, ostegunero joaten
zen mutil-lagunarekin antzerkia ikustera. 1988an joan zen Cerverara (Lleida) bizitzera,
eta bertan ekin zion antzerkigintzari duela 15 urte. Cerverako Pasioan parte hartzen du,
akelarrean, eta bere taldeak noizetik noizera prestatzen dituen antzezlanetan.
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ELKARRIZKETA

2022ko maiatza

Paula Prol, aktorea:

Albar Cirarda eta Paula Prol.

“Antzezlan guztiek
aldarrikatzen dute
zer edo zer”
Paula Prol ermuarrak eta bere konpainiak bi
urte eman dituzte Todo en nosotros antzezlana
prestatzen, eta maiatzaren 27an Antzokian
aurkeztuko dute, 20:30ean (sarrerak ordubete
lehenago salduko dira txartel-leihatilan).
Prolen esanetan, oso hunkigarria izango da
Antzokiko eszenatokira igotzea.
- Aspaldi hasi zinen Todo en
nosotros antzezlanarekin
lanean…
Bai, ikasten ari ginen bitartean
konpainia sortu genuen beste
aktore batek eta biok, eta lan
hau aztertzeari ekin genion.
Antón Chéjov antzerkigilearen
La gaviota lanean oinarrituta
dago, eta bi urte eman ditugu
hura moldatzen. Getxon estreinatu genuen, Bilbon egon ginen
gero, eta gaur egun Euskal Herriko beste antzerki batzuetara
zabaldu nahian gabiltza.
- Zer kontatu dezakezu
antzezlan horri buruz?
Gaztetasunaren metafora bat
da, neurri batean lengoaia poe-

tikoa erabiltzen du, eta uharte
bakarti batean gertatzen da.
Emozioak ezin direnean beste
modu batera azaldu, abestu
egiten dugu.
- Berezia izango da zuretzat
Ermuan antzeztea?
Bai, irrikan nago. Lau urterekin
hasi nintzen antzerkia egiten
Juan Carlos Colinarekin, eta
18rekin utzi nuen Bilbora joateko. Oso urduri nago, profesional bezala bueltatuko naizelako, eta oso berezia izango da.
- Zerk erakartzen zaitu interpretaziotik?
Uste dut txikitan eszenatokiak
berak erakartzen ninduela, eta
txaloak jasotzeak. Gaur egun,

aldiz, gehien estimatzen dudana da gauzak adierazi eta
aldarrikatu ahal izatea, inork
hitza kendu barik. Halaber, asko erakartzen nau ikusleek eta
aktoreek espazioa eta denbora
konpartitzeak.
- Antzerki aldarrikatzailea
egiten duzu?
Bai, antzerki politikoa eta
erreibindikatiboa egiten dugu.
Dena den, uste dut antzezlan
guztiekin, komediarekin zein
dramarekin, beti daukazula zer
esan eta zer erreibindikatu.
- Zer dela-eta sortu zenuten
konpainia bat?
Horren beharra sentitu genuen,
eta oso ohikoa da bakoitza bere
bidea egiten hastea. Ezin zara
telefono dei baten zain geratu.
Unibertsitatean sortzeko erremintak eman dizkigute, eta ez
gara soilik aktoreak, baizik eta

T

XALAPARTA

ABERNA

ZERMIK INGENIERIA S.L. mikrokontrolatzaile
bidezko diseinu elektronikoak garatzen
espezializatua dagoen ingeniaritza-enpresa
da. Horrez gain, LabVIEW-ren bitartez sistema
industrialen kontrola eta monitorizazioa
bideratzeko gaitasuna ere badu.
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sortzaileak ere. Gure lanekin
gazteak antzerkira erakarri
nahi ditugu, gazteak ez direlako antzokietara hurbiltzen.
- Zer daukazu orain esku
artean?
Gure konpainiaren hurrengo
antzezlana idazten hasi naiz,
gazteen etorkizunaz hitz egiten
duena: benetako feminismoa,
klima-aldaketa… Horrez gain,
Vulnera Compañíaren Lo que
no se ve antzezlanean parte
hartuko dut urritik aurrera. Lan
horrekin Harrobiaren Proiektu
Eszenikoen Erakusleihoko irabazleak izan ginen.
- Nola ikusten duzu zure
burua etorkizunean?
Antzerkia egiten jarraitzea
gustatuko litzaidake. Badakit
oso zaila dela, eta horregatik
nago irakaskuntzara begira
ere.
- Itsaskabra pudina.
- Txipiroiak.
- Piper beteak: okela
edo onddoak.
- Fritoak: urdaiazpikoa
edo onddoak.
- Redondo saltsan.
- Sagar tarta.
- Gazta tarta.
- Tortila patata…

ENKARGUAK
943 030 299

ELKARRIZKETA

2022ko maiatza

Mari Jose Castillo, aktorea:

“Eszenatokian hartzen den segurtasuna
bizitzako beste esparruetara zabaltzen da”
Kasualitatez hurbildu zen antzerkira Mari
Jose Castillo ermuarra, 10 urteko semea
entsegu batera eramatera joan zenean.
Paper txikia eskaini zioten Castillori Pasioan,
eta ordutik antzerkira lotuta bizi da,
sentimendu gazi-gozoekin.
- Zer da eszenatokira igotzeaz
gehien gustatzen zaizuna?
Lotsatiak izan garenontzat
sentsazio berezia da. Teloia
zabaldu, eta urduritasun berezia sartzen zaizu, ez dakizu aurrera egiteko gai izango zaren

edo ez… Gero eta segurtasun
handiagoa hartzen duzu, eta
segurtasun hori zure bizitzako beste esparru guztietara
zabaltzen da.
- Pasioaz gain, beste lan batzuetan parte hartzen duzu?

Bai, Pasioaren barruan antzerki
taldea sortu zen, eta horrekin
batera Akelarrea egiten dugu
abuztuko azken asteburuan.
Emanaldi garrantzitsua da,
aurrekontu handikoa. Horrez
gain, hainbat urtetik behin antzezlan bat prestatzen dugu.
Ahal dudanean parte hartzen
dut, hizkuntzarekin zailtasunak ditudalako.
- Antzerkiarekiko zaletasun
berezia dago Cerveran?
Bai, agian hemengo antzokiko
eszenatokia Europako handiena delako (40 metro ditu alde
batetik bestera), eta aktore
asko behar dira hura betetzeko:
300 bat lagun biltzen gara Pasioan, horietako 150 eszenatoki
gainean. Ikusleei dagokienez,
lehen, 6 emanalditan, 20.000
lagun inguru biltzen genituen;
azken urteotan, aldiz, 2.000
inguru egon dira bakarrik. Izan
ere, katalanez egiten dugunetik, ez dira ondoko probintzietako ikusleak etortzen.
- Hizkuntza aldatzeaz gain,
beste moldaketarik egin da?
Bai, laburtu egin da. Lehen
goizean eta arratsaldean egi-

ten zen, gero 4 ordura jaitsi
zen, eta orain beste ordubete
murriztu dute. Jantziak ere
berritu egin dira, eta orain
kolore apalagoak erabiltzen
ditugu, politagoak. Ezinezkoa
dirudien arren, kontakizuna
eguneratzen goaz.
- Fededunei bakarrik zuzenduta dago?
Ez, ezta gutxiago ere. Bizitzaren isla da, egunerokotasunean
gertatzen diren egoera asko
ematen dira.
- Nola ikusten duzu zure burua
hemendik urte batzuetara?
Urtero esaten dut antzerkia
utziko dudala, baina jarraitzen dut. Arazo ekonomikoak
daude, bilera eta izapide asko,
lan administratiboa… Baina ez
didate lagatzen joaten.
- Gustatuko litzaizuke Ermua
Antzokian antzeztea?
Izugarri! Eta hemengo jendea
hara joatea! Beti esaten dut
jende guztiak ezagutu beharko lukeela hango bizimodua.
Oraindik ere faltan botatzen
dut!
Dorleta Vidal

Ileapaindegia
Estetika

ZUZENBIDE
KONTUAK

Tel: 943 03 17 56

Diputazio, 5

ERMUA

Lege eta
kontu aholkularitza

Izarra Centre eraikina
Tel: 846080080
Mugikorra: 688885435

zuzenbidekontuak@gmail.com
Drogetenitturri, 311 zk.

7

8

mallabian zer?

Pala eta pilota
unerik gorenean
Berrogeita hamar ume baino gehiagok
dihardute aurten Mallabiko Pala eta Pilota
eskolan, azken urteotako kopururik altuena.
Itxaso Praderak, Isma Praderak, Aitor Elordik,
Naroa Martinezek eta Jare Landak zerikusi
handia izan dute gorakada horretan, eta
ikasturteari amaiera emateko, jaialdia burutuko
dute ekainaren 22an Mallabia I Pilotalekuan.

D

uela hiru urte hartu
zuten Itxaso Praderak
eta Isma Praderak Mallabiko Pala eta Pilota
Eskolaren gidaritza, Aimar Sanzekin eta Izaskun Zurikarairekin batera. Itxaso palari lotuta
egon da urte askoan: Munduko txapelduna izan zen, eta
Itxaso Pradera eta Isma Pradera.

hainbat urte eman ditu beste
palisten entrenatzaile bezala;
Ismak, aldiz, esku-pilotarekin
izan du harremana, afizionatuetan jokatu zuelako gaztetan. Bien helburua izan zen
kirol hauei bultzada ematea
herrian, batez ere esku-pilotari, "azken urteotan nahiko

galduta egon delako", aitortu
dute.
Astiro-astiro hasi ziren
umeak bereganatzen, eta
gaur egun bost urtetik gorako
berrogeita hamar ume inguru
daude eskolan, neska zein mutil. Horietako batzuk, gainera,
bi kiroletan aritzen dira: eskupilotan eta palan.
Ume hauen helburua ondo
pasatzea da, baina hala ere
ikasturtean zehar herri ezberdinetan jokatu dute, eskolarteko txapelketetan. Txapelketa
horietan lehia egon arren, giro
ona nagusitzen da. "Beste kirol
batzuekin alderatuta, pilota

kirol nobleagoa da. Umeen
artean adiskidetasuna dago,
eta gurasoak ere lasai daude
jarlekuetan", esan du Ismak .
Denboraldiari bukaera emateko, jaialdia burutuko da Mallabian ekainaren 22an, asteazkena, eta egun horretan talde
argazkia egingo dute, luntxaz
gozatu eta oroigarriak banatu.
Horrez gain, Aitor Elordi eta
beste pilotari profesional bat
bertara hurbilduko dira seguruenik, umeekin apur bat jolasteko eta haien zaletasuna
areagotzeko.
Dorleta Vidal

osasuna * Estetika
edertasuna

degi bat
Ile-apaginehiago!!
baino
Pintxoak • Razioak • Kaxolak • Plater konbinatuak • Ogitartekoak
Probaleku z/g (Ermua) 699 292 043 • 636 549 154

Drogetenitturri, 311 zk.

Egokitutako burua
garbitzeko konketa
943 17 28 09 · Goienkale 12

2022ko maiatza

Naroa Martinez eta Jare Landa, palako entrenatzaileak:

“Maila fisikoan zein
emozionalean alderdi asko
lantzen dira palara jokatzen"

Aitor Elordi.

Naroa Martinez eta Jare Landa mallabitarrak palako
jokalari federatuak dira, eta aurten ekin diote umeak
entrenatzeari. Gustukoa dute, eta jarraitzeko asmoa
daukate ikasketekin uztartu dezaketen bitartean.

Aitor Elordi, pilotaria:

- Zer dela-eta hasi zarete
entrenatzaile lanetan?
Isma Praderak proposatu zigun
bioi, eta baietza eman genion.
Ez da gauza bera jokatzea edo
entrenatzea, baina gustatzen
zaigu. Aukera bezala ikusi genuen, esperientzia polita da,

Berriatuan bizi den arren, Aitor Elordi pilotariak ez du
Mallabiko entrenamenduetara huts egiten. Aurten ekin
dio zeregin honi, eta 30 ume ingururekin aritzen da,
guztiak 12 urtetik beherakoak.

Naroa Martinez ezkerrean,
eta Jare Landa eskuman.

eta jendearekin harremana
izaten eta erakusten ikasten
duzu. Irakaslearen lekuan jartzen zara, eta enpatia lantzen
da. Gainera, asko ikasten da
umeak jokatzen ikusten.
- Naroa 10 eta 17 urte bitarteko 14 gaztetxoekin aritzen da,
eta Jare bost urtetik gorako
12 bat umerekin. Nola entrenatzen duzue haiekin?
Txikiekin pazientzia behar da,
baina gogotsu badatoz gauza
asko egin daitezke, hamaika
gauza proposatzen dituztelako.
Nagusiekin, aldiz, igartzen da
batzuk konpetitzeko datozela, eta dagoeneko igartzen da
zeintzuk duten esku ona.
- Zer landu daiteke palaren
bitartez, bai maila fisikoan
zein esparru emozionalean?
Maila fisikoan, erreflexuak,
indarra… Alde emozionalari
dagokionez, galtzen ikasten
dute, hala nola bikotekidearekin harremana lantzen.

“Umeak pozik datozen
bitartean, ni ere pozik nago”

- Zer dela-eta hasi zara entrenatzaile lanetan?
Aurten denbora daukadalako,
eta probatu nahi nuen.
- 6 eta 12 urte bitarteko
umeekin jarduten duzu.
Zeinekin gusturago?
Nagusiekin, ariketak ulertzen
dituztelako eta badakite zer
nahi duzun. Txikiak, aldiz, euren munduan egoten dira, eta
pazientzia behar da.
- Adin horiekin, badago nabarmentzen den umerik?
Bai, beti dago nabarmentzen
den baten bat, erraztasun handiagoa duelako kiroletan.
- Neskak eta mutilak…
Gaur egun denak batera ibiltzen dira, pilota bigunarekin.

- Zein da umeen helburua?
Ondo pasatzea, eta nirea ere,
entrenatzaile bezala, hori da.
Hortik aurrera beste helburu
batzuk dituztenek pilotan jarraituko dute.
- Esku pilotarako zaletasun
berezirik dago Mallabian?
Bai, baina azken urteotan galtzen joan da, futbolaren eraginez. Egungo zuzendaritzari
esker, berriro piztu da.
- Uste duzu zu pilotari profesionala izateak umeak erakartzen dituela?
Euren lekuan jartzen naiz, eta
baietz esango nuke. Ez didate
esaten, baina igartzen da pozik datozela. Eta eurek pozik
dauden bitartean, ni ere bai.

Drogetenitturri, 311 zk.
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Ermuan Kantuan egitasmoa
berriro kalean izango da

BERA BERA ESKUBALOI
TALDEA LIGAKO
TXAPELDUNA
Super Amara Bera Bera taldeak
bere zortzigarren Guerreras
Iberdrola Liga eskuratu du,
Morvedreri 30-16 irabazita.
Donostiako eskubaloi talde
honetako entrenatzailea da
Imanol Alvarez ermuarra eta
Mirene Moreno jokalarietako
bat. Azken honek datorren
denboraldian ez du bertan jokatuko eta, alde egiten duten
beste bi kiderekin batera, agur
emotiboa jaso zuen, egindako
lana eskertuz eta bere ibilbidea
goraipatuz. Bestalde, Zuazo
Barakaldon lau denboraldi egin
dituen Anne Erauskin jokalaria
Bera Berak fitxatuta Donostia
aldera lekualdatuko da.

ANDONI ISUSIK
HIRUGARREN POSTUA
ESKURATU DU TXAKUR
KROSEKO MUNDUKO
TXAPELKETAN
Apirileko azken asteburuan
jokatu zen Txakur kroseko
ICF zirkuituko Munduko Txapelketa Pledranen (Frantzia),
eta Andoni Isusi ermuarrak eta
bere txakur Baltok brontzezko
domina irabazi zuten bertan.
Duela bospasei urte hasi zen
Isusi lasterketa hauetan lehiatzen, Balto greyster-alascanorekin edo Tyson pitbullarekin,
eta ordutik oso emaitza onak
jaso ditu. Horren adierazle dira
2022-2023 denboraldian Espainiako Neguko Kirolen Federazioko kidea izango dela, eta
Norvegiako Non Stop Dogwear
markaren CaniXTeam taldean
parte hartuko duela.

Ermuko Gazte Asanblada eta Euskal Birusa Elkartearen ekimenez,
maiatzaren 28an Ermuan Kantuan jarduerak musikaz eta abestiz
alaituko ditu beste behin herriko bazterrak. Herritar guztiei zabaldua dagoen egitasmo musikal hau eguerdiko 12:30ean abiatuko
da Kardinal Orbe plazatik eta abestuko direnen kantu-paperak
bertan banatuko dira. Beraz, abestea gustuko baduzu, zapatu
goiz baterako plan ederra duzu berau.

Txindurri Eguna ekainaren 11n eta 12an
ospatuko da
45. urteurrena ospatuko du Txindurri Txistu eta Dantza taldeak, eta bi egunez luzatuko dira
bere harira antolatutako ekitaldiak. Aurten Fustiñanako Barde Ribera dantza taldea gonbidatu
dute eta nafarrek larunbat arratsaldez egingo dute beraien erakustaldia, bertako taldearekin
batera. Goizean emango zaio hasiera egunari eguerdiko dantza-poteoarekin eta amaiera
iluntzeko Kitturen erromeria eta ondorengo Larraindantzarekin. Ekainaren 12a kalejirak
eta dantza erakustaldiak alaituko dute, bazkari autogestionatua izango da gero eta amaiera
Fan&go taldearen plaza-dantzek emango diote.

Antxitxiketanen 25. urteurrenaren ospakizunak
egingo dira
Pandemiak ekarritako murrizketa sasoian bete
zituen 25 urteak aisialdi talde ermuarrak, eta
haren inguruko ospakizunak atzeratu beharrean topatu ziren. Ekainaren 25ean dute
hitzordua eta egunean zeharreko hainbat ekitaldi prestatu dituzte, adin guztiei begira:
goiz partean, herriko erdigunean, puzgarriak,
musikarekin alaitutako poteoa eta bazkaria,
catering motakoa. Tiketak aldez aurretik jarriko dira salgai eta 3 menu mota eskainiko dira:
umeena, helduena eta begetariano-beganoa.
Arratsaldean disko-festa Jon Saez DJak alaitua
eta erromeria gero. Bestalde, taldeak kudeatzen duen udako Ludotekarako izen-ematea ekainaren 13an amaituko da. 2-6 urte bitarteko
umeei zuzendua, ekainaren 27tik uztailaren 22ra bitarteko iraupena izango du, eta zerbitzua
asteka ere lotu daiteke. Informazioa behar izanez gero, idatzi antxitxiketanbegiraleak@gmail.
com helbide elektronikora edo deitu 688 66 64 65 telefonora.

ANTONIA ORMAETXEA NARBAIZA
2022ko maiatzaren 8an

Ama, amama, tia, amatxo Antonia.
Eskerrik asko eman diguzun guztiagatik.
Zure indarra gure baitan hartuko dugu eredutzat.
Asko maite zaitugu.
Zure famila.
Drogetenitturri, 311 zk.

16 MOTZEAN
ABIAN DA ‘WE MAKE
DEBABARRENA!’
STEAM ERRONKA
Eskualdeko ikastetxeek
ikasturtean zehar Zientziaren eta Teknologiaren esparruan egindako
proiektuak biltzen ditu
"We Make Debabarrena!"
erronkak. Erronka honen
helburua da ikasleek eta
zentroek STEAM bokazioak
sustatzeko egiten duten
esfortzua erakustea, eta
STEAM hezkuntza balioan
jartzea (hau da, zientzia,
teknologia, ingeniaritza,
arteak eta matematikak).
Aurten hamazortzi esperimentu daude ikusgai,
eskualdeko zortzi ikastetxetan egin direnak. bptdmakers.eus/reto-steam/
helbidean ikus daitezke
esperimentu hauek, eta
baita botoa eman ere.

Autos AMEDI
Zearreko buelta eraikina 3, L8 pab.
Telefonoa 943 17 04 14

Drogetenitturri, 311 zk.
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Eskolabarrik bere 25 urteurrena ospatu berri du
Duela 25 urte irakasle talde batek erronka berri bati
eman zion hasiera, hastapeneko eta gerokoago oztopoak apurka-apurka gaindituz. Aspalditik prestatzen
eta itxaroten ari ziren unea iritsi zen azkenean eta,
eguraldia lagun, asteburu ahaztezina bizi zuten umeek,
gurasoek, irakasleek eta bertako langileek. Han egon
ziren Irulitxa txarangaren musikajira, plazako puzgarriak, Antxitxiketakoen tailerrak, Pacoren disko-festa…

Plaza batek Jasone Salaberriaren eta senarren
omenezko izena darama
Baionan, Jasone Salaberria filologo ermuarra eta senarra
zuen ziberutar jatorrizko Jean-Michel Larrasquet ingeniariaren omenezko izena jarri diote plazatxo bati, hain justu
bikotea bizi zen etxe ondokoari. 2019ko urrian erabaki
zuen Baionako udal kontseiluak Larrasqueten izena jartzea,
Iparraldeko garapen ekonomiko eta sozialean egindako lan
eskerga aitortze asmoz. Orain, 2021ko apirilean zendutako
emaztearen izena ere gehitu diote, euskararen gaineko
bere ikerketen aitortza gisa. Jasoneren ekimenez eta bertako udaletxean aurkeztu zuen proiektu
bati jarraipena emanez, etxeko sukaldetik ikusten zuen plazatxo hori sendabelarren eta espezie
autoktonoen baratz pedagogikoa bihurtzeko bidean da bertako lagun talde bat.

ERMUAN ZER? 17
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Eskilarapeko irratiko kideak:

“Parte hartu nahi duen edonori
ireki nahi dizkiogu ateak"
Eskilarapeko irratia duela gutxi sortu da,
lagun talde batek irratiarekiko zuen grinari
erantzuteko asmoz, denon eskuetan jarriz
ideiak zabaltzeko komunikabide berria.
- Zenbat denbora egon zarete
proiektua prestatzen?
Duela urtebete elkartu ginen
lehen aldiz, baina kontua hor
geratu zen. Aurtengo otsailean berriro bildu gara, eta
proiektua aurrera ateratzeko zer behar genuen eta nola
lortu erabaki zen. Hau izan da
proiektua martxan jartzeko
lehen pausua, material gabe
ezin genuelako aurrera egin.

- Nortzuk osatzen duzue taldea?
Pertsona anitzek, baina gure
asmoa ez da guregan bakarrik
geratzea. Parte hartu nahi
duen edonori ireki nahi dizkiogu ateak, bakoitzak nahi
duena egiteko, betiere inklusibitatea kontutan izanik.
Gustatuko litzaiguke tailer bat
egitea, daukagun materiala
nola erabili erakusteko.

Tasio eta Sabino

- Burugogorra zara gero! Internet bidez entzun behar dela!

- Maiatzaren 10ean egin zenuten lehen saioa. Zenbatero
egingo dituzue hurrengoak?
Ez daukagu zehaztuta zenbatero egingo dugun, azken finean
disfrutatzeko egiten dugu, eta
behar bat bezala hartzeak hori
oztopatuko luke.
- Saioak zuzenean dira?
Ez, ez daukagulako seinalerik. Hala ere, grabatutakoa ez
dago editatua, abestiak ondo
sartzen dira, baina esandakoa
esan den bezala agertzen da.
- Non entzun daiteke?
Ivoox-en eta Baleafunken.
Baleafunk lizentzia libreak
erabiltzen dituzten musikari
eta podcast egile euskaldunen

komunitatearentzat sortutako
Funkwhale instantzia bat da.
- Zeri buruz hitz egiten duzue
saiootan?
Saioak irekiak dira, bakoitzak
nahi duen horretaz berba egiteko. Gido itxo bat egoten da,
baina ez dugu irakurtzen. Badaezpada dago, ez dugu nahieta ixilik geratzea podcastaren
erdian.
- Nola ikusten duzue irratia
hemendik urte batzuetara?
Gustatuko litzaiguke bizirik
jarraitzea, pertsona gehiagok
parte hartzea, eta guztiontzako saioak egin ahal izatea.
Nahia Ruiz Albizuri

MALLA

ileapaindegia

Probaleku 8, behea

✆ 943 17 18 50

KARABIXA KAFETEGIA
Egunero 8:30etik aurrera zabalik
Drogetenitturri, 311 zk.

18 KIROLZALE
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Donejakue Bidea, ekinez egina
Artarrai Mendi Taldeak Donejakue bidea egiteko aukera zabaldu du herritarren artean,
Orreagatik Compostelara bitarteko 790 kilometroak etapaka burutzeko asmoz. 71
lagunek hartu zuten parte hasierako 22 kilometroko ibilbidean, eta antolatzaileek
edozein pertsonarentzat eta epe luzerako egitasmo bezala aurkeztu dute.

M

bat burutzeko asmoarekin, baina hark ere ez zuen aurrera
egin. Dena den, Donejakueren
xarma jarraitzen zuen taldearen asmoen zerrendan eta berriro oratu zioten egitasmoari,
baina planteamendua aldatuta: etorkizuna eduki zezan,
talde kopurutsu batekin hasi
beharra zegoen, gerora etorri
daitezken jende gorabeherei
aurre egiteko, eta 50 pertsonekin hastea jarri zuten helburu.
Argi zuten beste behin Garazitik abiatzea, 1.700 metrotik
gorako bataz besteko desnibe-

larekin, ez zela ibiltzea gustatu
bai, baina mendira ohitua ez
zeuden lagunentzat. Proposamena irekia izan behar zen eta
ez mendizale soilentzat, eta
Orreagatik emango zitzaion
hasiera.
Arrakasta izugarria izan zuen
deialdiak eta 80 pertsonatik
gora eman zuten izena; autobus edukiera kontuengatik
bakarrik 71 lagunentzat zegoen
lekua eta handik gorako guztiak
hurrengo irteeretarako erretserban geratu ziren. Gogotsu
eta lagunarte ederrean egin

zituzten Orreaga eta Zubiriren
arteko 22 kilometroak, bideak
eskaintzen dituen paraje, herrixka, arte eta kulturartekotasunarekin gozatuz. Hemendik
aurrera eta Burgosera iristeraino, egun berean joan eta
etorriko etapekin osatzeko asmoa dute; handik aurrerakoak
asteburuka eta, Compostelara
gerturatu ahala, zubiak aprobetxatuz. Motxila ilusioz eta
bizipen gosez beteta, txiri-txiri
bidea eginez Galiziaraino!
Estibalitz González

Jesús María de la Hoz.

endi taldean aspalditik zebilen asmoa
dantzan, eta orain
zazpi bat urte taldetxo bat abiatu zen Donibane Garazitik. Mendizale talde
moduan, Orreagaraino iristen
den lehen etapa hori da erakargarriena, Lepoederreko malda
malkartsuak igarotzeko aukera
tarteko. Elurtzan 24 kilometro
egin ostean, taldekideak lehertuta iritsi ziren Orreagara.
Bigarren saiakera bat egin
zen, beti ere mendi ikuspegitik
eta aurrerago beste etaparen

solozabal
t a b a k o a k
Entzumenaren doako azterketak
Audifonoetan azkenengo teknologia
Probaleku, 7
Drogetenitturri, 311 zk.

Tfnoa. 943 17 46 51

torrekua 1
tel./fax: 943 17 07 33

ESKOLEN TXOKOA

2022ko maiatza

Ermua BHI Institutua

Ikasleek eguzki-labe
solidarioak egin dituzte
Ermua BHIko DBHko 3. mailako 75 ikaslek
proiektu solidario batean parte hartu dute buru belarri hiru hilabetez. Izan ere,
Bilboko “Amigos de Mufunga” fundazioarekin elkarlanean, Kongoko emakume
elkarte batzuentzat 20 eguzki-labe egin
dituzte bertara bidaltzeko.
Proiektu honen bitartez hainbat helburu landu dira: Gobernuz Kanpoko
Erakundeak, Kongoko egoera, elikaduraburujabetza eta energia berriztagarriak
ezagutu eta erabiltzea; beroketa globala
murrizteko ekintza praktikoa gauzatzea;
proiektu luzea taldeka egin ahal izatea…
Gainera, zeharkako proiektu hau gau-

zatzeko, elkarlanean aritu dira ikasgai
desberdinen bitartez: Irudia eta Soinua,
Euskara, Teknologia eta Balio Etikoak,
besteak beste.
Egin beharrekoa aurrera eramateko,
zubiak eraiki dituzte hainbat erakunderekin. Honi esker, adibidez, Bergarako
Ibili enpresak janaria prestatzeko lapiko
bereziak erdi prezioan eman dizkie.
Eta Ermuko Udalak proiektuaren zati
bat diruz lagundu du. Honekin batera
medikamentuak ere bidaliko dituzte
Mufunga ospitalera, itsasontziz, sei
hilabete iraungo duen bidaian.
Kontuan hartu behar da proiektuak
jarraipena izango duela. Izan ere, datorren ikasturtean bideoak bidaliko dituzte Kongotik, eta ikasleek herrialde
horrekin harremana sortzeko aukera
izango dute.
Altruismoak sortzen duen zoriontasuna izan da ekimenaren motorra, hiru
hilabete hauetan ikasleen interesa mantendu ahal izateko. Benetan polita izan
da ikustea ikasleek nola egin duten lan!

Hirugarren urtez egin
da Ermua BHIn Euslider
tailerraren Ekintza Soziala
Oraingoan, 3.mailako eusliderrek, 4.mailakoen gidaritzapean, Euskaldariak postre lehiaketa pentsatu, adostu , antolatu eta burutu
dute. Maiatzaren 13an, 9.00etan ekin zioten
postreak sortzeko mahaiak eta abarrekoak
muntatzeari eta 11:30ean, ospatzeko hainbat
dantza egin ostean, bazituen lehiaketak bi
talde irabazle: postrerik goxoena eta itxurarik
ederrena.
Lehiaketan lehenengo, bigarren, hirugarren
eta laugarren mailako 2-3 kideko 20tik gorako
taldek hartu zuten parte. Giro ezin hobean,
taldeek ordu erdi izan zuten etxetik erdi egina
ekarri zuten postreari azken ikutuak emateko.
Ondoren, epaimahaiaren lana etorri zen. 20tik
gorako postre guztiak probatu
eta jan ondoren, hainbat dantza egin zituzten parte hartzaileek, tripa arintzeko-edo.
Irabazleek amantala ederrak
eta Ermuko dendetan xahutzeko opari-txeke bana jaso
zituzten. Benetan arrakastsua,
berriro ere, Eusliderren Ekintza Soziala!!!

Drogetenitturri, 311 zk.
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20 ANTZINAKO ARGAZKIAK

mallabia

1972
Argazki hau 1972ko irailaren 11n aterata dago.
Bertan agertzen dira Ana Isabel Gallastegi eta Alberto Gallastegi
lehengusuak, Goitako Angel Gallastegiren
eta Maritere Telleriaren ezkontza-ospakizunean.
Ana Isabel apirilaren hasieran zendu zen,
gaixotasun baten ondorioz.

ermua

1965
Mallabiko Arteta ermitako
erromerian, San Inazio egunez
ermuarrak, senide arteko
erretratuan. Ezkerretik eskumara
begiratuta Benita Olañeta,
bere alaba Mª Dolores Izagirre
eta honen Conchi Izarra loba;
Miguel Mari Areitioaurtena eta
beronen Catalina Izagirre ama;
Conchiren Pili Santano laguna eta
eskumarengo Juanita Izagirre,
Catalinaren ahizpa.

Hamburguesería

TITANIC

ARRIETA CORDEVI
Etxetresna elektrikoak,
telebistak,
musika-ekipoak…
…prezio eta kalitate
ezin hobean.
VI. Centenario kalea, 5 - ERMUA

San Pelayo
Komunitateak

Aholkularitza
juridikoa

Tel. /Fax. 943 17 15 65 / 943 17 25 04
San Pelaio 6-A (Eroski gainean) 46 P.K. - Ermua

Udal Euskaltegia

Teresa Murga Eraikina
Goienkale z/g 2. solairua
ERMUA · 943 170 925
ermukoudaleuskaltegia@gmail.com

FOTOKOPIAK
KOLOREZKO FOTOKOPIAK
HANDIPENAK - TXIKIPENAK

Pintxo dastaketa
poteoan

Kantabria 2 • Tlf: 17 67 83
Drogetenitturri, 311 zk.

PLANOAK - AZALEZTAPENAK
FAX PUBLIKOA

Goienkale kalea (Ermua)
Tel: 943 172 454
sehiga.proteccionlaboral@gmail.com

INPRIMAKETAK KAMISETATAN

Komentukua, 6 behea 48260 ERMUA TEL. / FAX 943 17 42 89

SALEROSKETAK ETA AGURRAK 21
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LAN BILA
Ermuko neska
euskalduna
eskaintzen da umeak
goizez zaintzeko.
Esperientziarekin
eta magistaritza
ikasketekin.
✆ 648 62 52 09.

IRAKASKUNTZA
Matematikako,fisikako
eta kimikako klase
partikularrak eskaintzen
dira DBHn dauden
ikasleentzat.
✆ 688 68 36 55.

Neska gaztea,
arduratsua eta
esperientziaduna
eskaintzen da pertsona
nagusiak edo umeak
zaintzeko, etxeko lanak
egiteko edo garbiketa
lanak orduka egiteko.
Egunez zein interna
bezala.
✆ 632 04 40 01
Neska eskaintzen da
umeak edo pertsona
nagusiak zaintzeko, edo
garbiketa lanetarako.
Esperientziarekin.
Orduka, jardun erdia
edo osoa. Berehala hasi
naiteke lanean.
✆ 632 41 53 74.
Neska arduratsua
eskaintzen da
garbiketak egiteko, edo
pertsona nagusiak eta
desgaituak zaintzeko.
Esperientziarekin. Lan
externoa edo orduka.
✆ 617 67 49 27

Nora (maiatzaren 4an)
eta Lander (maiatzaren 22an)
Zorionak Nora zure 4. urtebetetzean
eta Lander zure 5. urtebetetzean.
Aitite eta amamaren partez.
Asko maite zaituztegu!

Maiatzaren 16an
Zorionak Lier!!
7 urte!!! Musu itzela
etxekoen partez.
Asko maite zaitugu,
txiki!

Ekainaren 5ean
Zorionak
Izaro!!! Zure
irribarrearekin
segi! Asko maite
zaitugu! Eder,
aita eta ama!

Laia (maiatzaren 26an)
eta Udane (ekainaren 1ean)
Zorionak etxeko sorgintxoei!
Ondo-ondo pasa zuen egunean!
Ospatuko dogu topera! Pilo bat
maite zaituztegu! Ama, aita eta
familia guztiaren partez.

Iragarkia edo zorion-agurra kaleratzeko,
bidali mezu elektronikoa helbide honetara:
drogeten@gmail.com
Azken eguna: Ekainaren 17a.

PRO

arraindegia

TXINDURRI
TALDEA
Tokian
tokiko

ITSASKIAK
ARRAIN FRESKOAK
ETA IZOZTUAK

Zubiaurre, 21
943 17 16 96
ERMUA

MUSIKA
ESKOLA

- Akordeoia
- Biolina
- Biolontxeloa
- Bonbardinoa
- Flauta
- Kantua
- Gitarra
- Gitarra elektrikoa
- Gitarra baxua
- Lengoaia musikala

- Klarinetea
- Panderoa
- Perkusioa
- Pianoa
- Saxofoia
- Trikitrixa
- Tronboia
- Tronpeta
- Txistua

Tel. 943 17 12 98 / 943 17 18 00 • albokamusikaeskola@hotmail.com
Drogetenitturri, 311 zk.
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ANTZERKIA
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DANTZA

Hilak 4:
“Esperpentos de chispa
y fuego”, La Novena
taldearen eskutik.
Sarrera doan. 20:30ean.
Ermua Antzokian.

Hilak 11:
Txindurri Eguna: Dantza
poteoa, dantza erakustaldia, erromeria eta larraindantza. 12:30etik aurrera.
Orbe Kardinalaren plazan.

Hilak 11:
“Ese no!”, Banarte taldearen eskutik. Sarrera: 8 € (6
€, aldez aurretik erosita).
20:30ean. Antzokian.

Hilak 12:
Txindurri Eguna: Kalejira,
dantza erakustaldia, herri
bazkaria eta plaza dantza.
11:00etatik aurrera.
Orbe Kardinalaren plazan.

ERAKUSKETA

Hilak 5:
Magiaren elkartasunaren
emanaldia. Sarrera: 5 €.
18:30ean. Antzokian.
Hilak 12:
Kale margo lehiaketa.
9:00etatik aurrera.
Hilaren 13tik 19ra:
Gastronomiari buruzko
jardunaldiak.

Euskaraldirako koordinatzailea
behar da Ermuan

Hilaren13tik 26ra:
Margoa: Mugartea
taldearen lanak.
Lobiano Kulturgunean.
18:00etatik 20:00etara.

Epea: Irailaren 1etik abenduaren 31ra arte.
Zereginak: Euskaraldia ekimenaren baitako
eragiletza lanak bere ardurapekoak izango
dira eta honako zereginak izango ditu, besteak beste:

MUSIKA

- Ermuko eragileei eta herritarrei Euskaraldia
ekimena aurkeztu eta prestakuntza eskaini.

Hilaren 14tik 16ra:
Kontzertuak: Alboka
Musika Eskolako ikasleak. 19:00etan. Lobiano
Kulturgunean.
Hilak 17:
Kontzertua: Alboka Musika
Eskolako ikasleak (Alboka
eguna). 20:00etan.
Orbe Kardinalaren plazan.
Sarrera doan.
Hilak 21:
Musikaren Nazioarteko
Egunaren kontzertua.
18:00etan.
Liburutegiko patioan.

BESTELAKOAK

Hilak 18:
El Rocioko erromeria.
Betiondoko aparkalekuan.
11:00etatik aurrera.
Hilak 23:
San Juan sua. 22:00etan.
Orbe Kardinalaren plazan.
Hilak 25:
Antxitxiketan taldearen
25. urteurrena. 11:00etatik
aurrera. Plazan.
Patxi López

orokorreko mintegi eta bileretan parte hartu eta
ekimen orokorreko sustatzaileekin koordinatuta
egotea.
Baldintzak: Hautagaitzak euskalbirusa@gmail.
com helbidera bidali beharko dira, ekainaren
15a baino lehen.
Honako baldintzak betetzea eskatuko zaie
hautagaiei:
- Euskara maila egokia izatea.
- Ermua ezagutzea.

- Euskaraldiko herri batzordeak ahaldundu eta
indartzeko ekimenak garatu eta dinamizatzea.

- Euskaltzalea izatea eta euskalgintzaren ezagutza izatea.

- Tokian tokiko komunikazio plangintza bideratu eta ekimenak garatzea.

- Jendaurrean eta jendearekin harremanetarako
gaitasuna izatea.

- Entitateen lanketa planifikatu eta garatzea.

- Eragiletzarako gaitasuna izatea (ekimena
herrian zabaldu eta ekimenera jendea erakartzeko abilezia).

- Herritarrak ahobizi/belarriprest dinamikarako
aktibatu eta prestatzea.
- Herritarren eta entitateen izen ematea antolatzea.
- Balorazioa eta aurrera begirako urratsak
adostea herriko euskaltzaleekin.
- Ekimenaren aurrekontua kudeatzea.
- Dinamizazioa: Antolatzaileen eta herriko
boluntarioen lana koordinatzea. Koordinazio

- Kudeaketarako gaitasuna izatea.
- Komunikazio alorreko ezagutza izatea baloratuko da (sare sozialak, bideoen sorrera,
webguneen kudeaketa, diseinua, ofimatika…).
- Lanerako autonomia maila altua izatea ezinbestekoa da.
- Ordutegi malgutasuna ezinbestekoa da.
- Gidabaimena eta autoa.

Proba-Leku

Ileapaindegia - Estetika

Probaleku 3, 1A
Tel. 943 17 05 42
burdindenda
✖ Etxea
✖ Tresneria
✖ Brikolajea

✖ Giltzak
✖ Sarrailagintza
✖ Kit altzariak

✖ Errailak
Zeharkalea 8
Drogetenitturri, 311 zk.

Tel: 943 17 65 61

ERMUA

